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KORONAVIRUS – OBVESTILO NIJZ 
 
Vse uslužbence SB Brežice v prilogi tega glasila 
seznanjamo z obvestilom NIJZ v zvezi s 
koronavirusom.  
 
Navodila za ukrepanje v primeru izbruha 
koronarvirusa najdete na naslednji povezavi:  
 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-
strokovno-javnost  
 
Za vse dodatne informacije so na NIJZ na voljo 
na elektronskem naslovu cnb@nijz.si ali na 
telefonski številki 031 646 617. 
 

POSLOVANJE BOLNIŠNICE OD 2014 DO 
2019 

 
Kot je sedaj že ustaljena praksa bom zaposlene 
tudi v letu 2020 seznanjala z vsemi bistvenimi 
podatki o poslovanju bolnišnice. V ta namen bom v 
internem glasilu, na sestankih Strokovnega sveta in 
na oddelčnih sestankih nadaljevala z objavami 
bistvenih elementov poslovanja, iz katerih boste 
pridobili podatke o uspešnosti poslovanja 
bolnišnice.  
 
Ob zaključku poslovnega leta 2019, dveh let in pol 
mandata direktorice ter dobrih dveh letih dela v 
sanacijski upravi SB Brežice, ki jo sestavljamo 
direktorica, strokovna direktorica in pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego in oskrbo, 
posredujem nekaj podatkov o poslovanju 
bolnišnice. 
 

1. STANJE NEPLAČANIH UR 
 

datum Stanje 
neplačanih ur 

opombe 

31. 12. 2014 49.284  
31. 12. 2015 42.534  
31. 12. 2016 31.297  
30. 06. 2017 34.477 Ob nastopu 

mandata 
31. 12. 2017 36.208  
31. 12. 2018 23.911  
31. 12. 2019 11.208  

 
2. PRIHRANKI REALIZIRANI NA PODLAGI 

SANACIJSKEGA PROGRAMA 
(pripravljen in potrjen spomladi, 2018) 
 

obdobje načrtovano realizirano opombe 
1-12 2018 153.599 507.066  
1-12 2019 133.800 205.232 do 30.9. 

 
3. POSLOVNI IZID 

 
obdobje Poslovni 

izid 
opombe 

1-12 2014 +10.298  
1-12 2015 +269.063  
1-12 2016 -337.905  
1-06 2017 -389.927 Ob nastopu 

mandata 
1-12 2017 -205.306 Prejeli 263.963 

EUR d. pomoči in 
za 201.541 EUR 
odpisanih 
neplačanih 
obveznosti do MZ 

1-12 2018 +160.395  
1-12 2019 +102.288 do 30.11. 
 

4. INVESTICIJE 
 

obdobje Zagotovlje
na 
sredstva v 
cenah 
storitev 

Realizirana 
sredstva 
za 
investicije 

Opombe 

1-12 2014 461.327 2.799.727 1,5 mio 
UC 

1-12 2015 616.276 927.404 Cca 0,4 
mio UC 

1-12 2016 588.917 694.840  
1-12 2017 624.270 692.208  
1-12 2018 622.020 543.912  
1-12 2019 717.383 1.516.584  
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5. ZAPADLE NEPLAČANE OBVEZNOSTI 
 

obdobje Neplačane zapadle 
obveznosti do 
dobaviteljev 

opombe 

1-12 2014 1.698.560  
1-12 2015 1.532.811  
1-12 2016 1.254.117  
1-06 2017 1.625.648 Ob nastopu 

mandata 
1-12 2017 923.397  
1-12 2018 754.592  
1-12 2019 996.279 * 
1-12 2019 891.968 ** 

 
*Ob upoštevanju prejema državne pomoči za 
plačilo zapadlih neplačanih obveznosti v višini 
320.528 EUR in dejstva, da ZZZS izvajalcem ni 
izplačal zadnje dvanajstine akontacije v višini 
334.840 EUR ter razlike za nižji izplačani akontaciji 
za november in december v višini 90.000 EUR 
(nakazilo prejeli 3.1.2020). 
**Ob upoštevanju lastnih prihodkov - akontacij, ki bi 
jih morali dobiti v letu 2019, brez upoštevanja 
državne pomoči 
 
Iz zapisanih podatkov lahko razberemo, da je 
poslovanje bolnišnice zelo dobro. Bolnišnica je brez 
prejema državne pomoči uspela skoraj v celoti 
sanirati neplačane zapadle obveznosti do 
zaposlenih (zmanjševanje števila viškov 
neplačanih opravljenih ur). Vrednost znaša 
349.354 EUR ( v letu 2018 185.104 EUR in v letu 
2019 164.250 EUR). 
 
Kljub prejemu minimalne državne pomoči v letu 
2017 je bolnišnica uspela prepoloviti neplačane 
zapadle obveznosti do dobaviteljev.  
 
Brez prejema državne pomoči je bolnišnica uspela 
v letih od 2017 - 2019 izpeljati za dvakrat višji 
znesek investicij, kot ima zagotovljenih sredstev za 
ta namen v cenah storitev, kar pa ni imelo 
bistvenega vpliva na poslabšanje neplačanih 
zapadlih obveznosti. S tem smo omogočili 
bolnišnici obstoj in njeno nadaljnje obratovanje 
(sterilizator, laboratorijske naprave, CT, 4 UZ 
(Interni oddelek 2x, Ginekološki 1x, CIT 1x). 
 
Konec leta 2019 je Ministrstvo za zdravje bolnišnici 
odobrilo 320.000 EUR pomoči za plačilo zapadlih 
neplačanih obveznosti. Prav tako pa bi lahko rekli, 
da je država bolnišnici prispevala 40% od vrednosti 
nakupa nove CT naprave. Sedmim večjim 
bolnišnicam je namreč zagotovila sredstvo za 
plačilo novih CT v 100% višini. 
 
KATERI SO KLJUČNI RAZLOGI ZA USPEŠNO 
POSLOVANJE: 
1. Realizacija programa po pogodbi z ZZZS še 

posebej na področjih, kjer je bilo plačilo po 
dejanski realizaciji, pa tudi dodatnega 
programa po aneksu 2 in 3 k SD za posamezno 
leto (2018 in 2019). 

2. Pripravljenost večine uslužbencev za aktivno in 
kakovostno opravljanje svojih delovnih 

obveznosti ter osebni angažma mnogih, kar je 
pogoj za realizacijo programa iz prve točke. 

3. Racionalna izraba delovnega časa in sprotno 
nadomeščanje daljših odsotnosti uslužbencev. 
Iskanje kadrovskih rešitev tudi s sklepanjem 
podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci na 
področjih, kjer nadomestitev uslužbencev ni 
bila možna. 

4. Pridobljena finančna pomoč za nakup CT od 
občin Posavja (O. Brežice 100.000 EUR, O. 
Krško 30.000 EUR). 

5. Pridobljena finančna pomoč za nakup CT in 
drugih naprav od donatorjev v višini 70.000 
EUR. 

6. Znatno povečanje tržne dejavnosti in prihodkov 
iz tega naslova. 

7. Racionalna poraba materialnih sredstev. 
8. Sprotno reševanje težav zaradi okvar naprav, 

nadomeščanje nepopravljivih naprav z novimi 
in podobno. 

Zahvaljujem se vsem za iskreno in dobro 
sodelovanje, še posebej pa predstojnikom in 
vodjem posameznih služb, organizatorjem 
posameznih ambulant in vseh spremljevalnih 
opravil ter strokovni direktorici in pomočnici za 
zdravstveno nego.  
              
Anica Hribar, direktorica 
 

NAGRADE USLUŽBENCEM IN 
SANACIJSKI UPRAVI SB BREŽICE V 

OBDOBJU 2017 - 2019 
 
Ministrstvo za zdravje je v letih od 2017 do 2019 
sprejelo dva ukrepa v zvezi z nagrajevanjem 
uslužbencev na področju zdravstva, za kar so bila 
oziroma še bodo zagotovljena posebna denarna 
sredstva iz državnega proračuna za leta 2017, 
2018, 2019, 2020 in 2021. To sta: 
 
1. Posebni vladni projekt za skrajševanje 

čakalnih dob 

Projekt Vlade, sprejet 6. 4. 2017, za skrajševanje 
čakalnih dob v zdravstvu in povečanje kakovosti 
zdravstvene obravnave. Potekal je v letih 2017 in 
2018. Na podlagi tega projekta je SB Brežice 
uveljavljala nakazilo sredstev iz državnega 
proračuna v višini 82.568 EUR bruto bruto. 
Sredstva so bila strogo namenska, izven cen 
storitev opravljenih v bolnišnici in so bila lahko 
porabljena izključno za plačilo povečane delovne 
obremenjenosti uslužbencev na podlagi kriterijev, ki 
jih je postavilo MZ. Sredstva so bila izplačana 104 
uslužbencem. Bolnišnica sredstev ni mogla porabiti 
za sanacijo bolnišnice in so bila v celoti izplačana 
uslužbencem, ki so izpolnjevali kriterije MZ. 
 
2. Posebni vladni projekt za zagotavljanje 

poslovne in plačilne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov 

Posebni vladni projekt je bil sprejet na Vladi 30. 11. 
2017 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za 
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zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 
zavodov. Projekt poteka v letih 2018, 2019, 2020 in 
2021 (zakonski čas trajanja sanacije bolnišnic). Na 
podlagi tega projekta je bolnišnica uveljavljala 
nakazilo sredstev iz državnega proračuna v višini 
4.667 EUR bruto bruto za leto 2018 in 7.632 EUR 
bruto bruto za leto 2019, oziroma skupaj 12.000 
EUR bruto bruto. Nakazana sredstva so strogo 
namenska, izven cen storitev bolnišnice in so lahko 
porabljena izključno za plačilo povečane deloven 
obremenjenosti sanacijske uprave na podlagi 
kriterijev, ki jih je določilo MZ. Bolnišnica sredstev 
ne more porabiti za sanacijo bolnišnice in so bila v 
celoti izplačana članicam sanacijske uprave, premo 
sorazmerno z višino izhodiščnega plačnega 
razreda posamezne članice in deležem delovnega 
časa, ki ga posamezna članica opravlja v sanacijski 
upravi (direktorica 100% delovnega časa, 
pomočnica direktorice 80% in strokovna direktorica 
20%). 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

AKREDITACIJSKA PRESOJA 2020 
 
Konec meseca januarja, je v bolnišnici potekala re-
akreditacijska presoja AACI, kar pomeni, da je 
bolnišnica »obnavljala oz. potrjevala« prejeti 
certifikat.  
Bolnišnica od leta 2017 dalje, ko je prejela certifikat 
AACI, nenehno deluje v skladu s sistemom in 
poslovnikom vodenja kakovosti in varnosti, ki ga je 
vzpostavila ter nenehno izboljšuje svojo raven 
kakovosti, tako na poslovnem in medicinskem 
področju, kakor tudi na področju sistema varnosti 
za paciente in zaposlene. V okviru sistema vodenja 
kakovosti so bili in se tudi naprej kontinuirano 
pripravljajo in izdajajo pravilniki sistema vodenja 
kakovosti, izdelujejo glavni in podporni procesi, 
izdajajo in dopolnjujejo navodila za delo in obrazci, 
pripravljajo standardni operativni postopki, prav 
tako pa se dopolnjuje register tveganj. 
Akreditacijska presoja je potekala v skladu z novim 
standardom AACI, verzija 5.0, ki je pričela veljati v 
drugi polovici leta 2019. Standard verzija 5.0 v 
določenih točkah bolj natančno definira zahteve, 
predvsem na področju spremljanja, kontrole in 
analiziranja opravljenega dela, nekaj točk 
standarda pa je novih. Akreditacijsko presojo, ki je 
intenzivno potekala en dan, je izvajalo pet 
presojevalcev, ki so presojali vse točke standarda, 
ki jih je možno presojati v skladu s standardom v SB 
Brežice. Presoja je potekala brez težav, 
presojevalci pa so na zaključnem sestanku, kjer so 
predstavili svoje zaključke in opažanja, izrazili 
veliko presenečanje in zadovoljstvo nad rezultatom 
presoje, kajti opazili so velik napredek bolnišnice na 
področju sistema vodenja kakovosti od začetka 
akreditacije po standardu AACI do danes.  
Poročilo akreditacijske presoje je bolnišnica že 
prejela, skladnost z doseganjem zahtev standarda 

pa je 90,31%, kar je glede na rezultat leta 2019, ko 
je bila skladnost 80,09%, odličen rezultat. 
Ugotovljenih je bilo 21 manjših in ena večja 
neskladnost, bolnišnica pa ima sedaj 30 dnevni rok 
za posredovanje odgovora na poročilo in pripravo 
akcijskega načrta za odpravo neskladnosti, ki jih 
mora odpraviti najkasneje do naslednje presoje. 
Tako bo bolnišnica prva bolnišnica akreditirana v 
skladu s standardom AACI verzija 5.0. 
Odbor za kakovost se zahvaljuje vsem zaposlenim 
za njihov doprinos k izboljševanju sistema 
kakovosti in varnosti. Glede na to, da pa je cilj 
vodenja kakovosti nenehno izboljševanje, si odbor 
želi, da se bolnišnica še naprej izboljšuje in 
dokazuje svojo kakovost. 
 
Pripravil: Rok Škvarč 
 
MARIBORSKI RAZISKOVALCI ODKLENILI 

SLADKORNO BOLEZEN 
 
V mednarodnem konzorciju so mariborski 
raziskovalci razvozlali paradoks nepravilnega 
izločanja glukagona pri sladkornih bolnikih. 
Raziskava je pomemben prispevek k 
razumevanju in zdravljenju sladkorne bolezni in 
dokaz, da neprimerna prehrana poškoduje 
celice in vodi v sladkorno bolezen. 
Raziskovalci so ugotovili, da je prizadetost 
mitohondrijev močno povezana z razvojem 
diabetesa.  
 
V januarski številki revije Royal Society Open 
Science so znanstveniki z Univerze v Mariboru 
objavili študijo, ki razkriva, kaj se zgodi s celicami v 
telesu, če se neprimerno prehranjujemo. V 
sodelovanju z raziskovalci z Medicinske fakultete v 
Gradcu in Raziskovalnega centra Rolfa Lufta za 
diabetes in endokrinologijo Karolinskega inštituta 
Univerzitetnega kliničnega centra v Stockholmu so 
preučevali vpliv tako imenovane zahodne diete na 
razvoj sladkorne bolezni tipa 2 (diabetes mellitus 
tipa 2) pri miših. Čeprav rezultatov raziskave ni 
mogoče neposredno prenašati z miši na človeka, je 
zelo velika verjetnost, da se podobne spremembe 
dogajajo tudi v človeškem telesu. 
 
Zahodna dieta poškoduje celice 
Dve skupini miši so hranili z enako kalorično hrano, 
le da je bila sestava hrane različna. Miši na zahodni 
dieti so prejemale kombinacijo pretežno ogljikovih 
hidratov (43 %) in maščob (40 %), druge so uživale 
običajno uravnoteženo prehrano (kontrolna 
skupina). Miši na zahodni dieti, zelo podobni naši 
sodobni hitri prehrani, so za razliko od miši v 
kontrolni skupini razvile diabetes tipa 2. Raziskave 
z elektronskim mikroskopom so pokazale, da so 
bile celice pri miših, ki so bile na zahodni dieti, zelo 
poškodovane. Še posebej so bili prizadeti 



 
 

4 
 

mitohondriji; to so deli celice (celični organeli), ki so 
ključni za proizvodnjo energije v našem telesu. 
Namesto običajne ovalne oblike z izrazito 
nagubano notranjo membrano so bili mitohondriji 
nabrekli, otečeno kroglasti, s praktično povsem 
uničeno notranjo strukturo, kar nakazuje, da je 
proizvodnja celične energije zelo prizadeta. 
Običajno se ne obremenjujemo s tem, kaj se dogaja 
z našimi celicami, ker tega preprosto ne vidimo. Če 
imamo karies ali se nam vname grlo, nas boli, zato 
hitro poskrbimo, da se pozdravimo in pazimo, da bi 
to v prihodnje preprečili. Za otečene mitohondrije 
pa nam ni mar, saj jih ne vidimo in ne bolijo … Pa 
vendar bi nas moralo skrbeti … 
 
Inzulin ni edini problem 
Raziskovalci so ugotovili, da je prizadetost 
mitohondrijev močno povezana z razvojem 
diabetesa. To je huda bolezen, ki v razvitem svetu 
dobiva razsežnosti epidemije; v svetu izobilja hrane 
in udobja, ko smo večinoma stalno siti in veliko časa 
presedimo. Diabetes poznamo kot bolezen 
pomanjkanja inzulina, ki ga izločajo celice beta v 
trebušni slinavki. To je hormon, ki po zaužiti hrani, 
še posebno bogati z ogljikovimi hidrati, ”pospravi” 
presežke glukoze iz krvi v celice in tako uravnava 
krvni sladkor. Inzulin je zelo pomemben hormon, in 
če ga ne izločamo v zadostnih količinah, ga 
moramo umetno nadomestiti. Od odkritja inzulina in 
njegove prve uporabe v medicini bo naslednje leto 
minilo 100 let. To je bilo tako pomembno odkritje v 
medicini, da so zanj takoj podelili Nobelovo 
nagrado. Nedvomno velikanski uspeh. Inzulin je 
nepogrešljiv tudi v današnji medicini. Pa vendar s 
tem, ko umetno nadomeščamo inzulin, diabetesa 
ne zdravimo, odpravljamo le posledice, in pri 
diabetesu pomanjkanje inzulina po zaužiti hrani še 
zdaleč ni edini problem. 
 
Začarane zanke glukagona 
Problem diabetesa je, da imamo običajno poleg 
inzulina tudi moteno izločanje hormona glukagona, 
ki ga prav tako izloča trebušna slinavka, vendar iz 
drugih celic, iz celic alfa. Glukagon sporoča jetrom, 
naj proizvajajo glukozo in jo pošiljajo v kri, kar je 
zelo pomembno, saj kadar dlje časa ne jemo in torej 
ne dobimo glukoze iz hrane, jo mora naše telo 
izdelati samo. Pri diabetesu je problem, da se 
glukagon ne izloča pravilno, in težava je 
paradoksalna. Bolniki namreč izločajo premalo 
glukagona, ko bi ga morali, in preveč, ko ga ne bi 
smeli; torej ravno nasprotno. Zato se lahko pri 
dolgih presledkih med obroki pojavi hipoglikemija, 
ko bolniki omedlevajo in padajo v šok, ker nimajo 
dovolj glukoze v krvi. Po drugi strani pa po hrani, ko 
je glukoze v krvi več kot dovolj iz zaužite hrane, 
izločajo preveč glukagona in s tem jetrom 
sporočajo, naj še dodatno proizvajajo glukozo in jo 
pošiljajo v krvni obtok. S tem pridemo v začarani 

krog, saj se koncentracija glukoze v krvi še bolj 
dviga … 
Ključno sporočilo prispevka v reviji Royal Society 
Open Science je, da so raziskovalci z biofizikalnim 
modelom delovanja celic alfa v trebušni slinavki 
razvozlali paradoks nepravilnega (ravno 
obratnega) izločanja glukagona v primeru 
diabetesa. Pokazali so, da so okvare mitohondrijev 
v celicah alfa tiste, ki odločilno prispevajo k temu, 
da celice alfa izločajo glukagon, ko ga ne bi smele 
(ko je v krvi že itak povišana raven glukoze), in ga 
ne izločajo, ko bi ga morale (ko nam raven glukoze 
v krvi pade). Zato je objavljena raziskava na 
mitohondrijih celic alfa, proizvajalkah glukagona, 
tako zelo odmevna in predstavlja pomemben 
prispevek k razumevanju in zdravljenju sladkorne 
bolezni. 
Nauk raziskave je torej preprost. Paziti moramo na 
svoje mitohondrije, pa ne le na tiste v celicah alfa, 
temveč tudi na tiste v celicah beta, v mišičnih, 
jetrnih in drugih celicah… Spremembe 
mitohondrijev se namreč dogajajo v vseh celicah 
našega telesa in to stalno; s starostjo jih je vedno 
več in temu se pravzaprav ne da povsem izogniti. 
Lahko pa procese poškodb mitohondrijev 
upočasnimo s pravilno prehrano, z dovolj gibanja, 
uravnavanjem stresa, izogibanju strupom iz okolja, 
pretirani rabi antibiotikov in še bi lahko naštevali.  
 
Previdno s prehranskimi dodatki - antioksidanti, 
Q10 
Mitohondriji pri proizvodnji energije tvorijo tudi tako 
imenovane reaktivne kisikove spojine (angl. ROS – 
Reactive Oxygen Species), ki lahko v večjih 
količinah zelo poškodujejo naše celice. Slabše ko 
mitohondriji delujejo, manj ko za njih skrbimo, več 
je ROS-ov. Ker jih je s staranjem v vsakem primeru 
več, se veliko ljudi, sploh v zrelejših letih, poskuša 
pred staranjem in starostnimi boleznimi ubraniti z 
antioksidanti, ki te nevarne ROS-e nevtralizirajo. Na 
tržišču je veliko pripravkov za nevtralizacijo ROS-
ov, kot sta na primer vitamin C ali resveratrol, ki ga 
pogosto omenjamo, ker je tudi v rdečem vinu. Naj 
opozorimo, da ”lovljenje ROS-ov” v resnici sploh ni 
preprosto, saj ROS-i niso samo škodljivi, ampak 
imajo zelo pomembno vlogo v celični signalizaciji, 
predvsem za pravilno delovanje mitohondrijev. Zato 
jih nikakor ne smemo ”poloviti” vseh, bodimo 
zmerni … 
 
Čokolada spodbuja rast mitohondrijev 
Dodajmo še nekaj spodbudnega, ki ni prehranski 
napotek, je pa zanimivo. Biogenezo mitohondrijev 
lahko spodbudimo tudi s čokolado, s tisto temno, ki 
ima visoko vsebnost kakava. Kakavova zrna 
namreč vsebujejo kemijsko spojino piroloquinolin 
quinon (PQQ), ki spodbuja razmnoževanje 
mitohondrijev. Zanimivo torej, da ima čokolada, ki 
jo običajno poznamo le kot razvado, polno 
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sladkorja, v sebi tudi nekaj dobrega; zato ni vse 
samo slabo, včasih je dobra tudi kakšna razvada 
(kot denimo tudi počitek po kosilu). Vendar, pazimo; 
bodimo zmerni ... Pa ne samo pri čokoladi … 
Bodimo zmerni v vsem: še posebej pri količini 
vnosa hrane, vrsti hrane in njeni kvaliteti, 
prehranskih dodatkih in ne nazadnje tudi pri 
športnih aktivnostih …  
 
Smiselno je tudi pomagati mitohondrijem, da bi 
lahko dobro delovali in proizvajali čim manj ROS-
ov; potem jih ne bo treba ”loviti” ... V zadnjih letih je 
vse bolj poznana metoda, da mitohondrijem 
zagotavljamo zadostne količine koencima Q10, ki 
omogoča boljše delovanje oksidativnih procesov v 
mitohondrijih in tako zmanjšuje proizvodnjo ROS-
ov. Res je, da s staranjem proizvajamo vse manj 
Q10, vendar je težava pri prehranskih dodatkih, da 
moramo poznati pravo mero, zato nasvet 
strokovnjaka ne bo odveč. 
 
Pri fizični aktivnosti telo samo izloči slabo 
delujoče mitohondrije 
Pri skrbi za zdravje ne smemo živeti z idejo, da 
moramo pri življenju obdržati vse mitohondrije. Naj 
slabi odmrejo in se njihovi sestavni deli porabijo za 
izgradnjo novih (tako imenovana avtofagija, za kar 
je bila leta 2016 podeljena Nobelova nagrada; auto 
– pomeni samo in phagein – jesti; torej jesti sebe). 
Ena od metod, ki lahko pri tem pomaga, je postenje, 
pa ne le večdnevno ali tedensko, temveč se vse bolj 
uveljavlja tako imenovano intermitenčno dnevno, 
recimo 13-urno postenje, ki običajno, tudi 
evolucijsko, da nam je lažje, vključuje noč. Ta post 
se konča s prekinitvijo posta – zajtrkom ali angleško 
break fastom – zato breakfast. 
Za dobro selekcijo in regeneracijo mitohondrijev, 
tako imenovano biogenezo, s katero lahko 
namnožimo mitohondrije in s tem povečamo 
učinkovitost delovanja celic, ne smemo pozabiti na 
gibanje in šport. Pri povečani fizični aktivnosti telo 
začuti potrebo po večji produkciji energije in takrat 
samo izloči slabo delujoče mitohondrije ter pospeši 
produkcijo novih, bolj učinkovitih ”tovarn energije”. 
Zato moramo redno skrbeti za telesno aktivnost in 
se zavedati, da sedeči življenjski slog ni dobra 
popotnica našim mitohondrijem. 
 
Pazimo na mitohondrije 
Če se komu na koncu vsega še vedno zdi, da so 
mitohondriji in celična energija (ATP) nepomembni, 
opozorimo, da ima 70-kilogramski človek v sebi 
okoli 7 kilogramov mitohondrijev, ki vsak dan 
proizvedejo okoli 70 kilogramov ATP, torej toliko, 
kot je celotna masa telesa. Zato ni vseeno, v 
kakšnem stanju so naše celice. Pazimo na svoje 
mitohondrije! 
 
Vir: Večer 

RAK 
 
V prizadevanjih za zmanjševanje števila rakavih 
obolenj je ključna preventiva. 
Pomemben delež rakavih obolenj bi po 
opozorilih strokovnjakov lahko zmanjšali že z 
ustreznimi preventivnimi ukrepi, kot so 
opustitev kajenja in izboljšanje življenjskega 
sloga, je bilo slišati na včerajšnji javni 
predstavitvi prizadevanj za zmanjšanje števila 
rakavih obolenj. 
 
Za zdravje prebivalcev je vse večji problem tudi 
onesnažen zrak v urbanih središčih, je opozoril 
podpredsednik Slovenske zveze za javno zdravje, 
okolje in tobačno kontrolo Miha Lovše. Večja 
slovenska mesta so namreč na repu lestvice 
evropskih mest po čistosti zraka. 
Naložbe v preventivno delo na področju zdravja so 
še vedno prenizke, v nevladnih organizacijah pa si 
želijo tudi širše delovanje ter povezovanje na 
državni in evropski ravni, je Lovše izpostavil med 
izzivi zdravja prebivalstva. Med večjimi je tudi 
neenakost glede dostopnosti zdravstvenih storitev, 
predvsem ranljivejših skupin. »Socialna 
izključenost pomeni tudi izključenost od dostopa do 
informacij,« je izpostavil Lovše. 
Primer dobre prakse povezovanja in sodelovanja v 
lokalni skupnosti je Zdravstveni dom Sevnica. Po 
besedah direktorice Vladimire Tomšič skupnostni 
pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti omogoča 
odzivanje na potrebe prebivalstva, boljši dostop do 
storitev in programov, pa tudi razvoj podpornih 
mrež in skupin za samopomoč. 
Pomoč lahko bolniki, njihovi svojci in ostali, ki imajo 
vprašanje o preventivi, zdravljenju, svetovanju na 
področju raka, dobijo tudi v spletni svetovalnici 
Društva za boj proti raku Štajerske. Veliko splošnih 
vprašanj dobijo od mladih, ki so po oceni Boruta 
Ambrožiča povezana s strahom ali odporom, soočiti 
se s to tematiko. 
Vprašanja bolnikov pa se nanašajo tudi na 
možnosti posveta oziroma drugega mnenja zunaj 
bolnišnice, saj je ponekod še vedno zelo 
zanemarjena pojasnilna dolžnost zdravstvenega 
osebja. »Vsak od nas ima pravico, da o poteku 
svojega zdravljenja in posledicah na razumljiv, 
preprost in prijazen način izve od zdravnika 
oziroma zdravstvenega osebja,« je poudaril 
Ambrožič. Poleg novih metod diagnostike in 
zdravljenja se na področju onkologije razvija tudi 
umetna inteligenca. Njeno vlogo prepoznava tudi 
EU, ki je lani za razvoj rešitev umetne inteligence 
za preprečevanje in zdravljenje raka namenila 35 
milijonov EUR. 
Kot je pojasnila Neja Samar Brenčič z 
Informacijskega raziskovalnega inštituta za 
izobraževanje in svetovanje, umetna inteligenca 
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omogoča boljši vpogled v razvoj in napredek 
različnih vrst tumorja, nova tehnologija pa bi lahko 
pomagala izoblikovati boljše in učinkovitejše 
zdravljenje za vsakega bolnika, pri katerem bodo 
zaznali rakave celice. »Računalniki lahko predelajo 
veliko količino podatkov in iz zgodovine več 
bolnikov predvidijo nek vzorec, bolj so občutljivi tudi 
pri analizi posnetkov tkiv,« je pojasnila. 
Naraščajoče število obolelih za rakom pa že zdaj 
nakazuje vse večjo potrebo po medicinskih sestrah, 
ki delujejo tako na področju preventive, 
diagnosticiranja in zdravljenja kot okrevanja ali 
življenja z napredovano boleznijo. 
NIJZ in Onkološki inštitut Ljubljana pozdravljata 
pobude za nov Evropski načrt premagovanja raka. 
Ta bo obsegal vsa področja obvladovanja raka: 
preventivo, diagnosticiranje, zdravljenje in celostno 
rehabilitacijo.  
 
 Vir: ZIB Bilten št. 5041 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

POHVALA OSEBJU GINEKOLOŠKO – 
PORODNEGA ODDELKA 

 
16. januarja letos sem bila za krajši čas 
hospitalizirana na ginekološko – porodnem 
oddelku. Želim pohvaliti celotno osebje v jutranji 
izmeni, še posebno mlado zdravnico Mašo Lukež, 
ki je pokazala veliko strokovnost in še večjo 
človečnost v tem poklicu. Ob takšnem osebju so se 
vsi težki trenutki zdeli lažji. 
 
Hvala še enkrat. 
 
S spoštovanjem. 
 
Bonita Mudri 
 

 
 

POHVALA ZA OPERACIJO 
 

Dne 23. 1. 2020 smo v tajništvo bolnišnice po 
telefonu prejeli pohvalo za opravljeno delo Milana 
Babiča, dr. med.: 
 
Mama Marija Zupančič je huda dializna bolnica in 
bolnica s srčnim popuščanjem, zato je zdravniku 
izjemno hvaležna, da je bil operacijo sploh 
pripravljen opraviti. 
 
Hčerka pacientke, Irma Perčič, se zahvaljuje 
zdravniku in vsem ostalim za izjemno zdravstveno 
oskrbo svoje mame ter izreka vso pohvalo. 
 
Irma Perčič 

IZLET OB »BREŽIŠKEM MORJU« 
 
Novo leto, novi podvigi. »Fit frajlice« in dva mala 
psa smo si za prvi izlet v letu izbrale pohod ob obali 
„brežiškega morja“. Dobile smo se na starem mestu 
in se kar peš podale na pot: po starem mestnem 
jedru, do gradu in naprej do elektrarne. Vreme lepo, 
sončno in, kot se za morje spodobi, vetrovno. 
Sklenile smo, da gremo do nuklearne elektrarne. 
Veter je lepo pihal, da je voda valovila in nas 
spomnila na letne valove ob pravem morju. Obala 
vsekakor ni ravna in nuklearka ni bila tako blizu, kot 
smo sprva mislile. Med potjo smo malo zajele sapo, 
popile malo »kuhančka« in naredile načrt, kje bo 
malica. Končno smo zagledale tablo z napisom o 
omejenem gibanju in prepovedi ribolova. Ker smo 
pač ženske in že po naravi radovedne, smo se 
odpravile do ograje elektrarne. Malo smo prodajale 
zijala, se slikale in seveda slišale nek čuden zvok. 
V samo parih minutah se je zvok spremenil v avto 
z dvema varnostnikoma, ki sta prišla pogledat, kdo 
se sprehaja ob elektrarni. Bila sta vredna alarma. 
Počasi smo se odpravile proti mestu, ki smo ga že 
prej določile za malico, ki je kot po navadi 
vsebovala VSE in še malo več. Po počitku smo 
krenile naprej in malo spremenile smer pot do 
doma. Da ne bomo hodile samo ob »morju«, smo 
se podale še v notranjost Vrbine in se do hidro 
elektrarne vrnile pod gradom. Tu smo spile še 
ostanek »kuhančka« in skovale načrt za naslednji 
izlet.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 
Prilagam prvo serijo »fotk« naše januarske poti, ki 
mi je bila pisana na kožo..., saj moja kolena 
trenutno zmorejo le ravnino.   
Sicer pa se pot ob "Brežiško - Krškem morju" lahko 
kosa s potmi ob pravem morju -  brez dolge vožnje 
po avtocesti in zgodnjega vstajanja.   
 
Mija Povše 
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URNIK POHODOV 
 

Februarja vas vabimo na izlet po Orlici.  
Dobimo se v soboto, 8. 2. 2020 ob 8.00 uri na 

starem mestu (bivši pljučni oddelek).  
Z avtomobili se bomo peljali do Kerinovega 

znamenja, nato pa peš nadaljevali proti gradu 
Podsreda, vendar ne do gradu. Saj bomo že 

prej zavili proti Pečicam. Tu bomo imeli malico. 
Pot bomo nadaljevali v dolino, in nato zopet v 
hrib, da bomo prišli na pot, ki nas bo pripeljala 
nazaj do avtomobilov. Hoje bo za približno 5-6 
ur. Ne bo ne zahtevnih spustov ne vzponov.  

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

 

1. POHOD ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
SBB NA VELIKI ŠPIČEK 

 
Dne 18. 1. 2020 smo v okviru Športnega društva 
Splošne bolnišnice Brežice izvedli svoj prvi pohod, 
na katerem smo za cilj izbrali  najvišjo točko v občini 
Brežice - Veliki Špiček (686 m). Vzpon je potekal iz 
smeri Podgorja pri Pišecah in je trajal približno eno 
uro. Ne glede na dejstvo, da smo bili zaradi 
meglenih vremenskih pogojev oropani lepega 
razgleda, dobrega razpoloženja, h kateremu je 
pripomogla tudi odlična kulinarika iz naše 
bolnišnične kuhinje, dopolnjena z dobrotami 
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posameznih udeležencev pohoda, nikakor ni 
primanjkovalo.  
Po spustu na izhodiščno točko smo obiskali še 
repnico »TKALEC«, ki nedvomno velja za eno 
najlepših repnic vinorodnega bizeljskega okoliša. 
Čestitke vsem, ki ste na pohodu dosegli svoj 
pohodniški prvenec in prestali »planinski krst«, 
ostali pa vljudno vabljeni, da se nam pridružite na 
katerem od naslednjih pohodov. 
 
Lep športni pozdrav! 
 
Samo Zorko, predsednik ŠD SBB 
 

 
 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 

Vir: Spletna pošta 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- LINDIČ Tatjana (27. 1. 2020) 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- ŠTUKELJ Lara (2. 1. 2020), 
- BANIČ Mojca (6. 1. 2020), 
- TURK Marija (31. 1. 2020). 
 
Stanje kadra na dan 31. 1. 2020: 363 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 12. 2019 je 
znašalo 356,93, od tega 343,93 rednega dela, 10 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu decembru je za 30 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

ZORKO Melita, strežnica 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Drugi ponedeljek v februarju – Mednarodni dan 
epilepsije, 

 4. februar – Svetovni dan boja proti raku, 
 6. februar – Mednarodni dan ničelne tolerance 

do pohabljanja ženskih spolovil, 
 11. februar – Svetovni dan bolnikov, Evropski 

dan številke za klice v sili 112, 
 29. februar – Mednarodni dan redkih bolezni. 
 

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!  
 

 


