MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

ponudbeno vrednost. Obrazec oddajte v
temu namenjeno škatlico. Izid bo objavljen na
oglasni deski (pred lekarno). Lestev boste
lahko prevzeli v tednu od 15.4.2019.
LESTEV ŠT. 1 (izklicna cena 6,00 €)

LESTEV ŠT. 2 (izklicna cena 12,00 €)

Številka 4, letnik 12
NAJEM SLUŽBENEGA STANOVANJA
Uslužbence zavoda obveščamo, da imamo
na razpolago za v najem kletno službeno
stanovanje na naslovu: Černelčeva cesta 6 v
Brežicah.
Stanovanje meri 44 m2.
Za dodatne podatke pokličite Jožeta
Piltaverja na telefon: 074668103

ODKUP ODPISANIH LESTEV
Bolnišnica je bila pri zadnji presoji primorana
odstraniti lestve, ki niso izdelane po
zahtevanih standardih za profesionalno
uporabo. Nekaj lestev je za gospodinjske
namene še dobrih. Zaradi pokazanega
interesa o odkupu lestev smo se odločili, da
izvedemo t. i. dražbo.
Vse interesente vabimo, da si oštevilčene
lestve ogledate v petek, 12. 4. 2019 med 11. in
14. uro. Po 14. uri tega dne, ogled ne bo več
možen. Ogled je možen v kletnih prostorih.
Izklicna cena je določena. Odkup se bo
izvedel z uslužbenci, ki bodo ponudili višjo
vrednost. Ob lestvi bo nameščen obrazec, na
katerega vpišete poleg svojih podatkov še

LESTEV ŠT. 3 (izklicna cena 12,00 €)

LESTEV ŠT. 4 (izklicna cena 10,00 €)

LESTEV ŠT. 5 (izklicna cena 10,00 €)

LESTEV ŠT. 8 (izklicna cena 10,00 €)

Anica Hribar, direktorica

PRIČETEK DELOVANJA ŠPORTNEGA
DRUŠTVA SB BREŽICE
Z veseljem vas seznanjamo, da je z dnem 8.
3. 2019 pričelo tudi formalno delovati Športno
društvo Splošne bolnišnice Brežice, katerega
namen je združevanje zaposlenih in bivših
zaposlenih v Splošni bolnišnici Brežice ter
njihovih ožjih družinskih članov zaradi
uresničevanja
skupnih
interesov
pri
organizaciji in izvajanju aktivnosti na
športnem in rekreativnem področju.
LESTEV ŠT. 6 (izklicna cena 10,00 €)

LESTEV ŠT. 7 (izklicna cena 8,00 €)

V sklopu društva nameravamo, glede na
interes članov, vzpostaviti in izvajati različne
športne aktivnosti, druženje, organizacijo
športnih dogodkov, ter poskrbeti za aktivno
preživljanje prostega časa v smislu
organizirane vadbe tako v lastni organizaciji
društva kot preko zunanjih izvajalcev. V ta
namen nameravamo za člane društva
pridobiti tudi določene popuste, ki jih bo
mogoče koristiti pri vstopih v fitnes, bazene,
savne, ipd.
Prijazno vas vabim, da se nam pridružite, naj
bo to vaš doprinos k boljši telesni in psihični
pripravljenosti kakor tudi k prijetnemu
druženju s sodelavci zunaj obveznih vsebin,
ki nam jih vsakodnevno nalagajo službene
obveznosti.
Vabilo, pristopna izjava in soglasje so v
prilogi tega glasila.
Lep športni pozdrav!
Samo Zorko, predsednik Športnega društva
SB Brežice
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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
PACIENTOV
Zaradi
problematike
nepooblaščenih
vpogledov
zdravstvenih
delavcev
v
zdravstveno dokumentacijo pacientov je
Ministrstvo za zdravje vsem javnim
zdravstvenim
zavodom
ponovno
posredovalo obvestilo v zvezi z nedovoljeno
obdelavo osebnih podatkov, št. 071-3/2018/1,
z dne 15. 11. 2018, ki je priloga tega glasila.
Zaradi zaznanih kršitev na tem področju z
dopisom št. 071-1/2019/1, z dne 15. 3. 2019,
MZ vse zavode poziva, da v najkrajšem
možnem času pristopimo k izvedbi izrednih
notranjih nadzorov v skladu s 76.a členom
Zakona o zdravstveni dejavnosti, in sicer na
področju varstva zasebnosti in varstva
osebnih podatkov, vključno s presojo pravic,
pooblastil in sistema varovanja podatkov v
informacijskih sistemih.
Anica Hribar, direktorica
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA
2019 TER NOVELACIJA SANACIJSKEGA
PROGRAMA SB BREŽICE
8. 4. 2019 je bil rok, ki ga je postavil ustanovitelj
bolnišnice, Ministrstvo za zdravje, za pripravo in
sprejem programa dela in finančnega načrta
bolnišnice za leto 2019 ter novelacijo
sanacijskega programa.
V upravi smo pripravili oba dokumenta, ki ju je
obravnaval Svet zavoda in tudi soglasno potrdil.
Oba sta bila posredovana ustanovitelju, ki da
nanju soglasje ali zahteva popravke in
dopolnitve.
Nekaj poudarkov iz programa dela in
finančnega načrta, ki temeljita na Splošnem
dogovoru za 2019 in Sanacijskem programu:
1. Načrtovana je realizacija programa v višini
100 + 1%, oziroma v specialistični
ambulantni dejavnosti 105% realizacija
programa.
2. 100 + 1% realizacija programa NBO in PBZ
(v letu 2018 programa nismo dosegli).
3. Povečanje rednega prospektivnega program
na kirurškem oddelku za 83 operacij.
4. Izvedba čim večjega števila operacij hallux
valgus, histeroskopskih operacij, porodov,
operacij rakavih bolnikov, operacij benignih
in malignih tvorb, ki bodo plačani po
realizaciji.

5. Izvedba čim večjega števila diagnostičnih
pregledov na RTG oddelku – UZ, RTG in CT,
ki bodo plačani po realizaciji.
6. Za storitve, kjer je zabeležena daljša čakalna
doba
(ortopedija,
ORL,
ginekologija,
internistika, okulistika in splošna kirurgija), se
določi najmanjše število prvih pregledov in
plačilo le-teh po 10% višji ceni. V primeru, da
bolnišnica predpisanega števila prvih
pregledov po področjih ne bo opravila, se ji
cena storitev zniža za 10%.
7. Povečanje skupnega plana uteži ABO (4,3
uteži) za sredstva za lajšanje bolečine med
porodom.
8. Povečanje prihodkov zaradi povišanja cen
zdravstvenih storitev v povprečju za 5%,
selektivno po dejavnostih, zaradi zvišanja
plačnih razredov. Nekatere cene storitev se
znižajo (CT za dobre 3%).
9. Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti.
10. Načrtovan je izravnan poslovni izid ob koncu
leta. Planirani prihodki v višini 17.994.719
EUR ali za 2,97% višji od realiziranih v letu
2018 ter odhodki v enaki višini, torej
17.994.719 ali za 3,92% višji kot v preteklem
letu.
11. Načrtovani so višji prihodki iz tržne dejavnosti
za 5% oziroma za 30.000 EUR več kot v letu
2018 (0,54 mio v letu 2018, v letu 2019 načrt
0,57 mio). Prihodki iz tega naslova so iz
doplačil do polne cene, konvencije,
nadstandard, samoplačniki.
12. Pri odhodkih je načrtovana najvišja rast na
postavki stroški dela zaradi aneksov h
kolektivnim pogodbam in sicer za 6,5%
oziroma za dobrih 700.000 EUR več kot v
letu 2018.
13. Število zaposlenih se v letu 2019 ne bo
spreminjalo.
14. Nadaljevanje
izvajanja
projekta
za
dolgotrajno oskrbo MOST s CSD Krško in
Občino Krško.
Likvidnost bolnišnice se v letu 2018 ni
spremenila, torej izboljšala, se pa tudi ni
poslabšala. Tudi v letu 2019 ni pričakovati
izboljšanja likvidnosti, še posebej zato, ker mora
bolnišnica izpeljati nujne nakupe določene
medicinske opreme, ki bo stala več kot ima
bolnišnica v tekočem letu zagotovljenih sredstev
za ta namen preko cen storitev. Likvidnostno
situacijo bo bolnišnica zelo težko sanirala, saj
težave izhajajo iz izvedenih investicij v
preteklosti, predvsem izgradnje Urgentnega
centra, za katerega je zagotovila bistveno več
finančnih sredstev kot so znašale finančne
zmožnosti bolnišnice. Ker ni bil realiziran
dogovor
z
ustanoviteljem
v
zvezi
z
3

zagotavljanjem potrebnih sredstev za delovanje
UC od novembra, 2014, ko je center pričel z
delom v skladu z Manchesterskim triažnim
sistemom, pa vse do decembra 2017, se
nelikvidnost bolnišnice vleče že celih 5 let.
Nekoliko se je izboljšala v letu 2017 zaradi
enkratne pomoči države, ki pa je bila bistveno
prenizka, da bi se lahko situacija uredila v celoti.
Ustanovitelja smo na več sestankih opozorili na
dejstvo, tudi v sklopu priprave in izvajanja
sanacijskega programa, in prosili za pomoč,
vendar zaenkrat brez uspeha. Na MZ in
Združenje zdravstvenih zavodov smo zato
poslali predlog, da se razlika za nepokrite stroške
izvajanja dejavnosti v UC od novembra 2014 do
konca leta 2017 v višini 781.425 EUR opredeli za
SB Brežice v letu 2019. Situacijo bomo tekoče
reševali z občasnimi najemi kredita pri državni
zakladnici.
Stalnica pri poslovanju bolnišnice so tudi
težave s povsem dotrajano medicinsko
opremo.
V zaključni fazi je naročilo za biokemični
analizator, za nakup CT je sklenjena pogodba.
Rešujemo problem RTG aparata v operacijski
dvorani in upamo, da bosta ostala dva RTG
aparata zdržala še kakšno leto. Enako velja tudi
za UZ na RTG oddelku
Na področju investicij načrtujemo naslednje:
1. Nakup nove CT naprave (760.000 EUR) z
ureditvijo novih prostorov (200.000 EUR).
Glede na to, da imamo preko amortizacije
zagotovljenih le 635.000 EUR, zbiramo
donacijska sredstva, za pomoč pri nakupu pa
smo prosili tudi Občino Brežice.
2. Nakup biokemičnih analizatorjev (140.000
EUR).
3. Preureditev lekarne (800.000 EUR), za kar
pričakujemo sredstva od ustanovitelja.
4. Dokončanje prostorov nad UC za potrebe
CIT in RTG oddelka (1,6 mio EUR), za kar
pričakujemo del sredstev v letu 2019
(200.000 EUR), preostanek za dokončanje
pa v letu 2020.
5. Načrtujemo tudi nadaljevanje digitalizacije
dokumentacije na Internem oddelku ter
nakup novega serverja.
Novelacija sanacijskega programa:
Od 30 sprejetih ukrepov je zaključenih 16
ukrepov, pri katerih smo dosegli zastavljene cilje
– večje prihodke oziroma prihranke. O tem je bilo
več napisanega v februarski številki internega
glasila.
V novelaciji je v skladu z izhodišči MZ predvideno
uravnoteženo poslovanje že v letu 2019 (prej v

letu 2020). Nadaljevali bomo z izvajanjem
naslednjih ukrepov:
1. Realizacija programa po pogodbi z ZZZS
v višini 100 + 1%.
2. Ležalne dobe (skrajšanje).
3. Višja izkoriščenost medicinske opreme.
4. Višja izkoriščenost porodne sobe in
kapacitet na Ginekološko-porodnem
oddelku.
5. Načrtovanje investicije: prostori lekarna;
izgradnja novih prostorov za oddelka CIT,
PACU in RTG; medicinske naprave (RTG,
CT, MR,…), laboratorij.
6. Znižanje poštnih storitev.
7. Zmanjšanje absentizma.
8. Znižanje porabe zdravil in krvnih
pripravkov.
9. Znižanje porabe medicinsko potrošnega
materiala.
10. Znižanje obsega laboratorijskih preiskav.
11. Povečanje izvajanja samoplačniških
storitev.
12. Realizacija programa NBO in PBZ.
13. Višja realizacija prihodkov v kuhinji.
14. Proces
organizacije
in
delovanja
zdravstvene administracije.
Od skupno 899.891 EUR prihrankov do leta
2021, ko mora biti sanacija zaključena in so
opredeljeni v Sanacijskem programu, smo v letu
1018 realizirali 507.066 EUR prihrankov, načrt
za leto 2019 pa znaša 135.000 EUR prihrankov
ter v letu 2020 še 260.000 EUR.
Predlog širitve programov za
Splošnemu dogovoru za 2019:

aneks

k

Na ZZZS in MZ smo za dejavnosti, kjer imamo
proste kadrovske, opremske in prostorske
kapacitete, podali predlog odobritve dodatnih
programov in sicer:
 0,5 programa nevrološke ambulante,
 0,5 programa kardiološke ambulante,
 0,5 ortopedske ambulante,
 0,25 okulistične ambulante,
 0,25 protibolečinske ambulante,
 0,25 ORL ambulante,
 75 primerov oz. 333 uteži endoprotez kolka,
 0,26 tima oz. 160 primerov operacij na ožilju.
Zaključek:
Skozi celo leto 2019 si bomo morali vsi skupaj
prizadevati za izpeljavo zastavljenih ciljev –
realizacijo načrtovanega programa, pridobitvi
nekaterih dodatnih programov z aneksom k SD,
izvedbi investicij s sodelovanjem ustanovitelja,
nakup novih medicinskih naprav. Z nadaljnjo
izvedbo sanacijskih ukrepov, h katerim bo s
svojimi dejanji prispeval vsak od zaposlenih
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uslužbencev, bomo v letu 2019 morali zagotoviti
izravnan poslovni rezultat ter s tem gospodarno
in učinkovito poslovanje, ob tem pa uporabnikom
storitev, to je našim pacientom, nuditi
pravočasne in kakovostne storitve.
Anica Hribar, direktorica
POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA
PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SB BREŽICE V
LETU 2018
Sestava komisije za obvladovanje bolnišničnih
okužb je bila z odločbo 16. 5. 2018 spremenjena.
Nova člana sta Jana Orožen, dr. med.,
specialistka kirurgije in Vanja Starčević, dr. med.,
spec. interne medicine, ostale pa so članice:
Mojca Savnik Iskra, dr. med - predsednica
KOBO, Tinkara Pacek, DMS, SOBO, Metka
Bogovič, mag. farmacije, prim. dr. Alenka Trop
Skaza, dr. med., spec. epidemiologije, prof. dr.
Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., spec.
infektologije, dr. Viktorija Tomič, dr. med, spec.
mikrobiologije.
V letu 2018 so bile izvedene 4 seje KOBO: 15. 2.
2018, 31. 5. 2018, 5. 10. 2018, 28. 12. 2018.
Inšpekcijski pregledi Zdravstvenega inšpektorata
RS: 11. 12. 2018
Nadzor Nacionalne komisije za preprečevanje
bolnišničnih okužb: 14. 11. 2018.
Prioritetne aktivnosti KOBO v letu 2018:
1.Permanentno spremljanje kolonizacij z
večkratno odpornimi bakterijami na vseh
oddelkih bolnišnice (MRSA, VRE, ESBL+
enterobakterije, proti krbapenemom odporne
bakterije):
- Nadzorni brisi na MRSA so bili odvzeti 15,7%
vseh hospitaliziranih bolnikov. Pozitiven izvid
smo prejeli pri 20 bolnikih, od tega je bilo 15
koloniziranih že ob sprejemu, v 5 primerih je
prišlo do notranjega prenosa. Primerjava s
prejšnjimi leti kaže, da se zadnja leta
zmanjšujejo notranji prenosi. Izpostaviti je
potrebno, da je bilo zabeleženih 5 kolonizaciji z
MRSA v CITu (4 registrirane ob sprejemu in 1
prenos v času hospitalizacije, vendar je bolnik v
tem času opravil diagnostični poseg v drugi
ustanovi in se vrnil nazaj v naš CIT), kar odraža
zelo vestno izvajanje higiene rok pri zaposlenih
ter izvajanje navodil kontakne izolacije.
- Naročenih je bilo 947 preiskav na
ESBL+bakterije, pozitivnih je bilo 278 izolatov pri
165 bolnikih. Delež pozitivnih izolatov je bil za
10% nižji glede na predhodno leto. Pri 117
bolnikih je bila izolirana E.coli ESBL+, pri 7

bolnikih pa Klebsiella pnevmonije ESBL+, ki
zahteva kontaktno izolacijo.
- Naročenih je bilo 15 preiskav na VRE, pozitivna
sta bila 2 bolnika (eden sprejet iz DSO Hrvaška,
2. premeščen iz UKC Ljubljana).
- Naročenih je bilo 21 preiskav na Acinetobacter
baumani odpornemu proti karbapenemom.
Izoliran je bil pri 2 bolnikih ( eden iz DSO
Hrvaška, drugi je bival v Srbiji).
- Naročenih 10 preiskav na Pseudomonas
aeruginosa odpornemu priti karbepenemom,
izoliran pri 2 bolnikih (eden premeščen iz UKC
Ljubljana, drugi bival v Srbiji).
2. Epidemiološko spremljanje okužbe kirurške
rane po laparoskopski holecistektomiji: v letu
2018 je bilo opravljenih 153 laparoskopskih
holecistektomij, zabeležene so bile 3 okužbe
kirurške rane. V Slovensko nacionalno mrežo za
epidemiološko spremljanje BO okužb smo
vključeni od leta 2014. V končnem poročilu NIJZ
smo bili izpostavljeni kot edina bolnišnica, ki je
izvajala
epidemiološko
spremljanje
več
zaporednih let in uspela znižati incidenčno
stopnjo okužb kirurške rane od 9,8 /1000BOD na
2,8/1000BOD, kar je boljši rezultat kot je
evropsko povprečje.
3. Higiena rok: se spremlja v naši bolnišnici od
leta 2012, od leta 2014 pa se mora kot kazalnik
kakovosti poročati na Ministrstvo za zdravje. V
letu 2018 je bila ugotovljena 81,57% skladnost
higiene rok za celotno bolnišnico.
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4. Izvajanje programa preprečevanja legioneloz:
Zaradi
zaznane prisotnosti legionele v
vodovodnem sistemu v preteklem letu smo
poostrili preventivne ukrepe: nador temperature
tople in hladne vode, preprečevanje zastajanja
vode s pogostejšim izpiranjem, dezinfekcijo s
ClO2, izvedba toplotnih šokov (21.2.2018 in
30.8.2018). Učinkovitost izvajanja preventivnih
ukrepov smo preverjali z vzorčenjem na
legionelo: 15.1., 25.5., 3.9. in 28.12.2018. Po
poostritvi ukrepov in namestitvi grelca na izlivko,
kjer v preteklosti nismo uspeli doseči ustrezne
temperature tople vode, zadnja vzorčenja niso
odkrila prisotnosti legionele seroskupine 1 v
nobenem vzorcu vode. V letu 2018 tudi nismo
imeli nobenega primera bolnišnično pridobljene
legioneloze.
5. Spremljanje in nadzor incidentov pri
zdravstvenih delavcih (ZD): zabeleženih je bilo 9
5

vbodov z ostrim predmetom.
Pri vseh
poškodovanih zdravstvenih delavcih in bolnikih,
ki so bili udeleženi, je bilo izvedeno serološko
testiranje na protitelesa proti hepatitisu B,
hepatitisu C, HIV. Zaradi odsotnosti ustreznega
nivoja zaščitnih protiteles proti hepatitisu B je bilo
pri 3 ZD izdano
priporočilo za izvedbo
ponovnega cepljenja.
6.Nadzor nad cepljenjem proti gripi: v letu 2018
je bilo cepljenih 70 zdravstvenih delavcev ( 20%
zaposlenih).
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7. Nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki:
potekalo je v skladu z dokumentom Doktrina
ravnanja z odpadki (verzija 2016). Ni bilo
zaznanih odstopanj.
8. Izobraževanje uslužbencev: Delavnice higiene
rok 5 krat, Preprečevanje legioneloz, Pomen
cepljenja proti gripi, Okužba kirurške rane,
Čiščenje bolnikove okolice in uporaba osebne
varovalne opreme.
Najava dejavnosti v letu 2019:
1. Izdelava klinične poti za obravnavo
koloniziranih bolnikov z večkratno odpornimi
bakterijami,
ki
bo
del
bolnikove
dokumentacije.
2. Prenove programa cepljenja zdravstvenih
delavcev, ki izhaja iz nove izjave o varnosti z
oceno tveganja okužbe s povzročitelji
nalezljivih bolezni, ki je bila izdana 21. 2.
2019.
Mojca Savnik Iskra, dr. med, predsednica
KOBO
POHVALE IN ZAHVALE
KIRURŠKI ODDELEK
Spoštovani!
V času od 5. do 11. marca 2019 sem bil pacient
v vašem oddelku. Operiran sem bil zaradi izlitja
žolča.
Zaradi
izjemno
skrbnega
in
visoko
profesionalnega operativnega posega se najprej
toplo zahvaljujem kirurgu, človeku z nadvse
prijaznim odnosom do pacienta, dr. Milanu
Babiću ter celotni ekipi, ki je sodelovala pri moji
operaciji.

Prav tako se toplo zahvaljujem celotnemu
osebju, ki je sodelovalo pri moji negi, tako v
"intenzivni sobi", kot v sobi št. 12, za izjemno
prijazen in korekten odnos ter za odlično
opravljeno pooperativno terapijo.
To je bila še ena potrditev več, da bi bila izjemna
škoda, če bi kakorkoli izgubili to našo odlično
brežiško bolnišnico.
Še enkrat iskrena hvala vsem, pa lepo se imejte!
Anton Mihelič

POHVALA NEGOVALNEMU ODDELKU V
BREŽICAH!
Pohvale in zahvale vsem sestram za prijaznost,
potrpežljivost in za vse spodbudne besede, ki jih
te nemočne osebe potrebujejo, še posebno pa
tistim, s katerimi sem bila največ v stikih.
Izpostavila bi glavno sestro Valerijo za vso
prijaznost in pogovor ob vsakem času, enako tudi
mag. Tanjo Cerjak, katera mi je veliko pomagala
pri raznih vprašanjih, ne glede na njen čas v
službi kot izven delovnega časa.
Zahvaljujem se za trud in skrb in vso oskrbo, ki
ste jo nudili moji mami Frančiški Pavkovič.
Mama je bila zelo hvaležna za vso nego in
pomoč, ki jo je rabila pri hranjenju in pri celotni
negi, katero je rabila dobra dva meseca, ki ju je
preživela na vašem oddelku.
Hvala še enkrat vsem za predanost na tem
zahtevnem delu!
Lep pozdrav celotnemu oddelku!
Tatjana Centa

CIRNIK
Marca smo se »fit frajlice« odločile, da bo naš
izlet posvečen praznovanju dneva žena, zato
smo se odpravile na Cirnik. V spremstvu dveh
štirinožnih kavalirjev smo se podale proti Sv.
Vidu. Vreme je bilo prijetno za pohod, razgled na
naše »morje« pa čudovit. Malo počitka,
obveznega slikanja, vpisovanja, zvonjenja in že
smo šle naprej proti vasi Žejno, malemu Cirniku
in seveda vrhu. Med potjo smo nabrale še malo
čemaža, ker smo pozabile česen. Na vrhu so nas
čakali kavalirji, ki so bili presenečeni nad veliko
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udeležbo in seveda spretnostjo z katero smo
zakurile ogenj, pripravile jajca za cvrtje in okrasile
mizo, da bo praznovanje res pravo. Malica je
vsebovala VSE, za sladico pa še obvezne
»kremšnite« kot se za osmi marec spodobi. Ker
so malico pripravile »mlade« upokojenke, so
dobile tudi uporabna darila, ki nam bodo na
prihodnjih pohodih še prav prišla. Ker je začel
pihati veter, smo se odpravile proti dolini in kavici,
ki nas je čakala v Sobenji vasi. Dobre volje smo
prišle do avtomobilov.
Se vidimo
Mija Novak

URNIK POHODOV
Aprila gremo skupaj s Planinskim društvom
Brežice na pohod: POREZEN – BOLNICA
FRANJA
Dobimo se v soboto, 13. 4. 2019 ob 6.00 uri
pri Blagovnici Brežice.
Zaradi organizacije prevoza je obvezna
predhodna prijava pri Miji Novak ali pri Miji
Povše najkasneje do srede, 10. 4. 2019.
Vabljeni, da se nam pridružite in preživite
dan v dobri družbi in lepi naravi.
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SMEH JE POL ZDRAVJA
ZAPOR
Večino časa preživiš v
prostoru 10x10

DELOVNO MESTO
Večino časa preživiš v
pisarni 6x6
Imaš pavzo za en
obrok, katerega moraš
sam plačat
Za pridnost dobiš
dodatno delo

Dobiš 3 obroke
brezplačno
Za pridnost dobiš
proste dni
Pazniki pred teboj
odpirajo in zapirajo
Sam si moraš odpirati in
vrata
zapirati vrata
Brez problema gledaš
Če gledaš TV ali igraš
TV in igraš igrice
igrice, dobiš odpoved
Deliš si WC, ki ga vsi
Imaš WC samo zase
umažejo
Ni se dovoljeno
Imaš dovoljenje za
pogovarjati s sorodniki
obisk sorodnikov in
in prijatelji med
prijateljev
delovnim časom
Vse tvoje potrebe
plačajo davčni
Sam plačaš vse stroške
zavezanci
in davke

Vir: Spletna pošta

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- MILOŠEV Zala (1. 3. 2019),
- KERIN Janja (9. 3. 2019),
- ŽMAVC Andreja (18. 3. 2019),
- VEČERIĆ Anteja (25. 3. 2019).
Prenehanje delovnega razmerja:
- PLANINC Maja (11. 3. 2019),
- GERŠAK Martina (18. 3. 2019).
Sprememba pogodbe v pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas:
- ČRPIĆ Kristina, bolniška strežnica (od 1. 3.
2019 dalje),
- SALMIČ Viktorija, fizioterapevtka (od 22. 3.
2019 dalje).
Stanje kadra na dan 31. 5. 2019: 352 zaposlenih.

Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju sta prejeli jubilejno
nagrado:
MOHAR Jožica, DMS
KOSTEVC Marica, SMS
ČESTITAMO!
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK












Zadnja sreda aprila – Mednarodni dan
obveščanja o hrupu,
2. april – Svetovni dan zavedanja o avtizmu,
6. april – Slovenski dan higiene rok,
7. april – Svetovni dan zdravja,
10. april – Svetovni dan homeopatije,
11. april – Svetovni dan Parkinsonove
bolezni,
15. april – Svetovni dan mladih prostovoljcev,
Svetovni dan Pompejeve bolezni,
17. april – Svetovni dan hemofilije,
22. april – Svetovni dan zemlje,
28. april – Svetovni dan varnosti in zdravja pri
delu, Mednarodni spominski dan na delavce,
umrle pri delu,
29. april – Evropski dan imunologije,
Evropski dan medgeneracijske solidarnosti.
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! 

Število zaposlenih iz ur na dan 28. 2. 2019 je
znašalo 340,42, od tega 334,42 rednega dela, 3
pripravniki in 3 udeleženci javnih del.

***JUBILEJNE NAGRADE***
V mesecu aprilu je za 10 let delovne dobe
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela
jubilejno nagrado:

Vesele velikonočne praznike!

RADOVANIČ Kristina, SMS
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