
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 12, letnik 15 
 

PRED NOVIM LETOM 
 
Spoštovane sodelavke in sodelavci! 
 
Kot bi trenil smo spet na koncu leta. Še malo in 
praznični dnevi bodo tu. Kot uvod vanje - po 
dveletnem premoru zaradi epidemije - sindikati 
organizirajo novoletno srečanje zaposlenih.  V 
vodstvu smo se odločili finančno podpreti 
izvedbo srečanja.  
 
Bolnišnica s sindikati tvorno sodeluje – tako pri 
sprejemanju različnih notranjih pravil, pri urejanju 
pravic zaposlenih, kakor tudi pri iskanju različnih 
možnosti za boljše počutje. Trenutno je aktualna 
pobuda za organizacijo izobraževanj in vpeljavo 
morebitne individualne pomoči s področja 
psihologije. 
 
Za nami je leto, ki se je začelo v znamenju covid-
a, ko smo naše dnevne aktivnosti prilagajali, da 
smo lahko nudili zdravstveno oskrbo vsem, ki so 
potrebovali pomoč zaradi okužbe s SARS-CoV-
2. Šele v aprilu je epidemija izzvenela, zato smo 
dejavnost bolnišnice postopoma vračali v 
ustaljene okvire. Za nami pa je tudi praznično 
leto, leto, v katerem je bolnišnica praznovala 150 
let obstoja in dela, kar jo uvršča med starejše 
zdravstvene ustanove v državi. 
 
 
 

Leto 2022 zaznamujejo številne nove pridobitve. 
Kupili smo kar nekaj drage medicinske opreme. 
Največja naložba je nakup nove endkoskopske 
opreme za dve ambulanti ter potrebne čistilne 
naprave in shrambe za endoskopske naprave. 
Velike pridobitve predstavljajo tudi: 
laparoskopski stolp in vsa ostala nova oprema za 
prenovljeno operacijsko dvorano, artroskopski 
stolp, premična RTG naprava (še čakamo na 
dobavo), anestezijska naprava, CTG aparat …, 
če naštejem le največje naložbe. Prenovili smo 
tudi prostore večjega dela objekta D. Ponašamo 
se s prenovljeno operacijsko dvorano, kirurškimi 
in internističnimi ambulantami ter novim 
endoskopskim centrom. Uredili smo tudi prostore 
za mikrobiološki laboratorij in dnevno bolnišnico 
za interni oddelek. 
 
Na strokovnem področju smo pridobili program 
dialize za akutne bolnike, omogočili 
kolonoskopijo v anesteziji ter sklenili pogodbo z 
NLZOH Celje za odprtje njihove enote 
mikrobiološkega laboratorija v naši bolnišnici. 
Dobili smo program KVČB. Po dveh bolj sušnih 
letih s področja izobraževalnih programov je bila 
letos številnim sodelavcem omogočena 
udeležba na različnih izobraževanjih zunaj 
ustanove, organizirali pa smo tudi precej skupnih 
izobraževalnih vsebin za vse zaposlene. Pridobili 
smo naziv učna ustanova na področju 
zdravstvene nege, fizioterapije in medicine, v 
nadaljevanju pa pričakujemo pridobitev tega 
naziva tudi za področje laboratorijske, radiološke 
in lekarniške dejavnosti. 
 
Zelo uspešno smo opravili akreditacijsko presojo 
AACI v začetku leta ter se lotili potrebnih opravil 
za pričetek gradnje novega objekta F ter prenovo 
objekta A. Konec novembra smo zaključili z 
usklajevanjem idejne zasnove in nadaljujemo z 
izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje. Na 
ministrstvu je dogovorjeno, da bodo zagotovljena 
sredstva za pričetek gradnje v letu, ki prihaja. 
 
Smo v obdobju, ko ustanovitelj zagotavlja 
sredstva za vse opravljene zdravstvene storitve 
s ciljem skrajševanja čakalih dob. Na nekaterih 
področjih pogodbeni program presegamo, na 
nekaterih dosegamo, na nekaterih pa tudi ne. 
Dva, kjer beležimo največji izpad, sta program 
negovalne bolnišnice in podaljšanega 
bolnišničnega zdravljenja, za katera si bomo v 
naslednjem letu prizadevali, da ju izvedemo v 
predvidenem obsegu. 
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Verjamem, da bomo poslovno leto zaključili z 
izravnanim finančnim rezultatom. To bi bila za 
našo bolnišnico dobra popotnica v investicijsko 
leto 2023. Sama si bom še naprej prizadevala za 
kakovostno in varno obravnavo naših bolnikov, 
za realizacijo zdravstvenih programov za naše 
uporabnike v čim večji meri ter za pričetek 
izgradnje ustreznih bivalnih in delovnih pogojev 
za naše paciente in vse vas, ki skrbite zanje. 
Želim si, da se mi pri izvedbi ciljev pridružite. 
Brez slehernega med vami ciljev ne bo mogoče 
doseči. 
 
Želim vam lepe praznične dni, varen skok v novo 
leto v krogu najdražjih ter zadovoljno in lepo 
prihajajoče leto 2023. 
 
Tistim, ki boste med prazniki na delovnem mestu, 
pa želim čim manj nujnih primerov. 
      
Anica Hribar, direktorica 
 
ZMAGOVALNI BANKOVEC ZA 15 EUR - 
LIKOVNI NATEČAJ BANKE SLOVENIJE 

 

 
 
Naši najmlajši in razigrani ter likovno nadarjeni 
pacienti na otroškem oddelku so pod 
mentorstvom bolnišnične vzgojiteljice Maje 
Dušič, iz Vrtca Mavrica Brežice, sodelovali v 
likovnem natečaju Banke Slovenije.  
 
Namen natečaja je bil ustvariti idejo za bankovec  
15 EUR. Ta bankovec je bil izbran med 
zmagovalnimi. S ponosom lahko povemo, da jim 
je priznanje podelil sam guverner Banke 
Slovenije.  
 
Vzgojiteljica Maja in medicinsko osebje so ves 
čas hospitalizacije stali ob strani in motivirali 

paciente za ustvarjalno idejo in sodelovanje v 
natečaju, ki se je izkazala za zelo uspešno. Na 
sami podelitvi je bilo tudi izpostavljeno, da otroci 
prihajajo iz otroškega oddelka SB Brežice pod 
mentorstvom vzgojiteljice Maje Dušič iz Vrtca 
Mavrica Brežice. 
 

 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
 
REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU 

HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV 
 
Vse pohvale namenjamo celotnemu 
zdravstvenemu osebju za izjemno lepe ocene 
uporabnikov storitev po oddelkih. Veseli smo 
odziva pacientov na internem oddelku, kje se 
je število oddanih anket glede na pretekla 
anketna obdobja, močno povečalo. Gotovo je 
to rezultat angažiranosti pri vzpodbujanju 
bolnikov k izpolnitvi anket. 
 
Iskrena hvala vsem za predano skrb za naše 
bolnike. Menimo, da so rezultati ankete v 
poklicnem smislu najlepše darilo, ki ste ga 
dobili v tem predprazničnem času. 
 
V obdobju junij – november 2022 so 
hospitalizirani pacienti izpolnjevali anketne 
vprašalnike o zadovoljstvu z našimi storitvami. 
Do 30. 11. 2022 je bilo vrnjenih 184 izpolnjenih 
vprašalnikov, od tega je bilo anketiranih 47 
moških in 134 žensk, 3 niso izpolnili tega dela.  
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Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  
 kirurški oddelek: 29, 
 ginekološko-porodni oddelek: 55, 
 interni oddelek: 72, 
 pediatrični oddelek: 28. 

 
Največ pacientov, 80 oz. 43 %, se je na oddelku 
zdravilo od 4 do 7 dni.  
 
1. Vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos 
osebja ob sprejemu 
 
Zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico je imelo 
158 bolnikov (86 %). Najboljši vtis z odnosom 
osebja ob sprejemu so imeli pacienti otroškem in 
ginekološko - porodnem oddelku, sledita interni 
in kirurški 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 laboratorijskimi inženirji in 
medicinskimi sestrami, sledijo bolniške strežnice, 
administrativno osebje, vratarji, radiološki 
inženirji, zdravniki, ostali in fizioterapevti.  
 
3. Varovanje zasebnosti 
 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova 
zasebnost na oddelku varovana (92 %), ta je bila 
najbolj varovana na otroškem oddelku, sledijo 
kirurški, ginekološko – porodni in interni oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
 
Pacienti so se srečevali v glavnem z 
nasmejanimi obrazi osebja (74 %), največ 
nasmejanega osebja so srečali na kirurškem in 
otroškem oddelku, sledita ginekološko – porodni 
in interni oddelek. 
 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti 
večinoma (87 %) zelo zadovoljni. Z zdravljenjem 
so bili pacienti po večini zelo zadovoljni (ocena 
4,9), najbolj na otroškem oddelku, sledijo (ocena 
5), sledijo ginekološko – porodni, kirurški in 
interni oddelek 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 otroškem in 
ginekološko - porodnem oddelku, sledita kirurški 
in interni oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in 
prostorov 
 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo 
zadovoljni (93 %). Najbolj so bili s čistočo 
zadovoljni pacienti na ginekološko-porodnem in 
kirurškem oddelku, sledita interni in otroški 
oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani 
pacienti ocenili z oceno 5 (96 % vseh 
anketiranih).  
 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
 
Urnik obiskov so anketirani pacienti ocenili s 
povprečno oceno 4,1 (96 % vseh anketiranih).  
 
10. Možnost stika s svojci 
 
Možnost stika s svojci je imelo 60 % anketirancev 
(večinoma po telefonu), kar je posledica 
prepovedi obiskov v času epidemije covid-19. 
 
11. Pohvale, pritožbe in druge pripombe: 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Že drugič sem bila operirana v tej bolnišnici. 

Z vsem sem zelo zadovoljna. Vsa pohvala dr. 
Povhetu in medicinskemu osebju. 

 Zelo prijetno osebje, dobra organizacija, red 
in čistoča na visoki stopnji. 

 Najlepša hvala za vso oskrbo mojega očeta 
pri vas. Oče je več kot zadovoljen. Bodite 
takšni še naprej. 

 Zelo zadovoljna z zdravljenjem. Hvala vam. 
 Naj ostane tako. 
 Posebno bi pohvalila dr. Poharja, dr. Senico 

in vse medicinske sestre. Hvala vam. 
 Vse lepo. Se priporočam še za drugič. 
 Zelo sem zadovoljna s sestrami in zdravniki. 
 Vse pohvale vsem. Prijetno sem 

presenečena in bi vsem bolnikom priporočila 
bolnišnico Brežice. Posebno bi se zahvalila 
dr. Županiću za uspešno zdravljenje. 
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 Žalosti me, da se mora nižji kader vedn oborit 
za svoje plače. Veseli pa me, da se 
bolnišnica vedno obnavlja in dograjuje. 

 Ekipi na čelu dr. Županića se iskreno 
zahvaljujem na čudoviti – neboleči izkušnji. 
Želim vam, da še naprej delate tako uspešno 
ter profesionalno in prijazno. 

 Nad pričakovanji. Vse odlično. 
 Posebej pohvalim dr. Poharja in medicinske 

sestre. Pohvalil bi še dr. Senico. 
 Zelo prijazni, zgovorni, tolažijo te ob 

bolečinah. Zaslužijo si vse pohvale, večje 
plače, božičnico in 13. plačo. 

 Najlepši preživet »dopust«. Super ekipa, 
ostanite takšni sončki še naprej. Hvala vam. 
Zlati ste. 

 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 
 Hvala celotnemu osebju za pomoč in 

podporo med in po porodu. 
 Zelo sem zadovoljna s tukajšnjim 

zdravljenjem. Vsi so bili do mene zelo prijazni 
in skrbni. Ostanite še naprej takšni. Vse 
najboljše. 

 Zelo prijazno osebje, ki je v vsakem trenutku 
skrbelo za dobro počutje mame in otroka v 
času bivanja pri vas. Posebna zahvala gre 
sestri Mariji, ki je s svojimi nasveti pomagala 
pri vzpostavitvi dojenja. 

 Naj ostane tako naprej, pa bo ok. 
 Zelo prijazno osebje. Vedno pomagajo in 

spodbujajo. Tudi za pogovor so na voljo. 
 Vse osebje se vidno trudi, dobro sodeluje in 

si pomaga. 
 Rada bo pohvalila celoten tim za 

medsebojno sodelovanje in nesebično 
pomoč vedno, kadar sem jih potrebovala. 
Najbolj sem vesela, da so pri porodu vsi 
stopili skupaj in mi pomagali naravno poroditi 
otroka kljub manjšim težavam. 

 Posebna pohvala babici Karmen in sestri 
Mariji Stanič. Izredno prijazni in zelo prijete 
občutek za pacienta in otroka. 

 Hvala vsem babicam, sestram, ginekologom. 
Čudeže delate. 

 Hvala še enkrat babici, ki me je sprejela (11. 
9. – 12. 9.) in bila z mano tekom poroda. Bila 
je fenomenalna. Vsi skupaj ste super. 

 Sestre moram še posebej pohvaliti. Prijazne, 
človeške, razumljive,… skratka sestre z 
veliko začetnico. 

 Na porodniškem oddelku sem bila zelo 
zadovoljna. Vse osebje je izredno prijazno in 
strokovno. 

 

 Super oddelek in osebje. Posebna pohvala 
dr. Gjakovu, odličen in prijazen zdravnik kot 
tudi vse medicinsko osebje. 

 Super babice, sestre in zdravniki. Same 
pohvale. Ostanite še naprej takšni. 

 Hrana je boljša, kot je bila pred dvema 
letoma. 

 Ostanite takšni kot ste. 
 Ostanite TOP. Ste zelo pozitivni in blizu 

pacientu. Tu je pacient človek, ne le številka. 
 Pohvala celotnemu osebju, ki je resnično 

zavzeto in si vzame čas za vsako pacientko 
posebej ter pomaga pri vsem potrebnem. 

 Nad vsem, posebno nad zaposlenimi, sem 
navdušena. Vedro razpoloženje je  zelo 
pozitivno vplivalo na moje počutje. 

 Zelo zadovoljna, super. Tudi druge 
bolnišnice bi se morale zgledovati po vas, še 
posebej Ljubljana. 

 Prijaznost osebja, čistoča – odlično. 
 3-krat sem rodila pri vas, 2-krat ležala kot 

pacientka, in vedno znova pravim, da je vaše 
osebje strokovno, srčno, prijazno. Vse 
pohvale. Hvala vam, dobri ljudje. 

 V bolnišnici sem se ves čas bivanja počutila 
odlično. Osebje je bilo vedno pripravljeno 
stopiti naproti obvsakem manjšem problemu 
(težavi). 

 
3) Interni oddelek: 
 Super osebje. Vse je za 5. Super ste. 
 Zadovoljna z zdravniki in sestrami. 
 Bila sem lepo sprejeta in že drugič so mi 

pomagali, da nisem izkrvavela. Posebej bi 
pohvalila in se zahvalila dr. Maji Anastasova. 
Ona me je rešila že 31. 12. 2021, ko sem tudi 
močno krvavela, tako da je hitro reagirala in 
me poslala v Ljubljano. 

 Imate čudovito osebje (zdravniki, sestre), 
zato naj bo vodstvo spoštljivo do njih, da vas 
ne zapustijo. 

 Bivanje v bolnišnici je dobro. Osebje, ki dela 
v bolnišnici, je zelo odgovorno, 
profesionalno, tako da se počutim zelo varno. 
Hvala, brežiška bolnišnica. 

 Nagrada sestram za vse usluge. Večje plače 
zdravstvenim delavcem. 

 
4) Otroški oddelek: 
 Super ekipa. Bi še prišel, ampak je slepič 

samo enkrat . 
 Tokrat smo najdlje ostali v bolnišnici. Imamo 

zelo dobre izkušnje z zaposlenimi, ki so nam 
nudili strokovno podporo in se maksimalno 
trudili, da so se otroci varno počutili v 
bolnišnici. Ekipe so z nami dihale dan in noč. 
Bili so potrpežljivi tudi, ko je bila Zoja naporna 
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in vreščeče jokava. Pohvala celotni ekipi na 
pediatričnem oddelku; hvala sestram: 
Karmen, Zdenki, Milanki, Andreji, ki so 
crkljale našo Zojo. 

 Odličn ste in vzor marsikomu. 
 Same pohvale. Že večkrat smo bili pri vas z 

obema otrokoma. 
 Zelo zadovoljna z vsem, zelo sproščeno 

vzdušje. Vse pohvale . 
 Ponovno super izkušnja. Hvala za vse. 
 Samo tako naprej. Krasen kolektiv in 

organiziranost. 
 

Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Dobro bi bilo nabaviti nove vzglavnike. 
 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 
 Pogosto se me 3 – 4 različne osebe vprašale 

isto stvar, ki bi verjetno lahko bila v bodoče 
vsem dostopna pravočasno v skupnem viru 
(kaj so vam rekli glede odpusta, kako so se 
odločili glede posega, ste že prejeli 
zdravilo…), ker vpliva na njihov potek in 
organizacijo dela. 

 Boljša komunikacija med pacientom in 
zdravnikom (jezik – slovenščina). 

 Več sadja. 
 Obiski bi morali biti dovoljeni vsaj partnerju ali 

pač enemu družinskemu članu. 
 Neomejen čas za obiske. 
 
3) Interni oddelek: 
 Zdravniki niso dosegljivi za informacije. 
 Premalo možnosti obiskov. 
 Obiski vsaj 2 – 3-krat na teden. 
 Več stikov s svojci. 
 Pozen zajtrk in potem hitro kosilo. Premalo 

fizioterapije. 
 Boljše postelje. 
 V tem času (10. november) so prostori 

hladni, predvsem kopalnica, ker ni kurjave. 
Za bolnike to ni prijetno, če prideš iz 
kopalnice s kihanjem. Mislim, da bi bilo treba 
kje drugje varčevati, ne pa pri najranljivejših. 
To je nedopustno. 

 Ni radia, ni televizije. 
 

4) Otroški oddelek: 
 Pri zajtrku je bila servirana gnila banana. 

Predlagam malo več pozornosti pri takih 
zadevah. 

 Možnost dostopa očeta do matere in otroka, 
ki se  zdravi na oddelku. 

 

POŽARNA VAJA IN EVAKUACIJE NA 
KIRURŠKEM ODDELKU 

 
V skladu z Zakonom o varnosti pred požarom 
mora lastnik ali uporabnik objektov, za katere je 
potrebno izdelati načrt evakuacije in požarni 
načrt, najmanj enkrat letno izvesti praktično 
usposabljanje za izvajanje evakuacije iz 
objektov. 
 
Letos smo vajo organizirali na kirurškem 
oddelku. S predpostavko, da je zagorelo v 
ambulanti kirurškega dela travme, se je oddelek 
evakuiral na abdominalni del.  
 
Zagnano osebje je 11 pacientov evakuiralo  v 
manj kot treh minutah (natančneje 2:56).   
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Maja Zalokar, Ajda Železnik, dr. med., Špela 
Kuplenik, Ana Omerzel,  Vesna Kovačič, Liljana 
Kovač Pajdaš, Kristina Ogorevc, Mateja Štefanič  
in Marjetka Lindič so delo izvedle odlično. 
 

 
 
S to oceno sva z zunanjim strokovnim 
sodelavcem za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom,  vajo z veseljem ocenila, saj so bile 
udeleženke res prepričljive, zagnane in resne.  
 
Hvala vsem pri organizaciji in izvedbi vaje.  
 
Alenka Planinc, poverjenica civilne zaščite 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA NEGOVALNEMU ODDELKU 
BOLNIŠNICE BREŽICE 

 
Spoštovani. 
 
Ob smrti naše mame, babice in prababice Irme 
Fifnja se iskreno zahvaljujemo vsem zdravnikom, 
sestram in ostalemu osebju za vso skrb, nego, 

pomoč in podporo, katere je bila deležna, ko je 
bila na vašem oddelku. 
 
Sinova Bojan in Igor z družinami. 
 

            
 

ZAHVALA PEDIATRIČNEMU ODDELKU 
 

Sin je bil od 14. do 16. 11. 2022 hospitaliziran na 
pediatričnem oddelku SB Brežice, kasneje pa 
premeščen na otroški oddelek Klinike za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC 
Ljubljana. Ob tem bi rada izrekla izjemno zahvalo 
za ves trud in angažiranost pri sinovi obravnavi 
celotnemu oddelku pediatrije SB Brežice. Še 
posebej bi se zahvalila dr. Radić Lugarić, dr. 
Edibi Hadžimujić in medinski sestri Milanki 
Hojnik. Vaše požrtvovalno delo je dokaz, da kljub 
naporom, ki ste jih vsakodnevno deležni na 
delovnem mestu, znate še vedno ohraniti čut do 
sočloveka, otroku pa kljub strahovom pri sami 
obravnavi dopustiti otroško radoživost in pričarati 
nasmeh na obraz. S svojim strokovnim pristopom 
ste mojega otroka vzpodbujali k hrabrosti in 
pogumu med opravljanjem same diagnostike. 
Tako je bil psihično dobro pripravljen tudi na 
nadaljnje preiskave v UKC Ljubljana. 
 
Ostanite še naprej tako dosledni in ohranite svoj 
človeški čut, saj s tem malim nadobudnežem 
vlivate pozitivno energijo, ki je pomemben 
doprinos k samemu zdravljenju! Hvala vam!   
  
Lep pozdrav. 
 
Maja Orožen 
 

            
 

ZAHVALA IN POHVALA PEDIATRIČNI 
URGENCI 

 
Pozdravljeni, 
 
4.11.2022 sva s partnerko pripeljala hčerko 
Lauro na pregled, ker je imela dalj časa povišano 
telesno temperaturo.  
 
Rada bi se zahvalila in pohvalila kompleten kader 
na pediatrični urgentni ambulanti in posebej ga. 
Tjašo Ribič Senica dr. med. za strokovno 
obravnavo, prijaznost in pripravljenost pomagati.  
 
Še enkrat najlepša hvala za vso pomoč! 
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Hvala in lep pozdrav! 
 
Blaž Justin in Katja Cerar 
 

            
 

POHVALA IN VELIKA ZAHVALA – 
INTENZIVNI ODDELEK CIT 

 
Spoštovani. 
  
Dne 31. 1. 2022 je bil moj mož Dušan Jurkas 
premeščen iz Bolnišnice Celje (v Celju so žal 
dvignili roke od moža) nazaj v vašo bolnišnico na 
Oddelek za intenzivno medicino.  
  
Že ob prvem stiku z vašimi zdravniki, 
medicinskimi sestrami in vsem drugim 
medicinskim osebjem sem občutila, da so to 
ljudje, ki opravljajo svoj poklic z dušo in srcem ter 
vso predanostjo za bolnika.  
 
Ob tako težkem bolniku in vsem težavam, ki so 
se pojavljale, so si vzeli čas za nas svojce in nam 
bili v veliko uteho in tolažbo, kljub resni situaciji.  
  
Največja pohvala in zahvala gre zdravniku dr. 
IGORJU ĐARMATI, kateri se je resnično zavzel 
za mojega moža in ga po odpovedi ledvic, 
premestil v Bolnišnico Novo mesto, kjer so mu 
rešili življenje in je ostal na zdravljenju dva 
meseca. 
 
Res iskrena hvala dr. ĐARMATIJU, da skupaj z 
mano ni izgubil upanja in je zaradi tega moj mož 
še danes živ in živiva naprej srečno življenje.  
  
Zahvale gredo tudi dr. MARJANA RIBARSKA, 
vsem ostalim zdravnikom ter vsem medicinskim 
sestram in vsem ostalim, ki so mojemu možu na 
kakršenkoli način pomagali. 
  
Zahvaljujem pa se tudi dr. MOJCA SAVNIK 
ISKRA, za vso srčnost in podporo. 
  
Z velikim spoštovanjem do vseh. 
  
žena ROMANA CETIN 
 

            
 
 
 
 
 

 

POHVALA IN VELIKA ZAHVALA – INTERNI 
ODDELEK II 

 
Spoštovani,  
  
Dne 13. 4. 2022 je bil moj mož Dušan Jurkas 
premeščen iz Bolnišnice Novo mesto, nazaj v 
vašo bolnišnico na Interni oddelek II.  
  
Največja pohvala in zahvala gre zdravnici dr. 
IRENI ZLATANOVIĆ, za vso skrbnost, srčnost in 
predanost, ter vso ostalo pomoč. 
  
Zahvale gredo tudi dr. MAJA ANASTASOVA, ki 
je v času odsotnosti dr. Zlatanovićeve, prevzela 
skrb za mojega moža, še posebej, ko je dobil 
sepso in mu je predpisala prave antibiotike, da se 
je vse dobro izšlo. 
  
 Zahvaljujem se tudi dr. VANJA STARČEVIĆ in 
vsem medicinskim sestram, fizioterapevtkam ter 
vsem ostalim, ki so mojemu možu na kakršenkoli 
način pomagali. 
  
Zahvaljujem pa se tudi dr. MOJCA SAVNIK 
ISKRA, za vso pomoč, srčnost in podporo. 
  
Z velikim spoštovanjem do vseh. 
  
žena ROMANA CETIN 
 

            
 

POHVALA KUHINJI 
 

Kuhinjskim mojstrom pohvale za hotelski rang 
hrane v bolnišnici Brežice 
 
Metka 
 

            
 

Pozdravljeni. 
 
Pred tednom sem bil v vaši bolnišnici kot pacient. 
Sem diabetik. Hrana mi je bila zelo dobra. En 
obrok mi je bil posebej dober. Kus kus z omako 
z govejimi trakci in zelenjavo.  
 
Lep pozdrav ! 
 
Radovan Tkalec 
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LJUBLJANA – POHOD OB ŽICI 
 
Nov mesec, nov izlet. »Fit frajlice« smo se zopet 
z vlakom podale na pot. Naš cilj je bila Ljubljana, 
saj smo si za izlet izbrale pot ob žici.  
 

 
 
Najprej kavica, nato pa trola do Dolgega mosta, 
ki je bil naše izhodišče za pot. Oznake super, pot 
lepo vzdrževana in presenetljivo veliko obiskana. 
Najprej malo med njivami, nato pa kar hitro med 
hiše in urbano naselje.  
 

 
 
 
 

Med potjo smo si ogledovale okolico in se čudile, 
kako se je Ljubljana povečala. Ne samo z 
industrijskimi conami, ampak tudi s 
stanovanjskimi predeli. Pot nas je vodila mimo 
Žal in BTC-ja. Tudi obhod (in dodatni kilometri) 
zaradi gradnje krožišča nam ni vzel volje za hojo.  
 

 
 
Počasi se je bližal čas za našo super malico, zato 
smo se začele ozirati za primerno mesto.  
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Našle smo ga pri bolnišnici v Polju, ki leži v zelo 
lepi naravi. Malica je kot ponavadi vsebovala 
VSE.  
 

 
 

 
 
Pot nas je po malici počasi peljala na Golovec, 
tako da smo malo hodile tudi v hrib. Kar hitro smo 
se spustile na drugo stran in že smo bile na 
Dolenjki ter krenile proti robu barja. Pot smo 
sklenile na Tromostovju. Čas smo imele še za 

pivo in že smo šle domov. Načrt za zadnji izlet je 
že narejen. 
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 

URNIK POHODOV 
 

V soboto 10. 12. 2022 gremo na tradicionalni 
pohod na Cirnik. Dobimo se ob 8.00 uri zjutraj 

na starem mestu (bivši pljučni oddelek).  
 

Z avtomobili se bomo odpeljali na Čatež, nato 
pa pot pod noge do Cirnika. Med potjo bomo 

nabrali še lepo smrekico, saj nas na vrhu čaka 
delo. Eni boste krasili hiško, eni bomo pa kurili 
ogenj in pekli jeger kot je naš običaj za zadnji 

izlet.  
 

Zaradi priprave prazničnega jedilnika je 
potrebna predhodna prijava. 

 
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« ter 

dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 

Vir: Splet 
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KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- MALIĆ VONČINA Slađana, dr. med. (1. 11. 

2022), 
- RAŠOVIČ Mojca (1. 11. 2022), 
- VOGLAR Tasha (1. 11. 2022), 
- ŠALOVEN Nika, dr. med. (1. 11. 2022), 
- GRMŠEK Lucija (7. 11. 2022), 
- ŠTUKL Manca (14. 11. 2022). 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- ŠVIGELJ Urška (7. 11. 2022), 
- PAVLOVIČ Laura (30. 11. 2022). 

 
Stanje kadra na dan 30. 11. 2022: 389 
zaposlenih. 

 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 10. 2022 je 
znašalo skupaj 377,84 ur, od tega 363,84 
rednega dela, 8 pripravnikov in 6 javnih del. 
 

POOBLASTILO 
 
AJDA ŽELEZNIK, dr. med. spec. spl. 
kirurgije se pooblasti za nadomeščanje 
MATJAŽA POHARJA, dr. med., spec. spl. 
kirurgije, predstojnika kirurškega oddelka, v 
času njegove odsotnosti. 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju je prejela jubilejno 

nagrado: 
 

ZLATANOVIĆ IRENA, dr. med., spec. 
interne medicine 

 
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju je prejel jubilejno 
nagrado: 

 
BABIČ MILAN, dr. med., spec. spl. kirurgije 

 
Za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju je prejela jubilejni 
nagradi: 

 
ŠETINC MOJCA, zdravstveni administrator 

 
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, 
 27. december – Mednarodni dan 

pripravljenosti na epidemije. 
 
 

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!  
 
 

 
 

Odbije polnoč in leto mine. 
Podarja izkušnje, uspehe, spomine. 

Odbije polnoč, poti so odprte za upe in 
želje ter nove načrte. 

 
Prihajajoča Božič in Novo leto naj Vam 

prineseta mir v duši, ljubezen v odnosih in 
blagostanje v hiši. 

 
 


