
            
 

M O J E  Z D R A V J E 
 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 

 
 

Številka 3, letnik 9 
 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM 
MESTU 

 
10. in 11.02.2016 je v Ljubljani potekal seminar 
»Promocija zdravja na delovnem mestu«. 
Kaj je promocija zdravja na delovnem 
mestu?  
Promocija zdravja na delovnem mestu pomeni 
skupek prizadevanj delodajalcev, delavcev in 
družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na 
delovnem mestu. To dosežemo s kombinacijo:                                                              
 izboljšanja organizacije dela in delovnega 

okolja,                                                                                      
 spodbujanja delavcev, da se udeležujejo 

zdravih dejavnosti,                                                             
 omogočanja izbire zdravega načina življenja in                                                                                       
 spodbujanja osebnostnega razvoja.                                                                                                  
 
Primeri ukrepov za promocijo zdravja na 
delovnem mestu:                                        
Organizacijski ukrepi:                                                                                                                                         
 omogočanje gibljivega delovnega časa in 

prilagodljivih delovnih mest,                                              
 omogočanje delavcem, da sodelujejo pri 

izboljšavah organizacije dela in delovnega 
okolja,                                                                                                                                             
zagotavljanje priložnosti za vseživljenjsko 
učenje delavcev.                                          

Okoljski ukrepi:                                                                                                                                             
 zagotavljanje skupnih družabnih prostorov,                                                                                            
 popolna prepoved kajenja,                                                                                                                          
 zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega 

delovnega okolja.                                     
Individualni ukrepi:                                                                                                                                           
 ponujanje in financiranje športnih tečajev in 

dogodkov,                                                                         
 spodbujanje zdravega prehranjevanja,                                                                                                
 ponujanje programov opuščanja kajenja in                                                                                           
 podpiranje duševnega dobrega počutja, na 

primer, z zagotavljanjem zunanje anonimne 

psihosocialne pomoči, svetovanja in 
usposabljanja za obvladovanje stresa.                                 

 
Zakaj vlagati v promocijo zdravja na 
delovnem mestu? Uspešna organizacija temelji 
na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. 
Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k 
boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se 
doseže:                                                  
 zmanjšano izostajanje od dela (zmanjšanje 

absentizma), 
 večja motivacija, izboljšana produktivnost,  
 lažje zaposlovanje,  
 manjša fluktuacija zaposlenih,   
 pozitivna in skrbna podoba.                                                                                                  
Raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen 
promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša 
donos v višini od 2,5 do 4,8 EUR zaradi manjših 
stroškov izostajanja od dela.  

 
Kako izvajati promocijo zdravja na delovnem 
mestu? 
Eden najpomembnejših vidikov uspešnega 
izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu je 
stalna zavezanost vseh strani k reševanju tega 
vprašanja. Zavezanost vodstva je bistvenega 
pomena pri preprečevanju navzkrižja med 
programom promocije zdravja na delovnem mestu 
in ravnanjem vodstva. Prav tako je zelo pomembna 
vključenost osebja, kadar koli je to mogoče, in 
spodbujanje k čim večjemu sodelovanju v vseh 
fazah promocije zdravja na delovnem mestu. Poleg 
tega se pri večini dobro načrtovanih programov 
promocije zdravja na delovnem mestu združujejo 
potrebe organizacije in delavcev, za kar pa ni 
standardnega vzorca. Vsaka organizacija mora 
temeljna načela promocije zdravja na delovnem 
mestu prilagoditi svojim okoliščinam. To vključuje 
naslednje faze:                                                                         
1. Priprava:                                                                                                                            
 Oblikuje se delovna skupina, odgovorna za 

načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na 
delovnem mestu. Optimalno je, da vključuje 
predstavnike:                                                                  

— vodstva,                                                                                                                     
— delavcev                                                            
— kadrovskega oddelka in                                                                                                                  
— službe za varnost in zdravje pri delu.                                                                                       

 Obveščenost vseh o programu promocije 
zdravja na delovnem mestu s pomočjo različnih 
oblik komunikacije, kot so plakati, oglasne 
deske, intranet in sestanki.                                                  

 Zagotoviti je potrebno skladnost z zakonskimi 
zahtevami na področju varnosti in zdravja pri 
delu. Promocija zdravja na delovnem mestu je 
učinkovita le, če se uspešno obvladujejo 
nevarnosti pri delu.           
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2. Načrtovanje:                                                                                                                         
 Za doseganje čim večje učinkovitosti programa 

promocije zdravja na delovnem mestu je treba 
oceniti potrebe in pričakovanja delavcev.                                                                                  

 Določiti prednostne naloge: opredeliti je treba 
posebne cilje programa promocije zdravja na 
delovnem mestu in skladno s tem določiti 
prednostne naloge. Ti cilji lahko vključujejo: 
večje ravnovesje med delom in zasebnim 
življenjem,  zmanjševanje kostno-mišičnih 
obolenj, spodbujanje zdravega življenjskega 
sloga na splošno.                                                                          

 Vzpostaviti povezavo z dejavnostmi 
preprečevanja tveganja: kadar koli je to 
mogoče, morajo biti načrtovanje in ukrepi 
promocije zdravja na delovnem mestu povezani 
z dejavnostmi za preprečevanje tveganja.                                                                                                      

 Vključiti obstoječe uspešne zdrave dejavnosti v 
program promocije zdravja na delovnem 
mestu.                                                                                                                                                              
Izvajati usklajen program namesto 
nepovezanih ukrepov.                                                               

 Vključiti posredniške organizacije, če je to 
potrebno, in izkoristiti vse ponudbe, gradiva ali 
pobude. To so lahko:  
— nosilci nezgodnega zavarovanja, ki 

ponujajo, na primer: nižje premije za 
organizacije, ki izvajajo programe 
promocije zdravja na delovnem mestu,  

— sheme zdravstvenega zavarovanja, ki 
svojim članom ponujajo povračilo, če se 
vpišejo v športni klub ali tečaj,  

— izkoriščanje zavarovalnega kritja za 
zdravljenje delavcev, ki so odvisni od 
tobaka.  

 Dati priložnost vsem delavcem. Izogibati se je 
treba neenakostim, do katerih pride, na primer, 
če se ne upoštevajo urniki vseh delavcev. 
Morda je treba razmisliti, kako obveščati 
delavce, ki nimajo elektronske pošte.                                                                                                            

 Razmisliti o oceni rezultata, preden začnete z 
načrtovanjem. Spremljanje znakov uspeha ali 
neuspeha  bo pomagalo oceniti in po potrebi 
izboljšati program.                                                         

3. Realizacija:                                                                                                                    
 Pridobiti dejavno in vidno podporo višjega, 

srednjega in nižjega vodstva. To je eden 
najpomembnejših dejavnikov oblikovanja 
kulture zdravega delovnega mesta.                             

 Vključiti delavce, kolikor je to mogoče. Bolj, ko 
bo program promocije zdravja na delovnem 
mestu usklajen s potrebami delavcev, manj ga 
bo potrebno promovirati. 

 Spodbude, prilagojene  organizaciji, so lahko 
koristne za spreminjanje kulture zdravja v 
organizaciji. Vključujejo lahko:  finančne 
spodbude in donacije za kritje stroškov 
zunanjih družbenih ali športnih dejavnosti, 
prosti čas za udeležbo,  tekmovanja in nagrade 
za sodelovanje v programih promocije zdravja 
na delovnem mestu.                                                         

 Prilagoditi gradivo ciljnemu občinstvu. Stopnja 
težavnosti, podrobnosti in zahtevnosti za    
razumevanje besedila mora biti prilagojena 
ciljni skupini. Zaprosite za povratne informacije.  

4. Ocena in nadaljnje izvajanje                                                                                              
 Analizirati učinek programa promocije zdravja 

na delovnem mestu glede na: zadovoljstvo 
osebja, na primer z izvedbo raziskave v zvezi z 
ustreznimi gospodarskimi dejavniki, kot so 
fluktuacija zaposlenih, produktivnost in stopnja 
izostajanja od dela.                                                         

 Oceniti finančne koristi programa promocije 
zdravja na delovnem mestu.                                      

 Sporočiti rezultate svoje ocene: obvestite ljudi 
o uspehih in spremembah, ki jih nameravamo 
izvesti v prihodnosti.                                                                                                          

 Še naprej načrtovati in izboljševati: dobra 
promocija zdravja na delovnem mestu je trajen 
proces.                    

Renata Starčević, sindikalna zaupnica 
Sindikata delavcev v zdravstveni negi 
 
STISKO LAŽJE PREBRODIMO OB PODPORI 
– PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA SEVNICA 

 
V okviru javnozdravstvenega projekta MOČ  (Pomoč 
ljudem, znanje strokovnjakom), ki ga vodijo na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in je 
financiran iz virov programa Norveškega 
finančnega mehanizma 2009–2014, deluje mreža 
devetih psiholoških svetovalnic. Do junija letos bo 
psihološka svetovalnica Posvet – Tu smo zate 
odprta tudi v Sevnici. Iz svetovalnice sporočajo 
posameznikom, parom in družinam, da lahko 
pridobijo brezplačno strokovno oporo pri 
razreševanju najrazličnejših stisk. Svetovalne 
storitve so enostavno dostopne in 
brezplačne. Tudi zato želijo krajane opogumiti, da 
bi potrkali na vrata psihološke svetovalnice. 
Za obisk strokovnjaka v psihološki svetovalnici 
uporabniki ne potrebujejo napotnice, čakalne dobe 
so kratke. Svetovanje je namenjeno odraslim, 
starejšim od 18 let. Za svetovalni pogovor v 
svetovalnici Posvet – Tu smo zate Sevnici se 
zainteresirani lahko naročijo od 8. do 20. ure na 
telefonski številki 031 704 707. Svetovalnica je 
začela z delom v začetku junija 2015 v prostorih 
Zdravstvenega doma Sevnica, na Trgu svobode 14. 
Odprta je dva dni v tednu (ponedeljek, torek ali 
četrtek), od 14. od 17. ure.  
V sedmih mesecih v letu 2015 je bilo v svetovalnici 
v Sevnici opravljenih 58 svetovanj. V celotni mreži 
vseh devetih svetovalnic po Sloveniji je bilo v 
minulem letu od ustanovitve opravljenih več kot 
3.800 svetovanj. V svetovalnice pridejo ljudje v 
različnih življenjskih obdobjih in z zelo različnimi 
razlogi za iskanje pomoči. Izkušnje iz svetovalnic 
kažejo, da se posamezniki, pari in družine odločijo 
poiskati strokovno pomoč tedaj, ko čustvenih stisk 
več ne zmorejo ali ne znajo reševati sami. Skoraj 
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polovica klientov prihaja v svetovalnice zaradi težav 
v partnerskih ali družinskih odnosih. Pogosto 
pridejo tudi zaradi ločitve ali smrti bližnjega. V 
psihološki svetovalnici je torej smiselno poiskati 
strokovno pomoč v najrazličnejših težavah, kot so: 
 stiske v družini in partnerskih odnosih (izzivi 

starševstva in vzgoje, težave v partnerstvu, 
ločitev …); 

 stiske ob življenjskih preizkušnjah in krizah 
(izguba službe, neuspeh pri študiju, izguba 
bližnjega, odhod otrok, upokojitev …); 

 čustvene stiske (hude skrbi in strahovi, jeza, 
otožnost, pretirana žalost, občutek praznine, 
tesnobnost, depresivnost …); 

 izgubljanje življenjskega smisla; 
 razmišljanje o samomoru; 
 težave z odvisnostmi; 
 spoprijemanje s hudo telesno boleznijo, z 

invalidnostjo; 
 druge stiske, ki jim posamezniki in družine niso 

kos. 
 
Svetovanje posamezniku, paru ali družini poteka 
kot strokovna obravnava psihičnih težav s 
psihološkimi metodami, ki lahko omogočijo 
izboljšanje psihičnega stanja, notranjega 
doživljanja, samopodobe in vedenja. Svetovalec 
lahko posameznika v stiski podpre pri pozitivnem 
osebnostnem razvoju in izboljšanju kakovosti 
njegovega vsakdanjega življenja. V svetovalnem 
procesu klient osvaja nove veščine, ki mu bodo 
olajšale reševanje problemov in spoprijemanje z 
različnimi življenjskimi situacijami. S svetovalno 
oporo lahko klient spreminja in obrača svoje 
življenje na bolje. 

Dodatne informacije:  
 Mojca Vatovec, vodja psiholoških svetovalnic 

Posvet – Tu smo zate, tel: 031704707, e-pošta: 
info@posvet.org; 

 doc. dr. Saška Roškar, vodja projekta MOČ, 
tel: 012441403, e-pošta: saska.roskar@nijz.si;  

 Nuša Konec Juričič, namestnica vodje 
projekta MOČ, tel: 03 42 51 202, e-pošta: 
nusa.konec-juricic@nijz.si 

 
Uporabni spletni naslovi:  
www.nijz.si 
www.nijz.si/moc,   
YouTube NIJZ  
www.posvet.org 
 
Služba za komuniciranje 
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana 
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 572  
e-pošta: pr@nijz.si 
 
 

1. MEDNARODNI SEJEM SODOBNE 
MEDICINE 

V Gornji Radgoni bo od 14.4.-16.4.2016 potekal 1. 
Mednarodni sejem sodobne medicine.  
 

Program predstavitev 
 

Zdravo dogajanje: 
 seznanjanje o pravicah pacientov; 
 brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega 

sladkorja in holesterola; 
 merjenje gleženjskega indeksa – pretočnost 

arterijskega ožilja na nogah; 
 zdravstvena vzgoja bolnika s sladkorno 

boleznijo s svetovanji o diabetični prehrani; 
 novosti na področju vodenja sladkorne bolezni 

– mobilne aplikacije; 
 osebni mobilni EKG senzor za preventivno 

uporabo, bolnike in starejše ljudi; 
 preventivni programi za odrasle (SVIT, DORA, 

ZORA, PPKNB, Uživajmo v zdravju, Zdravi na 
kvadrat…); 

 oskrba in preventiva pri inkontinenci. 
 
Zdrave predstavitve: 
 sodobni načini odkrivanja, zdravljenja in 

lajšanja bolezni; 
 zdravstveni instrumenti, pripomočki in storitve; 
 zdravila in preparati; 
 izdelki in storitve za zdrav življenjski slog. 

 
ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI 

Zdravstvo predstavlja pomemben člen v verigi 
prepoznavanja in obravnavanja nasilja v družini, saj 
imate zdravstveni delavci pomembno vlogo pri 
prepoznavanju žrtev nasilja, ustreznem ukrepanju 
ter nudenju pomoči. V sklopu projekta, podprtega s 
sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 
Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v 
okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in 
izobraževanja za zdravstvene delavce 
(POND_SiZdrav; www.porepoznajnsilje.si) želimo 
zdravstveno osebje vključiti v učinkovito verigo 
akterjev na področju odkrivanja in preprečevanja 
nasilja v družini. 
Zdravstveni svet je lani v maju sprejel 
strokovne smernice za obravnavo otrok in 
odraslih, žrtev zlorab in nasilja v družini. 
Namenjene so različnim zdravstvenim delavcem, ki 
prihajajo v stik z žrtvami nasilja v družini, kot pomoč 
in da se opremijo z veščinami, znanjem in 
gotovostjo pri ugotavljanju, prepoznavanju in 
obravnavi žrtev. V okviru projekta POND_SiZdrav se 
je vzpostavila, na osnovi strokovnih smernic, 
multidisciplinarna izobraževalna platforma, kjer 
poteka med septembrom 2015 in majem 2016 tudi 
izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih 
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delavcev na področju prepoznave in obravnave 
nasilja v družini. 
 Dr. lilijana Šprah, univ. dipl. psih., vodja 
projekta POND 
 

ZA DRUŽBO BREZ TOBAKA 

S predlogom Zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov v naš pravni red 
prenašamo Direktivo 2014/40/EU o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
proizvodnji, prestavitvi in prodaji tobačnih in 
povezanih izdelkov. Direktiva narekuje velika 
slikovno - besedilna zdravstvena 
opozorila, prepoved dajanja na trg tobačnih 
izdelkov z značilno aromo in izdelkov, ki vsebujejo 
dodatke, strožje obveznosti poročanja o sestavinah 
v tobačnih izdelkih, celovito obravnavo elektronskih 
cigaret, novih tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov 
za kajenje, strožje ukrepe za preprečevanje 
ponarejanja in nezakonite trgovine s tobačnimi 
izdelki in prepoved prodaje tobaka, tobačnih in 
povezanih izdelkov prek interneta.                
Zaradi velike škode, ki jo za zdravje ljudi predstavlja 
raba tobaka in povezanih izdelkov, uvajamo tudi 
druge ukrepe za zmanjšanje dostopnosti do 
tobačnih izdelkov, popolno prepoved oglaševanja in 
ukrepe za zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu 
dimu. Zaradi številnih kršitev zakonodaje, še 
posebej prepovedi prodaje tobačnih izdelkov 
mladoletnim, predlagamo uvedbo sistema 
licenciranja za prodajo tobačnih izdelkov. 
Predlagamo tudi uvedbo posebne dajatve, ki bo 
predstavljala nov vir za zdravljenje s tobakom 
povezanih bolezni, preprečevanje začetka kajenja 
in programe opuščanja kajenja. 
Predlog zakona je ministrica za zdravje Milojka 
Kolar Celarc pospremila z besedami: Tudi v Sloveniji 
želimo zagotovili celovit pristop do nadzora nad 
tobakom in tako prispevati k boljšemu zdravju ljudi 
in ne-nazadnje tudi k vzdržnosti zdravstvenega 
sistema v prihodnosti. Skladno s predlogom 
Resolucije nacionalnega plana zdravstvenega 
varstva 2016-2015 "Skupaj za družbo zdravja", 
želimo do leta 2025  zmanjšati potrošnjo tobačnih 
izdelkov za 30%, kar je tudi cilj Globalne strategije 
SZO za preprečevanje kroničnih nenalezljivih 
bolezni. Sledimo zgledu držav, ki stremijo k družbi 
brez tobaka, v kateri bo delež kadilcev pod 5 %,  in 
verjamem, da nam bo uspelo.  
Tobak med dejavniki tveganja za zdravje tudi v 
Sloveniji zahteva največ življenj.  Rabi tobaka 
pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih starih 
več kot 30 let (30-44 let: 15% vseh smrti, 45-59 
let: 31% vseh smrti, 60-69 let: 25% vseh smrti 
zaradi tobaka). V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, 
pripisljivih kajenju, umre 10 oseb, kar pomeni 3.600 
na leto. Veliko breme za posameznika, 
gospodarstvo in zdravstveni sistem pa predstavljajo 

tudi bolezni in z njimi povezane posledice, ki jih 
povzroča kajenje. 
Zato so cilji predloga zakona jasni: preprečevanje 
začetka kajenja med mladostniki in mladimi 
osebami, spodbujanje opuščanja kajenja, 
zmanjšanje izpostavljenosti tobačnemu dimu in 
posledično zmanjšanje obolevnosti, prezgodnje 
umrljivosti ter stroškov zaradi rabe tobaka.   
 Ministrstvo za zdravje 
 

PRODAJA STANOVANJA 

Prodajam enoinpolsobno stanovanje moje pokojne 
mame Ivanke Mlakar, ki je bila vaša upokojenka. 
Stanovanje ima obnovljeno stavbno pohištvo, klimo 
in ohranjene tlake. 
Stanovanje je res primerno za bolnišnični kader, saj 
se nahaja blizu bolnišnice. 
 
Prodaja 
stanovanja:  

Černelčeva 6  Brežice 
(rumeni blok) 

Velikost: Eno in pol sobno  37 m2 + klet 

Lega: jugozahodna sončna stran 

Kontakt: Mlakar Almira  

Telefon: 041 692 069 

e-pošta: Almira.mlakar@skb.si 

 
Stanovanje sestavljajo: hodnik, ločena kopalnica in 
WC, dnevna soba z jedilnico in kuhinjo ter spalnica. 
Stanovanju pripada tudi klet.  
Parkirni prostori so ob stavbi. 
  

9 POMEMBNIH RAZLOGOV ZA 
OBVLADOVANJE VAŠEGA STRESA 

Ne morete zanikati, da je kroničen stres vseprisoten 
v našem sodobnem, hitrem načinu življenja. Če se 
ozrete okoli sebe in pogledate ljudi, bi mislili, da je 
stres, anksioznost, depresija, odvisnost od kave in 
hrepenenje po sladki ter slani hrani, normalno 
človeško vedenje. Ampak samo zato, ker je 
določeno vedenje pogosto, še ne pomeni, da je tudi 
normalno. 
Ta skoraj otipljiv tok stresa in anksioznosti močno 
vpliva na nas kot družbo in tudi na vsakega izmed 
vas kot posameznika. Stres ima predvsem slab vpliv 
na naše zdravje in mentalno počutje. Stres na 
delovnem mestu je ravno tako škodljiv za naše 
zdravje kot pasivno kajenje. 
 

9 pomembnih razlogov za obvladovanje 
vašega stresa 

 
1. Vaši možgani 
Ko ste pod stresom, dajejo vaši možgani signal in 
povelje nadledvičnim žlezam za sproščanje kortizola 
in adrenalina. Pri kroničnem stresu je sproščanje 
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teh dveh hormonov konstantno in skoraj 
neprekinjeno.  
Študija je pokazala, da povzroča kroničen stres 
dolgotrajne spremembe v strukturi in funkciji 
možganov. Te spremembe lahko prispevajo k 
težavam z mentalnim zdravjem. Dejansko so 
raziskave pokazale, da je kroničen stres povezan s 
povečanim tveganjem za razvoj depresije, 
anksioznosti, nespečnosti in celo demence. 
2. Vaša teža 
Ali imate občutek, da ne morete shujšati in trajno 
obdržati vaše teže? Veliko ljudi ne more shujšati 
zaradi preobilice stresa. Raziskave so pokazale, da 
kroničen stres lahko upočasni vašo presnovo in 
poveča vašo željo po hrani. Tako se vsako leto 
kopičijo kilogrami, namesto, da bi jih bilo manj. 
3. Vaš imunski sistem 
Veliko ljudi z avtoimunskimi obolenji je opazilo, da 
so se njihove težave z zdravjem začele ob oziroma 
po stresnih življenjskih prelomnicah. 
Raziskave so potrdile povezavo med stresom in 
avtoimunskimi boleznimi. Ena izmed študij je 
pokazala, da so imeli bolniki z avtoimunsko 
boleznijo ščitnice bolj stresne dogodke v življenju 
kot primerljiva kontrolna skupina. V nedavno 
objavljeni raziskavi so znanstveniki ugotovili, da 
travmatski stres v otroštvu poveča verjetnost, da 
kasneje v življenju zbolimo za avtoimunsko 
boleznijo. 
4. Vaša ščitnica 
Stres lahko vpliva na vašo ščitnico na mnogo 
različnih načinov. Nekatere študije so pokazale, da 
stres zmanjša pretvorbo ščitničnega hormona T4 
(neaktivnega) v T3 (aktivnega), kar vodi do nizke 
ravni T3 in lahko sproži avtoimunske težave s 
ščitnico (Hašimotov sindrom ali Gravesovo 
bolezen). 
5. Vaš prebavni trakt 
Vaš prebavni trakt je znan kot vaši drugi možgani. 
Dejansko vsebuje 95 % serotonina, ki ga 
imenujemo tudi »hormon sreče«. Zato ni nobeno 
presenečenje, da so v raziskavah povezali stres s 
težavami in boleznimi prebavnega trakta, kot so: 
sindrom razdražljivega črevesja, gastroezofagealna 
refluksna bolezen (GERB) in razjede. 
6. Vaše srce 
Veliko ljudi opaža, da se njihovo zdravje poslabšuje, 
ko skrbijo za obolelega partnerja ali starša. Tudi v 
raziskavah so ugotovili, da so ljudje, ki skrbijo za 
bližnje, izpostavljeni kroničnemu stresu in imajo 
povečano stopnjo bolezni srca, v primerjavi z »ne-
skrbniki«. 
Poleg tega je ena izmed študij pokazala, da je stres 
na delovnem mestu zelo pomemben dejavnik 
tveganja za razvoj metaboličnega sindroma. 
Metabolični sindrom je skupek različnih dejavnikov 
tveganja, kot so: zvišan holesterol, trigliceridi, 
raven glukoze, kar znatno poveča tveganje za 
nastanek aterosklerotičnih srčno-žilnih bolezni in 
drugih zdravstvenih težav. 
7. Vaše oči in ušesa 

So vaše oči že kdaj nekontrolirano trzale? Kronični 
stres lahko vodi do trzanja očesa in krčev. Poleg 
tega so kroničen stres povezali tudi z zvenenjem/ 
piskanjem v ušesih (tinitus) in vrtoglavico. Obe 
težavi sta zelo utrujajoči in zmanjšata kvaliteto 
življenja. 
8. Vaši nadledvični žlezi 
Na Univerzi Berkley so v eni študiji pokazali, da 
medtem, ko možgani zaradi vpliva kroničnega 
stresa spodbujajo izločanje kortizola, presežek 
kortizola vodi v začaran krog, kjer so možgani ves 
čas v stanju »boj ali beg« oziroma v stanju 
pripravljenosti. Čez čas to stanje lahko vodi do 
adrenalne utrujenosti (izčrpavanja nadledvičnih 
žlez). 
9. Vaši kromosomi 
Končne dele kromosomov imenujemo telomere. 
Telomere so povezane s staranjem in boleznijo. Na 
splošno velja, da daljše kot so vaše telomere, daljša 
je vaša življenjska doba in obratno. 
Raziskave so pokazale, da lahko kronični stres 
skrajša dolžino vaših telomer in s tem pospeši 
staranje. Druga študija je pokazala, da so telomere 
pri ženskah, ki so pod kroničnim stresom, krajše kot 
telomere pri ženskah z nizko stopnjo stresa in 
napetosti. 
Kako si lahko sami pomagate? 
Poskrbite za umiritev vašega uma in telesa. 
Um in telo lahko umirite z meditacijo, tehnikami 
dihanja, sprehodi ali branjem. Branje lahko zelo 
zmanjša raven stresa, saj se vaš um v času branja 
preusmeri od vaših vsakodnevnih misli in ga sprosti. 
Redna meditacija prav tako pomaga pri sproščanju. 
Lahko začnete enostavno z opazovanjem vašega 
dihanja. Usedite se »po turško« ali se ulezite na 
hrbet, zaprite oči in opazujte vaše dihanje. Ne 
posegajte vanj, samo opazujte ga, štejte vsak vdih 
in izdih – to je ena enota. Štejete, do kolikor želite 
(20, 30, 50,..). Zelo dobro je izvajati to tehniko, ko 
pridete iz službe domov. Tako se sprostite, pustite 
vse skrbi in stres v službi in se posvetite sebi in 
vašim najdražjim. 
 Vir: Ars Pharmae 
 

ZAHVALA 

Spoštovani gospod direktor! 
Zahvaljujemo se za dosedanje sodelovanje in 
pomoč, ki jo Splošna bolnišnica Brežice nudi pri 
delovanju Koronarnega kluba Brežice, v okviru 
katerega se izvaja vseživljenjska rehabilitacija 
bolnikov Posavja in Obsotelja. 
Tudi v bodoče si želimo, da bi bilo sodelovanje čim 
boljše ter še naprej pričakujemo pomoč bolnišnice 
pri: 
- uporaba prostorov za seje UO in NO kluba, 
- uporaba sejne sobe za predavanje brežiški 

vadbeni skupini, 
- uporaba sejne sobe za sestanek z vaditeljicami 

kluba, 
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- pogostitev ob zboru članov in ob pomembnih 
obletnicah kluba, 

- pisarniški material za delovanje kluba (papir, 
kuverte), 

- administrativno delo uslužbenke Metke Kržan. 
 predsednik kluba Alojz Brajkovič, 
vodja strokovnega sveta Mojca Savnik Iskra, 
dr. med., spec. internist 
 

URNIK POHODOV 

V soboto, 12.3.2016 bo ponovno organiziran 
pohod na Špiček, ker je bil februarja odpovedan 

zaradi slabega vremena.  
Dobimo se ob 8. uri zjutraj na običajnem mestu.  

Z avtomobili se bomo peljali do Kerinovega 
znamenja v Pavlovi vasi. Naš pohod bo po Orlici. 
Krenili bomo proti Svetim Goram in nadaljevali na 

Špiček, ki je najvišji vrh naše občine. 
Lepo vabljeni. 

 
KADROVSKE SPREMEMBE 

 
Sklenitev delovnega razmerja: 
 ZORIČ Branka, 
 NOVAK Aleksandra (pripravnik), 
 PAJTLER Melita, 
 PUCELJ Marija, 
 SKALE Marija Elisa, 
 CIMERMAN Barbara. 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
 KERIN Ines (pripravnik), 
 PRESKAR Simona, 
 MOTOH Sabina (pripravnik), 
 MEDVED Marko (pripravnik), 
 CESAR Andreja. 

 
Število delavcev na dan 29.2.2016 je bilo 327, od 
tega 5 pripravnikov zdravnikov in 1 pripravnik 
tehnik zdravstvene nege. 
 
Število delavcev iz ur za mesec januar 2016 je 
znašalo 321,92, od tega iz rednega dela 315,92, 
6 iz pripravnikov. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

Brezplačna psihoterapija 
 

Moj dodatni »biznis«: 
 
Brezplačno podarim 10 dveurnih terapij!  
V kolikor boste želeli, lahko terapijo ponovite. 
 
Vedno prosti termini, brez časovnih omejitev, brez 
članarine, brez fensi športne opreme, brez 
prenosnih kartic, .... 

 
  Vir: Spletna pošta  
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 Prva spomladanska sobota – Svetovna srečanja 
žensk z rakom dojke, 
drugi četrtek v marcu – Svetovni dan ledvic, 

 tretji teden marca – Svetovni teden možganov, 
 sreda v tretjem tednu marca – Slovenski dan 

možganov, 
 petek pred spomladanskim enakonočjem – 

Svetovni dan spanja, 
 15. marec – Evropski dan narkolepsije, 
 18. marec – Svetovni dan možganov, 
 21. marece – Svetovni dan Downovega sindroma, 
 24. marec – Svetovni dan tuberkuloze. 

 

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!  

 


