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Številka 1, letnik 13 
 

NOVOLETNO SREČANJE 
 
Drugič zapored se je bolnišnica pridružila 
sindikatom pri organizaciji prireditve 
prednovoletnega srečanja zaposlenih s 
sofinanciranjem v okviru projekta Družini prijazno 
podjetje. Da je potekalo vse tako, kot mora biti, 
so seveda poskrbele prizadevne sindikalne 
delavke, še posebej Ana Ogorevc, za kar se 
iskreno zahvaljujem. 

Prireditev se je pridružila množici, upam, da  
predvsem veselih dogodkov v prazničnem 
decembru. Skupaj smo se poveselili, sproščeno 
pogovorili in zaplesali.  

Upam, da je za vsemi vami lepo leto in da ga 
boste ohranili v lepem spominu.  

Za bolnišnico je bilo 2019. pestro, morda še bolj 
kot katero drugo, izpostavila pa bi predvsem 
naslednje: 
- Opravili smo večino pogodbenega programa 

z ZZZS, ki ga je za okoli 1,7% od vseh 
storitev na sekundarni ravni v državi. Na 
nekaterih področjih nismo dosegli načrta, na 
nekaterih, kjer je bilo to za aneksom III k SD 
možno, pa smo ga presegli od nekaj pa vse 
do 15%. 

- Močno se je povečal pritok pacientov iz 
drugih slovenskih regij, kar lahko pripišemo 
krajšim čakalnim dobam za določene 
zdravstvene storitve, največ pa kakovostni 
oskrbi, ki jih nudite zdravniki, sestre in drugo 
osebje bolnišnice. 

- Pridružili smo se drugim izvajalcem pri 
skrajševanju čakalnih dob na tistih področjih, 
kjer so le te v Sloveniji najdaljše (RTG 

preiskave, ortopedija, ORL, nevrologija, 
kardiološka funkcionalna diagnostika, 
okulistika, diabetologija,….). 

- Program dela smo presegli še na nekaterih 
drugih področjih, kjer so bile večje potrebe 
prebivalstva, storitve pa ne bodo plačane. Pri 
tem izstopa KPP. 

- Ne smemo pozabiti tudi na to, da je bil drugič 
v zgodovini bolnišnice uspešno opravljen 
odvzem organov donorju in da smo izpolnili 
vse pogoje za podpis pogodbe z zavodom  
Slovenija transplant. 

- Organizirali in izpeljali smo nekaj skupnih 
izobraževanj na področjih, ki so bila v anketi 
zaposlenih izpostavljena kot šibkejša 
področja (varnost pri delu z računalnikom, 
komunikacija). 

- Povišali smo prihodke iz tržne dejavnosti, kar 
je za bolnišnično stabilno poslovanje še kako 
pomembno. V tem delu izstopajo oddelek za 
ginekologijo, laboratorij in menza, ki jo vse 
raje obiskujejo številni zunanji uporabniki. 

- Zaključujemo drugo leto izvajanja 
sanacijskega programa, ki smo ga izdelali v 
začetku leta 2018, pri čemer smo uspešni. 
Leto 2018 smo zaključili s pozitivnim 
poslovnim izidom, kot kaže, pa bomo s 
pozitivnim izidom zaključili tudi leto 2019. 

- Ker smo pri sanaciji uspešni, smo bili s strani 
MZ povabljeni (poleg štirih drugih bolnišnic), 
da ostalim predstavimo primer dobre prakse. 
Menim, da je to velik korak pri uveljavljanju 
bolnišnice v širšem merilu. 

- Trudimo se za dobro kadrovsko zasedbo v 
vseh poklicnih skupinah. Pri nas kar nekaj 
zdravnikov in sester opravlja pripravništvo in 
specializacijo.  

- V letu 2019 smo izpeljali tudi nekaj ključnih 
investicij – predvsem v prenovo opreme. 
Tako smo nadaljevali s ciklusom prenove 
dotrajane opreme, s katero smo pričeli konec 
leta 2017 in v začetku leta 2018. Med njimi 
izpostavljam: 
1. CT naprava (1 mio EUR skupaj s 

pripravo prostora) 
2. Biokemični analizator in vse ostale nove 

laboratorijske naprave (200.000) 
3. C-lok za OP (50.000) 
4. 2 endoskopa, s čimer smo v celoti 

prenovili endoskopsko napravo v gastro 
ambulanti (20.000). 

5. Uredili smo hodnika na kirurgiji in 
ginekologiji vključno z ustreznimi vrati ter 
prostor za CTG v porodnišnici. 
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6. Zaključuje se prenova dela interne II, 
temu pa sledi ureditev nadzornega pulta 
in nove čajne kuhinje na interni I. 
 

Skupaj smo izpeljali za okoli 1,3 mio EUR 
investicij, kar je za bolnišnico velik finančni 
zalogaj.  

Vse investicije omogočajo kakovostno delo 
osebja, s tem pa kakovostno obravnavo 
pacientov. 

V letu 2019 smo zbrali za več kot 200.000 
donacij. Med tistimi, ki so nam pomagali v večjih 
zneskih, izpostavljam Občino Brežice (100.000), 
Občino Krško (30.000), Zavarovalnica Triglav 
7.500, HESS, GEN,… 

Decembra nas je z donacijo v višini 20.000 EUR 
razveselila še družba Krka, d. d. in NM za nakup 
nove porodne postelje. 

Še posebej veselo pa smo zaključili zadnji 
delovni teden v decembru, saj je končno 
podpisana pogodba za prenovo lekarne, ki jo bo 
skoraj v celoti financiralo MZ. Investicija, 
vključuje poleg prenove lekarne tudi ureditev 
centralne administracije in ločitev vhoda za 
bolnike, ki prihajajo v ambulante, urejeno bo 
požarno javljanje v kletnih prostorih starega 
objekta. Vrednost investicije je 800.000 EUR. 

V zaključni fazi je tudi novelacija popisov del za 
dokončanje prostorov nad UC za potrebe CIT in 
RTG oddelka. Če bo zagotovilo ministrstva 
držalo, bo razpis za izbor izvajalca objavljen v 
januarju prihodnje leto. Konec leta smo prejeli 
tudi potrditev DIIP-a za nakup enega novega 
RTG aparata, za katerega bo sredstva v višini 
okoli 250.000 EUR zagotovila država. 

Prepričana sem pa, da je, predvsem zaradi 
dobrih rezultatov sanacije in dobre realizacije 
pogodbenega programa, Vlada na predlog 
ministrstva bolnišnici odobrila 320.000 EUR 
finančne pomoči za premostitev likvidnostnih 
težav (neplačanih obveznosti do dobaviteljev), ki 
so posledica izpeljanih investicij v letih 2012 do 
2015, delno pa tudi letošnje prenove opreme, 
predvsem nakupa CT. Neplačanih obveznosti je 
za 1,4 mio EUR. 

Kot vidite, smo naredili velike korake v razvoju, 
kar je zasluga vseh zaposlenih, ki se trudimo, da 
hitro in kakovostno opravljamo vsak svojo 
nalogo. Prebivalcem Posavja tako zagotavljamo 
dobro zdravstveno oskrbo takrat, ko jo 
potrebujejo. Pohvale dokazujejo, da smo v okolju 
potrebni in željeni, pripombe in pritožbe pa nam 
kažejo tiste točke, kjer moramo še kaj 
nemudoma popraviti. 

In kaj nas čaka v prihajajočem letu? 

Upam, da nadaljevanje uspešno pričete sanacije 
bolnišnice, ki bo uresničena, če bomo čisto vsi 
razumeli, kako pomembno je, da poslujemo 
uravnoteženo. Pri tem se moramo zavedati, da je 
nujno določen delež sredstev zagotavljati za 
investicije. Verjamem, da bomo uspešno prestali 
akreditacijsko presojo januarja ter nadaljevali s 
skupnimi izobraževalnimi programi.  

Verjamem tudi na pričetek izgradnje novih 
prostorov CIT in RTG, ureditev prostora za 
termo-dezinfekcijo v sklopu sterilizacije, v nakup 
novega UZ za RTG in vsaj enega rentgenskega 
aparata. Če bodo finančne možnosti dovoljevale 
pa bomo načrtovali tudi prenovo stare 
operacijske dvorane in ureditev novih prostorov 
za endoskopijo. Morda nam uspe še ureditev 
mikrobiološkega laboratorija v sklopu celjskega 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano. 

Želim vam, da bi bili v letu, ki se je pravkar 
začelo, zdravi, zadovoljni in srečni. Ne pozabite 
pa na bistvo, ki ga je povedala Sapramiška v 
pravljici Svetlane Makarovič, ki pravi, da je vsak 
sam svoje sreče kovač. 

Vse dobro vam želim!   

Anica Hribar, direktorica 

PRAZNIČNI DECEMBER NA OTROŠKEM 
ODDELKU 

 

 
 



 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Kot smo zapisali že v prejšnji številki glasila, je 
otroški oddelek in najmlajše paciente v decembru 
najprej obiskal Miklavž. Otroci so se razveselili 
predvsem okusnih priboljškov, narejenih v naši 
bolnišnični kuhinji in daril, podarjenih od Tanje 
Štefanič kot že vrsto let do sedaj.  
 
Tisti otroci, ki so žal ostali v bolnišnici v času 
božično - novoletnih praznikov, pa so se zelo 
razveselili Božička, ki je prišel v sodelovanju z 
Vrtcem Mavrica, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. Otroci so bili ponovno deležni 
okusnih priboljškov in čarobnega trenutka z 
Božičkom. 
 
Vsak otrok, sprejet v času Miklavževega večera, 
Božičnega večera in Silvestra je prejel zelo lepo 
darilo.  
 
V ta namen se iskreno zahvaljujem vsem 
donatorjem, ki so pripomogli da so bila darila zelo 
lepa in lična.  
 
Finančna sredstva in izdelke so prispevali 
zaposleni otroškega oddelka (nabava darilnih 
vrečk, didaktičnih igric, knjižic), direktorica Anica 
Hribar, Šumi d.o.o. je podaril paket bombonov, 
Cash&Cary Krško pa je daroval sokove in 
sladkarije v vrednosti 60€. Iskrena zahvala tudi 
gospe Metki Kvartuh, ki nas je nepričakovano 
presenetila ter za vsakega otroka na oddelku 
pripravila neprecenljivo darilo leseni "Moj prvi 
koledar" in zabavne milne mehurčke. Hvala tudi 
Osnovni Šoli Velika dolina za podarjene 
pletenine, namenjene hospitaliziranim otrokom, v 
decembrskem času. O tej čudoviti gesti bomo 
pisali v drugi številki, ko pridobimo soglasja za 
slikanje otrok s pleteninami.  
 
Nekaj daril smo razdelili tudi otrokom na 
ambulantnem pregledu in veselje na Božični dan 
je bila toliko bolj pozitivna izkušnja za otroka. 
 
Posebno zahvalo bi namenila tudi naši 
vzgojiteljici Jerneji Rožman za celomesečno 
pripravo presenečenj za otroke, nabavo in 
organizacijo obiska Božička, zavijanje daril, 
pripravo čestitk z otroki. Hvala tudi Karmen 
Bohorč, za pomoč pri pridobivanju donatorjev in 
organizaciji.  
 
Hvala vsem zaposlenim otroškega oddelka in 
ostalim, ki ste na kakršenkoli način prispevali pri 
organizaciji vseh decembrsko - prazničnih 
dogodkov. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
otroškega oddelka 
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ZADOVOLJSTVO HOSPITALIZIRANIH 
PACIENTOV S STORITVAMI NA ODDELKU 
 
V obdobju april – december 2019 so 
hospitalizirani pacienti izpolnjevali anketne 
vprašalnike o zadovoljstvu z našimi storitvami. 
Do 31. 12. 2019 so bili vrnjeni 203 izpolnjeni 
vprašalniki, od tega je bilo anketiranih 30 moških, 
123 žensk, 50 ni bilo opredeljenih. 
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  

 kirurški oddelek: 41, 
 ginekološko-porodni oddelek: 76, 
 interni oddelek: 29, 
 pediatrični oddelek: 57. 

 
Največ pacientov, 126 oz. 62 %, 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 
176 bolnikov (87 %). Najboljši vtis z odnosom 
osebja ob sprejemu so imeli pacienti na 
kirurškem oddelku, sledijo ginekološko – 
porodni, 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 laboratorijskimi inženirji, sledijo 
medicinske sestre, bolniške strežnice, zdravniki, 
vratarji, administrativno osebje, radiološki 
inženirji, ostali in fizioterapevti.  
 
3. Varovanje zasebnosti 
 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova 
zasebnost na oddelku varovana (95 %), ta je bila 
najbolj varovana na otroškem oddelku, sledijo 
ginekološko - porodni, interni in kirurški oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
 
Pacienti so se srečevali v glavnem z 
nasmejanimi obrazi osebja (79 %), največ 
nasmejanega osebja so srečali na kirurškem 
oddelku, nato na otroškem, internem in 
ginekološko-porodnem oddelku. 
 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti 
večinoma (89 %) zelo zadovoljni. Z zdravljenjem 
so bili pacienti po večini zelo zadovoljni (ocena 

4,9), najbolj na kirurškem oddelku, sledijo 
ginekološko-porodni, otroški in interni oddelek. 
 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
 
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma 
zadovoljni (4,5 na lestvici od 1-5), najbolj 
zadovoljni so bili s časom serviranja, sledijo 
količina, 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 (88 %). Najbolj so bili s čistočo 
zadovoljni pacienti na ginekološko-porodnem 
oddelku, sledijo otroški, interni in kirurški 
oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani 
pacienti ocenili z oceno 4,9 (93 % vseh 
anketiranih). Najbolje so jo ocenili na 
ginekološko – porodnem in kirurškem oddelku, 
sledita otroški in interni oddelek. 
 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
 
Z urnikom obiskov je bila večina anketirancev 
zelo zadovoljnih (78 %), najbolj zadovoljni so bili 
pacienti na otroškem in kirurškem oddelku, 
sledita ginekološko-porodni in interni oddelek.  
 
10. Možnost stika s svojci 
 
Možnost stika s svojci je imela večina 
anketirancev  (189 oziroma 93 %).  
 
11. Pohvale, pritožbe in druge pripombe: 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Zelo zadovoljna z vsem osebjem. 
 Zelo sem bila z vsem zadovoljna. Ni mi žal 

toliko kilometrov. Hvala vsem za vse, 
posebej dr. Orožnovi. 

 Posebej bi poudarila res odlično delo 
medicinskih sester, pa ne samo strokovnosti, 
ki ni vprašljiva, pač pa tudi pripravljenost 
pomagati v vseh situacijah in iskreno 
prijaznost. 
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 Bravo in hvala za profesionalno delo: 
strokovnost, uslužnost in prijaznost. Malce 
za šalo, malce zares: predlog: prenesite to 
karmo še na druge bolnišnice, ki to nujno 
potrebujejo (ne na vse, seveda). 

 Zelo, zelo prijazno medicinsko osebje. 
 Hvala za čudovito lepo sobo z lepim 

sončkom čez okno in svežim zrakom. Sem 
navdušena nad vso postrežbo in 
zdravnikom. Živa sem, to šteje. 

 Hvala, ostanite takšni, kot ste, kajti vsak dan 
ni isti. 

 
2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 Izjemna pohvala porodni ekipi, dr. Kočnarjevi 

in babici Teji Orožen. Prav tako izjemen 
odnos otroške sestre Marine Lukič. Vse 
pohvale. 

 Hvala za vse! 
 Vse pohvale celotnemu osebju – odlično od 

zdravnice, do sester in strežnic. Hvala! 
 Pohvalila bi celotno nočno ekipo, ki je bila v 

službi 18. 10. 2019. Iskrena hvala ge. Saneli 
Lukavica in g. porodničarju dr. Gjakovu. 
Hvala celotni ekipi. 

 Vse super – hvala vam! 
 Hvala, ker ste! Brez vas moj porod ne bi bil 

sanjski! Z mojim sinčkom nama boste ostali 
za vedno v najlepšem spominu! Hvala 
sestram, babicam in dr. Vukmaničevi! 

 Odlična porodna izkušnja ob tako dobrem in 
profesionalnem odnosu medicinskih sester, 
babic in zdravnikov. 

 Zahvalila bi se rada celotnemu osebju, ki je 
skrbelo zame v času mojega bivanja na 
ginekološkem oddelku. Vse pohvale 

 Ginekološko – porodni oddelek – ZAKON 
STE. Hvala vam za vse. 

 Odlično Presrečna z izkušnjo in hitrim 
okrevanjem pri vas. Odličen, profesionalen 
kolektiv, pozitivno naravnani zaposleni! 
Samo tako naprej! Priporočam vas drugim 
mamicam! 
 

 Pohvala celotnemu osebju, dr. Vukmaničevi 
za lepo opravljen carski rez, vse nasvete in 
podporo do zadnjega dne v porodnišnici. 
Kljub carskemu rezu sem doživela 
nepozabne trenutke s svojim otrokom in 2. 
porod v Porodnišnici Brežice. Vsem iskreno 
hvala (če bom ponovno zanosila, se 
zagotovo vidimo). 

 Za strokovnjake in ustrežljivost se lepo 
zahvaljujem celotnemu osebju ginekološko – 
porodnega oddelka, še posebej ge. Petri 
Pristavec, diplomirani babici, za vso pomoč 
ter razumevajoč, skrben, strokoven in 
spoštljiv odnos. Zaradi ge. Petre je bila moja 
porodna izkušnja res lepa. Hvala vam. 

 Marija Stanič je na naju naredila nepozaben 
vtis. Njen vložen trud, skrb in prijaznost sta 
nama bivanje na oddelku še olajšali. Vse 
pohvale na splošno celotnemu osebju 
ginekološko – porodnega oddelka. Najlepša 
hvala tudi dr. Gjakovu za skrb od prvega 
obiska dalje ter za prijaznost od sprejema do 
poroda. Pohvala tudi za nove enoposteljne 
sobe, ki naredijo bivanje še prijetnejše. Še 
enkrat hvala vsem za nepozabno porodno 
izkušnjo! 

 Najlepša hvala »moji porodni ekipi«: dr. 
Gjakovu, babici Andreji, otroški sestri 
Katarini in DMS Mateji Č. za topel in 
nasmejan sprejem. Vaša moč je meni dala 
pravo moč pri porodu. Zahvaljujem se tudi 
vsem ostalim mojim sodelavcem za pomoč in 
nego. Zlati ste in ostanite takšni še naprej. 

 Vse pohvale ginekološko – porodnemu 
oddelku, še posebej babici Karmen in sestri 
Jerneji za strokoven pristop in za vso pomoč 
pri porodu. Hvala! 

 Odlične babice in nasploh celotno osebje je  
zelo prijazno, ustrežljivo – dela s srcem. 
Izredno zadovoljna tudi v drugo. 

 Čudovito osebje, ki ti res nudi oporo in 
pomoč, ko to najbolj potrebuješ. Hvala. 

 Na oddelku je vse osebje zelo prijazno in 
vedno pripravljeno pomagati. Pohvalno. Vsi 
so zelo človeški. 

 Super ste! Ostanite takšni tudi v bodoče.  
 Iskrena hvala zdravstvenemu osebju. Želim 

vam uspešnega delovanja še naprej in 
nadaljnji obstoj bolnišnice! 

 Celotno osebje je izjemno – so zelo 
strokovni, in hkrati izrednega posluha za 
nosečnico/porodnico. 24 ur ti stojijo ob strani, 
tako fizično kot psihično, kar dokazuje, da so 
res izjemni. Čeprav nisi doma, nisi z 
domačimi, ti pomagajo, svetujejo in stojijo ob 
strani, ko to res potrebuješ, pa naj bo to 
podnevi ali ponoči. 

 
3) Interni oddelek: 
 Naj ostane tako, kot je! 
 Le tako naprej! Naj vas vodi vedno misel, da 

delate dobra dela za nas vse. Lepa hvala! 
 Na oddelku sem bila 2 meseca in sem z 

vsem zelo zadovoljna. Hrana je odlična. 
Sestre nasmejane in odlične. Žalostno bi bilo, 
če bi se pritoževala. 

 Vsi zelo prijazni. Lepo skrbite za paciente. 
Domov odhajam zadovoljna in hvaležna za 
vse. 

 Zalo prijazne sestre, lepo skrbijo za nas. 
 Vse odlično. 
 Zelo sem zadovoljen z osebjem. Mislim, da si 

zaslužijo stimulacijo – višjo plačo. Po 
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izkušnjah ste veliko bolj napredni in boljši od 
SB Novo mesto. 

 
4) Otroški oddelek: 
 Le tako naprej. Odlično delate s pacienti. 
 Hvala za dobro ukrepanje pri zdravljenju. 
 Zelo sem hvaležna in zadovoljna z 

medicinskimi sestrami in zdravniki, da ste 
mojega otroka tako lepo oskrbeli. 

 Osebje je prijazno, zabavno, potrpežljivo, ne 
pritožuje se glede dolžine obiskov. Rada bi 
se zahvalila za dobro in lepo oskrbo. Ostanite 
še naprej takšne, saj je tako bivanje pri vas 
lažje. 

 Super ste. Le tako naprej. 
 Pohvala kolektivu na pediatričnem oddelku. 
 Zelo prijazno osebje, super sestre in 

zdravniki. 
 Zelo bi pohvalila skrb in zavzetost, kot tudi 

hitro aktivnost pri zdravljenju otroka. 
Posebna  zahvala Aniti Mujakić, Jerneji 
Rožman in gospe (svetli dolgi lasje) za 
prijaznost in vzpodbudne besede. HVALA! 
HVALA! HVALA! Seveda tudi vsemu 
ostalemu osebju, ki ga nismo posebej 
poimenovali! Super ste vsi! 

 Hvala za vaš trud na vseh področjih, 
potrebnih za uspešno zdravljenje. Samo tako 
naprej. 

 Zelo sem zadovoljna s celotno oskrbo, ki so 
jo nudili moji hčerki - od sprejema in vse do 
odpusta. Glede na to, da smo bili pred tem 
na urgenci v Kamniku in niso storili nič, so se 
tukaj vsi zelo zavzeli za zdravljenje mojega 
otroka. Hvala! 

 Zelo sem zadovoljna z zdravnikom in 
osebjem. 

 Prijazno in razumevajoče osebje, ki priskoči 
na pomoč takrat, ko jih potrebuješ. Vse 
pohvale celotnemu osebju na oddelku. 

 Pohvale vsem in tudi reševalcem, ki so 
pomagali pred vrati. 

 
Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Več informacij pri viziti. 
 Edino večerja je zelo zgodaj, do devete ure 

si že lačen. 
 Predlagam, da omogočite plačljivo storitev 

za pedikuro, manikuro in masažo. 
 Manjka trafika. 
 Mogoče malo več pozornosti na kvaliteto 

garderobe za bolnike – vsaj gumbi bi bili 
lahko prišiti. 

 Vroče in klima ne dela. 
 
 
 

2) Ginekološko – porodni oddelek: 
 Predolgo čakanje odpustnic. Upokojenkam 

bi jih lahko poslali po pošti. 
 Hrana – katastrofa! Hladna, enolična, 

neokusna, neprimerno sestavljena. 
 Ni osnovnega znanja o dieti brez glutena. 
 Bolj raznolika prehrana. 
 Za zajtrk manj kruha in več sadja. 
 Za doječe matere so obroki kalorično 

prešibki. V vseh zloženkah, ki jih prejemamo, 
je opisana dodatna potreba po kalorijah. 
Mislim, da bi prehrana doječih mater morala 
biti temu primerna, ali pa vsaj zagotovljeni 
dodatni obroki po želji. 

 Morali bi imeti več časa za obiske s svojci in 
ne samo 1 uro.  

 Izolacija vrat na porodni sobi. 
 Mogoče še kakšna nova soba več na 

oddelku (nadstandard) ali renovacija 
obstoječih prostorov. 

 
3) Interni oddelek: 
 Rumeno prepleskana barva sobe draži oči. 

Primernejša bi bila v svetlem tonu zelene, ki 
pomirja. 

 Sobe so slabše opremljene, slabo pobeljene, 
ni TV, slabe postelje. 

 Premalo stolov. 
 Dobro bi bilo, da bi se omarice zaklenile. 

Vzglavniki so nujno potrebni zamenjave. 
 Postelje so slabe. Moška kopalnica je 

neuporabljiva. 
 
4) Otroški oddelek: 
 Stoli za spanje so neudobni. 

 
POHVALE IN ZAHVALE 

 
ZAHVALA OSEBJU NEGOVALNEGA 

ODDELKA SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 
 

Spoštovani. 
 
Na vas se obračam z zahvalo, katero namenjam 
celotnemu osebju negovalnega oddelka Splošne 
bolnišnice Brežice. 
Kakšnih 14 dni nazaj ste na negovalni oddelek 
sprejeli našo drago babico, Marijo Jelančić, 
rojeno dne 3. 3. 1944. Od časa njenega sprejema 
pa do njenega zadnjega trenutka je osebje 
negovalnega oddelka za mojo babico skrbelo z 
najvišjo stopnjo skrbnosti, profesionalnosti in 
zavzetosti. Moji celotni družini, katera je babici do 
zadnjega stala ob strani, je osebje izkazalo 
ogromno mero spoštovanja in naklonjenosti, za 
kar vam bomo vedno hvaležni. 
 
Smrt bližnjega sorodnika je eno najbolj 
travmatičnih doživetij v našem življenju. 
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Zahvaljujem se, da ste nam omogočili spodobno 
in spokojno stati ob strani naši dragi babici v 
njenih zadnjih urah in tako ublažiti to travmatično 
izkušnjo do najviše mere. 
 
Zapuščam vas z lepo mislijo:  
 
»Ko zdraviš bolezen, zmagaš ali izgubiš. Ko 
zdraviš osebo, garantiram vam, boste zmagali – 
ne glede na rezultat.« (Patch Adams) 
 
Lepo vas pozdravljam in vam še naprej želim vse 
dobro. 
 
Žiga Podržaj 
 

IZLET NA CIRNIK 
 
December. Zadnji izlet. Bolezen in druge 
obveznosti so zdesetkale »fit frajlice«. Le najbolj 
pogumne in seveda mali pes smo se podale na 
pot. Takoj se je začelo blato, ki nas je spremljalo 
pol poti. Razgled od Sv. Vida na naše »morje« in 
celo dolino je bil čudovit. Pot smo nadaljevale 
skozi vas Žejno proti vrhu Cirnika. Tu je blato 
zamenjal sneg. Više, kot smo bile, več ga je bilo. 
Proti vrhu smo že kar lepo gazile. Prava zimska 
idila. Med potjo smo si zbrale še smrečico, ki smo 
jo nesle na vrh, saj smo imele namen okrasiti 
zavetišče na vrhu Cirnika. Ene so krasile in 
čistile, ene pa kurile ogenj in pripravljale malico. 
Seveda je pečen jeger obvezna malica na vrhu 
Cirnika. Ko smo bile gotove, smo si pripravile 
pojedino in nazdravile zaključku leta in 10 izletu. 
Dobre volje smo se spustile v dolino in naredile 
načrt za nov izlet.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
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URNIK POHODOV 
 

Vabimo vas na prvi izlet v novem letu. Na 
Cirniku smo sprejele soglasno odločitev, da 
bomo leto začeli z izletom ob našem »morju« 

- do Krškega in nazaj.  
 

Dobimo se v soboto, 11. 1. 2020 ob 8.00 uri 
na starem mestu (bivši pljučni oddelek).  

 
Peš se bomo odpravili do gradu in naprej do 
elektrarne. Pot bomo nadaljevali po nasipu 
ob jezeru. Šli bomo do Krškega, če se nam 
bo dalo, pa lahko še naprej. Sproti se bomo 

odločili. 
 

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

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- JANKOVIČ Maja (1. 12. 2019), 
- ŽIBERT Polonca (2. 12. 2019), 
- ŽUPANC Nika (2. 12. 2019). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- LINDIČ Tatjana (15. 12. 2019), 
- KELHAR Amadeja (22. 12. 2019), 
- BAŠKOVIČ Silva - upokojitev (25. 12. 2019), 
- PETACI Andrej (31. 12. 2019), 
- LINDIČ Ksenija (31. 12. 2019), 
- ŽNIDERIČ Biserka (31. 12. 2019). 
 
 
 

Sprememba pogodbe v pogodbo o zaposlitvi 
za nedoločen čas: 
- DIMIČ Katja (1. 12. 2019), 
- HOTKO Suzana (1. 12. 2019). 

 
Stanje kadra na dan 31. 12. 2019: 368 
zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 11. 2019 je 
znašalo 351,58, od tega 341,58 rednega dela, 10 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu decembru je za 40 let delovne 
dobe pri delodajalcih v javnem sektorju 

prejela jubilejno nagrado: 
 

Kostevc Darinka, zdravstveni administrator 
 

Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado: 

 
KLAKOČAR Sonja, DMS 

 
ČESTITAMO! 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
 Četrti teden januarja – Evropski teden 

preprečavanja raka na materničnem vratu, 
 31. januar – Dan brez cigarete. 
 

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!  
 

 


