
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 12, letnik 12 
 

VOŠČILO 
 

Spoštovani sodelavci in sodelavke! 
 

Če pogosto in veliko deliš z drugimi… 
Če se zaveš, da je vsaj en človek zaradi tebe lažje 

živel - 
to pomeni, da ti je uspelo. 
(Ralph Waldo Emerson) 

 
Naj vam božično - novoletni čas prinese mir v 

vaše domove, uresniči pričakovanja, utrdi upanje 
in poglobi medsebojno razumevanje. Naj vas v 

novem letu 2020 spremlja sreča in se vam 
izpolnijo osebni cilji, da bomo laže zmogli tudi 
skupne naloge, ki nas v bolnišnici združujejo. 

 
Anica Hribar, direktorica 

Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. interne 
medicine, strokovna direktorica 

Tanja Cerjak, mag. zdr. nege, pomočnica 
direktorice za področje ZN in oskrbe 

 

PRENOVA BOLNIŠNIČNE LEKARNE 
 

Uslužbence obveščamo, da je Ministrstvo za 
zdravje izdalo odločitev o izboru izvajalca za 
prenovo lekarne v SB Brežice. Če ne bo vloženih 
zahtevkov za revizijo na izdano odločitev v 
postopku javnega naročila, pričakujemo, da bi z deli 
pričeli že v letošnjem letu. Dela se bodo izvajala štiri 
do pet mesecev. 
Dela bodo potekala tako, da bo najprej urejen 
prostor za skupno administracijo in arhiv v prvem 
nadstropju stavbe D (prejšnji glavni vhod) in nato 

prenova prostorov lekarne ter nov dostop za 
dobavitelje lekarne in ambulantne bolnike na 
prostoru sedanje klančine ob stavbi D.  
Lekarna bo delovala na začasnih lokacijah: v 
prostorih starega CT-ja za zdravila in v prostorih 
pralnice za sprejem vseh materialov od dobaviteljev 
in skladiščenje ter prevzem medicinskih 
pripomočkov za oddelke.  
Delovni mesti zdravnic radiologinj se prestavita na 
RTG oddelek.  
Delovno mesto naročanja se prestavi na upravo 
(prejšnji prostor pomočnice direktorice).  
Pomivanje steklovine in oprema za deionizacijo 
voda se prestavi v prostor pranja in priprave pralnih 
tekočin v prostorih pralnice.  
 
Jože Piltaver, koordinator 
 

DONACIJA ZA OTROŠKI ODDELEK – 
FRIZERSTVO HAIRSTYLE, JOŽICA BUDIČ  
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Lastnica Frizerstva Hairstyle – Jožica Budič, s. p. iz 
Dvorc je v tem čarobnem decembru izbrala 
neprecenljiv način obdarovanja. 
 
Vsa finančna sredstva, ki jih v prazničnih časih 
nameni svojim strankam, bo donirala za otroški 
oddelek. 
 
Prav tako bo ves december izvajala akcijo finančne 
pomoči (prostovoljna donacija njenih strank ob 
plačilu frizerskih uslug) za nabavo novega aparata 
za otroški oddelek. 
 
Dobro delo in prizadevnost osebja kažejo rezultate 
tudi v takšni obliki. 
 
To je dokaz, da je čedalje večjemu številu ljudi mar 
za nas in so nas pripravljeni na različne načine 
podpreti. 
 
Frizerstvu Hairstyle se iz srca zahvaljujemo za to 
lepo gesto. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja otroškega 
oddelka 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

OBISK MIKLAVŽA 
 

 
 
V mesecu decembru nas je na otroškem oddelku 
že obiskal prvi od treh dobrih mož.  
Obisk Miklavža je bil za otroke pravo presenečenje 
in sreča ob prejemu darila.  
Po zaključenem obisku je Miklavž namenil tudi 
nekaj lepih besed vsem porodnicam na ginekološko 
- porodnem oddelku in obdaril naše novorojenčke.  
 
Organizacijo, darila in obisk Miklavža je kot vsako 
leto sponzoriralo vodstvo Restavracije Štefanič iz 

Brežic (Tanja Štefanič), za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo.  
 
Za praznično vzdušje na otroškem oddelku je 
poskrbela tudi bolnišnična kuhinja, ki je otroke 
razveselila s sveže pečenimi »parklji«. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja otroškega 
oddelka 
 

ZIMSKE AKTIVNOSTI ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA SB BREŽICE 

 
V teh prazničnih dneh Športno društvo Splošne 
bolnišnice Brežice obeležuje svojo prvo obletnico 
delovanja. Dne 28. 11. 2018 je bila namreč 
izvedena ustanovna seja društva, na kateri je 
društvo izvolilo predsednika, člane upravnega 
odbora društva, člane ostalih organov društva ter  
sprejelo pravila društva kot temeljni akt ter zastavilo 
svoje smernice delovanja v smislu opredelitve 
dejavnosti, ki naj bi jo društvo izvajalo. V tem prvem 
letu obstoja se je društvu pridružilo 62 članov, želja 
je seveda, da bi to število v prihodnje še naraščalo. 
 
Žal društvu v tem letu ni uspelo izpeljati skupnega 
dogodka oz. športne akcije, se je pa nekaj članov 
društva pridružilo ekipi Splošne bolnišnice Brežice, 
ki je uspešno zastopala bolnišnico na 14. 
Bolnišničnih igrah na Bledu v mesecu septembru. 
Seveda nameravamo svoje aktivnosti okrepiti in 
razširiti v naslednjem letu, pri čemer tako člane 
društva kot tudi ostale zaposlene  vabimo, da v čim 
večjem številu prispevate svoje želje in predloge. 
 
Da pa bodo tudi zimski meseci aktivni in razgibani, 
ko se sicer zaradi nizkih temperatur in neugodnih 
vremenskih naše zunanje aktivnosti običajno 
spustijo na malce nižji nivo, smo za vas pripravili 
nekaj ugodnosti in popustov, ki jih lahko člani 
društva uveljavljate pri ponudnikih, ki jih navajamo 
v nadaljevanju. Popuste člani društva uveljavljajo s 
predložitvijo osebnega dokumenta. 

TERME PARADISO DOBOVA 

Celodnevna vstopnica: 7,00€  
3-urna vstopnica za savne in bazen – ponedeljek 
do četrtek: 13 €  
3-urna vstopnica za savne in bazen – petek, 
sobota, nedelja, prazniki: 16 €  
Dnevna vstopnica za fitnes center – vsak dan: 4 € 
 
TERME ČATEŽ 

Cene vstopa v Center zdravja in lepote v hotelu 
Terme**** (uporaba bazena, savne in fitness 
studia) znaša na osebo 12,70 €/dan 
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Prejeli smo tudi ponudbo na količinski popust pri 
nakupu vstopnic  za: 

- celodnevno kopanje v zimski ali poletni 
Termalni rivieri (koriščenje ob delavnikih, 
vikendih in praznikih) - v primeru nakupa in 
plačila 100 ali več vstopnic v naprej,  znaša 
cena ene vstopnice 11,40 € ; 

- 3-urni vstop v Savna park ob zimski Termalni 
rivieri (koriščenje ob delavnikih, vikendih in 
praznikih) – v primeru nakupa in plačila 50 ali 
več vstopnic v naprej, znaša cena ene 
vstopnice  11,40 €. Doplačilo v Savna parku za 
vsako naslednjo začeto uro: 2,00 €/osebo. 

V kolikor bi torej, glede na navedeno, obstajal 
interes po nakupu kart za letno ali zimsko Termalno 
riviero ter Savna park v Termah Čatež, vas prosim, 
da mi to sporočite. V kolikor bo interesentov dovolj, 
da kupimo več kot 50 oz. 100 kart, bomo karte 
nabavili po zgoraj navedenih cenah.  

RELIVE CENTER 

Cena enkratnega vstopa v fitnes in vodena vadba:  
4,00 € 
Mesečna karta za fitnes in vodeno vadbo: 36,00 € 
 
FITNES CENTER ARENA 

Cena enkratnega vstopa, ki vključuje vodeno 
pomoč pri vadbi: 5,00 € 
Mesečna karta: 30 € (neomejen obisk) 
Polletna karta 150€ 
Letna karta: 240 € 
 
Možen je tudi najem dvorane za rekreacijo 
(košarka, nogomet) po ceni 12 €/uro. V kolikor bi 
obstajal interes za organizacijo tovrstne vadbe, bi 
bilo mogoče dogovoriti stalen termin za daljše 
časovno obdobje. 

PILATES – ŠPORTNE STORITVE NEŽKA 
KORITNIK s. p. 

V zaključnem teku so dogovori za organizacijo 
vodene vadbe pilatesa (enkratna vadba 5,00 €),  ki 
se bo predvidoma izvajala v Fitnes centru Arena ob 
določenih terminih, o katerih boste obveščeni po 
dokončni sklenitvi dogovora. 

POHOD NA VELIKI ŠPIČEK (686M) 

Športno društvo bo 18. 1. 2020 organiziralo 
ponovoletni pohod na najvišji vrh občine Brežice 
Veliki Špiček. Pohodu bo sledil obisk ene od repnic 
na Bizeljskem ter obisk turistične kmetije, kjer bomo 
pohod zaključili s pogostitvijo in druženjem. 
Vabljeni člani društva kot tudi ostali zaposleni. 
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 10. 1. 
2020 na elektronski naslov tajnistvo@sb-brezice.si  

oz. samo.zorko@sb-brezice.si ali na telefonsko 
številko 07 668 106 oz. 07 668 114. 

SMUČARSKI IZLET 

Športno društvo namerava organizirati predvidoma 
2 enodnevna smučarska izleta in sicer prvega v 
drugi polovici meseca januarja 2020 ter drugega v 
prvi polovici meseca februarja 2020 (pred zimskimi 
šolskimi počitnicami). Predviden termin 
januarskega smučarskega izleta je med 20. in 25. 
januarjem 2020, februarskega pa med 13. in 18. 
februarjem 2020. Natančen datum  in destinacija 
bosta, glede na snežne razmere in prijave, 
določena naknadno. Vabim člane društva kot ostale 
zaposlene v Splošni bolnišnici Brežice, da podate 
evidenčne prijave skupaj s predlogom datuma 
znotraj predvidenih terminov oz. destinacije 
najkasneje do 10. 1. 2020 v tabele, ki so objavljene 
v skupni mapi (ŠPORTNO DRUŠTVO) ali na 
elektronski naslov tajnistvo@sb-brezice.si  oz. 
samo.zorko@sb-brezice.si ali na telefonsko 
številko 07 668 106 oz. 07 668 114. Natančnejše 
informacije v zvezi z organizacijo predvidenih 
izletov bodo posredovane takoj po navedenem roku 
za oddajo prijav. 

Vsem članom društva kakor ostalim zaposlenim 
Splošne bolnišnice Brežice želim mirne, zadovoljne 
in polno doživete božične praznike ter vse lepo in 
dobro v prihajajočem letu 2020, naj vam zdravje in 
športni duh še naprej stojita ob strani.  

Lep športni pozdrav! 
 
Samo Zorko, predsednik Športnega društva SB 
Brežice 
 

STRAIN – EHOKARDIOGRAFSKA 
METODA DEFORMACIJE MIOKARDA 

 
Dne 22.11.2019 je v  Ljubljani potekalo prvo 
izobraževanje  o uporabi »straina« - 
ehokardiografski metodi deformacije miokarda v 
klinični praksi. Pripravili so ga zdravniki, ki to 
preiskavo izvajajo v UKC Ljubljana:  Marta Cvijić, 
Jana Ambrožič, Andreja Čerček Černe, Mojca 
Bervar in Janez Toplišek. K aktivnemu sodelovanju 
je bil povabljen tudi mednarodni strokovnjak za to 
področje UZ diagnostike prof.dr. J.U.Voit, pri 
katerem so se slovenski zdravniki izobraževali. 
Predstavljene so bile teoretične osnove preiskave 
in primerjava preiskave s preiskavami, ki so se za 
to problematiko uporabljale do sedaj. Prednost 
preiskave je, da z njo odkrijemo subklinično fazo 
disfunkcije miokarda. V tej fazi bolezni je iztisni 
delež levega prekata ugotovljen z 2D preiskavo  po 
Simpsonu  in s tkivnim dopplerjem še v mejah 
normale. Obstajajo pa tudi pasti, zaradi katerih se 
zmanjšuje verodostojnost rezultatov, med katere 
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sodijo predvsem brezhibnost in natančnost izvedbe 
preiskave ter izurjenost preiskovalca. Predstavljene 
so bile posamezne klinične entitete, kjer so 
ugotovljene prednosti te preiskave. Pri ishemični 
bolezni srca odkrijemo segmentne motnje 
krčljivosti, pri napredovalem srčnem popuščanju pa 
identificiramo tiste bolnike, pri katerih bo prišlo do 
izboljšanja po uvedbi resinhronizacijskega 
zdravljenja. Pri boleznih zaklopk  pomaga 
preiskava  odkriti tiste bolnike brez težav, ki jih je 
kljub temu  potrebno napotiti na operacijo, da ne 
pride do nepopravljive okvare miokarda. Kadar 
odkrijemo hipertrofijo levega prekata, nam 
preiskava pomaga ločiti med hipertenzijsko 
boleznijo, hipertrofično kardiomiopatijo in 
amiloidozo. Zelo povedna je tudi v diagnostiki 
miokarditisa in spremljanju njegovega poteka. Od 
leta 2014 je preiskava uvrščena v smernice za 
obravnavo onkoloških bolnikov, zlasti bolnic s 
karcinomom dojke, ki prejemajo kemoterapijo, ki je 
kardiotoksična. Pomembno je, da preiskavo 
opravimo pred začetkom kemoterapije in po njeni 
aplikaciji. S preiskavo odkrijemo tiste bolnike na 
kemoterapiji, ki potrebujejo kardioprotektivno 
terapijo, nikoli pa zaradi rezultatov preiskave strain 
ne prekinemo kemoterapije.  
 
Teoretičnemu delu strokovnega srečanja so sledile 
delavnice na delovnih postajah UZ. Glede na 
dokazano klinično uporabnost preiskave  in vse 
večje število onkoloških pacientov, ki so napoteni 
na UZ srca, je potrebno tudi v naši bolnišnici pričeti 
z izvajanjem preiskave strain. Trenutno smo v 
postopku nakupa programske opreme, ki je 
potrebna za izvajanje preiskave in je kompatibilna 
z UZ aparatom, ki ga imamo v naši bolnišnici. Z 
izvajanjem  preiskave bo možno začeti v letu 2020.  
 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. interne 
medicine, predsednica KOBO, strokovna 
direktorica 
 

OSEBNA UREJENOST IN ZAŠČITA 
ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU 

 
Dne 20.8.2019 je bila izdana revizija dokumenta » 
Osebna urejenost in zaščita zaposlenih na 
delovnem mestu«, katerega  osnovni namen je 
zagotavljati varnost in zdravje pri delu in 
preprečevati bolnišnišne okužbe. Dokument je bil 
posredovan vsem predstojnikom oddelkov in 
strokovnim vodjam zdravstvene nege, dostopen pa 
mora biti vsem zaposlenim v bolnišnici, ki se morajo 
zavedati, da je nošenje zaščitne delovne obleke in 
delovne obutve obvezno. V dokumentu je naveden 
postopek v primeru neupoštevanja navodil.   
Novost dokumenta je predvsem na področju 
zaščitne delovne obleke – uniforme, kjer moramo 
upoštevati sprejete standarde. Povod za 

spremembe na tem področju je bi nadzor 
Nacionalne komisije za preprečevanje bolnišničnih 
okužb konec leta 2018, ko je bilo ugotovljeno, da se 
zelena oblačila,  namenjena izključno delu v 
operacijskih dvoranah,  nosijo izven teh prostorov 
in tudi v jedilnici.  Po pogovoru s predstojniki je bil 
sprejet dogovor o določenih spremembah, naročili 
smo tudi oblačila v novih barvah. Po novem veljajo 
naslednje barve delovnih zaščitnih oblačil: svetlo 
modra - srednje medicinske sestre in zdravstveni 
tehniki,  bela z modrim - diplomirane medicinske 
sestre, bela - zdravniki, bolnišnični farmacevti, 
laboratorijsko osebje, radiološko osebje, osebje v 
kuhinji, zelena - operacijska oblačila, temno modra 
- zaposleni v operativni dejavnosti izven 
operacijskih dvoran, bordo rdeča - zaposleni v 
endoskopski dejavnosti, izven endoskopirnice pa 
nosijo bela oblačila, siva - tehnično osebje, bela in 
svetlo oranžna – administrativno osebje, bela in 
svetlo vijolična – bolniške strežnice, čistilke, bele 
halje - vratarji informatorji. 
Delovna in varovalna obutev varuje pred 
poškodbami na delovnem mestu, mora imeti 
zaščiteno peto in prste, ne drsi, se lahko čisti in 
razkužuje.  
Tudi  nadzor Zdravstvenega inšpektorata dne 
5.12.2019, ki se je izvajal tudi na oddelkih,  je bil 
namenjen preverjanju nošenja zaščitne delovne 
obleke in higieni rok. Predpogoj za higieno rok so 
odstranjeni prstani, kratki in  urejeni nohti, gelirani 
in umetni nohti niso dovoljeni. Opozorjeni smo bili 
tudi na kajenje, ki v ustanovi ni dovoljeno.  
Komisija za higieno rok bo upoštevanje navodil 
preverjala na oddelkih ob rednih kontrolah 
skladnosti higiene rok.  
 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. interne 
medicine, predsednica KOBO, strokovna 
direktorica 
 

PREVENTIVA IZGORELOSTI 
 
PREVENTIVA IZGORELOSTI – ZDRAVSTVENI 
DELAVEC, NE POZABI NASE!  
(Sabina Kračun, psihoterapevtka) 
 
Zdravstveni delavci preprečijo izgorelost tako, da 
ohranjajo dobro lastno počutje s skrbjo ravnovesja 
svojega zdravja v vseh štirih dimenzijah: 
čustveno/socialno zdravje, fizično zdravje, 
intelektualno zdravje in duhovno zdravje. Pacientu 
pripada strokovno usposobljen, empatičen in 
neizčrpan zdravstveni delavec. Rešitev izgorelosti 
je zmanjšanje obremenitve ali povečati vire moči, 
da se tehtnica prevesi v zdravo ravnovesje. 
Pomagajmo sami sebi, pričnimo se spoštovati, saj 
s tem znatno povečamo nadzor nad procesom 
lastnega izgorevanja. 
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POVEČATI SI MORAMO VIRE MOČI - RAZVITI 
SOČUTJE DO SEBE! 
 
Kako? Sledite nasvetom psihoterapevtke Sabine 
Kračun, dipl.m.s. iz Celja: 
 Z ohranjanjem notranjega ravnovesja - 

uravnavanje čustev, samoregulacija. Vzemimo 
si čas in usmerimo pozornost na svoje telo in 
počutje. Tako bomo lahko pravočasno pri sebi 
opazili opozorilne znake izgorelosti. 

 Okrepimo si samospoštovanje. Pomembno je 
biti zvest samemu sebi in spoznati kje so naše 
meje. Samospoštovanje zajema ozaveščanje 
in spoznavanje svojih močnih in šibkih točk - 
brez kritike sprejeti sebe v vsem. 

 Pohvalimo sebe in druge za dobro opravljeno 
delo. Trudimo se po najboljših močeh v 
nenehnem delu, novih izzivov in časovne 
stiske,...a namenimo trenutek tudi, da 
pohvalimo. 

 Nadaljujemo z dejavnostmi,  ki jih imamo radi in 
nas sproščajo. Da bomo kos stresu, 
nadaljujemo z dejavnostmi kot so: hobiji, 
šport,...karkoli, kar nas sprošča. 

 Naloge, ki jih moramo opraviti, razvrstimo po 
pomembnosti. Vzemimo si trenutek za 
razmislek in si delo razvrstimo. 

 Postavimo si realne, dosegljive cilje. Če so cilji 
nedosegljivi, smo hitro pod stresom. 

 Privoščimo si redne odmore ter si vzemimo čas 
za počitek. To je pomemben element. Če 
nismo spočiti, se dogajajo napake. 

 Sproti rešujemo morebitne težave v odnosih s 
sodelavci. Komunicirajmo spoštljivo, vprašajmo 
za nasvet, se zahvalimo in pohvalimo. 

 Zdrava sebičnost je nasprotje egoizmu, ki je 
tudi ključ za uspešno in mirno življenje. 

 Povrnitev identitete - ko se v nas 
naseli občutek, da zaradi izgorelosti, ne vemo 
več kdo smo, izgubljamo stik s sabo. Odgovorni 
ste za svojo varnost. Če ste jo v sebi izgubili, se 
ne obsojajte in si poiščite strokovno pomoč. 

 Prevzeti odgovornost za svoje vedenje - 
prevalitev krivde na drugega, godrnjanje, 
nerganje, pritoževanje, zlahka poistovetimo in 
na nek način to tudi podpiramo. Dokler imamo 
krivca, ne iščemo rešitev. 

 Jeza - izrazite jo! Zdrava jeza je zelo dragocena 
informacija, ki nam sporoča, da je nekaj 
narobe. Prisluhnimo ji ter posvetimo pozornost 
kaj nam sporoča. 

 Vedno prijazen zdravstveni delavec. Nikoli ne 
zna reči "Ne!" Pozornost je usmerjena v 
prijaznost in v ugajanje drugim, ne vemo pa, 
kako se mi sami počutimo - nismo v stiku s 
sabo. Postavljajmo svoje meje drugim in sebi. 

 
V stiski niste sami! Zdravstveni delavci se s 
težavami spoprijemamo sami, tolmačimo si jih kot 

osebni neuspeh. Če ne zmorete sami uravnovesiti 
aktivnosti, ki vas izčrpavajo kljub počitku - NISTE 
KRIVI. Poiščite si oporo.  
Tako kot lahko od vseh ljudi najbolj škodujemo sami 
sebi, imamo, k sreči tudi edino in samo mi, največjo 
moč, da sebi pomagamo, se pričnemo spoštovati in 
s tem znatno povečamo nadzor nad procesom 
lastnega izgorevanja. 
 
Povzetek napisan ob predavanju ter gradivu gospe 
Sabine Kračun; mag. zakonskih in družinskih študij. 
 
Želim Vam še naprej lep in uspešen dan.  
 
Marjetka  Lindič, SMS 
 

ANTIBIOTIKI 
 
Zaradi prekomernega jemanja bi se lahko vrnili 
v predantibiotično obdobje. 
 
Okužbe z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom, 
vsako leto terjajo smrt 33.000 Evropejcev. Študije 
kažejo, da antibiotiki izgubljajo svojo učinkovitost 
celo hitreje, kot je bilo mogoče predvideti pred 
petimi leti. Če bomo antibiotike še naprej tako 
pogosto uživali, se lahko v Evropi vrnemo v obdobje 
pred pojavom antibiotikov. 
 
To so opozorili v Evropskem centru za 
preprečevanje in nadzor bolezni ob včerajšnjem 
evropskem dnevu antibiotikov. Če bi se vrnili v 
predantibiotično obdobje, bi bile lahko običajne 
bakterijske okužbe, kot je denimo pljučnica, znova 
smrtne. »To pomeni, da antibiotiki v prihodnje, ko 
jih boste potrebovali, pri vas morda ne bodo več 
učinkovali,« svarijo v centru. 
 
Napačna ali nepravilna uporaba antibiotikov lahko 
privede do tega, da postanejo bakterije odporne na 
prihodnja zdravljenja. To je zdravstveno tveganje, 
ne samo za osebo, ki je antibiotike neustrezno 
jemala, temveč tudi za vse druge osebe, ki se lahko 
v prihodnje okužijo z odporno bakterijo. 
 
Antibiotiki namreč ne ozdravijo okužb, ki jih 
povzročajo virusi, kot sta običajen prehlad ali gripa, 
ampak učinkujejo samo proti bakterijskim okužbam. 
Pravilno diagnozo in odločitev o tem, ali so 
antibiotiki potrebni, lahko sprejme le zdravnik. 
 
Po ugotovitvah omenjenega evropskega centra 
imajo zdravstveni delavci v Evropi dobro splošno 
znanje o problematiki bakterij, odpornih na 
antibiotike. Tako je 97% vprašanih v raziskavi 
pravilno odgovorilo, da antibiotiki ne zdravijo gripe 
ali prehlada. Med splošnim prebivalstvom se tega 
zaveda le polovica. 
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Vseeno pa je 43% zdravnikov v študiji odgovorilo, 
da so v preteklem tednu vsaj enkrat predpisali 
antibiotik, čeprav tega raje ne bi, a jih je skrbelo, da 
bi v nasprotnem primeru prišlo pri bolniku do 
zapletov. 
Skoraj 90% od več kot 18.000 sodelujočih 
zdravstvenih delavcev se je strinjalo, da je močna 
povezava med predpisovanjem antibiotikov in 
odpornostjo bakterij na antibiotike, pri čemer pa se 
jih je le 58% strinjalo, da imajo tudi sami pomembno 
vlogo pri omejevanju te odpornosti. 
 
Po podatkih evropskega centra je kar 75% vseh 
okužb z odpornimi bakterijami povezanih z 
zdravstveno oskrbo, pri čemer bi lahko polovico teh 
okužb preprečili. 
Čeprav so nekatere okužbe, povezane z 
zdravstveno oskrbo, lahko ozdravljive, lahko druge 
bolj resno vplivajo na bolnikovo zdravje, zaradi 
česar se podaljša njegovo bivanje v bolnišnici in 
povečajo bolnišnični stroški. Zaradi okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo, je v bolnišnicah v 
Evropi več smrtnih žrtev kot zaradi katere koli druge 
nalezljive bolezni, katere pojavnost spremlja center. 
 
Evropski komisar za zdravje in varnost hrane je 
poudaril, da je EU v primerjavi z lani dosegla 
napredek v boju proti protimikrobni odpornosti, 
zlasti s sprejetjem nove zakonodaje EU o zdravilih 
za uporabo v veterinarski medicini in medicirani 
krmi. Hkrati je pozval k nadaljnjemu ukrepanju, saj 
bo protimikrobna odpornost tudi v prihodnjih 
desetletjih ostala svetovna grožnja, ki lahko po 
ocenah do leta 2050 zahteva 10 milijonov življenj. 
 
Vir: ZIB Bilten št. 4990 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA HEMATOLOGU 
 
Spoštovani gospod doktor Vučković, 
 
Šele danes sem zbrala toliko moči, da vam 
napišem par vrstic z željo, da jih preberete, ko boste 
imeli čas. Želim Vam povedati, da Vašega pacienta 
UREK MARTINA, rojenega 1943, ni več med nami. 
UMRL je na operaciji vratnih žil v Novem mestu. 
 
Za vse, kar ste storili za njega v vseh teh letih, Vam 
prisrčna hvala! A storili ste veliko! Hvala za vsako 
tolažilno besedo, za vsako terapijo posebej. HVALA 
TUDI DOKTORJU, ki vas nadomešča in VSEM 
SESTRAM v Vaši ordinaciji in ordinaciji za kontrolo 
Marevana.  
 
Hvala in lep pozdrav. 
 
Njegova žena Cvetka Urek 

 
 

ZAHVALA KARDIOLOGINJI 
 

Spoštovana gospa doktor Savnik Iskra. 
 
Niste samo dober doktor, ampak tudi človek z 
veliko začetnico! Spomnim se, ko sva prvič prišla k 
Vam in sem hotela na hitro vse povedati, pa ste me 
ustavili z besedami: »Le počasi, mi se še ne 
poznamo, zato v miru povejte, kaj vas muči!« 
Hodila sva od vrat do vrat, a nihče mu ni mogel 
pomagati zaradi neznosnega kašlja noč in dan! A vi 
ste pa čisto mirno dejali: »Prenesso tablete bomo 
zamenjali za druge.« In res je prenehal s kašljem, s 
tem pa tudi bolj kakovostno zaživel.  
 
Hvala Vam. Bodite zdravi Vi in Vaša družina, da 
boste lahko še dolgo pomagali ljudem. Želim Vam 
in vsem, ki delate skupaj, mnogo uspehov pri delu 
in mnogo zdravja (saj ga tudi zdravniki potrebujete). 
Pomagajte ostalim še naprej, mojemu možu žal ni 
več treba. 
 
Hvala in lep pozdrav. 
 
Njegova žena Cvetka Urek 
 

 
 

ZAHVALA NEGOVALNEMU ODDELKU 
 

Spoštovani zaposleni na negovalnem oddelku. 
 
Očeta sem imela na vašem oddelku. Hvala vam za 
nego, postrežbo in prijaznost. Ostanite takšni še 
naprej! 
 
Hvala vam! 
 
Marta Marinč 
 

 
 

POHVALA OKULISTIČNI AMBULANTI 
 
Gospa Jana Černoga iz Zdol je obiskala okulistično 
ambulanto zdravnice Nevene Sember, dr. med. Po 
telefonu je sporočila, da je bila navdušena nad 
prijazno in strokovno obravnavo v ambulanti. 
Zahvaljuje se zdravnici, sestram in ostalemu osebju 
za prijazen sprejem. 
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ZAHVALA IN POHVALA KIRURŠKEMU 
ODDELKU 

 
Spoštovana direktorica, dr. Matjaž Pohar, dr. 
Primož Povhe, medicinsko osebje kirurškega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice. 
 
Pred kratkim sem bil v vaši bolnišnici na 
operativnem posegu kolka. Sprejelo me je 
medicinsko osebje z zdravniki in sestrami, da ne 
pozabim tudi ostalih, ki so del tega trakta – kuharice 
in čistilka. Po vseh pregledih, ki so bili opravljeni za 
poseg, sem doživel nekaj, kar se ne da opisati ali 
povedati: prijaznost, lepa beseda, ki je še toliko bolj 
potrebna, ob premagovanju strahu, ki se ti poraja 
ob takem posegu. Zdravljenju in rehabilitaciji v 
bolnišnici vse pohvale, vsem, bilo je tako, kot da 
sem doma, še bolje. 
 
Ste, in so Tim, ki daje vso energijo za pacienta, za 
njegovo zdravje, dobro počutje in vrnitev, zdrav v 
svoje okolje. Timsko delo, sodelovanje daje 
rezultate.  
 
Resnično velika HVALA VSEM. Vem, da to ni 
dovolj, to je le nekaj, kar lahko storim. Vsem želim 
uspešno delo še v naprej. Opravljati tako 
poslanstvo je nekaj največjega, kar lahko storite za 
bolne ljudi. 
 
S spoštovanjem in lepimi pozdravi! 
 
Jožev, Žnidarič  
 

IZLET NA SLAVNIK 
 
Nov izlet. Vremenska napoved čudna. Enkrat dež, 
drugič oblačno z malo sonca. »Fit frajlice« in mali 
pes smo se s planinskim društvom odpravile na 
izlet proti Primorski. Do Ljubljane je rahlo rosilo, 
nato pa se je pokazalo sonce, ki se je skrilo, ko se 
je nad nami naredila nevihta. Med počitkom za 
kavico je bilo vreme oblačno. Ko smo se približevali 
izhodišču, pa zopet nevihta. Ker smo bili vsi vztrajni 
in smo se kljub slabemu vremenu podali na pot, se 
nas je tudi vreme usmililo in končno je nehalo 
padati. Pot se je lepo vzpenjala, oblaki so se 
odmikali in pred nami se je pokazal čudovit razgled 
na naše  morje. Celo pot do vrha Slavnika je bil zelo 
lep razgled. Tudi sonce nas je obsijalo, žal pa nam 
veter ni dopuščal malice na soncu, zato smo se 
zatekli v kočo. Malica je kot običajno vsebovala 
VSE. Zraven pa še čajček, vinček ali pivičko. Kar je 
komu pasalo. Dobre volje smo se podali proti dolini. 
Pot nas je vodila med brinjem in se je počasi 
spuščala. Ker smo imeli malo težav s kolenom, smo 
se v dolino spustili po malo manj strmi poti, tako da 
nas je avtobus prišel iskat na drugo mesto. Dobre 

volje smo krenili proti domu in med potjo naredili 
načrt za naslednji izlet.  
 
Se vidimo.  
 
Mija Novak 
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URNIK POHODOV 
 

Decembra gremo na Cirnik.  
 

Dobimo se v soboto, 14.12.2019 ob 8.00 uri 
zjutraj na starem mestu (bivši pljučni oddelek).  

Z avtomobili se bomo peljali na Čatež do 
parkirišča pred cerkvijo. Pot bomo nadaljevali 

peš najprej do Sv. Vida, ker bo počitek in 
razgled. Pot nas bo naprej vodila do vasi Žejno 
in nato proti Malemu in Velikemu Cirniku. Med 
potjo bomo nabrali smrekove veje, saj bomo 
okrasili zavetišče na vrhu. V dolino se bomo 

spustili čez Sobenjo vas. 
 

Ker bo to letos zadnji izlet, se bomo malo 
pogostili. Pekli bomo jeger.  

 
Zaradi nabave jegra je obvezna predhodna 

prijava pri Miji Novak ali pri Miji Povše 
(lekarna). Za ostalo, kar paše zraven poskrbite 

sami.  
 

Vabljeni, da se pridružite »fit frajlicam« ter 
preživite dan v dobri družbi in lepi naravi. 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- TRAVNIKAR Maša (11. 11. 2019), 
- ŽAKELJ Melita (13. 11. 2019), 
- LINDIČ Tatjana (18. 11. 2019), 
- ŽMAVC Andreja (25. 11. 2019). 

 
Stanje kadra na dan 30. 11. 2019: 368 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 10. 2019 je 
znašalo 348,56, od tega 338,56 rednega dela, 10 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu novembru je za 10 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

TREFALT Doroteja, SMS 
 

V mesecu decembru so za 10 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejele 

jubilejno nagrado: 
 

MIKEC Alenka, DMS 
 

LEVSTIK Sarah, SMS 
 

BIBIČ Anita, SMS 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 1. december – Svetovni dan boja proti aidsu, 
 3. december – Mednarodni dan invalidov, 
 5. december – Svetovni dan prostovoljcev, 
 10. december – Mednarodni dan človekovih 

pravic. 
 

VABILO K SODELOVANJU 
 
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v 
bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski 
naslov: rebeka.gasparin@sb-brezice.si. Glede na 
zmožnosti bo objavljen v naslednji številki. Še 
naprej vljudno vabljeni k sodelovanju!  
 

 


