
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
8. marec – dan žena 

 
 
Številka 3, letnik 12 
 

UZ APARAT – DONACIJA KRKE 
 
Tovarna zdravil Krka je donirala sredstva za 
nakup ultrazvoka. 
 
Brežice, 4. marec 2019 – Krka, tovarna 
zdravil, d. d., Novo mesto je Internemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice 
omogočila nakup ultrazvočne naprave za 
diagnostične preglede. Z novim, sodobnim 
ultrazvokom bomo lahko zagotovili še 
boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov. 
Vrednost donacije je 31.167,00 evrov. 
 

 
 
Splošna bolnišnica Brežice prebivalcem regije 
Posavje, turistom in tranzitnim gostom nudi 
poleg nujne medicinske pomoči ter bolnišnične 
obravnave tudi specialistične preglede. Vsa 
leta si prizadevamo, da bi z vložki v nakup 
nove opreme ter s prenovo prostorov 
zagotavljali pacientom najboljšo zdravstveno 
oskrbo, odlično počutje pri zdravljenju ter 

kakovostne diagnostične preglede. V letu 2018 
smo nadaljevali z nakupi nove opreme tudi na 
Internem oddelku bolnišnice.  
 
Konec preteklega leta smo pridobili nov 
ultrazvočni aparat, katerega nakup je 
omogočilo družba Krka iz Novega mesta, ki je 
bolnišnici zagotovila sredstva v višini 31.167 
EUR. V letu 2018 smo tako nadaljevali s 
posodabljanjem opreme na največjem oddelku 
bolnišnice, ki smo ga sicer pričeli v letu 2017 z 
nakupom ultrazvoka za kardiološke preiskave, 
v letu 2018 pa smo poleg nakupa ultrazvoka, 
ki ga svojemu namenu predajamo danes, 
posodobili tudi endoskop za opravljanje 
kolonoskopije in gastroskopije. 
 
Ultrazvok je naprava, ki omogoča hitre 
preiskave pacientov in je danes nepogrešljiva 
za diagnostiko na vseh področjih dela 
bolnišnice, saj so tako dobljeni podatki o 
pacientu podlaga za postavitev diagnoze ter 
ustrezno zdravljenje. Še posebej so pregledi z 
njim dragoceni zaradi svoje ne-invazivnosti, s 
čimer pripomore k učinkovitemu 
diagnosticiranju različnih bolezenskih stanj, 
pomemben pa je tudi za preventivne preglede. 
V bolnišnici smo v zadnjih dveh letih zamenjali 
3 dotrajane in amortizirane naprave, v 
prihodnjem letu pa načrtujemo še zamenjavo 
ultrazvoka, ki ga za svoje delo potrebujejo na 
rentgenološkem oddelku. Kljub temu, da v 
Splošni bolnišnici Brežice vsako leto znatna 
sredstva namenjamo prenovi opreme in 
prostorov, so nakupi dragih medicinskih 
naprav brez pomoči donatorjev skoraj 
neizvedljivi.  
 
V Krki svojega poslanstva živeti zdravo 
življenje ne uresničujejo zgolj s kakovostnimi, 
varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za 
zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko 
širše: skrbijo tudi za kakovostno in boljše 
življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v 
katerem delujejo. Del njihovih družbeno 
odgovornih prizadevanj je tudi donacija 
sredstev za nakup ultrazvoka. Veseli smo, da 
se je odzvala naši prošnji za finančno pomoč 
pri nakupu naprave in s tem prispevala k še 
boljši oskrbi bolnikov.  
 
V bolnišnici smo zelo ponosni na nove 
pridobitve, saj bomo tako lahko našim 
uporabnikom omogočili preglede na 
najsodobnejših napravah. Z novim 
ultrazvokom opravljamo preglede srca, ožilja 
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ter druge, še posebej pa je dragocen, ker lahko 
napravo po potrebi odpeljemo k pacientu in s 
tem olajšamo delo ostalega osebja bolnišnice, 
hkrati pa omogočamo dobro počutje bolnikov.  
 
Anica Hribar, direktorica 
 

 
 

 
 

 
 

PRENOVLJENA IGRALNICA NA 
PEDIATRIČNEM ODDELKU 

 
Prenova igralnice je bila težko pričakovana in 
hkrati NUJNO potrebna, saj je bilo prejšnje 
pohištvo zelo dotrajano.  

 

 
 
Igralnica je sedaj prostornejša, svetlejša in 
prijaznejša. Prepričani smo, da se bodo otroci 
v njej dobro počutili.  
 
Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem, ki so 
prenovo igralnice tudi omogočili. Izpostavila in 
posebej pohvalila bi tudi angažiranost glavne 
sestre otroškega oddelka Tanje Mlinarič, saj 
sva pohištvo zbirali skupaj in igralnico nič 
kolikokrat premerili - za vse to sem ji resnično 
hvaležna.  
 
Otroci na otroškem oddelku že uživajo v novih 
prostorih, prav tako tudi odrasli. 😊  
 
Vljudno vabljeni k ogledu prenovljene igralnice.  
 
Lep igriv pozdrav.  
 
 Neja - vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku 
 

 
 
Upam, da našim otrokom nikoli ne bo treba 
preživeti niti dneva na otroškem oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice. Če pa bo do 
takšne neljube situacije že prišlo, pa bo gotovo 
lažje in bolj prijazno v prenovljeni igralnici, ki so 
jo v bolnišnici uredili na našo pobudo.  
 
Že nekaj let smo iz vrtca opozarjali, da je 
igralnica že krepko potrebna prenove in zdaj 
so nam v bolnišnici končno prisluhnili, igralnico 
so adaptirali in na novo opremili.  
 
Veseli nas, da bodo otroci skupaj z našo Nejo 
v tako lepi igralnici preživljali bolj spodbudne 
trenutke do ozdravitve in odhoda domov iz 
bolnišnične oskrbe.  
 
 Silvija Komočar, ravnateljica 

VRTEC MAVRICA BREŽICE         
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SVETOVNI DAN ZDRAVJA 
 

Letošnji svetovni dan zdravja, ki bo 7. 
aprila, bo potekal pod enakim geslom kot 
lansko leto: Univerzalna dostopnost do 

zdravstvenih storitev za vsakogar, 
vsepovsod. 

 
V Urgentnem centru bomo obeležili ta dan 
v petek, 5. aprila 2019 s pričetkom ob 9.uri. 

 
Izvajali bomo meritve krvnega pritiska in 

sladkorja. 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 

SOGLASJE O PREJEMANJU SLUŽBENIH 
OBVESTIL 

 
Ponovno prosimo vse uslužbence SB 
Brežice, ki še niste vrnili izpolnjenega 

soglasja o prejemanju službenih obvestil v 
tajništvo bolnišnice, da to čim prej storite. 

 
Zaradi uveljavitve splošne uredbe o 

varstvu osebnih podatkov (GDPR) boste 
vsi uslužbenci pri plačilni listi prejeli v 

izpolnitev soglasje o prejemanju službenih 
obvestil na privaten elektronski naslov 

(velja za uslužbence SB Brežice, ki nimate 
odprtega službenega elektronskega 

naslova). 
 

Veliko uslužbencev SB Brežice nima 
službenega elektronskega naslova, ampak 
službena obvestila prejemajo na privaten 

elektronski naslov.  
 
 

NADALJEVANJE POLNEGA CERTIFIKATA 
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

 
V začetku leta 2019 je bila s strani svetovalke 
Inštituta Ekvilib opravljena presoja vmesnega 
poročila polnega certifikata Družini prijazno 
podjetje za obdobje 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018, ki 
ocenjuje, da se obstoječi ukrepi dobro izvajajo, 
vodstvo bolnišnice izvaja organizacijske 
spremembe na področju zmanjševanja 
nadurnega dela in organizacije dežurstev, ki so 
na zadovoljstvo zaposlenih dale prve rezultate. 
Usklajevanje zasebnega in poklicnega 
življenja je del vodstvene strategije bolnišnice. 
Vodstvo se zaveda, da le zadovoljen zaposleni 
lahko dobro dela, zato bo bolnišnica 
nadaljevala s postopkom certificiranja  DPP za 
naslednje triletno obdobje 2018 – 2020. 

Polni certifikata se ohranja v triletnih ciklih z 
namenom, da zavod dolgoročno izboljšuje 
situacijo z izboljševanjem obstoječih sprejetih 
ukrepov. 
 
Aktivna družini prijazna politika v zavodu naj bi 
prinesla naslednje prednosti: 

- povečanje motivacije zaposlenih, 
- večji občutek pripadnosti zavodu in 

posledično višjo produktivnost, 
- večje zadovoljstvo in zmanjšanje 

stresa pri zaposlenih, 
- zmanjšanje stroškov, povezanih s 

fluktuacijo zaposlenih, 
- večanje ugleda zavoda pri poslovnih 

partnerjih, uporabnikih storitev in v 
družbi. 

 
Eden od obveznih ukrepov je tudi ustanovitev 
tima (projektne skupine) za usklajevanje 
zasebnega in poklicnega življenja, katerega 
osnovna naloga je, da njegovi člani zbirajo, 
obravnavajo in uvajajo nove, boljše metode 
dela, ki so usmerjene v usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja. Zato je bila 
dne 19. 2. 2019 izdana odločba št. 03-11/19-2 
o imenovanju projektne skupine v postopku za 
ohranitev polnega certifikata Družini prijazno 
podjetje po drugem triletnem obdobju.  
 
V projektno skupino so bili imenovani/e 
naslednji člani/ce: 

1. Rebeka Gašparin, strokovni sodelavec  
za ekonomsko področje, predsednica; 

2. Tanja Cerjak, mag. zn., pomočnica 
direktorice za področje zdravstvene 
nege in oskrbe; 

3. Majda Krošelj, SMS v intenzivni terapiji 
III, članica; 

4. Simona Judež Pisanski, inženir 
laboratorijske biomedicine, članica; 

5. Milojka Povše, farmacevtski tehnik I, 
članica Sindikata zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije, članica; 

6. Antonija Rus, DMS v anesteziji, 
predstavnica zaposlenih v svetu 
zavoda, članica; 

7. Sonja Martinčič, DMS v negovalni 
enoti, delavska zaupnica, članica; 

8. Vlasta Pšeničnik, kadrovik, članica; 
9. Samo Zorko, vodja splošno upravne in 

kadrovske službe, predsednik 
Športnega društva SB Brežice, član; 

10. Petra Regvat Kmetec, dr. med., spec. 
internist, članica; 

11. Silva Božič, zdravstveni administrator, 
članica; 

12. Nataša Šušterič, fizioterapevt, članica. 
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POHVALA 
 

TRAVMATOLOŠKI ODDELEK 
 

Spoštovani. 
 
Želela bi pohvaliti osebje travmatološkega 
oddelka, kjer sem bila hospitalizirana zaradi 
operacije halux valgusa. Zadovoljna sem bila 
predvsem s profesionalnim odnosom in 
prijaznostjo osebja do nas pacientov. Super 
ste. 
 
Lep pozdrav. 
 
 Ksenija Rojs Viskovič 
 

 
 
 

USPEŠNIH 10 LET PROGRAMA SVIT 
 
Marca vsako leto poteka mednarodni 
mesec boja proti raku debelega črevesa in 
danke. Letos smo mu posvetili še posebno 
pozornost, saj obeležujemo tudi 10. 
obletnico delovanja Programa Svit, 
državnega programa presejanja in 
zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki. 
 
V desetih letih delovanja Programa Svit, ki ga 
upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ), je bilo odkritih prek 2.800 rakov, ko se 
znaki bolezni še niso pojavili in je zdravljenje 
bolj učinkovito. Zaradi odstranjevanja 
predrakavih sprememb pri kolonoskopijah pa 
se je zmanjšala obolevnost za to vrsto raka. 
 
Vsako leto v Sloveniji sicer za rakom na 
debelem črevesu in danki zboli okoli 1.400 
prebivalcev Slovenije. Umre jih več kot 700, 
čeprav gre za eno izmed redkih rakavih 
bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s 
presejanjem in zgodnjim odkrivanjem. Zgodaj 
odkrito bolezen lahko uspešno zdravimo, z 
odkritjem predrakavih sprememb pa lahko 
bolezen celo preprečimo. 
 
O Programu Svit 
 
Program Svit deluje od leta 2009 in je 
namenjen prebivalcem v starosti od 50 do 74 
let, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Cilj Programa Svit je pravočasno 
odkriti predrakave spremembe (adenome) in 

raka na debelem črevesu in danki. 
Sodelovanje v Programu Svit krije Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato 
vabljenim ne predstavlja dodatnih stroškov. 
Za kakršnokoli vprašanje glede sodelovanja v 
Programu Svit so na voljo naslednji kontaktni 
podatki: 

 Svitova kontaktna točka v 
zdravstvenem domu, 

 elektronski naslov svit@nijz.si ali 
 telefonska številka 01/620 45 21. 

 
Več o Programu Svit najdete na spletni 
strani www.program-svit.si. 
 
 Vir: NIJZ 
 
 

SLOVENSKA ISTRA 
 
Vsako leto se »fit frajlice« in mali pes 
odpravimo na izlet proti morju. Tudi ta mesec 
je bilo tako. Zanimanje za izlet je preseglo vsa 
pričakovanja. »Fit frajlice« smo dobile družbo, 
pridružili so se tudi kavalirji, le mali pes je ostal 
sam, tako kot se za maskoto spodobi. Veselo 
razpoloženi smo krenili proti Kopru, nato pa 
malo levo, malo desno in že smo bili na 
začetku našega potepanja po obronkih 
Slovenske Istre. Pot je bila lepo označena 
enkrat s srčki, enkrat s puščico. Lepa narava, 
urejene vasi, vso pot nas je spremljal pogled 
na Koper s pristaniščem, na eni strani, 
Ankaranom na sredini in Trstom na drugi 
strani. Povzpeli smo se na najvišjo točko 
pohoda, malo razgledali, obvezno slikali in 
okrepčali. Počasi smo se spustili v dolino, 
obiskali še Vanganelsko jezero in seveda 
pripravili malico kot se spodobi. Bilo je VSEGA. 
Okrepčani smo šli prevozu naproti. Da ne bi bili 
prehitro doma smo se odpravili še na ogled 
prelepih plaž med Izolo in Strunjanom. 
Prekrasno speljana sprehajalna pot, da o 
naravi ne govorimo. Čudovito! Dobre volje smo 
prišli do plaže v Strunjanu. Nekateri so planirali 
kopanje, vendar je preveč pihal veter. Še mali 
pes ni kazal želje za kopanjem. Pivo in kavica 
pa sta pasala vsem. Na poti domov smo si 
ogledali še zelo zanimivo dvižno garažo.  
Dobre volje smo prispeli domov in seveda že 
naredili načrt za nov izlet.  
 
Se vidimo. 
 
 Mija Novak 
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URNIK POHODOV 
 

V soboto, 9. 3. 2019 ob 8.00 uri se bomo 
»fit frajlice« odpravile na spomladanski 

potep na Cirnik. Zbirno mesto je na starem 
mestu (bivši pljučni oddelek).  

 
Z avtomobili se bomo odpeljali do Čateža. 
Pot bomo peš nadaljevali do Sv. Vida, kjer 
bo postanek za razgled. Potem nas bo pot 

peljala mimo vasi Žejno proti Malemu 
Cirniku in nato na vrh, kjer si bomo 

pripravili praznovanje osmega marca. 
Domov se vrnemo po isti poti. 

 
Vabljeni, da se nam pridružite in preživite 

dan v dobri družbi in lepi naravi. 
 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- TOMAŽIN Nika (1. 2. 2019). 

 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- ZAGODE Mira (1. 2. 2019 – upokojitev), 
- ŠOŠTARIĆ Mladen (8. 2. 2019 – 

upokojitev), 
- MILENKOVIĆ Mihajlo (17. 2. 2019). 
 
Stanje kadra na dan 28. 2. 2019 je 349 
zaposlenih. 
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Število zaposlenih iz ur na dan 31. 1. 2019 je 
znašalo 342,22, od tega 335,22 rednega dela, 
4 pripravniki in 3 udeleženci javnih del.  
 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 
V mesecu marcu je za 10 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

DERŽIČ MARIJA, dietni kuhar 
 

 
 

Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju sta prejeli jubilejno 

nagrado: 
 

GAŠPARIN REBEKA, strokovni sodelavec 
za ekonomsko področje 

 
VERŠEC TADEJA, radiološki inženir 

 

 
 

Za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju so prejeli jubilejno 

nagrado (seznam do izpolnitve pogojev na 
dan 8. 12. 2018): 

 
ALEKSIĆ LJUBICA, bolničar 

 
SAJEVEC SILVA, SMS 

 
STRAŠEK MILENA, dr. med., spec. 

internist 
 

NARAGLAV ANICA, SMS 
 

TOMANIĆ ZORAN, bolničar 
 

ZAGODE MIRA, DMS 
 

BAŠKOVIČ SILVESTRA, strežnica 
 

 
 

ČESTITAMO! 
 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
 Marec – Mednarodni mesec boja proti raku 

na debelem črevesju in danki, 

 Prva pomladanska 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, 

 4. marec – Mednarodni dan ozaveščenosti 
o virusu HPV, 

 18. marec – Evropski dan žil, Evropski dan 
narkolepsije, 

 20. marec – Mednarodni dan sreče, 
 21. marec – 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!  

 
 

 


