MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

največ 2 pacienta. Izvajamo neinvazivno ventilacijo,
ostale paciente v intenzivno terapijo premestimo v
druge bolnišnice.
Z organizacijo COVID oddelka smo morali povsem
drugače organizirati delo v bolnišnici, tako
prostorsko kakor tudi kadrovsko. Izpeljali smo nekaj
inovativnih rešitev za organizacijo čistih in nečistih
poti, kot na primer postavljeno montažno stopnišče
do interne 2 na zunanji strani objekta B. Tudi skupni
prehodni tuš v sobah za dežurnega zdravnika in
sestro, ki smo ga sicer uredili že lani, letos pride
neverjetno prav in omogoča prehod iz nečistega v
čisti prostor z vmesnim tuširanjem. Omenim naj še
ureditev več filtrov znotraj internega oddelka, kar
omogoča širitev ali krčenje oddelka glede na
dejanske posteljne potrebe. Želim si, da bi lahko
obseg COVD oddelka čim prej skrčili na prvotnih 15
postelj.

Številka 12, letnik 13
COVID BOLNIŠNICA
V začetku oktobra je bil v internem glasilu objavljen
prispevek o COVID oddelku. V skladu z do takrat
sprejetimi usmeritvami in dogovori z ministrstvom,
je bil v SB Brežice pripravljen prostor s 15
posteljami za sprejem izključno COVID bolnikov v
NBO (nego).
Takšna organizacija pa je vzdržala le dober teden
dni. V drugi polovici oktobra smo formirali tudi
akutni oddelek. Takratna zahteva ministrstva je
bila, da bolnišnica poveča število postelj za COVID
bolnike na 25, od teh pa zagotovi 10 postelj za NBO
oddelek (za začasno premestitev okuženih
oskrbovancev iz DSO) ter 15 postelj za akutno
obravnavo. COVID oddelek je bil tako razširjen na
cel oddelek interne 2.
Tudi teh 25 postelj je bilo kmalu premalo, zato smo
oddelek skladno z ministrovo odredbo širili na bivši
IPP ter na del interne 1 (postavljen je bil nov filter
znotraj tega oddelka). Z vdorom virusa v belo cono
internega oddelka in NBO pa je bilo potrebno
oddelek razširiti na prostor celotne interne 1 in 2.
Tako sedaj že tretji teden v bolnišnici zagotavljamo
45 postelj za akutno obravnavo COVID bolnikov.
Njihovo število se tu in tam zmanjša pod 35,
večinoma pa vztraja med 40 in 45. Zadnjih 14 dni
zagotavljamo na oddelku tudi intenzivno terapijo za

Na kadrovskem področju je težko, saj je dela v
bolnišnici res veliko. Prehajanje osebja iz oddelka
na oddelek in medsebojna pomoč sta primer
odličnega medoddelčnega sodelovanja. Če je bila
ideja prehajanja osebja iz enega na drug oddelek v
preteklosti tabu tema, je danes situacija povsem
drugačna – kirurške sestre opravljajo delo
internističnih na novi lokaciji bele cone internega
oddelka, pediatrične, ginekološke in anesteziološke
sestre ter inštrumentarke na IPP ali COVID
oddelku,…
Tudi
vključevanje
zdravnikov
specializantov in nekaterih specialistov v delo na
COVID oddelek, na IPP ali NBO je vzorno. Omeniti
velja še pomoč posameznikov pri izvedbi inventure,
pri prevzemanju vzorcev za laboratorij, RTG
slikanjih, transportih, pa pri naročanju OVO in
drugih potrebnih materialov, pri vseh tehničnih
opravilih, čiščenju, pripravi obrokov,… da lahko
zdravljenje pacientov poteka nemoteno.
Delo v Urgentnem centru predstavlja pomembno
bariero, da v bele cone posameznih oddelkov ne
prihaja do vdorov virusa. Delo uspešno teče kljub
temu, da sta siva in rdeča cona organizirani v
prirejenih prostorih in da je gneča včasih huda.
Triažne sestre so v tem času opravile pomembne
prepoznave pacientov s sumom na okužbo, čeprav
so bili le-ti brez izrazitih znakov okužbe.
Anesteziologi in medicinske sestre CIT so z
odločnim ukrepanjem rešili nekaj življenj. Posebej
pa velja izpostaviti energijo in ekipnega duha
osebja na COVID oddelku. To opažajo mnogi, ki
prihajajo na oddelek le občasno in tam ravno zaradi
te pozitivne klime lažje opravijo potrebno delo. Tudi
pacienti, ki se zdravijo na COVID oddelku naše

bolnišnice in prihajajo iz cele Slovenije, so izrekli
kar nekaj pohval in zahval.
Na koncu naj se zahvalim tudi jaz za prispevek prav
vsakega posameznika, da zdravljenje pacientov
teče nemoteno. In to ne le COVID pacientov,
temveč tudi ostalih, ki niso COVID, pa ravno tako
potrebujejo zdravstveno oskrbo. Zahvala gre zato
tudi vsem tistim, ki delate v belih conah,
specialističnih ambulantah in v funkcionalni
diagnostiki ter skrbite za obravnavo »običajnih«
bolnikov.
Še nekaj statističnih podatkov na dan 8. 12. 2020:
- Trenutno število bolnikov na COVID oddelku 46
- Število vseh hospitaliziranih na COVID oddelku
od oktobra dalje – 204,
- Število hospitaliziranih na ostalih oddelkih: 1 na
pediatriji, 2 porodnici, 1 nujna operacija
(pacient po operaciji nameščen na COVID
oddelek),
- Povprečna starost COVID bolnikov – 77 let,
- Najstarejši pacient – 96 let,
- Najmlajši pacient na COVID interni – 32 let,
- Število odpuščenih – 118,
- Število umrlih – 40 s povprečno starostjo 84 let.
Pazimo nase in skrbimo za druge.
Anica Hribar, direktorica

COVID RDEČA CONA

V ponedeljek 12.10. 2020 smo postali COVID
negovalna bolnišnica. Oddelek smo formirali na
internem oddelku II. Nemir in negotovost naših
medicinskih sester je na skupnem sestanku
poskušala umiriti Tinkara Pacek, ki je predstavila
tudi strokovne smernice in še enkrat izobrazila
kader o uporabi OVO. Zdravstveni delavci in
sodelavci nosimo največji del bremena in smo

izpostavljeni največjim tveganjem, zato mora biti
takojšnja ustrezna zaščita prednostna naloga. Le
ustrezno zaščiteni in zdravi bomo lahko še naprej
igrali ključno vlogo pri skrbi in zdravljenju pacientov.
Brez zdravih zdravnikov, medicinskih sester,
tehnikov zdravstvene nege in drugih zdravstvenih
delavcev, ter sodelavcev zdravstvenega sistema
enostavno ni in ne bo. Zato smo najprej zagotovili
ustrezno opremo s katero lahko zaposleni delajo. Z
zanesljivo koordinacijo, dobrim sodelovanjem vseh
vpletenih, ter požrtvovalnim pristopom je oddelek
kljub zahtevnim razmeram zaživel, ko smo 13.10
sprejeli prvega neakutnega pacienta. Vendar naša
neakutna covid bolnišnica ni dolgo trajala. Že po
enem tednu smo sprejeli prvega akutnega
pacienta. Situacija se je hitro zaostrovala in kmalu
smo imeli zasedenih tudi po 40 postelj dnevno.
Covid oddelek se je razširil na celoten interni
oddelek. Situacija je bila velikokrat težka, ker so se
razmere spreminjale iz ure v uro. Gledati nazaj je
vedno enostavno, ko pa so potrebne hitre odločitve,
se le redki javijo za generala, saj ima lahko vsaka,
še tako drobna nepremišljena reakcija drastične
posledice, zato je pomemben točno določen
protokol, ki nam te napake zmanjša. Kmalu smo
spoznali, da je covid oddelek skupen projekt cele
bolnišnice, in da edino, če stopimo skupaj, lahko
zmagamo. Vsak je pomagal po svojih močeh in
vsak je žrtvoval del sebe. Kirurški oddelek je sprejel
akutne internistične paciente na travmatološki
oddelek, anestezija in CIT pa sta pripravljena na
najhujše scenarije. Tudi celoten Urgentni center je
bil pod precejšnjim udarom, prenesel pa ga je
odlično, za kar jim lahko samo čestitamo. Ostali
oddelki in podporne službe so pomagali po svojih
močeh. Eni s kadrom, drugi z storitvami. Naučili
smo se, da smo dobra ekipa. Znamo stopiti skupaj,
ko je to potrebno, in znamo poskrbeti, da stvari
tečejo kot morajo. Trenutno delo v bolnišnici ni
lahko, a vendar vsak odpust iz rdeče cone pomeni
naš skupni uspeh. Kljub vsem navodilom,
predpisom in pritiskom, ki nas usmerjajo, je naša
naloga, da našim pacientom nudimo zaupanje, da
so v varnih rokah in da bo za njih poskrbljeno na
najvišji možni ravni. Vsekakor pa se zavedamo, da
se bitka šele začenja. Sedaj je čas, da ostanemo
pozitivni in da se vprašamo, kaj še lahko storimo,
da bomo situacijo obvladali tudi v ostrejših
razmerah, s katerimi se lahko v bodoče še soočimo.
Naj izkoristim tudi trenutek za pohvalo, pohvalo
vsem vam za potrpežljivost, skrb in predvsem
strokovnost, da se okužba ne prenese izven
oddelka. Vemo, da se bomo pripravili na nove
izzive, največ, kar je v naši moči. Solidarni v borbi,
odločnosti in upanju bomo uspeli. Naša bolnišnica
je bila že velikokrat na preizkušnji, ampak tudi v teh
težkih pogojih gremo naprej.
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Ostanite zdravi!

star 96 let, najmlajši pa 32.

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

Odpuščeni pacienti v zahvalo puščajo dobrote

V nadaljevanju sledi povzetek iz Posavskega
obzornika:
NASMEJANE POD SKAFANDRI – Pisatelj Paulo
Coelho je nekoč zapisal: »Življenje ni narejeno iz
želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.« In
zdaj, morda bolj kot kdaj prej, resnično štejejo
dejanja. Predvsem tista, nesebična, nas lahko še
bolj povežejo. Zaposlene v Splošni bolnišnici
Brežice, ki z delom na oddelku za bolnike z
boleznijo
covid-19
vsakodnevno
svojo
požrtvovalnost in potrpljenje vlagajo v skrb za
paciente, s svojimi odrekanji dejansko pišejo veliko
zgodbo. Njihovi iskreni in opogumljajoči nasmehi
pod skafandri pa nam lahko vlivajo optimizem in
odločnost, da bomo zmogli vse izzive. Hvala vsem,
ki svojo skrb v službah namenjate pomoči
potrebnim, pa tudi prav vsem ostalim, ki vam je mar,
v kakšen dan se zbudijo prebivalci naše regije.
V Splošni bolnišnici Brežice so se v zadnjem
obdobju spoprijemali s povečanjem števila bolnikov
z boleznijo covid-19, ki so nameščeni na covid
oddelku in izolirani od ostalih pacientov v bolnišnici.
V delo na tem oddelku se vključuje tudi pomočnica
direktorice za področje zdravstvene nege in
oskrbe Tanja Cerjak, ki pravi, da zaščitna oprema
zelo otežuje njihovo delo, a ravno pacienti so tisti,
za katere se splača potrpeti.
Tako kot druge bolnišnice je tudi SB Brežice iz
covid negovalne bolnišnice s 23. oktobrom postala
akutna covid bolnišnica. Kot pojasnjuje Cerjakova,
najavljen in organiziran sprejem pacienta, ki
potrebuje akutno zdravljenje zaradi obolelosti s
covidom-19, običajno poteka po ločeni poti, skozi
vhod B bolnišnice. Ker pa je med populacijo vse več
pozitivnih, se lahko ob poslabšanju bolezni tak
pacient znajde tudi pred urgentnim centrom,
priznava in dodaja, da v tem primeru bistveno vlogo
odigra triažna medicinska sestra, ki prepozna
epidemiološko pozitivnega pacienta in ga usmeri
skozi poseben vhod v sivo ali rdečo cono. »V
urgentnem centru je zaposlenih deset medicinskih
sester. Lahko rečem, da gre za primer dobre
prakse, saj se je od marca do danes zgodil le en
prenos okužbe. V UC je zbolela le ena medicinska
sestra. Ves kader je bil večkrat educiran s strani
medicinske sestre za bolnišnične okužbe Tinkare
Pacek, ki je kader pripravila na boj s tem nevarnim
virusom,« navaja Cerjakova, ki se tudi sama
vključuje v delo na covid oddelku – rdeči coni, kjer
imajo v petek, 27. novembra, 38 pozitivnih
pacientov. Najstarejši covid bolnik do zdaj je bil

Zaposlene v SB Brežice, ki z delom na covid
oddelku vsakodnevno svojo požrtvovalnost in
potrpljenje vlagajo v skrb za paciente, s svojimi
odrekanji pišejo veliko zgodbo.
»Delavnik se začne, ko ob 5.30 vstopimo po
montažnih stopnicah skozi prirejen vhod v prvo
nadstropje bolnišnice. Vstopimo v čisti del, kjer nas
čaka zaščitna oprema. Namestimo si 'tajvek' –
skafander, masko, vizir, kapo, rokavice in posebno
obutev,« opiše jutranji ritual ob prihodu v bolnišnico.
Za covid bolnike skrbijo štiri srednje medicinske
sestre dopoldan, dve do tri diplomirane medicinske
sestre in zdravnik. »Moram povedati, da delo teče
zelo usklajeno in v primerjavi s prvim valom veliko
bolj organizirano. Oskrba pacientov je težka.
Večina je nepokretnih, z vročino, na kisiku.
Potrebujejo pomoč pri vseh aktivnostih zdravstvene
nege. Vmesnih pavz in posedanja ni. Opravi se le
nujni WC, pa še to, če je res nuja,« poudarja in
nadaljuje, da je najtežje delati v takšni opremi.
»Počutimo se, kot bi poleti delali v zimskih oblačilih.
Nekje šest ur zdržiš, zadnji dve uri pa sta peklenski.
Vroče ti je, poten si, pil bi in jedel. A se zavedaš, da
bo treba potrpeti. Zaradi pacientov, ki nas
potrebujejo in so nam hvaležni. Pišejo nam
zahvale, in ko so odpuščeni, na balkonu puščajo
dobrote. Vsake pozornosti se razveselimo. Najbolj
pa uspeha, ko je pacient odpuščen in pozdravljen,«
pravi Cerjakova. Najtežje pri vsem delu se ji zdi, da
so to večinoma starejši ljudje, ki se velikokrat sploh
ne zavedajo, kaj se dogaja. Okoli njih se sprehajajo
zamaskirani zdravstveni delavci, ki ne morejo nuditi
tako pomembnega stiska roke in dotika brez
plastike in razkužila. »Čeprav ni nasmeh pod
skafandrom nič manj iskren, tega
ne vedo,« doda.
Cerjakova še poudarja, da je covid oddelek skupen
projekt celotne brežiške bolnišnice, saj po njenem
vsak oddelek pomaga po svojih močeh, bodisi s
kadrom, servisiranjem in dostavo bodisi s
prevzemom določenih aktivnosti. Ob tem omeni
centralno intenzivno terapijo, ki je vedno
pripravljena v nizkem startu za najhujše scenarije.
Na srečo so do sedaj intubirali le enega takega
pacienta, ki je bil premeščen, ko je njegovo stanje
to dopuščalo. »Zdaj so pomembna mala odrekanja
vseh nas, ki pišemo veliko zgodbo. Solidarni v
borbi, upanju in odločnosti bomo uspeli!« ne skriva
optimizma v teh težkih časih
za vse.
Vir: Posavski obzornik št. 2420
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MATJAŽ POHAR, DR. MED., SPEC. SPL.
KIRURGIJE, PREDSTOJNIK KIRURŠKEGA
ODDELKA – PREJEMNIK ZLATE PLAKETE
OBČINE SEVNICA
Zlata plaketa občine Sevnica
Matjaž Pohar, dr. med., spec. spl. kirurgije,
predstojnik kirurškega oddelka

vsakomur, ki pomoč potrebuje. Zvest pa ni samo
zdravstveni ustanovi, v kateri je zaposlen, vseskozi
ostaja zvest tudi domačemu okolju, kjer živi in
deluje.
Vir: Posavski obzornik, št. 2320

PRAZNIČNI NASMEH

V eni od novembrskih številk Posavskega
obzornika smo lahko prebrali, da je Občina Sevnica
ob občinskem prazniku Matjažu Poharju, dr. med.,
spec. spl. kirurgije, podelila visoko občinsko
priznanje. Matjaž Pohar je cenjen strokovnjak na
področju kirurgije, povezovalec in pomemben član
vodstvene ekipe bolnišnice. S svojim strokovnim
delom, povezovanjem in sodelovanjem, predvsem
pa občutenim delom s pacienti, je nepogrešljiv član
kolektiva naše bolnišnice.
Iskrene čestitke.
Anica Hribar, direktorica
V nadaljevanju sledi povzetek iz Posavskega
obzornika:
Matjaž Pohar je odraščal v Boštanju in v Sevnici,
kjer je pridobival osnovnošolska znanja. Šolanje je
nadaljeval na Gimnaziji Brežice, študij medicine pa
na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2004
diplomiral. Še posebej ga je v nadaljevanju
zanimalo področje kirurgije. Po vseh opravljenih
obveznostih in zaključku študija se je zaposlil v
Splošni bolnišnici Brežice.

Na otroškem oddelku pričaramo praznični nasmeh
tudi pacientom in sodelavkam na covid internem
oddelku

Matjaža Poharja, dr. med., specialista splošne
kirurgije, je vedno navdajala skromnost, želja po
novih znanjih, pripravljenost pomagati ljudem v
stiski ne glede na čas in kraj. V Splošni bolnišnici
Brežice je kot uspešen strokovnjak in dober
organizator napredoval in nadgrajeval svoje
znanje. Postal je predstojnik kirurškega oddelka.
Med sodelavci uživa velik ugled in spoštovanje.

Okraske so pripravili otroci pediatričnega oddelka
pod vodenjem vzgojiteljice Jerneje Rožman.

Je tudi uspešen mentor in z veseljem deli svoje
znanje in izkušnje kolegom, še posebno pa mlajšim
kadrom, ki se zaposlujejo, v želji, da bodo ostali v
tem posavskem prostoru in v bodoče skrbeli za
zdravstveno oskrbo in kvaliteto življenja Posavcev,
tudi občanov občine Sevnica. S svojo ekipo
ambulantno delo občasno opravlja tudi v
Zdravstvenem domu Sevnica.

RDEČI NOSKI
V decembru so nas s svojim obiskom spet
razveselili Rdeči noski. Prinesli so nam veselje,
srečo in smeh ter nam s pesmijo in plesom pričarali
praznični december.

Pacienti izjemno zaupajo njegovi strokovnosti, saj
je strokovnjak z veliko mero etičnih načel. Ko
potrebujemo zdravniško pomoč, nasvet ali
razgovor, je vedno pripravljen poslušati in pomagati

Anica Hribar, direktorica

Hvala otrokom iz otroškega oddelka SB Brežice za
novoletne okraske za covid oddelek. HVALA…
polepšali ste nam dan! ❤❤❤❤
Ekipa COVID internega oddelka

Hvala Vam, Rdeči noski – polepšali ste dan tako
malim kot velikim bolnikom in zaposlenim.
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2. Ali pomanjšate vse odprte programe na ekranu
sklikom na znak – skrajno desno zgoraj:

Na namizju (ozadju) poiščite ikono TeamViewer
QuickSupport:

3. Lahko pa kliknete na znak Windows v skrajnem
levem robu spodaj in v iskalnik vtipkate Team:

TEAM VIEWER
Vse uporabnike programa BIRPIS in ostalih
bolnišničnih informacijskih programov ponovno
obveščamo, da v primeru programskih težav na
namizju (ozadju) najprej poiščete ikono
TeamViewer QuickSupport. Ikona služi kot
pomoč za odpravo težav pri delu na daljavo.

Dvokliknite na ikono TeamViewer QuickSupport:

Do namizja (ozadja) in ikone TeamViewer Quick
Support pridete na 3 načine:
1. Z miško kliknite na pokončno črto, ki stoji v
skrajnem desnem spodnjem robu ekrana:
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Pokažejo se vam številke za: Your ID in Password,
ki nam jih po telefonu sporočite v plansko - analitsko
službo (Rok, Branka – 109, Rebeka – 229), da se
lahko z vami povežemo na daljavo in vaše težave
hitreje rešimo.

Tudi za našo bolnišnico so dobri ljudje zbrali veliko
dobrot in vitaminov. Dobrote bodo na voljo
uslužbencem na COVID oddelku, pa tudi ostalim
oddelkom, saj je zaradi novo nastale situacije delo
na vseh oddelkih bistveno bolj zahtevno.

Plansko – analitska služba

Vsekakor nam vsem takšne geste dvigujejo moralo,
s tem pa tudi pripomorejo k ohranjanju zdravja
naših zaposlenih, ki se trudijo pri oskrbi in
zdravljenju COVID bolnikov.

DONACIJA LIDL SLOVENIJA & LIONS
KLUB BREŽICE
Za heroje boja proti COVID

V petek, 13. 11. 2020 smo se v Splošni bolnišnici
Brežice razveselili dobrodelne geste Lions kluba
Brežice in Lidla Slovenija, ki sta podarila večjo
količino različnih prigrizkov našim uslužbencem, ki
skrbijo za COVID bolnike. V imenu obeh donatorjev
sta izdelke predala direktorici bolnišnice predsednik
Lions kluba Brežice Rok Capl in Jure Pezdirc.
Izrekla sta iskreno zahvalo medicinskemu osebju,
ki se v tem času trudi za ozdravitev COVID
pacientov.

Anica Hribar, direktorica

DOBRODELNA AKCIJA OŠ VELIKA
DOLINA

Izdelke smo odnesli v čisti prostor na COVID
oddelku, kjer bodo na voljo za okrepitev.
Iskrena hvala obema donatorjema za dobrodelno
akcijo.
Anica Hribar, direktorica

DONACIJA MALI PLAC ZA PRIHODNOST
Malica za heroje COVID-a
V soboto, 14.11.2020 smo v SB Brežice prejeli
donacijo, ki jo podarja "MALI PLAC ZA
PRIHODNOST" (Facebook skupina, ki deluje kot
tržnica, ki trži zdravo hrano, sveže, domače sadje
in zelenjavo...). Zbirajo donacije pod imenom
Malica za heroje Covida.

Delavci OŠ Velika Dolina so skupaj s starši in
krajani četrtič zapored organizirali dobrodelno
akcijo pletenja in kvačkanja izdelkov za otroke, ki
se zdravijo na otroškem oddelku Splošne
bolnišnice Brežice.
Izdelke na oddelku razstavimo, da si jih lahko otroci
in njihovi starši, ki spremljajo otroke na zdravljenju,
ogledajo ter izberejo za uporabo tistega, ki jim pride
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najbolj prav. Ker so pletilje zelo pridne in pripravijo
res veliko število pletenin, v bolnišnici
razveseljujemo uporabnike ves praznični december
in še v začetku januarja.
Vsako leto ob akciji odpremo poseben zvezek, v
katerega lahko uporabniki pletenin in drugih ročnih
izdelkov, vpišejo svoje misli in pohvale v besedi in
risbi. Knjižico vtisov, ki nastaja povsem spontano,
ob koncu razdeljevanja izdelkov pošljemo šoli in na
tak način tkemo nevidno vez med izdelovalci in
uporabniki izdelkov. Akcija je zares unikatna.
Osnovna šola Velika Dolina z akcijo v največji meri
uresničuje svoj cilj – zelo uspešno seje dobro voljo
tako med male bolnike in njihove starše, kakor tudi
med zdravstveno osebje bolnišnice.
Anica Hribar, direktorica

MIKLAVŽEVA DONACIJA DOBRIH LJUDI
Dragi zdravstveni delavci.
Z našo dobrodelno akcijo vam želimo sporočiti, da
v svoji predanosti poslanstvu niste sami. Hvaležni
smo vam za vsa dejanja, za vsako sočutno skrb in
besedo v delovnih vsakdanih. Skupaj smo v želji,
da bolezen, ki je napadla ves svet, kot človeštvo,
kmalu premagamo. Zavedamo se, kako zelo, zelo,
zelo vas potrebujemo, prav tam, kjer ste!!!
Reševati življenja je plemenita, lepa in največkrat
zelo težka izbira življenjske poti. Spoštujemo in radi
vas imamo!!! Naj vas podarjeni izdelki okrepijo, vam
vsaj malo olajšajo, vas malo »pockrljajo«.
Sam lahko narediš malo, skupaj lahko naredimo
veliko in skupaj z današnjimi dejanji gradimo lepši
in boljši jutri!!!
»V čarobnosti približajočega Božiča se odprtih src
s hvaležnostjo zavemo, kaj pomeni biti človek
človeku človek. Tako kot povezava zvezd zariše
ozadje neba, tako naj dobra dela ljudi kažejo
prave smeri.«
(A. Novšak)
Lepe blagoslovljene praznike vsem želimo.
Miklavževa donacija dobrih ljudi za zdravstveno
osebje, ki dela s pacienti COVID-19, AS Global
Team
V kolektivu SB Brežice smo vam od srca hvaležni
za podarjene Amway izdelke.
Anica Hribar, direktorica

OSTALE COVID DONACIJE
Za lažje obvladovanje epidemije COVID so nam v
obdobju od 17. 7. do 7. 12. 2020 prijazno priskočila
na pomoč naslednja podjetja:
1. Donacije finančnih sredstev:
- GEN energija d.o.o. Krško nam je doniral
8.000 EUR za zdravstvene namene.
2. Donacije v materialu:
- PFIZER Ljubljana - medicinska oprema za
foto terapijo novorojenčkov v vrednosti
3.162,85 EUR,
- AR PLANE Bistrica ob Sotli – kisikova grupa
z vozičkom v vrednosti 1.729,63 EUR,
- Bartog d.o.o. Trebnje – 3 grt zaščitnih mask v
vrednosti 695,4 EUR,
- SRC Infonet d.o.o. Naklo – LED TV
sprejemnik v vrednosti 553,47 EUR,
- Interpart d.o.o. Ljubljana – ejektor na
komprimiran zrak za na tirnico in MAC 300 v
vrednosti 320 EUR,
- Mercator d.d. Ljubljana je za osebje SB
Brežice prispeval 3 palete pijače OK Vitality v
skupni vrednosti 2.883,60 EUR,
- Jamnica je za osebje SB Brežice donirala 1
paleto pol litrskih plastenk vode Jana,
- Orbico d.o.o. Ljubljana nas je razveselilo z
izdelki za okrepitev in kozmetičnimi izdelki za
osebno nego v skupni vrednosti 1.038,98 EUR.
Izdelki bodo razdeljeni po oddelkih.
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Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo, saj nam
je njihova velikodušna pomoč več kot dobrodošla.
Anica Hribar, direktorica

POROČILO O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
V BARU SB BREŽICE
Dne 19. 11. 2020 je Inšpekcija za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin Območna enota
Novo mesto, na podlagi prehodno prejete prijave
opravila izredni inšpekcijski nadzor glede izvajanja
ukrepov za preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. V
sklopu opravljenega nadzora inšpekcijska služba
pri poslovanju in organizaciji bolnišničnega bara ni
ugotovila nepravilnosti in je potrdila, da so
spoštovani vsi predpisani ukrepi glede na določila
Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
ter določila Odloka o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
V skladu z navedenim lahko z zadovoljstvom
ugotovimo, da so uporabnikom bara zagotovljene
kakovostne in varne storitve, zaradi česar vas tudi
v prihodnjih prazničnih dneh vabimo, da ga
obiščete in si, seveda ob upoštevanju predpisanih
varnostnih ukrepov in priporočil, privoščite prijetno
okrepčilo v obliki kave, čaja ali pa morebiti tudi
sendviča iz naše kuhinje.
Samo Zorko, vodja
kadrovske službe

splošno

upravne

in

BOLNIŠNIČNI BARČEK
Sredi novembra smo odprli bolnišnično
kavarno. Zaposlene vabim, da posredujete
svoje mnenje.
Predvsem me zanima:
Ustreznost ponudbe (vrsta izdelkov)
Kakovost ponudbe
Mnenje o ceni izdelkov
Drugo (pobude, predlogi)
Vabim vas, da na oddelkih zberete mnenja in
predloge o zgornjih temah in jih prinesete v
tajništvo do 20. 12. 2020. Mnenja in predloge
lahko oblikujete posamično ali skupaj.
Anica Hribar, direktorica

ANALIZA DOSEDANJEGA POTEKA
PANDEMIJE POVZROČENE S SARS
Učinkovit imunski sistem je ključno orodje orodje
posameznika v borbi proti virusom. Uravnotežena,

raznovrstna prehrana posameznika v sedanji
situaciji skupaj s telesno aktivnostjo, ki prav tako
spodbuja zmogljivost imunskega sistema, je eden
izmed bistvenih ukrepov za obvladovanje virusne
pandemije.
Analiza
dosedanjega
poteka
pandemije
povzročene s SARS-CoV-2 je prikazala slabši
potek bolezni pri tistih, ki imajo oslabljen imunski
sistem. To so predvsem polimorbidni bolniki,
starejša populacija, podhranjeni.
Neustrezna prehrana vodi v stresno presnovo in pri
tistih, ki so že kronično bolni, še dodatno poglablja
ter pospešuje razvoj bolezni. Velikokrat so ravno
starejši bolniki tudi podhranjeni in/ali imajo
pridružena bolezenska stanja (polimorbidni), zato
so krhki in prej podležejo virusni okužbi.
Ključna priporočila Združenja za klinično prehrano
pri skrbi za prehransko stanje posameznika ob
soočanju z pandemijo COVID-19:
Sedaj ni čas za diete (razen v primeru medicinske
indikacije) – prehrana naj bo energijsko in hranilno
uravnotežena
s
presnovnimi
potrebami
posameznika. Zadosten beljakovinski vnos
(obnova mišic in imunskega sistema).
Vsakršna oblika stradanja, ki vodi v energijsko ali
hranilno neravnovesje, je potencialno škodljiva za
imunski sistem.
Nekritična regulacija telesne mase s shujševalnimi
dietami je tudi potencialno škodljiva za imunski
sistem, kot je postenje ali pretirana telesna
dejavnost ob nezadostnem energijskem vnosu.
Poskrbimo za primerno prehrano in pitje pri športni
telesni aktivnosti (http://klinicnaprehrana.si/).
Željka Tušek Fendre, mag. v. prehrane

PROJEKT OBARVAJMO V MODRO
Spoštovani.
Vsem vam, ki ste sodelovali v projektu »Obarvajmo
v modro«, se iskreno zahvaljujem tako v imenu
Društva diabetikov Posavje –Brežice, kot tudi v
svojem imenu. Z osvetlitvijo v modro ste
se
pridružili mednarodnim aktivnostim ob
svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Večerni
sprehod je bil zelo lep ob pogledu na mesto
obarvano v modrino, ki je mimoidoče opozarjala na
sladkorno bolezen, za katero zboli vse več ljudi v
Sloveniji in po vsem svetu.
Iskrena, iskrena hvala.
8

Seznam slovenskih osvetljenih objektov je
objavljen tudi na spletni strani Zveze društev
diabetikov
Slovenije:
https://www.diabeteszveza.si/svetovni-dan/svetovni-dan-2020/
Lahko pa si jih ogledate tudi na spletni strani
našega društva http://diabetiki-posavje.si/
Lepo pozdravljeni.
Darja
Mandžuka,
predsednica
sladkornih bolnikov Posavje

Društva

Zahvala celotnemu osebju, ki so nas paciente
obravnavali osebno in ne samo kot številke.
Še posebej se zahvaljujem zdravnici Regvat
Kmetec Petri, za visoko strokovnost, prijaznost ter
vzpodbudo pri okrevanju.
Zelo pomembna je Hipokratova prisega, a
pomembna je tudi človeška toplina. Če je ta
prisotna, se hitro izboljša ali celo povrne bolnikovo
zdravje!
Vem, da vam za vse kar ste storili zame, ne bom
mogel nikoli povrniti, zato za vse iskrena HVALA.
Marjan Franko

Spoštovani.
Pišem Vam v imenu celotne družine ter v imenu
mojega očeta Ugovšek Ivana, ki je v Bolnišnici
Brežice pretekle dni preboleval okužbo s Covidom19.

POHVALE IN ZAHVALE
ZAHVALE COVID ODDELKU
Od 02.11.do 15.11 2020 sem se zdravil zaradi
COVID pljučnice na internem oddelku, sedaj
COVID oddelek Splošne bolnišnice Brežice, soba
6.
Ves čas od sprejema, zdravljenja in odpusta iz
bolnišnice sem naletel na topel, človeški odnos pri
zdravnikih, prav tako pri diplomiranih medicinskih
sestrah, medicinskih sestrah, čistilkah, ter celemu
timu, tako dopoldne, popoldne kot ponoči.
Kljub preobremenjenosti timov na COVID oddelku
in obilici dela, pri osebju ni bilo zaznati drugačne
barve glasu, ki bi kazala na utrujenost ali
naveličanost.
Apeliram na vodstvo, da vse na Covid oddelku
Splošne bolnišnice Brežice ustrezno nagradi.
Čutim kot svojo moralno dolžnost, da pohvalim
njihovo delo in se jim zahvalim za vso strokovnost,
prijaznost, skrb, naklonjenost, človeško toplino,
katere sem bil deležen.

Potek bolezni je pri očetu po 13 dneh prebolevanja
v domači oskrbi zahteval hospitalizacijo. Z
Infekcijske klinike v Ljubljani, kjer niso imeli prostih
postelj, so ga prepeljali v Vašo ustanovo, od koder
je bil po 10 dneh uspešnega zdravljenja v nedeljo
odpuščen nazaj v domačo oskrbo. Počuti se dobro
in na veselje vseh nas lepo okreva.
Na Vas se obračamo z namenom, da Vam po tej
poti izrečemo iskreno pohvalo in zahvalo vsem
Vašim sodelavcem, ki se v teh težkih dneh trudijo
na internem (Covid) oddelku. Na ustrežljiv odziv
smo naleteli že ob prvem stiku z gospo na recepciji
bolnišnice. Medicinske sestre na oddelku so kljub
veliki stiski s časom na naše telefonske klice
odgovarjale prijazno in prenašale sporočila očetu,
zdravniki pa potrpežljivo dan za dnem podajali
informacije o zdravstvenem stanju očeta. Nikoli
nismo imeli občutka, da jim je karkoli od
navedenega težko. Imate izredne sodelavce. Oče
se ni mogel načuditi, s kakšno prijaznostjo,
predanostjo in pozornostjo so dneve in noči
pristopali k pacientom, se izza varovalne opreme
tudi nasmejali in pošalili ter z optimizmom in
neumorno, kljub težkim pogojem, skrbeli za
paciente.
Občutek, da je oče resnično v dobrih rokah nas je
spremljal celoten čas zdravljenja in bivanja pri Vas
in kot svojcem nam je to pomenilo neskončno
veliko. Naša izkušnja z zdravljenjem očeta v Vaši
9

ustanovi je bila zelo pozitivna in ostali nam boste v
lepem spominu.

personalu za požrtvovalno delo in odnos do
pacientov.

Še enkrat iskren in velik HVALA vsem na Covid
oddelku. Vsem Vam in Vašim družinam želimo, da
ostanete zdravi ter Vas prisrčno pozdravljamo!

Želimo vam vse dobro ter vas vse podpiramo.
Vedno se bomo borili za obstoj Bolnišnice Brežice.
S spoštovanjem.

Družina Ugovšek
Smilja Planinc

Vsemu medicinskemu osebju COVID oddelka –
nočni izmeni iz 2. 11. na 3. 11. 2020, ter dnevni
izmeni 3. 11. 2020 - za uslužnost, prijaznost in
kompetentnost iskrena hvala.
Z lepimi in prijaznimi pozdravi.

POHVALA INTERNI I
Pozdravljeni.

Še enkrat iskrena hvala!

Zahvaljujem se celotnemu oddelku interne I za
strokovno in požrtvovalno delo ter podporo, ki ste jo
nudili moji mami Emiliji Hotko od 10.11. – 18.11.

Marjan Franko
Andrej Bučar
Zijad Ahmetović

Predvsem bi izpostavila sestro Volčanjšek Moniko,
ki se je zelo trudila pri podpori moje mame ter go.
Tomše Natalijo, ki je hrabrila mojo mamo.

Spoštovani.

Na praksi v bolnišnici pa je bila tudi gdč. Egzona D.
Gashi, ki je pokazala veliko sočutja in
požrtvovalnosti, za kar se ji moja mama tudi zelo
zahvaljuje.

Najlepše se vam zahvaljujemo za vse, kar ste v
času hospitalizacije na COVID oddelku SB Brežice
storili za našo mamo Marijo Benko.

Hvala še enkrat in hvala za razumevanje.

Franc, Slavko, Marjeta in Bernarda

Lep pozdrav.

Vse dobro in ostanite zdravi.

Smilja Planinc

Spoštovani osebje oddelka COVID.
Zahvaljujemo se vam za skrb našega očeta Franca
Urbanija, ki je zadnje dni življenja doživel v vaši
bolnišnici.
Iskrena hvala.

POHVALA ORL AMBULANTI
Spoštovani.
Danes, dne 02.12.2020 sem bila na pregledu ORL
pri dr. Spudič Štefanu.

Družina Urbanija iz Domžal
Vse pohvale za njegovo strokovnost in prijaznost.
Ravno tako moram pohvaliti ga. Janjo Fišter za
strokovni pristop in prijaznost.
POHVALA KARDIOLOŠKI DIAGNOSTIKI

Ostanite zdravi!

Spoštovani.

Z lepimi pozdravi.

Obljubila sem sestri iz diagnostičnega centra v kleti
– holter srca, da jih pohvalim, ker to želim. Možno
je, da so pohvale redke, a vendar, vse pohvale

Zinka Lepšina
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Število zaposlenih iz ur na dan 31. 10. 2020 je
znašalo 357,72, od tega 343,72 rednega dela, 4
pripravniki in 6 javnih del.
POHVALA KUHINJI
Spoštovani.

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK

Že večkrat sem nameravala, pa vedno pozabim.
Skratka, posebej bi rada pohvalila hrano, ki jo
pripravljajo vaše kuharice v vaši jedilnici (vedno
izjemno dobra in raznovrstna).






Hkrati moram pohvaliti tudi celotno kuhinjsko
osebje, ki je izredno prijazno in ustrežljivo.



Hvala in lep pozdrav.
Alison Teodorovič, načelnica Upravne enote
Brežice

SMEH JE POL ZDRAVJA

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! 

Vir: Spletna pošta

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- BOŽIČ Gordana (9. 11. 2020),
- KODRIČ Tina (16. 11. 2020),
- BOGOVIČ Adela (16. 11. 2020),
- KRESE Laura (18. 11. 2020).
Prenehanje delovnega razmerja:
- PILTAVER Jožef (11. 11. 2020 – upokojitev),
- HRASTAR Erika (30. 11. 2020).

Staro leto živi od spominov,
novo leto od pričakovanj.
Naj bo 2021 radodarno z zdravjem,
ljubeznijo, srečo in uspehi.

Stanje kadra na dan 30. 11. 2020: 371 zaposlenih.
Podaljšanje pogodb za nedoločen čas:
- ŽARN Irma – DMS v negovalni enoti,
- JURGL Evita – SMS v operacijski sobi.
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