MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Številka 1, letnik 15
NAGOVOR DIREKTORICE
Spoštovani sodelavci!
Za nami je drugo leto, ko naša življenja kroji virus
SARS-CoV-2. Za nami je leto stalnih prilagajanj
trenutnim razmeram, negotovosti, napetosti,
strahov, razdvojenosti, iskanja rešitev za nastale
probleme, po drugi strani pa tudi leto
medsebojnega sodelovanja in prepletanja ter
učenja. Po najboljših močeh smo skrbeli za bolnike
– tako COVID kot tudi ostale. V času drugega,
tretjega in četrtega vala smo zagotavljali kar 45
postelj za COVID bolnike in bili del enotnega
državnega sistema COVID bolnišnic. Prispevek SB
Brežice v tem sistemu ni bil zanemarljiv.
Kljub temu smo uspeli narediti tudi pomembne
korake na investicijskem področju – dobili smo
nove prostore za oddelka RTG in CIT z vso
potrebno medicinsko in nemedicinsko opremo.
Zaključena je prenova operacijske dvorane in
ureditev nove prebujevalnice s potrebno
medicinsko opremo. Končana je tudi prenova bivših
prostorov RTG za endoskopski center in prenova
internističnih ambulant. Podpisana je pogodba za
nakup endoskopske opreme za dve ambulanti.
Kupili smo ultrazvok za ginekološko-porodni
oddelek. Zaključena je izdelava idejne zasnove za
izgradnjo novega objekta F in prenovo objekta A za
potrebe negovalne bolnišnice.
Na kadrovskem področju je leto zaznamovalo
ogromno število odsotnosti zaradi bolezni
zaposlenih, karanten, nege otrok in varovanja
otrok. Zaposlovali smo manjkajoče kadre, sklenili

večje število pogodb z zunanjimi izvajalci in
študenti, ki smo jih angažirali na oddelkih, kjer so
bili kadrovski izpadi ali povečan obseg dela
največji. Na pomoč so nam priskočili tudi nekateri
javni zavodi z vključitvijo njihovih kadrov v delo
bolnišnice, zaposlili smo dodatne javne delavce in
večje število pripravnikov. Skrbeli smo za redna
plačila opravljenega dela in dodatkov po kolektivni
pogodbi ter interventnih zakonih. Ponovno smo
zagotovili sredstva za izplačilo delovne uspešnosti.
Za nami je leto, ko smo se borili za vsak kos osebne
varovalne opreme, ki je je na trgu v začetku leta
primanjkovalo. Nekako smo uspeli zagotavljati
nemoteno preskrbo. Porabili smo bistveno večje
količine zdravil, sanitetno-obvezilnega materiala in
osebne varovalne opreme kot je bilo to običajno v
preteklih letih.
Kljub temu, da je za nami ogromno opravljenega
dela in da lahko s ponosom zremo v leto za nami,
danes, ko pišem ta prispevek, še ne vemo, kaj od
narejenega nam bosta ustanovitelj in financer
plačala, česa pa ne.
Za nami so božični in novoletni prazniki. Prazniki,
ko se zazremo v to, kar je bilo narejeno, kje nam je
uspelo in kje ne, po drugi strani pa, kaj pričakujemo
od novega leta.
Kot vse kaže, pa bo tudi leto, v katerega smo
vstopili, še vedno v znamenju epidemije in vedno
novih različic korona virusa. Izzivov na področju
organizacije dela in zagotavljanja ustreznih
kadrovskih zmogljivosti tako ne bo zmanjkalo.
Ravno tako ne na področju zagotavljanja potrebnih
materialov in opreme za delo. Stroški energentov in
odvoza infektivnih odpadkov so šli v nebo. Kako
bomo zagotavljali sredstva za stroške, ki nastajajo,
je neznanka. Tisto, ker je znano pa je, da bo
zdravstvene storitve potrebovalo veliko ljudi. In mi
smo tu, da prebivalcem to zagotovimo.
Letos bolnišnica praznuje 150 let svojega obstoja.
Smo ena starejših bolnišnic v državi. V
stopetdesetih letih je bolnišnica doživljala svoje
vzpone in padce. Zdaj je čas za vzpon. Svoje
poslanstvo bomo nadaljevali v naslednja desetletja.
Spoštovani sodelavci in sodelavke, vse dobro vam
želim. Sodelujmo in si pomagajmo ter bodimo
prijazni drug z drugim. Od tega imamo vsi veliko
več, kot če to nismo.
Anica Hribar, direktorica

NOVOLETNO VOŠČILO
Vse dobro v letu 2022 želi vsem skupaj osebje
Pediatričnega oddelka in Porodnišnice Brežice

VOŠČILO DIJAKOV STROKOVNO
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA BREŽICE

Obiskali so nas dijaki Strokovno izobraževalnega
centra Brežice in direktorici SB Brežice izročili lično
izdelano božično – novoletno voščilo za naše
zdravstvene delavce. Dogodek so popestrili s
prijetnim kulturnim programom.
Dijakom SIC Brežice se v imenu kolektiva SB
Brežice zahvaljujemo za prisrčno voščilo ter jim
želimo zdravo, srečno, uspešno in zadovoljno novo
leto 2022.
Anica Hribar, direktorica
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ZAHVALA ZA NOVO LETO

V mesecu decembru smo pri obdarovanju otrok
med Božičnimi in novoletnimi prazniki imeli zelo
dobre pomočnike. Naši zlati in cenjeni sponzorji so
nam priskočili na pomoč ter nam pomagali pri
obdarovanju otrok. Na ta način noben hospitaliziran
otrok ni ostal brez novoletnega vzdušja. Še naprej
smo jim pustili sanjati in verjeti, da dobri možje ne
pozabijo prav na nikogar.
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Prvi dobri mož je prišel Miklavž in obdaril vse ležeče
otroke. Dolgoletna sponzorka Tanja Štefanič se je
tudi letos zelo potrudila in personalizirala prav
vsako podarjeno darilce. Ob darilu pa so zjutraj
zadišali tudi sveže pečeni parklji iz naše bolnišnične
kuhinje.
Sledila sta Božiček in Dedek mraz, ki sta otroke
obdarila s knjigo iz Založbe Primus. Pravijo, da s
knjigo rastemo, zato je knjiga vedno dobro in
poučno darilo. Založba Primus d.o.o. (kontaktna
oseba Samo Krušnik) nam je donirala kar 100 knjig
za vsa starostna obdobja. Ob knjigi so otroci prejeli
še igračo našega sponzorja Spar Slovenija. Spar
Slovenija se je tudi letos odzval in pomagal pri
obdarovanju. Seveda smo darila opremili tudi z
zdravimi sladkimi priboljški, ki jih je zagotovila in
nakupila bolnišnica (100% sadni sok, Frutabele,
sadje) nekaj sladkih priboljškov pa smo prejeli od
Žito Slovenija. Športno društvo Mrzlava vas nam je
prav tako namenilo nekaj darilc.

Prejeli smo tudi nekaj donacij plišastih igrač, ki jih,
žal, v bolnišničnem okolju, zaradi preprečevanja
okužb in posebnega načina pranja, ne smemo
imeti, razen, če gre za osebno ljubkovalno igračo
ninico. Vendar pa je tudi vsak plišasti medvedek
našel svoj topli dom. Le-te smo razdeljevali
otrokom, ki so bili na ambulantnem pregledu, in so
si jih odnesli domov.
Kot zelo pomembno pa je potrebno izpostaviti in
pohvaliti tudi vse zaposlene otroškega oddelka, ki
so skrbno, cel december, razdeljevali otrokom
darila v imenu dobrih mož.
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja otroškega
oddelka SB Brežice

DONACIJA SADJA E-BRANJEVKE

Spletna trgovina e-branjevka je SB Brežice podarila
50 škatel raznega sadja (banane, kivi, jabolka,
hruške, pomaranče, mandarine, slive, kaki), ki ji ga
je na njeno pobudo preko družbenih omrežij
doniralo 40 slovenskih podjetjih. Namen akcije je
dvig odpornosti zdravstvenih delavcev v covid
bolnišnicah.
V imenu celotnega kolektiva bolnišnice se ebranjevki
in
vsem
lokalnim
donatorjem
zahvaljujemo za prejete dobrote.
Letos so nas ponovno obiskali aktivni člani
Krščanske adventistične cerkve iz odseka »otroški
in mladinski oddelek« ter prinesli sadno okrepčilo
za zaposlene, za otroke pa priročna darilca.
Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo, da so
ponovno priskočili na pomoč in obdarili naše otroke.
Nekaj daril in knjig pa skrbno hranimo ter jih
podarjamo ob posebnih priložnostih kot so rojstni
dnevi otrok v času bivanja v bolnišnici, ob socialnih
stiskah družin ter kot tolažbo otroku v primeru
nujnih premestitev v Pek Ljubljana. Vsak otrok si
zasluži občutiti vsaj delček novoletne čarovnije. Ko
dobri mož pride v bolnišnično okolje, pa je to še
boljša in neprecenljiva izkušnja, ki pozitivno vpliva
na samo hospitalizacijo.

Anica Hribar, direktorica

DONACIJA KAVE
Novo leto simbolično prinaša nov začetek, zato že
prve dneve januarja začnimo z nasmehom. Ena od
stvari, ki privabi nasmeh, je tudi dobra kava. V
Mercatorju smo se zato odločili, da bomo na prvi
delovni dan novega leta ljudi na slovenskih ulicah
razveseljevali s kavo, da bodo dobro pripravljeni na
nasmejano leto. Še posebej pa bi si želeli s kavo
razveseliti zaposlene v bolnišnicah, zato upamo, da
boste našo prvo novoletno gesto sprejeli.
Pandemija COVID-19 je prizadela celotno družbo,
med ljudmi je ustvarila mnogo stisk in pritisnila na
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javno zdravje. Prav vi, zaposleni v bolnišnicah na
covid oddelkih, ste v prvih vrstah boja proti
pandemiji, in nesebično skrbite za vse, ki nujno
potrebujejo pomoč. Za požrtvovalnost pri vašem
plemenitem delu smo vam nadvse hvaležni.
V prvem tednu januarja smo obiskali 13 bolnišnic.
Tudi vas in vaše sodelavce na covidnem oddelku
smo želeli razveseliti s kavo.
Paket vsebuje 100 kavnih napitkov Minute ter 50 kg
mlete kave Ritual in mleko. Paket je naša spletna
trgovina dostavila v sredo, 5.1.2022.
Verjamemo, da lahko skupaj ustvarimo
pozitivnih gest in spodbudnih nasmehov.

val

Želimo vam vse dobro v novem letu in vas prijazno
pozdravljamo!
Mateja
Suljič,
Sektor
za
komuniciranje, Mercator d.d.

korporativno

delovnem mestu. Dopis z več informacijami o
koledarju in predlog, kako ga natisniti in obesiti, je
tudi v prilogi glasila.
Uredniški
zdravju

odbor

publikacije

Neenakosti

v

INFORMACIJE IN NAVODILA ZA 5. VAL
EPIDEMIJE
Vsem zaposlenim
Iz podatkov, ki smo jih prejeli na včerajšnjem
sestanku z ministrstvom, izpostavljam naslednje:
1. Število potrjenih dnevnih COVID primerov se je
približalo največjemu številu v prejšnjih valovih
epidemije in je bilo predvčerajšnjim >4.000. V
naslednjih dneh pričakujemo v državi od 7.500
do 10.000 okuženih oseb dnevno.
2. Iz tega sledi bistveno povečanje odsotnosti
zaposlenih v vseh panogah zaradi bolezni ali
zaradi karanten. Na nivoju države se pričakuje
dnevno do 400.000 odsotnih z dela.
3. Posledično je pričakovano povečanje število
pacientov obolelih za COVID, ki bodo
potrebovali
bolnišnično
zdravljenje
in
intenzivno terapijo. Scenarij je naslednji:

Iskreno se zahvaljujemo Mercatorju za donacijo
kavnih napitkov in kave. Z veseljem jo bomo sprejeli
in podelili med zaposlene v bolnišnici. Velikokrat
smo v zadnjih dveh letih res potrebni dobrega
poživila.
Anica Hribar, direktorica

ELEKTRONSKI KOLEDAR
Uredniški odbor publikacije Neenakosti v zdravju je
za vse zaposlene v zdravstvu pripravil koledar za
leto 2022. V njem boste našli vse za zdravje in
kakovost življenja pomembne mednarodne
tematske dneve. Tematski dnevi, tedni in meseci
spodbujajo k razmisleku, kaj lahko vsak sam in kaj
vsi skupaj storimo za svoje zdravje in kakovostno
življenje, za zdravje svojih bližnjih in tudi vse širše
skupnosti.
Koledar ni natisnjen, ampak je vsem dostopen v
elektronski obliki, ki je v prilogi tega glasila. Koledar
je zanimiv, prilagodljiv in spodbuden. Lahko si ga
natisnete in obesite na steno v svojem domu in na

4. COVID oddelek v SB Brežice kljub trenutno
bistveno manjšemu številu pacientov, ne bo
ukinjen.
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V bolnišnici zaradi preprečevanja notranjih
prenosov od danes, 6. 1. 2022 naprej veljajo
naslednja pravila:
1) Vsi zaposleni, razen:
- 3x cepljeni,
- polno cepljeni (2x cepljeni) + preboleli ter
- tisti, ki so preboleli COVID v zadnjih 45-ih
dneh,
se ne glede na status PC vsak dan testirate s
HAGT. Odvzem brisa se opravi ob prihodu na
delovno mesto. Za odvzem brisov v vsaki
izmeni poskrbi ena od DMS na oddelku. Ostali
oddelki in službe, ki nimajo sestrskega kadra, ki
bi lahko skrbel za odvzem brisa, na odvzem
pred prihodom na delovno mesto, odidejo v UC.
2) Vsak uslužbenec je dolžan voditi evidenco o
testiranju na obrazcu, ki je v prilogi tega
navodila. Obrazec hrani vsak uslužbenec sam
in ga je dolžan pokazati v primeru kontrole, ki je
lahko zunanja (inšpekcijske službe) ali
notranja.
3) Vsem zaposlenim, ki se niso dolžni skladno s
tem navodilom obvezno testirati, kljub temu
priporočamo testiranje vsaka dva dneva, da bi
v največji možni meri izključili možnost vdora
COVID v bolnišnico, saj delamo z najbolj
ranljivo skupino prebivalcev.
4) V primeru vdora COVID-a 19 v katerega od
oddelkov bolnišnice je potrebno testiranje s
HAGT vseh zaposlenih brez izjeme prva 2
dneva po vdoru. Po dveh dneh se zaposleni
držijo navodil iz točke 1 in 3.
5) Za vse zaposlene, pri katerih se pojavi
kakršenkoli simptom možne okužbe s SARSCoV-2 velja, da se testirajo takoj.
6) Zaposleni se v delovnem času ne zbirajo in ne
družijo v skupnih prostorih. Medsebojni stiki v
skupnih prostorih brez uporabe osebne
varovalne opreme in ohranjanje varne
medsebojne razdalje, niso primerni.
7) V jedilnici in barčku se zaposleni ne zadržujejo.
V času, ko so brez mask (hranjenje, pitje …),
skrbijo za varno medsebojno razdaljo (2 m).
Skupne prostore se redno prezračuje.
8) Pri delu s pacienti se dosledno spoštujejo vsi
higienski ukrepi za preprečevanje prenosa
okužb.
9) Obiski pacientov bodo možni le iz pietetnih
razlogov.

Obremenitve zaposlenih, ki bodo lahko opravljali
delo, bodo zato večje, kot je to običajno.
Prosim vse zaposlene, da se tudi v domačem okolju
izogibajo aktivnostim, zaradi katerih bi lahko prišlo
do okužbe. Pomembno je, da ostanemo zdravi, da
bomo lahko pomagali bolnim prebivalcem, ki bodo
potrebovali zdravljenje, kakor tudi zato, da
obremenitve zaposlenih zaradi odsotnosti ne bodo
prevelike.
Anica Hribar, direktorica

POHVALE IN ZAHVALE
ZAHVALA OSEBJU NBO IN INTERNEGA
ODDELKA
Vem, da ima vsako slovo pot in svojo bolečino. Pa
vendar ta bolečina poslavljanja dobi milejši obraz,
če te ob tem spremljajo ljudje, ki imajo sočutje in
razumejo, daje težko, hudo, in razumejo, da slovo
svojce boli. In veliko lepih besed in prijaznosti smo
bili deležni v zadnjih dneh od vseh zaposlenih, ko
je v vaši bolnišnici bivala naša mama, naša babi,
naša Helena Kukovičič.
Radi bi se zahvalili obema zdravnikoma, ki sta
skrbela za njo, tako na oddelku interne medicine kot
na negovalnem oddelku vaše bolnišnice. Hvala
obema zdravnikoma za vse storjeno, za vse
telefonske razgovore, kjer sta nas s sočutjem
seznanjala z njenim stanjem, in, ker sta skrbela, da
so bili njeni zadnji dnevi na zemlji znosni. Velika
hvala pa tudi ostalemu osebju obeh oddelkov.
Hvala za skrb, za toplino, za sočutje. Hvala, ker
smo bili deležni občutka, da razumejo naše slovo in
našo bolečino, in, ker so zanjo tako lepo skrbeli.
Hvala.
Mirne praznike in vse lepo vsem v letu 2022.
Miloš Kukovičič s svojimi

ZAHVALA OSEBJU GASTRO DIAGNOSTIKE
Spoštovana direktorica.

Glede na to, da je pričakovano tudi povečano
število obolelih za COVID med zaposlenimi, bo
potrebno organizacijo dela dnevno prilagajati.
Pričakujemo, da v času največjega števila okužb v
državi, ne bo možno zagotavljati kadrovskega
standarda, ki ga sicer zagotavljamo pri delu.

Pred nekaj dnevi sem bila na "obdelavi" v naši
bolnici (po dolgem času, na srečo) in sem bila tako
zadovoljna, da sem rekla, vam moram napisat! Ker
če mi kaj ne bi pasalo, bi se tudi pritožila..pa se mi
zdi prav, da če je kaj res dobro, tudi povem.
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Namreč, imela sem gastroskopijo in kolonoskopijo.
Dva res zoprna pregleda. Tega, da sta pregleda
zoprna, ne more nihče spremeniti, je pa res res
pomagalo, da so bili vsi trije, ki so se z mano
ukvarjali, nadvse prijazni in človeški. Velja za sestro
Slavico, gospoda Roka in dr. Mlinariča.

poškodbi z močnimi bolečinami prijetno preživel 22
dni pri vas.
Zato se zahvaljujem tudi vam za uspešno vodenje
SB Brežice.
S spoštovanjem.

Res so bili vsi prijazni, razumevajoči in se trudili, da
bi se počutila, kar se da udobno in čim manj
prestrašeno.

Vinko Tuljak
… in še: POZDRAV IZ ŠMARJEŠKIH TOPLIC

Res vse pohvale za celoten tim.
Spoštovani:
Se mi je zdelo prav, da veste tudi vi, so le "vaši" in
kot rečeno, ljudje smo narejeni tako, da najbrž pride
do vas več kritik kot pohval, pa to ni prav. Ker, kot
že vseskozi govorim, vsakemu, ki me hoče
poslušat, je to, da imamo bolnišnico in kompetentne
ter prijazne strokovnjake na dosegu roke, nekaj, za
kar bi morali biti vsi hvaležni.
Želim vam, kar se da mirne in prijazne praznične
dni, ki prihajajo,

Matjaž Pohar, dr. med. spec. spl. kir, predstojnik in
ostali dr. spec. kir.
Kirurškega oddelka Spl.
bolnišnice Brežice.
Dipl. med. sestre: Irma, Tjaša Kladnik, Tina, Maja,
Simona, Špela.
Medicinske sestre: Brigita, Renata , Nina, Tina,
Anja, Sandra, Maja, Leja, Sonja, Petra, Marjetka,
Amadea, Nika in medicinca Janez in Jakob.
In ostali neimenovani zdravstveni delavci.

Diana Kosar

ZAHVALA KIRURŠKEMU ODDELKU
Spoštovana ga. Anica Hribar, direktorica SB
Brežice.
Pošiljam vam v vednost mojo zahvalo in pohvalo
kirurškemu oddelku vaše oziroma naše bolnišnice.
Prijetno sem bil presenečen nad dobro organizacijo
oddelka. O strokovnosti pa govori dejstvo, da
izvajajo tudi rutinske operacije kolkov, ki so bile
včasih izvajane le v bolnišnici Valdoltra, pozneje
tudi v UKC LJ. Verjamem, da podobno prizadevno
in strokovno delajo tudi drugi oddelki bolnišnice.
V sedanji covid krizi se je pokazalo, kako napačna
je bila v preteklosti ideja postopnega spreminjanja
statusa te bolnišnice, z namero ukinitve, najprej
ginekološkega oddelka in pozneje tudi drugih.
Pokazalo se je tudi, da te manjše, lokalne
bolnišnice, imajo tudi nekaj prednosti pred velikimi
sistemi, predvsem v domačnosti in boljši skrbi za
pacienta, kar pripomore k boljšemu počutju in
hitrejšemu okrevanju.
Nisem strokovnjak za zdravstvo, gre zgolj za moje
osebno opažanje v vlogi pacienta, ki je kljub hudi

Javljam se vam iz Šmarjeških toplic, da bi vam
vsem skupaj izrazil veliko zahvalo za pomoč in
zdravljenje po težki poškodbi. V 22 dneh, kolikor
sem bil pri vas, sem potem, ko so bolečine
popustile, spremljal tudi vaše prizadevno delo in
trud, da kljub težkim razmeram zaradi covid
epidemije, mi bolniki ne bi bili prikrajšani pri oskrbi.
In tudi nismo bili. Osebno sem se počutil, ko, da
sem v neki prijetni družbi, kjer se da tudi na kratko
pokramljati in pošaliti, čeprav so nekatere sestre
zaradi nadomeščanja delale tudi po 13 in več ur in
bi bile lahko zaradi tega nejevoljne, pa niso bile.
Osebno nisem v 22 dneh opazil nobenega konflikta,
ki se v takih razmerah radi zgodijo. To samo po sebi
govori o kakovosti delovnega kolektiva in zdravih
medsebojnih odnosih in dobri organizaciji dela od
zgoraj pa navzdol, za kar je potrebno dobro delo in
koordinacija vsakega podsistema posebej. Prav
tako prizadevanje vsakega posameznika posebej,
da delo poteka nemoteno.
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Še enkrat se vam iskreno zahvaljujem za vaše
strokovno delo in pomoč pri mojemu okrevanju, ki
bo pripomoglo, da se mi v najkrajšem možnem
času povrne gibalna sposobnost. Obenem pa vam
izražam iskreno POHVALO za vse, kar delate v
zelo težkih časih za zdravstvo, dodatno
obremenjeno s covid epidemijo. Za mene in tudi za
velik del javnosti ste JUNAKI teh zelo hudih kriznih
časov. Vsi, ki smo potrebni zdravstvene oskrbe,
smo lahko ponosni na vaše delo. Brežiška
bolnišnica je v tej krizi dokazala potrebo po obstoju,
in da kljub majhnosti lahko na visoki strokovni ravni
izvaja zdravstvene storitve.

Na tem mestu se želim zahvaliti za odličen in
človeški
odnos
vseh
vaših
sodelavcev:
medicinskim sestram v ginekološki ambulanti (za
njihovo odzivnost pri naročanju na pregled),
anesteziologinji dr. Marini Lačan (za pogovor glede
anestezije pred posegom), medicinskim sestram
na oddelku (za ves trud, toplo besedo ter vestna in
natančna navodila, kako ravnati in kaj pričakovati
po odpustu iz bolnišnice) ter seveda zdravnici dr.
Mateji Vukmanič Pohar dr. med. spec. ginekologije
in porodništva za strokovnost, njen čas za
odgovore na vprašanja in uspešno izveden poseg.
Hvala in vse dobro vam želim!

Z velikim spoštovanjem.
Jasmina Habjanič Mušič
Vinko Tuljak, major - pilot v pokoju

POHVALA ZA OPRAVLJENO OSKRBO
(zabeležka po prejetem telefonskem klicu)
POHVALA OSEBJU UC

Hči pacienta Janeza Črnoge je neizmerno hvaležna
za odlično opravljen zdravstven poseg zdravniku
kirurgu, Matjažu Poharju, dr. med.

V teh težkih časih medicinskega osebja, sem bila
deležna toplega sprejema in razumevanja na
sprejemu v vaši urgentni enoti. V kratkem času
sem žal obiskala vaš urgentni center dvakrat,
enkrat zaradi sinove bolezni in drugič zase, sprejela
naju je sestra Kristina Remih. V čakalnici sem
opazovala, kako je odzivna, prijazna ter polna
ljubezni in spoštovanja do pacientov, za kar ji vsa
pohvala.

Glede na to, da je šlo pri očetu za zelo specifičen
poseg, za katerega je bilo predvideno, da ga opravi
ekipa iz UKC Ljubljana, se iskreno zahvaljuje
Splošni bolnišnici Brežice in predstojniku Oddelka
za kirurgijo, ki je poseg opravil v domači ustanovi, s
čimer je bilo očetu prihranjeno zanj mučno
prevažanje v drugo zdravstveno ustanovo. Iskrena
hvala in samo tako naprej.

Pozdravljeni.

Hvaležna hčerka
Želim ji lepe praznike in vse dobro v novem letu ki
prihaja, in vedite da je KRISTINA REMIH ena
izmed sončkov Bolnišnice Brežice.
Melita Križančič

ZAHVALA GINEKOLOŠKO – PORODNEMU
ODDELKU
Pozdravljeni.
Želela bi napisati zahvalo za vaš glasnik »Moje
zdravje«.
Smo v časih, ko se mi zdi še posebej pomembno
izpostaviti pozitivne izkušnje in takšna je tudi moja
izkušnja na Ginekološko - porodnem oddelku SB
Brežice, kjer sem 6. 12. 2021 imela poseg Lletz.

CIRNIK
Celo leto smo pridno hodili, zato nas je narava
obdarila s pravo zimsko idilo, ko smo se »fit
frajlice«, mali pes in kavalir podali na zadnji izlet v
tekočem letu. Prekrasna zimska idila nas je
spremljala celo pot do vrha Cirnika. Namen našega
vsakoletnega pohoda je, da okrasimo zavetišče na
vrhu in seveda z dobro malico zaključimo pohodno
leto. Najprej malo kuhančka, nato pa akcija: eni
krasit hiško, eni smrečico pred hiško, glavni pa hitro
zakurit, da bo topla malica. Kot uigrana ekipa smo
opravili vsak svoje delo. Hiška se je zableščala v
lepih okraskih, ogenj je pregnal mraz in kmalu je
zadišala malica. Pečen jeger ni nikjer tako dober
kot na vrhu Cirnika. Seveda pa se je kot po navadi
miza šibila pod dobrotami. Ker je pač čas pred
prazniki, so najbolj pridni dobili darilo. Pot v dolino
8

je minila v prijetnem vzdušju in načrtovanju novih
podvigov.
Se vidimo.
Mija Novak
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Avtomobile bomo pustili na parkirišču pod
cerkvijo in se peš podali proti cerkvi Sv.
Vida, nato pa proti Sv. Goram, mimo Sokola
in gradu do lovske koče, ki ima lep prostor
za malico. Nato pa nazaj do avtomobilov. Pot
ima več variant, tako da je dolžina poti
odvisna od naše volje za hojo. Se bomo
sproti dogovarjali. Hoje bo za najmanj 4
dobre ure
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam«
ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Vir: Splet

KADROVSKE SPREMEMBE

URNIK POHODOV
Januarja se dobimo v soboto, 8. 1. 2022 ob
8.00 uri zjutraj na »starem mestu« (parkirišče
za bivšim pljučnim oddelkom). Z avtomobili
se peljemo na Bizeljsko, ki bo izhodišče za
prvi izlet v novem letu.

Sklenitev delovnega razmerja:
- BOGOVIČ Tim (1. 12. 2021),
- HOSTNIK Petra (1. 12. 2021),
- PEŠEC Janja (1. 12. 2021),
- OCVIRK Nataša (1. 12. 2021),
- IMPERL Jakob (1. 12. 2021),
- CERJAK Nina (6. 12. 2021),
- GOVEKAR Monika (8. 12. 2021),
- JERŠIČ Ljubica (25. 12. 2021).
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Prenehanje delovnega razmerja:
- PAVLIČ Meta (8. 12. 2021),
- PAJTLER Melita (12. 12. 2021),
- MOLAN Vesna - upokojitev (30. 12. 2021),
- KERIN Nina (31. 12. 2021),
- ALEKSIČ Ljubica - upokojitev (31. 12. 2021),
- CERJAK Tanja (31. 12. 2021),
- PRESKAR Tanja (31. 12. 2021),
- NARAGLAV Anica - upokojitev (31. 12.
2021),
- ROŽMAN Marija - upokojitev (31. 12. 2021),
- BAHČIČ KOS Natalija (31. 12. 2021).
TANJI CERJAK, mag. zn., se 31. 12. 2021
prekliče
pooblastilo
za
pomočnico
direktorice za zdravstveno nego in oskrbo.

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK
•
•

Četrti teden januarja – Evropski teden
preprečevanja 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! 

TINKARA PACEK, DMS, strokovni vodja VII,
je imenovana za pomočnico direktorice za
zdravstveno nego in oskrbo kot vršilka
dolžnosti za pol leta, od 1. 1. – 30. 6. 2022.
Stanje kadra na dan 31. 12. 2021: 384
zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 11. 2021 je
znašalo 359,52, od tega 343,52 rednega dela, 11
pripravnikov in 5 javnih del.

***JUBILEJNE NAGRADE***
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju sta prejeli jubilejno
nagrado:
FIŠTER JANJA, DMS
AMON NATAŠA, DMS
Za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju sta prejeli jubilejno
nagrado:
BOGOVIČ METKA, mag. farm., spec.
PREDANIČ CVETKA, DMS
Za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju sta prejeli jubilejno
nagrado:
MOLAN VESNA, DMS
ROŽMAN MARIJA, DMS
ČESTITAMO!
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