MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

sočloveka in se navkljub enormnim naporom v
času epidemije razdajate in ste mnogim edina
iskrica upanja.«
Člani Lions kluba Brežice
V imenu ekipe COVID oddelka SB Brežice se
Lions klubu Brežice in podjetju Lidl iz srca
zahvaljujemo za prejete dobrote.
Anica Hribar, direktorica

RDEČI NOSKI

Adventni venček COVID oddelka
Številka 12, letnik 14
DONACIJA LIONS KLUBA COVID
ODDELKU

Rdeči noski zelo pogosto razveseljujejo naše
majhne in velike bolnike ter jim pričarajo nasmeh
na obrazu.
Člani Lions kluba Brežice so se v sodelovanju
z Lidl Slovenija z majhno pozornostjo
zahvalili medicinskemu osebju covid oddelka
Splošne bolnišnice Brežice.
»Ko si zdrav, si želiš mnogo stvari. Ko zboliš, si
želiš le eno stvar: da bi bil zdrav. In na poti
ozdravitve, še posebej v teh težkih časih, je vaše
delo in poslanstvo neprecenljivega pomena.
Predvsem, ker ste vi – medicinsko osebje mnogokrat edini, ki lahko sočloveku ponudite
toplino, bližino, stisk roke in nasmeh.«
»In ravno ta dejanja imajo čudežno moč in so
pomemben dejavnik na poti zdravljenja. Iskrena
in globoka hvala za vse to. Da brezpogojno s
svojim znanjem, dejanji in srcem skrbite za

Vse bolj pogosto se vključujejo tudi v našo
otroško alergološko ambulanto in otrokom
pomagajo pri zmanjševanju stresa med kožnimi
vbodnimi testi in odvzemi krvi. Pogosto obiščejo
tudi paciente na internem oddelku.
Bolnišnica je s pogodbo sklenila tudi sodelovanje
in povezovanje glede njihovih obiskov.
Pomembno je, da sta trud in rezultat obiskov tudi
prepoznana.
In kdo sploh so Rdeči noski? To so bolnišnični
klovni, delujoči v društvu Rdeči noski, so
profesionalni umetniki, ki opravljajo poklic klovna
v občutljivem okolju bolnišnice. Usposobljeni so
za delo v občutljivih pogojih, kakršni so v

bolnišnicah, ustanovah za ljudi s posebnimi
potrebami, zdravstvenih ustanovah, domovih za
ostarele in begunskih centrih (Vir: Društvo rdeči
noski, online).
Za koordinacijo obiskov Rdečih noskov na
našem oddelku skrbi vzgojiteljica Jerneja iz Vrtca
Mavrica Brežice.
Vsem Rdečim noskom in ostalim v Društvu rdeči
noski se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Anita Mujakić, DMS, strokovna
pediatričnega oddelka in
Jerneja Rožman, vzgojiteljica

vodja

3. Varovanje zasebnosti
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova
zasebnost na oddelku varovana (98 %), ta je bila
najbolj varovana na otroškem oddelku, sledijo in
ginekološko – porodni, kirurški in interni oddelek.
4. Izraz na obrazih osebja
Pacienti so se srečevali v glavnem z
nasmejanimi obrazi osebja (83 %), največ
nasmejanega osebja so srečali na internem in
otroškem oddelku, sledita kirurški in ginekološko
– porodni oddelek.
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici

ANKETA O ZADOVOLJSTVU
HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV
V obdobju maj – oktober 2021 so hospitalizirani
pacienti izpolnjevali anketne vprašalnike o
zadovoljstvu z našimi storitvami. Do 31. 10. 2021
je bilo vrnjenih 194 izpolnjenih vprašalnikov, od
tega je bilo anketiranih 28 moških in 165 žensk.
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:
 kirurški oddelek: 40,
 ginekološko-porodni oddelek: 63,
 interni oddelek: 7,
 pediatrični oddelek: 84.
Največ pacientov, 113 oz. 58 %, se je na
oddelku zdravilo od 0 do 3 dni.
1. Vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos
osebja ob sprejemu
Zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico je imelo
172 bolnikov (89 %). Najboljši vtis z odnosom
osebja ob sprejemu so imeli pacienti na
kirurškem in ginekološko - porodnem oddelku,
sledita otroški in interni oddelek.
2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v
bolnišnici
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z osebjem
v povprečju zelo zadovoljni (ocena 4,9 na lestvici
od 1-5). Hospitalizirani pacienti so bili najbolj
zadovoljni
z
medicinskimi
sestrami,
laboratorijskimi
inženirji,
administrativnim
osebjem, sledijo bolniške strežnice, zdravniki,
fizioterapevti, radiološki inženirji in vratarji.

Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti
večinoma (94 %) zelo zadovoljni. Z zdravljenjem
so bili pacienti po večini zelo zadovoljni (ocena
4,9), najbolj na kirurškem in ginekološko –
porodnem oddelku (ocena 5), sledita otroški in
interni oddelek.
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma
zadovoljni (4,6 na lestvici od 1-5), najbolj
zadovoljni so bili s časom serviranja in količino,
sledijo temperatura, kakovost postrežbe,
raznolikost in okus. Na splošno so bili s hrano
najbolj zadovoljni pacienti na ginekološkoporodnem oddelku, sledijo otroški, kirurški in
interni oddelek.
7. Zadovoljstvo
prostorov

s

čistočo

opreme

in

S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo
zadovoljni (92 %). Najbolj so bili s čistočo
zadovoljni pacienti na ginekološko-porodnem in
kirurškem oddelku, sledita otroški in interni
oddelek.
8. Zadovoljstvo
zaposlenih

z

osebno

urejenostjo

Osebno urejenost zaposlenih so anketirani
pacienti ocenili z oceno 5 (97 % vseh
anketiranih). Najbolje so jo ocenili na
ginekološko – porodnem oddelku, sledijo otroški,
kirurški in interni oddelek.
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9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov
Pri urniku obiskov težko podamo realno oceno o
zadovoljstvu bolnikov, saj so bili zaradi epidemije
COVID-19 obiski prepovedani.
10. Možnost stika s svojci
Možnost stika s svojci je imelo 46 % anketirancev
(večinoma po telefonu), kar je posledica
prepovedi obiskov v času epidemije covid-19.
11. Pohvale:
1) Kirurški oddelek:
 Pravi ljudje na pravem mestu. Hvala
zdravnikom in sestram ter ostalemu
strežnemu osebju. Posebna zahvala dr.
Županiću Maticu. Počutil sem se v varnih
rokah!
 Moje mnenje je zelo pozitivno.
 Bodite takšni naprej 
 Vse OK, kar tako naprej. Dober glas seže v
Celje, zato sem se odločil za poseg pri vas.
 Soba je lepa. Zelo sem zadovoljen z
bivanjem v bolnišnici, še posebej z odnosom
dr. Poharja in osebja na kirurgiji )
 Redko kdaj naletiš na take ljudi kot so vsi
zaposleni tu, topli in ustrežljivi. Dejansko sem
se počutila kot človek. Vse pohvale vsem
sestram in dr. Županiću. Vsi delajo na moč in
z nasmehom. Upam, da jih boste nagradili ali
z dodaki ali karkoli. Zaslužijo si in vsa
pohvala.
 Vsa pohvala za pomoč dr. Primožu Povhetu
in zdravstvenemu osebju. Še enkrat hvala!
 Hvala – velika hvala dr. Maticu Županiću –
odličen zdravnik.
 Zelo lepo sem se imela.
 Vsem se zahvaljujem za vso skrb, za lajšanje
bolečin, za prijazno besedo. Bodite takšni kot
ste!
 Imate izredno prijazno osebje, ki se tudi ob
obilici dela do pacientov obnaša izredno in
jim pomaga tudi v težkih trenutkih. Zares jim
hvala iz srca.
 Petra je čudovita sestra!!
2) Ginekološko-porodni oddelek:
 Odlična zasedba, ko jih potrebuješ, so tu!
 Čudovit kolektiv, prijazno osebje, odlično
počutje, spoštljiv odnos do pacienta, dobra
hrana…
 Velika zahvala celotnemu kolektivu za
prijaznost in ustrežljivost, zlati ste! Hvala!!!

 Same pohvale osebju. Človek se počuti
odlično ob tako prijaznih in človeških sestrah.
Super!
 Vse pohvale celotnemu osebju, vsem
ekipam. Res delajo s srcem in predanostjo.
Vedno na voljo, v podporo, spodbudo. Prav
tako pohvala kuhinji. Razvajanje kot v hotelu.
(vesela soba 3)
 Vsem in posameznikom lahko rečem samo
HVALA IZ SRCA, ostanite tako srčni, prijazni
in dobrovljni še naprej. Super ekipa, res
hvala.
 Posebne zahvale gredo babicam: Špeli,
Tjaši, Tanji; otroškima sestrama: Renati in
Jerneji.
 Hvala za vse, bili ste odlični. Vaš odnos in
pogovor mi je bil v veliko podporo. Ostanite
še naprej takšni. Srečno.
 Vse najboljše, največ medicinske sestre!
 Odnašam domov in naprej zelo pozitivno
mnenje o dejavnosti in prizadevanju vsega
osebja. Posebne pohvale z vsemi
prizadevnimi v vsej zdravstveni garnituri.
Tako naprej bo nam v veselje živeti!
 Kuku, pa sem prišel na tale svet. V kratkem
času veliko sem vas spoznal in prav vsakega
v določenem trenutku sem potreboval. Vse
vaše izkušnje, znanje in volja so mi
omogočile lažje spanje in najlepše sanje v
prihodu jutrišnjega dne. Rad bi se zahvalil:
dr. Bobanu Gjakovu, ki je potolažil vse okoli,
da sem velik, močan in popoln fant; Andreji
Žertuš, ki mi je omogočila najlepši prihod na
svet; Neji Pavlič, ki me je na hitro ovila v
pleničko in že sem bil pri mamici in očku v
rokah. Zahvalil bi se tudi dr. Nataši Kočnar, ki
mi je omogočila prihod do dneva D. Izredna
pohvala grem vsem zaposlenim v kolektivu
porodnišničnega oddelka v Brežicah. Izredna
pohvala tudi otroškima sestrama Marini Lukić
in Mariji Stanič za vso prijaznost, za vse
deljene izkušnje in znanja. Iz srca hvala!
 Pohvalila bi celotno osebje. Vsi so zelo
prijazni, strokovni, vedno pripravljeni
pomagat. Skratka: vse pohvale!
 Rada bi pohvalila celotno ekipo na
porodniškem oddelku, ki so s svojo skrbjo,
predanostjo, prijaznostjo in strokovnostjo
poskrbeli za vse potrebno. Vse pohvale.
 Same pohvale osebju in organiziranosti.
 Urnik obiskov sicer slab, ampak glede na
razmere je super, da je vsaj omogočeno.
Hvala vsem za vse spodbudne besede,
podporo in pomoč.
 Pohvalila bi vse sestre na oddelku, ki so se
trudile, da bi se počutile dobro. Posebna
3




















zahvala Mariji Stanič za razlago o dojenju in
negi dojenčka.
V času svojega bivanja sem bila zelo
zadovoljna. Zdravniki, medicinske sestre,
babice in ves ostali kader – ODLIČEN!
Nepozabno bivanje pri vas, počutila sem se
kot v hotelu . SUPER STE, OSTANITE
TAKŠNI ŠE NAPREJ.
Iskrena hvala za sočutje, topel odnos in
strokovnost.
Kljub trenutnim razmeram sem najbolj
presrečna in zadovoljna, da sem rodila na
vašem oddelku. Osebje je prijazno,
strokovno, svoj čas posveti pacientu, vedno
je na voljo,… Same pohvale!
Hvala, ker ste mi omogočili obisk mojega 1letnega otroka. Hvala za vso prijaznost.
Vse pohvale osebju, zelo prijazni, pripravljeni
pomagati. Zlasti pohvalim sestro Marijo ter
babici Teo in Špelo za strokovnost, prijaznost
in vso pomoč. Čudovita izkušnja. Malo so
manjkali le obiski svojcev.
Osebje naj ostane takšno še naprej: dobro,
nasmejano, nič jim ni težko. Hvala vam.
Želim pohvaliti celoten ginekološko – porodni
oddelek. Opisala bi ga kot prijeten, domač,
strokoven, dostopen, prijazen. Vesela in
hvaležna sem, da sem rodila v Brežicah.
Hvala za prijetno izkušnjo!
Vse čestitke in pohvale kompletnemu osebju
porodnišnice za strokovno, sočutno in
prijazno opravljeno delo. Iskrena hvala za
čudovito porodno izkušnjo. Vse dobro vam
želim tudi v prihodnje.
Osebje je super, sestre/bolničarke zelo
prijazne, ažurne in ustrežljive.
Vsi zelo prijazni in ustrežljivi. Vse pohvale.
Vse pohvale celotnemu timu na oddelku.
Posebna zahvala babici Tjaši za oporo,
spodbujanje in nego pri porodu. Prav tako
hvala vsem sestram, zdravnikom, strežnicam
– ostanite tako srčni še naprej.
Žal obrazov nisem videla zaradi mask, sem
pa opazila in občutila tople oči.

3) Otroški oddelek:
 Kar tako naprej!
 Osebno mnenje za otroški oddelek: zelo zelo
prijazno osebje, sestre zdravniki – vse
pohvale. Kot oddelek zelo pozitivno vzdušje.
Lahko se pogovoriš o vseh stvareh. Tudi
nasvete od sester in zdravnikov lahko dobiš,
kar je zelo pohvalno.
 Zelo prijazno osebje!
 Vse pohvale zdravstvenemu osebju, sploh
na pediatričnem oddelku!

 Dr. Pohar in sestra Anita sta odlična, zelo
strokovna, prijazna. Odgovarjala sta na vsa
naša vprašanja tekom našega bivanja. Imeli
smo res zelo pozitivno izkušnjo v z vašo
bolnišnico, osebjem in vzdušjem. Hvala vam
za vso pomoč.
 Vse pohvale pediatričnemu oddelku. Zares
prijazno osebje.
 Čudovite barvite majice!
 Sestre na oddelku so bile ves čas zelo
prijazne in ustrežljive. Poskrbele so, da se je
sin dobro počutil.
 Vse super. Tako naj ostane.
 Pohvale dr. Žarkoviću in gospe Sotošek.
 Odlično. Tako naprej, ker nam je lažje.
 Osebje na oddelku je zelo prijazno.
 Ostanite takšni, kot ste: prijazni, nasmejani in
dobre volje.
 Super ste bili! Hvala za vse! Hvala, ker
otrokom omogočite pozitivno izkušnjo
bolnišnice!
 Oddelek je super zaživel. Osebje in sam
prostor so res primerni. Hvala vam.
 Hvala za skrb in ostanite še naprej tako
dobrovoljni in predani svojemu poklicu. To za
naše sončke – otroke in starše neprecenljivo.
 Všeč mi je bila prijaznost vseh sester in da so
nam omogočili tudi možnost igranja iger.
 Kdorkoli od osebja gre mimo, vedno vpraša,
kako smo in ali še kaj potrebujemo.
12. Pritožbe oziroma pripombe:
1) Kirurški oddelek:
 Sestre, strežnice, negovalke res garajo!
Priprava na operacijo bi bila bolj primerna v
ločenem prostoru, ne v sobi!
2) Ginekološko – porodni oddelek:
 Z večino osebja imam zelo pozitivne
izkušnje. Žal pa moram dodati, da so v vaši
ustanovi zaposleni tudi ljudje, ki nikakor ne
sodijo v tako specifičen prostor, kot je
porodnišnica, saj ne premorejo empatije do
»novopečenih« mamic.
 Edina pripomba: Kanalčki v žili bolijo, so
neprijetni, če se jih sestra ne dotika nežno.
3) Interni oddelek:
 Lepo bi bilo, ko bi že ugodili moji prošnji in
tudi za debele nabavili spalne srajce in
pižame od št. 52 – 58.
 Sprejem v bolnišnico: dvomim v ustreznost
osebe.
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Otroški oddelek:
Dodatno ležišče za starše ni bilo udobno.
Zvišajte plačo sestram. Zaslužijo si.
Otroci, ki bruhajo in imajo drisko, bi morali
uporabljati ločeno stranišče. Sami smo bili v
boxu skupaj s kužnimi otroki, zato smo
uporabljali skupni WC, čeprav naš otrok ni
bruhal in ni imel driske.
 Zelo neokusna večerja. Ostali obroki OK.
 Vizita naj bo ob pravi uri, in osebje naj si
vzame malo več časa za paciente.
 Na RTG sem s hčerko, ki je bila po operaciji
roke in na postelji, čakala več kot 30 minut,
na koncu pa dobiva odgovor: »Gremo na
malico. Pridite kasneje.«

ODPADNA ZDRAVILA – EKOLOŠKI IN
EKONOMSKI PROBLEM
Raziskava s področja odpadnih zdravil v
Sloveniji
Z namenom raziskati področje odpadnih
zdravil v Sloveniji se nas je pod vodstvom
dveh mentoric zbrala skupina študentov iz
različnih slovenskih fakultet. Proučevanja
omenjenega področja smo se lotili v okviru
evropskega projekta ŠIPK- Študentski
inovativni projekti za družbeno korist;
pomemben sklop našega dela pa je obsegala
raziskava, ki smo jo izvedli tako med
uporabniki zdravil kot tudi med strokovno
javnostjo - zdravniki in farmacevti.
V zadnjih treh desetletjih se je pričakovana
življenjska doba za oba spola rekordno
podaljšala – za moške za 9,8 let, za ženske pa
za 7,4 leta. Redna uporaba zdravstvenih storitev
je z dolgoživostjo zelo tesno povezana –
pripadniki
starejše generacije so daleč
najpogostejši uporabniki zdravstvenih storitev na
vseh ravneh. Polimorbidnost, ki je v visoki
starosti pogosto neizogibno dejstvo pa pri
starostnikih pomeni polifarmakoterapijo. Tako je
bilo po podatkih ZZZS leta 2016 v Sloveniji
izdanih 17,7 milijona receptov za ambulantno
predpisana zdravila v vrednosti 466,7 milijona
evrov. Zaznati je možno trend konstantnega
naraščanja števila predpisanih zdravil v zadnjih
desetletjih, leta 2016 pa je bil ta porast v
primerjavi z letom 2004 že 21 %. Iz zapisanih
podatkov lahko sklepamo, da se dnevno v
lekarnah izda ogromno število zdravil, ob tem pa
ne smemo pozabiti, da so v uporabi med
prebivalci tudi t.i. over-the-counter (OTC)
zdravila, za katera posameznik ne potrebuje
recepta, temveč jih lahko samostojno kupi.

Skladno z naraščanjem števila uporabnikov
zdravil se povečuje tudi delež »nevestnih«
uporabnikov - tistih, ki predpisano zdravilo
prevzamejo a ga ne uporabijo, česar posledica je
povečevanje količine odpadnih zdravil. V
Sloveniji po uradnih podatkih letno zavržemo kar
65 – 72 ton zdravil, kar so samo zdravila,
odložena na pravilen način. Količino tistih, ki so
še dodatno odložena med komunalne odpadke
ali odstranjena na drug neprimeren način, je
nemogoče oceniti. Vsa nastala odpadna zdravila
tako v vsakem primeru predstavljajo veliko
ekonomsko izgubo, tista nepravilno odvržena pa
poleg tega še dodaten ekološki problem.
Osrednja cilja našega anketnega vprašalnika za
laično javnost sta bila kot prvo ugotoviti razloge
za nastanek odpadnih zdravil pri posamezniku in
kot drugo ugotoviti stopnjo ozaveščenosti glede
ravnanja z odpadnimi zdravili. Da bi dosegli
največjo vrednost, ki jo lahko raziskava ima za
družbo in okolje, je bilo ključno, da ugotovimo
stanje ozaveščenosti o pravilnem ravnanju z
odpadnimi zdravili v populaciji največjih
porabnikov zdravil, nato pa skušamo to isto
populacijo dodatno ali na novo ozavestiti o tem.
Zajetje starejše populacije v vzorec anketirancev
nam zaradi višje sile razmer, povezane s
pandemijo COVID-19, ni uspelo v meri, kot bi si
želeli, kljub temu pa smo glede na vzorec uspeli
zajeti 14 % starejših od 60 let. Glede regije
stalnega prebivališča anketirancev smo uspeli
pridobiti relativno velik delež iz lokalne,
Spodnjeposavske regije, kar je bil tudi naš cilj. Z
anketiranjem zdravnikov in farmacevtov smo
želeli problematiko odpadnih zdravil raziskati tudi
z druge strani oziroma se dokopati čim bližje
vzrokom problematike. Skušali smo zajeti čimveč
farmacevtov iz lekarn lokalne regije ter
zdravnikov, tako iz primarne kot sekundarne
ravni.
Pri vprašanjih, ki so se nanašala na komplianco
uporabnikov zdravil glede jemanja predpisane
farmakoterapije, je bilo moč ugotoviti, da je ta
razmeroma dobra: kar 96 % vprašanih je zatrdilo,
da vedno ali pogosto prevzame vsa predpisana
zdravila in jih jemlje po navodilih. 4 % vprašanih
so odgovorili, da zdravil ne jemljejo redno in kot
najpogostejši vzrok za to navedli, da zdravila ne
vzamejo zaradi dobrega počutja. Iz sklopa
vprašanj, ki so poizvedovala o ozaveščenosti
ravnanja z odpadnimi zdravili, smo ugotovili, da
bi glede na odgovore stanje ozaveščenosti
populacije moralo biti relativno dobro. Zgolj 6%
anketirancev je namreč glede svojega ravnanja z
odpadnimi zdravili označilo enega izmed
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neprimernih načinov (odvrženje med komunalne
odpadke, v stranišče ali sežig).
Velika večina (nad 90 %) vprašanih se je strinjala
o tem, da odpadna zdravila škodujejo okolju,
ljudem in živalim, da so nekatera med njimi
nevaren odpadek ter da predstavljajo tudi
ekonomski problem. Pri vprašanju glede
primernega vira informacij o odpadnih zdravilh je
velika večina menila, da farmacevt v lekarni
predstavlja verodostojen vir informacij glede
odpadnih zdravil in prav tako lekarno označila za
naslov, kamor so se glede tega že obrnili.
Če primerjamo podatke, pridobljene iz
zdravniške in farmacevtske ankete, lahko na prvi
pogled hitro vidimo, da si je stroka glede
problematike odpadnih zdravil precej enotna.
Veliki večini, tako zdravnikov kot tudi
farmacevtov, se zdi pogovor s pacientom
oziroma uporabnikom o odpadnih zdravilih
smiseln. Prav tako so oboji glede pomembnosti
razlogov za nastanek odpadnih zdravil pri
uporabnikih kot najpomembnejše razloge
označili pojav neželenih učinkov, prenehanje s
terapijo po prenehanju simptomov ter strah pred
neželenimi učinki, navedenimi v deklaraciji
zdravila.
Iz podatkov o ogromnih količinah odpadnih
zdravil na eni strani in izsledkih raziskave na
drugi bode v oči neujemanje obeh strani. Medtem
ko bi bilo iz rezultatov ankete moč oceniti, da je
stanje glede vestnosti
jemanja zdravil in
ozaveščenosti o odpadnih zdravilih v naši družbi
odlično, nam uradni podatki podajo drugačno
sliko. Razlog morda tiči v relativno majhnem
zajetem vzorcu anketirancev, morda v populaciji
le-teh, morda v našem naravnem mehanizmu
olepšanja slabe navade ali pa v vsem naštetem.
Kljub temu smo člani raziskovalne skupine
zadovoljni,
da
smo
izpolnili
enega
najpomembnejših
ciljev
naše
raziskaveozaveščati laično in strokovno javnosti glede
problematike odpadnih zdravil in s tem prispevati
svoj kamen v mozaiku poti do trajnostno
naravnane in okoljsko nevtralnejše družbe.
Pri projektu smo sodelovali študenti Medicinske
fakultete UM Patricija Tomše, Luka Oblak in Jan
Bogovič; študentka Fakultete za farmacijo UL
Tjaša Povše ter študentke Fakultete za
ekonomijo in informatiko UNM Vita Kričej, Maja
Krljič ter Nika Planinc. V vlogi strokovne
mentorice je sodelovala Meta Bogovič, mag.
farm. spec., zaposlena v SB Brežice in v vlogi
pedagoške mentorice doc. dr. Malči Grivec,

zaposlena na Fakulteti za ekonomijo in
informatiko UNM. Projekt je potekal od marca do
avgusta 2020.
Jan Bogovič

POHVALE IN ZAHVALE
ZAHVALA DR. POHARJU IN MEDICINSKI
EKIPI
Dne 26.11.2021 sem bil naročen na manjši
poseg na prsnici. Postopke medicinskega
osebja, ki me je sprejelo in pripravilo na poseg,
ter postopek dr. Matjaža Poharja, ki je ta poseg
tudi izvedel, lahko označim samo z besedo
ODLIČNO! Od zakazanega prihoda na urgenco
do sprejema izvida je pretekla točno ena ura.
Na ta način se jim želim še enkrat zahvaliti za
ekspeditivnost, koreten postopek in ljubeznivost
pri svojem delu z pacienti.
Hvala!!!
Boris Krautblat

ZAHVALA DR. GJAKOVU IN OSTALEMU
OSEBJU GINEKOLOŠKEGA ODDELKA
Spoštovani.
Na ta način bi se Vam rada zahvalila za
profesionalen odnos, kakršnega sem bila
deležna pri Vas v ginekološki ambulanti in na
oddelku.
Zahvaljujem se na strokovnosti, humanosti in
predvsem potrpežljivosti osebja, zaposlenega na
oddelku in v ambulanti.
Posebno zahvalo in pohvalo bi namenila dr.
Gjakov Bobanu, ki mi je poleg profesionalne
podpore nudil prisrčen odnos, za katerega lahlo
rečem, da z opravičenim razlogom opravlja svojo
poklic.
S spoštovanjem.
Melisa Balić
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POHVALA OSEBJU SB BREŽICE
Spoštovani.
Zadnje mesece sem večkrat, zaradi različnih
pregledov obiskala vašo/našo bolnišnico.
Vsi vemo, kako naporno delo ima zdravstveno
osebje v zadnjem letu in pol, skoraj dveh letih. Na
vsakem koraku pa ob vsem tem napornem delu
in včasih tudi ob neprijetnih strankah vsem nam
namenijo nasmeh, nasvet, usmeritev. Hvala
vsem za vse prijazne in nasmejane obraze ter
mirne in tople besede.
S prijaznimi pozdravi.
Nataša Kostrevc

JANČE
Ker je bil za soboto napovedan lep jesenski dan,
se je četica frajlic in mali pes podala na pot. Z
vlakom smo se peljali do Litije, ki je bila izhodišče
za naš pohod do Janč.

Pot se je lepo vila po hribčkih rahlo navzgor, malo
levo malo desno in naprej. Povsod lepi razgledi
na osrednjo Slovenijo in njene lepote. Jesenske
barve gozda so se bleščale v čudovitih odtenkih.

Po treh urah hoje smo prišle do Janč, ki so bile
zavite v meglo. Malica, ki je kot ponavadi
vsebovala VSE in še več, se nam je prav prilegla,
pa kuhanček iz nahrtnika tudi. Za piko na i pa še
kavica. Razkošje na kvadrat. Med malico smo
naredile načrt za zadnji pohod v letu. Dobre volje
smo se podale v dolino. Megla je zopet izginila,
tako da se je pokazal razgled na bližnje griče in
nam dal ideje za nove izlete.

Dobre volje smo se z vlakom odpeljale domov.
Se vidimo.
Mija Novak

URNIK POHODOV
V soboto 11. 12. 2021 ob 8.00 uri zjutraj se
dobimo na »starem mestu« (parkirišče pred
bivšim pljučnim oddelkom). Z avtomobili se
bomo peljali na Čatež, ki bo izhodišče za naš
zadnji izlet v tem letu.
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Kot je navada že nekaj let, gremo na Cirnik,
da okrasimo zavetišče in se malo
poveselimo ter z dobro voljo zaključimo
tekoče leto in naše pohode.
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam«
ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi.

Stanje kadra na dan 30. 11. 2021: 380
zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 10. 2021 je
znašalo 342,87, od tega 333,87 rednega dela, 9
pripravnikov in 5 javnih del.

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK
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,
27. december – Mednarodni dan
pripravljenosti na epidemije.

VABILO K SODELOVANJU

Vir: Splet

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! 

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- UREKAR Maša (8. 11. 2021),
- MEDVED Bernardka – JD (10. 11. 2021),
- MURN Renata (10. 11. 2021),
- AMON Nataša (16. 11. 2021),
- ZORKO Monika (24. 11. 2021).
Prenehanje delovnega razmerja:
- MARX Mercedes (12. 11. 2021),
- KUŽELJ Jožica (18. 11. 2021).
Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas:
- ŠTEFANIČ Tina.
Aleksandra POVHE GOLOB, DMS v urgentni
dejavnosti, je od 16. 11. 2021 dalje imenovana
za nadomeščanje Kristine REMIH, vodje
zdravstvene nege v Urgentnem centru
Brežice, v času njene odsotnosti.
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