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 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 

 
 

Številka 1, letnik 6 
 

NADALJEVANJE IZGRADNJE URGENTNEGA 
CENTRA 

 
Minister za zdravje Tomaž Gantar je 26.11.2012 
podpisal sklep o začetku postopka oddaje javnega 
naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih 
del z dobavo in vgradnjo medicinske opreme za 
urgentni center Splošne bolnišnice Brežice. Javno 
naročilo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega regionalnega sklada, izvaja pa se v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 
Gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostne 
usmeritve Mreža urgentnih centrov. Z navedenim 
sklepom so tako za investicijo zagotovljena sredstva v 
višini 1.572.214,00 EUR, saj je predhodno že bila 
ugotovljena ekonomska upravičenost za izgradnjo 
omenjenega centra, izdelana pa je bila tudi vsa 
predhodna, za izvedbo razpisa, nujno potrebna 
dokumentacija.  
 
OO DeSUS SEVNICA, KRŠKO IN BREŽICE OSTRO 

PROTI MOREBITNI UKINITVI SPLOŠNE 
BOLNIŠNICE BREŽICE 

 
17. decembra 2012 so se predstavniki OO DeSUS 
Sevnica, Krško in Brežice seznanili z delovanjem Splošne 
bolnišnice Brežice in si ogledali njene prostore. Direktor 
bolnišnice Dražen Levojević je prisotne seznanil tudi z 
namero ministrstva za zdravje v zvezi z združevanjem 
manjših bolnišnic, kar bi posledično pomenilo ukinitev 
Splošne bolnišnice Brežice ter nekaterih drugih 
bolnišnic. Poudaril je, da so bolniki, ki prihajajo na 
preglede ter zdravljenje, deležni vse pozornosti in 
kvalitetnih storitev. Predstavljeni so bili tudi podatki, ki 
kažejo na racionalno vodenje in delovanje bolnišnice.  
 
OO stranke DeSUS Sevnica, Krško in Brežice ne 
podpirajo namere ministrstva za zdravje, ki naj bi 
ukinilo Splošno bolnišnico Brežice. Zaprtju ali 
preoblikovanju splošne bolnišnice ostro nasprotujemo 
predvsem iz javno zdravstvenih razlogov. Če bi 
ministrstvo za zdravje pregledalo podatke, bi kvečjemu 
pričakovali, da bi tej zdravstveno zapostavljeni regiji 
omogočilo enake možnosti na poti do zdravja kot v 
ostalih regijah. Pričakovali bi tudi večje zmogljivosti 
psihiatričnih storitev, preventivnih storitev in dane boljše  
 

 
možnosti Splošni bolnišnici Brežice za izvajanje storitev 
na sekundarni ravni zdravstvenega varstva. Podpiramo 
razvoj Splošne bolnišnice Brežice, ki ima že 140 – letno 
tradicijo, in je pomemben del posavskega in 
obsoteljskega okolja. Strategija razvoja do leta 2020 je 
uresničljiva, nasprotujemo pa načrtovanim posegom v 
samostojnost in celovitost Splošne bolnišnice Brežice.  
 
Ministrstvo za zdravje pozivamo, da z vodstvom 
bolnišnice določi ukrepe, ki bodo zagotovili 
finančna sredstva za njen nadaljnji razvoj. V 
kolikor se bo taka politika ministrstva za zdravje 
nadaljevala, bodo kršene osnovne prvinega našega 
zdravstvenega sistema, ki so: enakost, solidarnost in 
univerzalnost, zato pozivamo ministrstvo za zdravje, da 
skrajno preudarno premisli o svojih namerah. Jože 
Žnidarič za OO DeSUS Sevnica, Krško in Brežice 
 

IMENOVANJE KOMISIJ ZA KAKOVOST V  
SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE 

 
V začetku meseca decembra so bile z odločbami o 
imenovanju ustanovljene nove komisije in odbor za 
kakovost. V odbor za kakovost so bili imenovani 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist, 
namestnica strokovne direktorice, predsednica odbora; 
Dražen Levojević, član; Rok Škvarč, vodja IV, član; 
asist. Robert Sotler, pomočnik direktorja za področje 
zdravstvene nege in oskrbe, član in Matjaž Pohar, dr. 
med., spec. splošne kirurgije, član.  
 
V komisijo za kakovost so bili imenovani Matjaž 
Pohar, dr. med., spec. splošne kirurgije, kot vodja 
komisije za kakovost; Rok Škvarč, vodja IV, član; asist. 
Robert Sotler, pomočnik direktorja za področje 
zdravstvene nege in oskrbe, član; Nataša Kočnar, dr. 
med., spec. ginekologije in porodništva, vodja oddelka 
po pooblastilu, član; Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. 
internist, vodja oddelka po pooblastilu, članica; Sanja 
Radić Lugarić, dr. med., spec. pediatrije, članica; Marina 
Lačan, dr. med., vodja oddelka po pooblastilu, članica 
ter Mladen Šoštarić, dr. med., spec. radiologije, 
predstojnik oddelka, član.   
 
V komisijo za izvajanje strokovnega nadzora s 
svetovanjem glede oskrbe in spremljanja 
zdravljenja kroničnih ran na internem oddelku so 
bile imenovane Milena Srpčič, DMS, predsednica; Milena 
Toporišič, DMS, članica; Cvetka Cvijetković, DMS, 
članica ter Irena Detiček, DMS, članica. Naloga komisije 
je priprava načrta izvajanja strokovnih nadzorov s 
svetovanjem nad pravilnim izvajanjem oskrbe kroničnih 
ran in spremljanje celjenja le-teh. Namen nadzorov je 
ugotoviti zdravstveno stanje oskrbe kroničnih ran v 
zavodu in izboljšati kakovost zdravstvenih storitev, prvi 
nadzor pa se izvede na vseh pacientih, ki imajo kronične 
rane.  
 
V komisijo za izvajanje strokovnega nadzora s 
svetovanjem nad smotrno uporabo 
inkontinentnih pripomočkov so bile  imenovane 
Milena Srpčič, DMS, predsednica; Tanja Cerjak, DMS, 
članica; Gordana Mirt, DMS, članica ter Slavica Vizjak, 
SMS, članica. Nadzore komisija izvaja izključno na 
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kirurškem in internem oddelku do dvakrat mesečno, 
predhodno pa mora pripraviti tudi načrt izvajanja 
strokovnih nadzorov. Namen nadzorov je izboljšati 
kakovost zdravstvenih storitev, s tem pa ohraniti 
dostojanstvo bolnikov in podaljšati njihovo zmožnost 
samostojnega in kontroliranega izločanja.  
 

NADZOR ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izvedel 
nadzor specifikacij za osnovno dejavnost fizioterapije 
za mesec september 2012, pri čemer so bila zajeta 
poročila za zavarovane osebe območne enote Krško 
(izpostava Brežice, Krško, Sevnica). Nepravilnost ni 
bilo, saj je nadzor pokazal, da so specifikacije obračuna 
zdravstvenih storitev izstavljene v skladu z Navodili o 
beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, 
storitve so evidentirane v skladu s šifranti in točkovno 
vrednostjo iz seznama storitev po zeleni knjigi. Deleži na 
obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje so 
pravilno razdeljeni, podatki o zavarovanih osebah, ki so 
koristile storitve fizioterapije, pa so bili pridobljeni iz 
sistema on-line, zato so bila vsa zavarovanja veljavna.  
 

2. REDNA SEJA SVETA PACIENTOV 
 
V sejni sobi upravne stavbe bolnišnice je 6. decembra 
2012 potekala 2. redna seja sveta pacientov Splošne 
bolnišnice Brežice.  
Dosedanjemu predsedniku Silvestru Gorencu je mandat 
potekel, zato je bil za novega predsednika sveta 
pacientov izvoljen Ivan Kostrevc iz Društva invalidov 
občine Brežice, za podpredsednico pa je bila izvoljena 
Anica Mižigoj iz Posavskega in Obsoteljskega društva 
za boj proti raku. Na seji so obravnavali sprejem 
zapisnika prejšnje seje, predloge Ministrstva za zdravje 
za spremembo statusa Splošne bolnišnice Brežice, 
seznanili so se z aktivnostmi za pridobitev mednarodne 
akreditacije bolnišnice ter s poročilom o realizaciji 
programa dela in finančnega načrta v letu 2012. Seja se 
je končala z zahvalo Silvestru Gorencu za njegovo 
dosedanje delo in prispevek k razvoju Splošne 
bolnišnice Brežice.  
 

14. SEJA KOMISIJE ZA KAKOVOST 
 
17.12.2012 je v Ljubljani potekala 14. seja Komisije za 
kakovost. Na dnevnem redu je bila organizacija 
skupnega razpisa za program obvladovanja sistema 
vodenja kakovosti, možnosti varčevanja v javnih zavodih 
ter zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene 
oskrbe ob skrajni racionalizaciji kadrov, finančnih 
sredstev ter ob vedno večjem številu pacientov.  
 
Predsednica komisije Breda Hajnrih je za spremljanje 
kazalnikov kakovosti in nevarnih opozorilnih 
dogodkov predlagala program za vodenje 
dokumentacije in sistema kakovosti ponudnika Avtenta 
kot cenovno najbolj ugodno varianto. Program iz 
procesov dela zagotavlja sledenje podatkov o nalogah in 
odgovornostih za posamezno delovno mesto. Projektni 
način vzpostavitve rešitve za ISO dokumentacijo stane 
cca 37.280 EUR, v to ceno je vključena pridobitev 70 

licenc. Informativni mesečni znesek vzdrževanja znaša 
od 500 – 800 EUR / mesec. Sprejet je bil sklep, da 
združenje zdravstvenih zavodov pripravi razpis za nakup 
programa za vodenje kakovosti, pripravljeni pa bosta 
dve variantni ponudbi za manjše in večje bolnišnice 
(glede na število postelj in število zaposlenih).  
Glede varčevanja po javnih zavodih je bil sprejet sklep, 
da je potrebno vzpostaviti finančno vrednotenje ne 
samo obračunanega, ampak tudi porabljenega SPP-ja, 
potreben je večji nadzor nad porabo, argumentiranje le-
te in ustrezno ukrepanje. Naveden je bil primer iz 
bolnišnice Videm (Italija), kjer medicinska sestra opravi 
UZ srca, zdravnik pa izvid samo odčita. 10 % dela 
opravi zdravnik, 90 % pa medicinska sestra, zato 
obstajajo prihranki v organizaciji dela. Vodenje stroškov 
se mora vzpostaviti po obračunskih enotah oziroma 
stroškovnih mestih. Rezultati morajo biti predstavljeni 
vsem predstojnikom, priporočena je tudi vzpostavitev 
centralne administracije. Združenje bo pozvalo podjetji 
Infonet in Hermes, da pripravita ponudbo za program 
vrednotenja SPP-jev.  
 
Biserka Simčič je še predlagala, da se sprejme 
sklep o združevanju bolnišnic, ker se ji ne zdi 
racionalno, da sta na razdalji 20 oziroma 60 km 
po dve bolnišnici (kot primer je navedla SB 
Brežice in SB Ptuj). Predsednica komisije je 
predlog zavrnila z utemeljitvijo, da v okviru 
združenja že pripravljajo dokument na to temo. 
 
Za kakovostno in redno vzdrževanje medicinske opreme 
ter zagotavljanje sledljivosti je nujno določiti odgovorne 
osebe, ki skrbijo za servisiranje v zakonsko določenem 
roku. Potrebno je tudi jasno opredeliti nabor posegov, ki 
se bodo morali izvajati v dnevni bolnišnici, za kar je 
potrebno manj kadra, zahteva pa se višja kakovost. Že 
sedaj lahko izvajalci tam, kjer sami vidimo možnosti, 
prestavimo paciente iz hospitala v dnevno bolnišnico. 
Morali bi imeti tudi dnevne centre, ločene od akutne 
hospitalne obravnave ter centralno diagnostiko. 
Rebeka Gašparin, dipl. ekon.  
 

NOVOSTI PRI SPREMLJANJU PORODOV IN 
FETALNIH SMRTI 

 
Dne 19.12.2012 je v predavalnici Inštituta za varovanje 
zdravja RS potekal seminar z naslovom »Novosti v 
metodoloških navodilih za Perinatalni informacijski 
sistem (PIS) in Informacijski sistem spremljanja fetalnih 
smrti (ISSFS)«. Glavne spremembe metodoloških 
navodil so nastale zaradi usklajenosti informacijskega 
sistema bolnišničnih obravnav s podatkovnimi zbirkami 
bolnišničnih obravnav in s Perinatalnim informacijskim 
sistemom. 
 
Predstavljene so bile novosti in dopolnitve podatkov 
na Porodnem zapisniku, Listu novorojenca ter 
Fetalne smrti. Dosedanji informacijski sistem je bil 
zastarel in je imel dosti napak, zato smo veseli, da je na 
tem področju prišlo do popravkov. Zaradi vodenja 
statističnih podatkov je spremenjen tudi šifrant stopnje 
izobrazbe, posodobljen je šifrant MKB-10-AM, klinični 
postopki KTDP in klasifikacija SPP, verzija 6. 
Zaradi časovne stiske novi obrazci še niso popolnoma 
usklajeni, zato je bil dogovor, da se natisne samo 
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določeno število novih Porodnih zapisnikov in Listov 
novorojencev (samo za 1 mesec), ostali bodo šli v tisk, 
ko bo končna verzija končana. Pridobljene fotokopije 
obrazcev smo že razdelili v vpogled in seznanitev na 
oddelku. V ostalih porodnišnicah  babice in zdravniki 
izpolnjujejo porodne zapisnike v računalniški obliki že v 
porodni sobi, zato bi bilo to potrebno storiti tudi v naši 
bolnišnici. Potrebno bi bilo namestiti računalnik z 
ustreznim programom v porodno sobo ter se usposobiti 
za tak način dela. Mojca Novoselc; mag. Bojan 
Grulović, dr. med. 
 
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA KLINIČNE 

MENTORJE 
 
Kot vsako leto, so nas tudi letos povabili na stokovno 
izpopolnjevanje z naslovom “ DELITE SVOJE ZNANJE S 
ŠTUDENTI”, ki je potekalo na Visoki šoli za zdravstvo 
Novo mesto. Predstavili so nam nekaj zanimivih tem, v 
katerih bi se vsakdo od nas vsaj malo videl. Smo učna 
ustanova za študente zdravstvene nege, kar nam 
je lahko v ponos, in moramo mentorstvo vzeti 
nadvse resno. Študenti pridejo k nam, da se od nas 
nekaj naučijo, v naših rokah pa je, da jim to znanje na 
njim ustrezen način strokovno prenesemo. Študent 
pride k nam že z znanjem določenih teoretičnih vsebin, 
naše delo pa je to znanje prenesti v prakso. 
Nezanimanje študenta za delo je lahko opozorilo, da 
študentu znanje, ki smo mu ga podali, ni razumljivo ali 
pa ga je potrebno motivirati kako drugače. Vsak 
postopek, poseg je potrebno najprej praktično pokazati, 
nato pa ga bo izpopolnjeval, vključujoč se v delo skupaj 
z ostalimi medicinskimi sestrami. Lik medicinske 
sestre/zdravstvenika se odraža že v našem osnovnem 
obnašanju in če študent to obnašanje opazi pri nas, ga 
smatra za ustreznega in ga bo posnemal. Čustva 
mentorja pa so tista, ki lahko na študenta prenesejo 
negativno ali pozitivno energijo. Sprejmimo študente z 
navdušenjem in ne kot da so odvečno kolo, prenesimo 
jim znanje in jih oblikujmo v dobre bodoče zdravstvene 
delavce.  Lidija Kos, DMS 
 
POROČILO O POSLOVANJU BLAGAJNE VZAJEMNE 

POMOČI V LETU 2012 
 
Blagajna vzajemne pomoči je leto 2012 začela s stanjem 
salda blagajne na dan 1.1.2012 v višini 272,69 EUR. 
Prihodke blagajne so predstavljali: članarina v letu 2012 
– 10.050,00 EUR, vračilo posojil pri plači – 170.013,73 
EUR, vračilo posojil na tekoči račun – 22.941,00 EUR, 
predčasno odplačilo posojil 34.169,69 EUR, plačani 
manipulativni stroški 2.176,50 EUR ter obresti 3,93 EUR, 
kar je skupno naneslo 239.354,85 EUR.  
Blagajna je v letu 2012 imela odhodke iz naslova: 
izplačilo članarin (ob upokojitvi, izpisu) – 4.788,68 EUR, 
izdana posojila (152 delavcem oz. povprečno 13 
delavcem na mesec) – 223.520,00 EUR, izplačani 
manipulativni stroški Splošni bolnišnici Brežice – 
2.220,50 EUR ter stroški vodenja računa, provizije in 
bančni izpiski – 303,52 EUR, kar skupno znese 
230.832,70 EUR. Saldo blagajne na dan 31.12.2012 je 
znašal 8.794,834 EUR.  

V blagajno vzajemne pomoči je bilo na dan 31.12.2012 
vpisanih 166 članov, končni saldo vplačanih članarin 
pa je znašal 100.928,75 EUR. Metka Kržan 
 

OBISK VODSTVA KBC MERKUR IZ ZAGREBA 
 
V torek, 11.12.2012, je bolnišnico Brežice obiskala 
štiričlanska delegacija KBC Merkur iz Zagreba, ki 
jo je vodila namestnica ravnatelja prof. dr. Slobodanka 
Ostojić Kolonić, dr. med., spec. hematolog, predstojnica 
Klinike za notranje bolezni. Namen obiska je bil vodstvo 
KBC Merkur seznaniti z dejavnostjo bolnišnice Brežice 
ter predstaviti prostore, kjer poteka zdravstvena 
dejavnost. Delegacija se je prav tako seznanila s 
potekom črpanja sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji na področju zdravstva, potekali pa so 
tudi pogovori o možnostih sodelovanja v projektih 
čezmejnega sodelovanja z našo bolnišnico.  
 

BETLEHEMSKA LUČ MIRU 
 
Tudi v preteklem letu so nas v božičnem času obiskali 
predstavniki brežiških skavtov. V bolnišnično kapelo in 
na oddelke so prinesli Betlehemsko luč miru. Ob tej 
priložnosti so izvedli tudi krajši kulturni program, in sicer 
so zapeli nekaj pesmi in prebrali pacientom in 
uslužbencem naslednjo poslanico: »Tudi ti iščeš nekoga, 
ki bi ti delal družbo. Osamljenost siromaši, srečanje in 
sloga pa bogatita in delata ljudi boljše, ustvarjalnejše, 
srečnejše. Samo s skupnimi močni in ko – kljub 
različnosti – gledaš z drugimi v isto smer, lahko 
delaš svet lepši, svetlejši in bolj človeški. Tudi ta 
luč bo gorela in razsvetlila svet, ko boš odprl svojo roko 
in jo podaril. Ne skrivaj je, ne skrivaj se, stopi v korak s 
človekom, ki ga srečaš. Srečnejši in bogatejši bomo 
takrat, ko bomo po svetu stopali Z ROKO V ROKI«. 
Marija Krušlin, dipl. ekon. 
 
NOVOLETNA ZABAVA USLUŽBENCEV SB BREŽICE 
 
V restavraciji Paradiso v Dobovi smo se 15.12.2012 
zbrali na novoletni zabavi uslužbencev naše bolnišnice, 
ki jo je organiziral Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva Slovenija, enota Bolnišnica Brežice, na čelu s 
predsednico Ano Ogorevc. Tokratnega srečanja se je 
udeležilo približno 100 prijavljenih, ki so se v prijetnem 
razpoloženju, okusno pripravljeni hrani in zvokih 
ansambla Zdravica zabavali do poznih jutranjih ur. Vse 
tiste, ki se zabave niso udeležili, zato že sedaj vabimo, 
da se prihodnjega srečanja zanesljivo udeležite! 
 

SLOVO KRONE OD POSAVJA 
 
4. januarja 2013 je v športni dvorani Brežice potekala 
dobrodelna prireditev za zbiranje denarja za 
nakup inkubatorja v naši bolnišnici z naslovom 
»Slovo krone od Posavja«, ki jo je organizirala sedaj že 
bivša vinska kraljica Martina Baškovič, doma iz Krške 
vasi. Na prireditvi, ki sta jo vodila Jasna Kuljaj in Cveto 
Bahč, so nastopili številni priznani glasbeniki iz Posavja 
in Dolenjske, večer pa sta s svojimi komentarji na 
trenutno aktualno slovensko dogajanje popestrila tudi 
Mama Manka in Vinko Šimek – Jaka Šraufciger. Župan 
občine Brežice Ivan Molan je Martini v zahvalo za vso 
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opravljeno delo pri predstavljanju Posavja in ostalih 
dveh vinorodnih dežel (Primorska in Podravje) podelil 
plaketo občine Brežice, minister za kmetijstvo in okolje 
Franc Bogovič pa je tudi simbolično kraljici snel krono. S 
prireditvijo se je zbralo 11.251,20 EUR, simbolični ček 
z darilom pa sta direktorju Splošne bolnišnice Brežice 
Draženu Levojeviću izročila predsednik Vinogradniško-
turističnega društva Gadova peč Ivan Urbanč in vinska  
kraljica Martina Baškovič.  
 

POHOD NA BOHOR 
 
Prvih letošnji pohod bo 12.1.2013 na Bohor, zbrali pa se 
bomo ob 8. uri za pljučnim oddelkom. Vljudno vabljeni! 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- Matic Žvar, zdravnik pripravnik, 
- Sanela Špoljarić, zdravnik pripravnik. 
 
Prekinitev delovnega razmerja 
- Mateja Mlakar – zdravstveni administrator, 
- Simona Zupan, inž. radiologije – pripravnik, 
- Anica Pirš – javna dela, 

- Anita Gašperin – javna dela, 
- Marjeta Košir – javna dela, 
- Slavica Meško – javna dela, 
- Mirela Sučić – javna dela, 
- Bojana Terzić – javna dela, 
- Marjanca Molan – javna dela, 
- Ljubica Stepanović – javna dela, 
- Marjetka Iljaš – javna dela, 
- Bernardka Vesić – javna dela. 
 

 

Število zaposlenih na dan 31.12.2012 je bilo 312, od 
tega 10 na javnih delih in 2 zdravnika pripravnika. 

 
Število delavcev iz ur za mesec november 2012 je 
znašalo 319,41, od tega 304,22 iz rednega dela, 3,93 
iz pripravnikov in 11,26 iz javnih del. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

***Delovni jubilej*** 
 

V mesecu decembru je 10 – letni delovni jubilej dosegla 
MARTINA LAPUH, strežnica 

 
V mesecu decembru je 20 – letni delovni jubilej dosegla 
ROMANA HRIBERŠEK, zdravstveni administrator. 

 
ČESTITAMO! 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 
• 1. januar – svetovni dan miru, 
• 31. Januar – dan brez cigarete. 

 
 

ZAHVALA 
 
»Radi bi se zahvalili in pohvalili celotno osebje Splošne 
bolnišnice Brežice za izjemno strokovnost, zavzetost in 
prijaznost, ki nam jo izkazujete. Kljub temu, da 
bolnišnica sodi med manjše in se v javnosti kar naprej 
pojavljajo polemike v zvezi z njenim samostojnim 
obstojem, se lahko bolnišnica Brežice postavi ob bok 
marsikateri veliki in priznani bolnišnici po skrbnosti 
kadra (zdravnikov, medicinskih sester), kar je v veliki 
meri tudi zasluga sposobnega vodenja direktorja 
Dražena Levojevića, univ. dipl. prav.. 
 
Posebej bi radi izpostavili in se zahvalili Milanu Babiču, 
dr. med., spec. splošne kirurgije, predstojnici oddelka za 
anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine 
(CIT) Marini Lačan, dr. med., spec. anesteziologije in 
reanimatologije, in celotni ekipi centralnega 
intenzivnega oddelka, ter Petri Regvat, dr. med., 
spec. interne medicine, da so s svojim širokim 
strokovnim znanjem, občutkom za sočloveka in hitremu 
ukrepanju uspeli vrniti upanje pacientu in naši družini, 
ko smo ga že skoraj izgubili.  
 
Pri takšnem odnosu  zdravnikov in medicinskih sester je 
lahko zaupati in verjeti v sposobnost osebja Splošne 
bolnišnice Brežice.  
 
Čeprav zdravljenje še ni dokončano in se bo nadaljevalo 
še kar nekaj časa, smo zaradi sposobne ekipe mirnejši, 
saj vemo, da je v dobrih rokah.  
Zahvalili bi se radi tudi vodji kirurškega oddelka 
Stjepanu Cicvariću, dr. med., spec. splošne kirurgije, 
in njegovi ekipi.«  
Ana, Domen in Tjaša Ribič (družina Draga 
Ribiča). 
 
 

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


