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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne bolnišnice 

Brežice 
 
Številka 12 / letnik 4 
 
Evropski dan antibiotikov – 

18. november 
 

Antibiotiki so zdravila z zelo 
izrazitimi, a v kratkem času 
nevidnimi stranskimi učinki. 
Bistveni so za zdravljenje 
bakterijskih okužb, nobeno 
podporno zdravljenje ne more 
nadomestiti neposrednega 
uničenja povzročitelja. Poleg 
neposrednega učinka na 
mikroorganizem, ki okužbo 
povzroča, pa delujejo antibiotiki 
na vso bakterijsko floro, ki 
bolnika kolonizira in ščiti pred 
vdorom patogenih 
mikroorganizmov. Antibiotiki ne 
ustvarjajo le odpornosti pri vseh 
bakterijskih sevih, s katerimi 
pridejo v stik, ampak v bistvu 
vzpodbujajo nastanek novih 
okužb. Antibiotično zdravljenje 
omogoča razmnoževanje in 
širjenje bakterij, zato je 
pomembno, da ga ukinemo 
takoj, ko ga bolnik več ne 
potrebuje. 
Zato skupaj premislimo, kaj je 
pravzaprav namen našega 

zdravljenja in naredimo nekaj 
za boljše zdravljenje in večjo 
varnost bolnikov že danes 
tako, da ob vsakdanji viziti 
pregledamo, koliko časa bolnik 
že prejema antibiotik. 
Predlagajo se tudi naslednji 
ukrepi pri bolniku: 

- ukinitev kirurške 
antibiotične kirurške 
profilakse takoj po 
končani operaciji,  

- ukinitev antibiotičnega 
zdravljenja zunaj 
bolnišnične pljučnice po 
osmih dneh,  

- ukinitev antibiotičnega 
zdravljenja bolnišnične 
pljučnice po osmih dneh 
in 

- ukinitev antibiotičnega 
zdravljenja okužbe rane 
po osmih dneh. 

Spremenimo svoje navade 
in izboljšajmo kakovost 
našega dela! 
/Komisija za smiselno 
uporabo protimikrobnih 
zdravil v Sloveniji/ 

 
Srečanje diabetikov 

Posavja 
 
5. novembra je ob svetovnem 
dnevu diabetesa, ki ga 
sladkorni bolniki obeležujejo 
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14. novembra, v Mladinskem 
centru Brežice potekalo 19. 
srečanje sladkornih bolnikov 
Posavja. Pokrovitelja srečanja 
sta bila Občina Brežice in 
Splošna bolnišnica Brežice. Kot 
je v navadi, so tudi letošnje 
srečanje pospremila strokovna 
predavanja. Predavali so: 
- Nataša Kočnar, dr.med., spec. 
ginekologije in porodništva, na 
temo »Urinska kontinenca«; 
- Danilo Radošević, dr.med., 
spec. interne medicine, vodja 
zdravstvene službe v Termah 
Dolenjske toplice, na temo 
»Osteoporoza – inkontinenca«; 
- prof.dr.Mišo Šabović, spec.za 
žilne bolezni na UKC Ljubljana, 
na temo »Kronična bolezen 
ven«. 
Poleg pozdravnega nagovora 
predsednice društva Darje 
Mandžuka, so prisotne pozdravili 
še Janko Kušar, predsednik 
Zveze društev diabetikov (ZDD), 
podžupanja občine Brežice 
Patricia Čular ter direktor 
Splošne bolnišnice Brežice, 
Dražen Levojević. 
Osrednja prireditev 
sladkornih bolnikov pa je 
potekala na državni ravni 12. 
novembra v Velenju, kjer je bil 
za častnega člana Zveze društva 
diabetikov imenovan Ivan Živič, 
dolgoletni predsednik Društva 

diabetikov Posavje, pod 
vodstvom katerega je le-to  
postalo eden izmed najbolj 
dejavnih in prepoznavnih 
članov Zveze društev 
diabetikov Slovenije. Njegovo 
delo in vodenje je prispevalo 
tudi k uspešnosti in 
prepoznavnosti društva na 
območju Posavja.  
 

Projekt Re-Co 
 
S 1. septembrom 2011 se je 
začel projekt Re-Co (Re-
Commissioning – Raising 
Energy Performance in Existing 
Non-Residental Buildings). 
Projekt vodi Grška energetska 
sanacija, trajal pa bo 33 
mesecev, torej do konca maja 
2014. Cilj projekta je pokazati, 
da je mogoče rabo energije v 
obstoječih stavbah z izvedbo 
neinvesticijskih in nizko 
investicijskih ukrepov 
učinkovite rabe energije (URE) 
zmanjšati za 10 do 15%. 
Projekt je sofinaniciran v 
okviru programa Inteligentna 
energija Evropa (IEE) Evropske 
komisije in se osredotoča na: 

- določitev ciljev na 
področju rabe energije,  

- spremljanje rabe 
energije,  
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- izboljšanje delovanja 
obstoječih energetskih 
sistemov,  

- optimizacijo energetskih 
sistemov,  

- informiranje in motiviranje 
uporabnikov stavb za 
učinkovito ravnanje z 
energijo ter  

- izvajanje ukrepov za 
zagotavljanje varnosti. 

Izvajanje teh ukrepov se nanaša 
na upravno stavbo, stavbo 
nekdanjega pljučnega oddelka, 
glavno bolnišnično stavbo, 
ambulantno poliklinični trakt, 
prizidek k glavni bolnišnični 
stavbi, operacijski trakt ter 
stavbo ginekoloških ambulant. 
V okviru projekta so s strani 
Inštituta Jožef Štefan 
predvidene  naslednje storitve: 

- podpora Splošni bolnišnici 
Brežice pri izvajanju 
ukrepov v obsegu najmanj 
20 delovnih dni (v 
projektnem obdobju 33ih 
mesecev), 

- analiza energijskih tokov v 
izbranih stavbah,  

- identifikacija 
neinvesticijskih in nizko 
investicijskih ukrepov 
učinkovite rabe energije 
vključno z njihovim 
vrednotenjem glede na 
njihov potencial za 

varčevanje z energijo ter 
razmerje med njihovimi 
stroški in koristmi, 

- podpora pri razvoju 
sistema za spremljanje 
rabe energije,  

- podpora na področju 
motiviranja uporabnikov 
stavb za učinkovito 
ravnanje z energijo (t.j. 
zagotavljanje in priprava 
potrebnih informacij za 
uporabnike, pomoč pri 
izvedbi motivacijskih 
dogodkov za 
uporabnike), 

- podpora interni 
komunikaciji med 
obstoječimi oddelki 
partnerja pri izvajanju 
ukrepov,  

- zagotavljanje izmenjave 
izkušenj v okviru IEE 
projekta Re-Co in 
priprava primerov dobre 
prakse v podobnih 
stavbah,  

- zagotavljanje pozitivne 
prisotnosti projekta v 
medijih in izvajanje 
drugih aktivnosti za 
promocijo doseženih 
rezultatov. 

Projekt Re-Co v višini 74 % 
celotnih stroškov financira 
IEE program Evropske 
komisije, preostanek 
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sredstev pa bo bolnišnica 
zagotovila iz lastnih sredstev.  

 
D O N A C I J A 

 
Anton Kmetič, kandidat SD za 
poslanca v državni zbor, je 
Splošni bolnišnici Brežice za 
nakup potrebne medicinske 
opreme podaril sredstva v višini 
500,00 EUR. 
 
KADROVSKE SPREMEMBE 

 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- Medved Dušanka, 

farmacevtski tehnik III, 
pripravnik, 

- Hlebec Nataša, DMS v 
negovalni enoti. 

 
Prekinitev delovnega 
razmerja: 
- Stanič Tina, 
dipl.inž.lab.medicine, pripravnik. 

 
***Delovni jubileji*** 

 
V mesecu oktobru sta dosegli   
10 - letni delovni jubilej 

Amon Nataša, SMS 
in 

30 – letni delovni jubilej 
Jožica Kuželj, bolniška strežnica.  

 
ČESTITAMO! 

Zdravstveni koledarček 
 

• 1. december – Svetovni 
dan boja proti AIDS-u 

• 3. december – 
Mednarodni dan invalidov 

• 10. december – 
Mednarodni dan 
človekovih pravic 

 
 
Število zaposlenih na dan 
30.11.2011 je bilo 299, od tega 1 
pripravnica zdravstvene nege, 1 
pripravnica 
dipl.inž.lab.biomedicine, 1 
pripravnica farmacevtskih tehnik 
in 3 zaposleni preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec 
oktober je znašalo skupaj 
279,45, od tega 272,73 iz 
rednega dela, 3,86 pripravnikov 
in 2,86 delavcev iz javnih del. 

 

 

Ob zaključku leta vam 
želimo predvsem miren 
božič in veselo, uspešno 
in zdravja polno 2012! 


