MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

programa bolnišnice, ki smo ga poslali v soglasje
na MZ skupaj s finančnim načrtom in programom
dela bolnišnice za leto 2019. Soglasja na oba
dokumenta za enkrat še nismo prejeli.
Notranje kontrole kakovosti:
V mesecu maju bodo v skladu z razporedom
notranjih presoj notranji nadzorniki pričeli z
izvajanjem notranjih kontrol kakovosti po oddelkih.
Komisija za kakovost pričakuje, da bodo
posamezniki in oddelki na podlagi morebiti
ugotovljenih neskladij le-ta odpravili in upoštevali
priporočila pri svojem nadaljnjem delu.
Anica Hribar, direktorica

5. MAJ – MEDNARODNI DAN BABIC
12. MAJ – MEDNARODNI DAN
MEDICINSKIH SESTER

Številka 5, letnik 12
OBISK SANACIJSKEGA ODBORA,
NOTRANJE KONTROLE KAKOVOSTI
Obisk sanacijskega odbora:
Zaposlene obveščam, da nas bo ponovno obiskal
Sanacijski odbor Ministrstva za zdravje, in sicer 10.
5. 2019 dopoldne.
Na sestanku, na katerem bomo sodelovale članice
sanacijske uprave, bomo seznanili odbor z
načrtovanimi cilji sanacije za leto 2019. Izpostavile
bomo predvsem tiste cilje, katerih realizacija je
odvisna od aktivnosti MZ – to je ureditev
centralnega naročanja, centralne administracije in
selitev RTG in CIT na novo lokacijo. Glede na to,
da je realizacija zastavljenih ciljev odvisna od tega,
kdaj bo MZ pričelo z realizacijo v državnem
proračunu opredeljenih investicij za SB Brežice,
bomo vztrajale na pridobitvi jasnih odgovorov
predsednika Sanacijskega odbora. Ravno tako
bomo spregovorili o predlogih za širitev programov
za skrajševanje čakalnih dob, ki smo jih poslali na
ZZZS in MZ pred sklenitvijo SD za 2019.
Pomembna tema bo tudi zagotovitev vsaj dela
sredstev za nakup CT.
Pričakujemo, da nam bo Sanacijski odbor podal
svoja stališča o ustreznosti novelacije Sanacijskega

Ko rešiš eno življenje - si heroj,
ko rešiš tisoč življenj - si
MEDICINSKA SESTRA.
5. maj – MEDNARODNI DAN BABIC
12. maj – MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH
SESTER

Čestitke ob vašem prazniku!

Hvala, ker ste!

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Sindikalna enota JZZSB Brežice

ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2019
Športna zveza Brežice dne 18. 5. 2019 v Brežicah
organizira ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2019.
Tekmovanje bo organizirano v naslednjih 5
olimpijskih disciplinah:
mali nogomet;
odbojka košarka 3x3;
tenis;
veslanje;
kegljanje.
Prijave za sodelovanje na igrah je potrebno
oddati v tajništvu Splošne bolnišnice Brežice
najkasneje do 10. 5. 2015 do 12.00 ure.
Podrobnejša pravila v zvezi z igrami ter prijavni listi
že bili posredovani na posamezne oddelke in jih
dobite pri predstojnikih oz. strokovnih vodjih
oddelkov. Dodatne informacije v zvezi z dogodkom
in prijavami dobite tudi pri Nataši Pirc (CIT) ali
Samu Zorku (Uprava).
Vabim vas, da se iger udeležimo v čim večjem
številu in skupaj preživimo aktiven dan v dobri
družbi.
Anica HRIBAR, direktorica

BREŽIŠKI ŠPORTNI VIKEND
V okviru »BREŽIŠKEGA ŠPORTNEGA VIKENDA
2019«, ki bo potekal od 25. maja do 9. junija
2019, bo Orientacijski klub Brežice skupaj s
Športnim društvom Splošne bolnišnice Brežice
izvedel naslednji program:
Rekreativno orientacijsko tekmovanje/hoja –
orientacija po Brežicah. Naučimo se osnovnih
elementov orientacije s pomočjo orientacijske
karte.
Vsebina programa: Orientacijsko tekmovanje/hoja
na orientacijski karti centra Brežic.
Ciljna skupina (kategorije): Vse starosti
posamično + družinska kategorija (najmanj 2
družinska člana).
Kdaj ( dan in ura začetka ): 26. 5. ob 12. uri.
Za začetek bo v sejni sobi bolnišnice predstavljenih
nekaj teoretičnih osnov športa – orientacijska karta,
orientiranje karte, kako poteka tekmovanje (20
minut), nato se boste preizkusili na progi za
začetnike ali progi za odprto kategorijo (1,5 – 2,5
km dolga proga po mestu).

Kje se dobimo (objekt): Zelenica brežiške
bolnišnice.
Nagrade: Zadovoljstvo in novo znanje ter dobra
družba.
Kontaktna oseba: Anica Hribar, tel.: 041/662
055
e-pošta: anica.hribar@sb-brezice.si
Prijave : do 24. 5. do 12. ure, prijavnina: 2€ za
izposojo elektronskega sistema za registracijo
na kontrolnih točkah. Tisti, ki bi želeli majico
Brežiškega športnega vikenda, še 4 EUR za
majico. Možno je naročilo kosila v SB Brežice –
po ceniku SB Brežice.
Vsak prijavljeni ob prijavi sporoči, ali želi majico
(zapiše tudi velikost majice) in če naroča kosilo
(da naročimo v kuhinji pripravo).
Ne pozabite, da je človek narejen za tek
(priporočam v branje knjigo Christoperja Mc
Dougala – Rojeni za tek), zato vas vljudno vabim k
udeležbi. Orientacijski tek je še posebej zanimiv,
saj od udeleženca zahteva sočasno fizično in
miselno aktivnost. Čar je, da uskladimo hitrost
branja karte in prepoznavanja narisanih simbolov
na karti v naravi ter hitrost teka (hoje).
Zame je to poleg planinstva in trekinga, najlepši
šport, saj uživam v naravnem okolju (za začetek bo
orientacija v urbanem okolju povsem primerna za
vsakega začetnika). Z orientacijskim tekom se
ukvarjam že 40 let in ne bom nehala, dokler bodo
dovoljevali sklepi.
Svoje znanje in izkušnje sem pripravljena deliti z
vami in vašimi družinskimi člani. Sočasno bo
potekalo tekmovanje za slovensko orientacijsko
ligo, ki se ga bo udeležilo kakšnih 100 tekmovalcev
iz različnih klubov Slovenije. Za njih je prvi štartni
čas ob 11.00.
Lep pozdrav,
Anica Hribar, direktorica

ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU
ZAPOSLENIH
Spoštovani uslužbenci SB Brežice.
Zraven plačilne liste za mesec april 2019 boste
tudi letos prejeli anonimni anketni vprašalnik o
zadovoljstvu zaposlenih, s katerim želi vodstvo
bolnišnice ponovno preveriti, kako zaposleni
ocenjujete organizacijo, v kateri ste zaposleni.
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V času od 10. 5. do 17. 5. 2019 bodo po
oddelkih in na upravi nameščene škatle, v
katere boste lahko zaposleni oddali izpolnjene
vprašalnike. Vodje oddelkov vas bodo
obvestile, na katerih lokacijah se nahajajo
škatle.
Vse zaposlene prosimo, da izpolnjene anketo
oddate na označenem mestu na oddelku ali na
upravi najkasneje do 17. 5. 2018.«

SOGLASJE O PREJEMANJU SLUŽBENIH
OBVESTIL
Ker kljub večkratnim zaprosilom 90
uslužbencev SB Brežice še vedno ni vrnilo
izpolnjenega soglasja o prejemanju službenih
obvestil v tajništvo bolnišnice, vas prosimo, da
to čim prej storite, saj načrtujemo, da vam
bomo v bodoče plačilne liste pošiljali po
elektronski pošti.

USTANOVITEV KOMISIJE ZA REŠEVANJE
KONFLIKTOV
UKREPI ZA PREPREČEVANJE TRPINČENJA IN
PSIHIČNEGA NASILJA NA DELOVNEM MESTU
Mobing
(izvirno
angleško
mobbing)
oz.
trpinčenje/šikaniranje/izživljanje
na
delovnem
mestu je tujka za neetično, ponižujočo in sovražno
komunikacijo med sodelavci ali med podrejenimi in
nadrejenimi v obliki psihičnega nasilja na delovnem
mestu, ko oseba ali večja skupina oseb psihično
zlorablja posameznika in ga spravlja in ohranja v
položaju nemoči. Da lahko psihično nasilje
označimo kot mobing se mora vedenje pojavljati
daljše časovno obdobje (vsaj 6 mesecev) v
pogostih intervalih (vsaj enkrat tedensko).*
Prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter
trpinčenja na delovnem mestu opredeljuje Zakon o
delovnih razmerjih v 7. členu (Uradni list RS, št.
21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZF, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS), pri
čemer se na t. i. mobing navezuje predvsem
določilo četrtega odstavka, ki se nanaša na
trpinčenje na delovnem mestu. Navedeno
zakonsko določilo kot trpinčenje na delovnem
mestu opredeljuje vsako ponavljajoče se ali
sistematično, graje vredno ali očitno negativno in
žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti
posameznim delavcem na delovnem mestu ali v
zvezi z delom.
Če torej povzamemo: pri mobingu govorimo o
dolgotrajnem in sistematičnem nasilju (praviloma
psihično) zoper sodelavca. Cilj je osamitev žrtve,
škodovanje njenemu ugledu, dostojanstvu ter
položaju, posledično pa izgon z delovnega mesta.

V praksi največkrat prihaja do trpinčenja s strani
nadrejene osebe, ki s tem zlorabi svojo položajno
moč, poznamo pa tudi trpinčenje med hierarhično
enakimi sodelavci ali pa celo primere ko skupina
podrejenih trpinči vodjo.
Z namenom reševanja konfliktov med zaposlenimi
je direktorica Splošne bolnišnice Brežice dne 5. 4.
2019, v skladu s sklepom strokovnega sveta, izdala
Odločbo o imenovanju komisije za reševanje
konfliktov v JZZ Splošni bolnišnici Brežice, ki jo
sestavljajo:
- Nataša Kočnar, dr. med. spec., predsednica
komisije;
- Mojca Savnik Iskra, dr. med. spec., članica;
- Jožica Mohar, DMS, članica;
- Tanja Cerjak, DMS, članica;
- Kornelija Bibič, uprava, članica.
Poglavitne naloge komisije so, da obravnava vloge,
ki jih nanjo naslovijo predlagatelji in se nanašajo na
prijavo spolnega ali drugega nadlegovanja in
trpinčenja na delovnem mestu. Komisija v primerih
izkazane potrebe v okviru svojih pristojnosti
sprejema ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in
obvladovanje
primerov
nasilja,
trpinčenja,
nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega
tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo
zdravje delavcev ter izdaja poročilo o obravnavanih
zadevah in sprejetih ukrepih.
V primeru zaznave tovrstnih dogodkov zaposlene
pozivamo, da jih v najkrajšem možnem času
prijavijo delodajalcu oz. zgoraj navedeni komisiji, ki
bo vsak posamezen primer obravnavala in v
primeru morebitne ugotovitve nadlegovanja oz.
trpinčenja ustrezno obravnavala in, v kolikor bo to
mogoče,
izdala ustrezne ukrepe. V primerih
ugotovitev kršitev bo zadeva seveda posredovana
v obravnavo tudi pristojnim institucijam (inšpektorat
za delo, tožba, ovadba suma kaznivega dejanja).
Tako bomo skupaj skrbeli za integriteto in
dostojanstvo zaposlenih in zagotavljali vzpodbudno
in uspešno delovno vzdušje v naši ustanovi.
Samo Zorko, vodja
kadrovske službe

splošno

upravne

in

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
Uslužbence SB Brežice v prilogi tega glasila
seznanjamo s pričetkom delovanja in
kontaktnimi podatki Zagovornika načela
enakosti.
Temeljne naloge organa so pomoč, svetovanje
in podpora posameznikom ali skupinam, ki se
počutijo diskriminirane.
Anica Hribar, direktorica
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SRČNE MAMICE PONOVNO Z LEPO GESTO
DAROVANJ

30. 4. 2019 je v čudovitem sončnem dnevu
pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Brežice
obiskalo nekaj prekrasnih mamic. Prvič so oddelek
obiskale že leta 2013. Kot takrat so tudi tokrat prišle
z nasmehom in polnimi rokami, saj je bil njihov
namen podariti oddelku dva prenosna monitorja za
merjenje vitalnih funkcij novorojenčkov, otrok in
mladostnikov.
In kdo so te nasmejane mamice, ki ne samo, da
obdarujejo otroke in jim pričarajo nasmeh, obdarijo
tudi medicinsko osebje z dodatnimi aparaturami, ki
zdravstveno nego pediatričnega pacienta dviguje
na boljšo raven? To so »Srčne mamice«, ki so
svoje najiskrenejše poslanstvo doniranja strnile v
projekt in društvo, ki opravlja svoje poslanstvo že
od leta 2011. Srčne mamice Nina, Natalija, Ines,
Iris, Maša, Anja in Sanja otrokom v bolnišnicah
želijo narisati nasmeh na obraz s pomočjo igrač,
knjig, družabnih iger in materiala za ustvarjanje,
osebju oziroma ustanovam pa pomagajo pri
nakupu različnih aparatur.
Poslanstvo vsakega ni zgolj prejemanje ampak tudi
darovanje. Nedvomno drži, da kdor osrečuje druge,
je tudi sam srečen. Čarobnost časa na pediatriji ni
zgolj zdravljenje in ozdravitev. Gre za sklop
pomembnih trenutkov, ki naše junake pripeljejo do
boljšega počutja. V tem trenutku so ob medicinski
oskrbi pediatra ujete tudi vse aktivnosti zdravstvene
nege medicinskih sester, ki so na takšnem oddelku
neprecenljive. To so trenutki, kjer je nasmeh
vsakdanji pozdrav in topel dotik vsakdanja gesta.
Ob dobri podpori medicinske opreme pa delo
bistveno lažje steče in mali junaki zelo hitro uberejo
pot do ozdravitve. Dva dodatna monitorja vitalnih
funkcij s pripadajočimi manšetami imata zaslon
visoke ločljivosti, kar zagotavlja svetel in jasen
pogled, tehta manj kot 1,7 kg, Li-ion baterija
zagotavlja več kot 22 ur neprekinjenega
spremljanja, zanesljiva meritev temperature
zagotavlja hitro odčitavanje temperature, PI
(Perfusion index) pa zagotavlja zanesljivosti Sp02
meritev.

Društvu Srčnih mamic se iskreno zahvaljujemo za
donacijo.

Anita Mujakić, DMS,
pediatričnega oddelka

strokovna

vodja

POHVALE IN ZAHVALE
O BOLNIŠNICI BREŽICE TOKRAT MALO
DRUGAČE!
Zadnjo marčevsko noč sem začutil v trebuhu hudo
bolečino. Mislil sem, da je verjetno kakšen bacil in
da bo zjutraj boljše. Ker so bile tudi pri kosilu
bolečine zmeraj hujše, sem šel na urgenco v ZD
Krško. Zdravnica mi je dejala, da to niso bolečine v
trebuhu in me je z napotnico poslala na urgenco v
bolnišnico Brežice, kjer me je sprejela dr. Jana
Orožen. Po opravljenih izvidih mi je dejala, da imam
hudo vnetje in da je potrebna takojšnja operacija
slepiča.
Prvi dan po operaciji sem bil precej slaboten. Drugi
in tretji dan se je stanje počasi izboljševalo in na
viziti mi je dežurni zdravnik dejal, da bom šel
verjetno v petek domov. Njegovih besed sem bil
zelo vesel, saj sem imel ta dan rojstni dan. Po
večerji pa se je zgodila katastrofa. Iznenada sem
kihnil (v vseh 12 dneh samo ta dan) in rana se mi je
odprla. Sestra je poklicala dva kirurga, ki sta se
odločila, da bo čez šest ur potrebno šivanje
notranjih šivov. O prestanih bolečinah ne bom pisal,
ker se jih enostavno ne da opisati. Istega dne
popoldne so mi zašili še zunanje šive.
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Zakaj sem to napisal? Samo en razlog je. Tako
prijazno osebje, kot sem ga doživel na lastni koži,
lahko doživiš samo v sanjah. Za moje nesrečno
kihanje nisem slišal nobenega očitka. Sestre so
imele vedno lepo besedo za vsakega bolnika. Imel
sem občutek, da bi prej zadel sedmico na lotu, kot
pa videl slabe volje sestre.

Ne vem, kakšno je osebje na drugih oddelkih vaše
bolnice. Ne vem, kakšno je osebje na negovalnih
oddelkih ostalih institucij. Ne vem, ali se opravlja
kak poseben izbor ljudi za delo na teh oddelkih.
Mislim si, da ne more biti kdorkoli primeren za nego
tako težkih bolnikov. To lahko delajo le izjemni
ljudje.

Še enkrat hvala za ves vaš trud.

V življenju smo vsi imeli opravka z osebjem v
bolnicah, takim in drugačnim. Sestre vašega
negovalnega oddelka so edinstvene in za vzor
drugim, kakšno je pravo medicinsko osebje.
One predstavljajo vse, kar človek pričakuje, ko
potrebuje pomoč. Zaradi njih je življenje vredno
življenja in potem vsak dan šteje.

Janez Planinc

NEGOVALNI ODDELEK SB BREŽICE
Matilda Škoberne je moja stara mami in je lani
novembra dopolnila 98 let.
Konec februarja ji je ob poslabšanju zdravstvenega
stanja zdravnik napovedal še 48 ur življenja, a
nadaljnji splet dogodkov nas je v marcu pripeljal do
vašega negovalnega oddelka, kjer njeno srce še
vedno utripa.
Domača oskrba žal ni več možna, s težkim srcem
in tudi z nezaupanjem smo se sprijaznili, da jo
moramo zaupati medicinsko usposobljenim ljudem.
Ker bo tako bolje zanjo.
Nihče ni rad v bolnici, tudi ona ne, a kar je najbolj
pomembno - to ji omogoča dneve brez trpljenja in
brez bolečin.
Težko je spremljati njeno vidno pešanje. Težko se
je sprijazniti in jo zaupati nepoznanim ljudem.
Ona je legenda, ona je naš navdih. Njena
življenjska zgodba je polna a očitno še ne
dokončana. Verjamem, da ima vse svoj pomen.
Srce stare mami je srce izjemne osebe in to srce še
vedno utripa ter nas povezuje z drugimi izjemnimi
osebami.
Neprecenljiva sestra Valerija, Sandra, Anamarija,
Zvonka in druge - se oproščam, ker ne vem imen
vseh, ki skrbijo za ta utrip.
V vsem tem času, ko je stara mami pri vas, njeni
člani družine nismo doživeli nobene nestrpnosti,
neprijaznosti, slabe volje ali naveličanosti.
Sestre na oddelku so vedno umirjene, prijazne in
izžarevajo toplino, ustrežljivost. Ko govorijo o stari
mami, se čuti njihova spoštljivost in vedo
podrobnosti, ki so jih lahko odkrile le same - skozi
nego.
Stara mami je vedno brezhibno čista in urejena,
prav taka je njena postelja in soba kjer leži.
K vam je bila sprejeta iz bolnice v Celju, z odprtimi
ranami na nogah, le-te se izboljšujejo - to lahko
doseže le nega na visokem nivoju.

Hvala v mojem in tudi imenu vseh ostalih članov
družine, ki jo spremljamo na zadnjem delu poti na
drugo stran mavrice.
Hvala, ker ste in ker tako lepo skrbite za našo staro
mami.
Lep pozdrav in vse lepo vam želim.
vnukinja Tanja Dermelj

POHVALA IN ZAHVALA SKUPINI
FIZIOTERAPEVTOV BOLNIŠNICE BREŽICE
Zaradi zelo poškodovane stegenske mišice in
ramenskih vezi sem bil napoten na fizioterapijo v
Bolnišnico Brežice. Po ustreznem čakalnem roku
sem bil sprejet na fizioterapevtsko obravnavo. S
strani vodje skupine fizioterapevtov ga. Gordane
sem bil seznanjen z oceno mojega stanja in tudi o
tem, kako bodo potekale vsakodnevne (desetdnevne) terapevtske aktivnosti, ki so se odvijale od
18.03.2019 do 02.04.2019.
Zahvaljujem se celotni ekipi za res dobro opravljeno
delo, poslanstvo. Še posebej pa bi izpostavil
fizioterapevtko ga. Natašo Šušterič, ki je s svojim
strokovnim pristopom in delom dosegla, da se mi je
gibljivost prizadetih mišic in vezi bistveno izboljšale.
Naredila je več, kakor se je od nje pričakovalo. Bila
je zelo tankočutna do mojih gibalnih težav, bila je
strokovna, inovativna in zelo zavzeta pri izvajanju
fizioterapevtskih aktivnostih. Pokazala in naučila
me je veliko telovadnih vaj za krepitev ramenskega
obroča in poškodovane stegenske mišice.
Seznanila me je z rekviziti za doseganje boljše
učinkovitosti telovadnih vaj, ki jih izvajam še sedaj.
Pri tem sem opazil, da so bili enake zavzetosti in
strokovnosti deležni tudi drugi pacienti, ki so bili v
tem času v terapevtski obravnavi. Ta širina
delovanja je za nas paciente zelo pomembna, saj
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bi bili deležni enake strokovne obravnave tudi v
drugih okoliščinah in primerih. Ga. Natašo krasi tudi
osebna vrlina, ki je povezana z izredno prijaznostjo
in prijetnim odnos do pacientov, ki potrebujejo
njeno pomoč. Ne dela nobenih razlik, pa če so tudi
nekateri »malo sitni«.

da ni padal dež. Po vseh iskanjih smo končno
zagledali naš prevoz. Na hitro še ogled bolnišnice,
kratka malica, potem pa hitro domov, da ne bomo
prepozno doma in naš šofer ne bo imel težav. Imeli
smo se lepo.
Se vidimo.

Da je ta fizioterapevtska skupina v Bolnišnici
Brežice res dobra, sem slišal od znancev in
prijateljev že pred tem, sedaj pa sem se še na
svojem primeru prepričal, da je bilo njihovo delo
opravljeno na visokem strokovnem nivoju in zelo
učinkovito.

Mija Novak

Zaradi tega bi se rad javno, preko vodstva
Bolnišnice Brežice, zahvalil za njihovo delo in
njim, ter vodstvu bolnišnice, izrekam POHVALO
za
doseganje
zelo
dobrih
rezultatov
fizioterapevtske aktivnosti, katere smo deležni
kot obiskovalci, oziroma pacienti.
Hvala vsem vam, ki z opravljanjem svojega
poslanstva, pomagate pri rehabilitacij naših
poškodb.
Podbočje, 29. aprila 2019
Karl D. Bučar, osebno

POREZEN IN BOLNIŠNICA FRANJA
Za aprilski izlet smo se »fit frajlice« pridružile
Planinskemu društvo Brežice, ki se je odpravil na
Porezen in v Bolnišnico Franja. Vreme do zadnjega
trenutka ni pokazalo prave slike, vendar je za
soboto končno nehalo deževat. Z mini busom smo
krenili proti Ljubljani in naprej proti Škofji loki. Tu pa
se je bilo treba odločit, kam naprej: Poljanska ali
Soriška dolina, Ker smo bili na prostem dnevu,
nismo preveč razmišljali in se seveda nepravilno
odločili. Še dobro da je delal Garmin, ki nas je po
veliko levih in desnih ovinkih končno pripeljal do
Petrovega brda in našega izhodišča za pot na
Porezen. Kar hitro smo bili v koloni, ki je dobre volje
krenila v kar strm breg. Na čelu kolone pa dva mala
hitra planinca in seveda mali pes, ki je imel kar
veliko dela, da je nadzoroval kar dolgo kolono. Ko
smo bili že kar malo utrujeni, nas je pričakal sneg
na poti in nam dal voljo, da smo nadaljevali naprej
do koče, ki je bila skrita v megli in smo jo zagledali
tik preden smo prišli do nje. Končno malica, ki je kot
po navadi vsebovala VSE, zraven pa še štrudelj in
štruklji, ki so bili super. Ker se držimo 40 dni brez
alkohola, je bil čaj zelo dober. Pot smo nadaljevali
naprej proti bolnici Franja. Megla povsod okoli nas,
tako da je bilo treba iskati najprej pot, nato pa še
malega psa, ki se je odpravil malo po svoje. Končno
smo našli pot in psa ter krenili naprej. Megla nam ni
dovolila nobenega razgleda, vendar smo bili veseli,
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URNIK POHODOV
Za majski izlet se dobimo v soboto, 11. 5. 2019
ob 8.00 uri na starem mestu (bivši pljučni
oddelek).
Z avtomobili se bom peljali mimo Pavlove vasi
do Kerinovega znamenja. Tu se bo začela naša
pot. Naprej se bomo povzpeli na Veliki vrh k
spomeniku tolarja, nato pa pot nadaljevali
naprej do gradu Podsreda. Tu bo počitek in
malica. Pot nas bo naprej vodila do Pečic in
nato nazaj na goro in po njenem grebenu do
Kerinovega znamenja. Hoje bo za 6 - 7 ur.
Vabljeni, da se nam pridružite in preživite dan
v dobri družbi in lepi naravi.

SMEH JE POL ZDRAVJA
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Vir: Spletna pošta




KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- ROGULJ Dinko (1. 4. 2019),
- COCOJEVIĆ Snežana (1. 4. 2019),
- DERŽIČ Helena (1. 4. 2019),
- RIBIČ Katarina (1. 4. 2019),
- JAZBINŠEK Ines (8. 4. 2019),
- VOLČANJŠEK Monika (10. 4. 2019),
- KERIĆ Nataša (11. 4. 2019),
- PETACI Andrej (11. 4. 201),
- HOTKO Suzana (24. 4. 2019),
- JALOVEC Mateja (24. 4. 2019),
- IMPERL Klavdija (24. 4. 2019).
Prenehanje delovnega razmerja:
- BELAK Urška (14. 4. 2019),
- JALOVEC Andreja (16. 4. 2019),
- AVŠIČ Davorin (18. 4. 2019),
- MEDVED Marko (30. 4. 201),
- ZUPANČIČ Katarina (30. 4. 2019),
- GALISTA Anica - upokojitev (30. 4. 2019).
Stanje kadra na dan 30. 4. 2019: 359 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 3. 2019 je
znašalo 353,32, od tega 344,32 rednega dela, 3
pripravniki in 3 udeleženci javnih del.

















Zadnji teden maja – Evropski teden boja proti
raku, Mednarodni teden gibanja,
5. maj – Svetovni dan pljučne hipertenzije,
Mednarodni dan higiene rok, Mednarodni ban
babic,
8. maj – Mednarodni dan rdečega križa,
10. maj – Svetovni dan gibanja za zdravje,
Svetovni dan možganske kapi,
12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester,
14. maj – Evropski dan boja proti melanomu,
15. maj – Mednarodni dan družine, Mednarodni
dan ozaveščanja o tuberozni sklerozi,
17. maj – Svetovni dan hipertenzije,
19. maj – Svetovni dan družinskega zdravnika,
Svetovni dan hepatitisa, Svetovni dan kronične
vnetne črevesne bolezni,
20. maj – Mednarodni dan celiakije,
21. maj – Dan tajnic Slovenije,
22. maj – Evropski dan debelosti,
25. maj – Svetovni dan bolezni ščitnice,
28. maj – Mednarodni dan aktivnosti za zdravje
žensk,
30. maj – Svetovni dan nočnega močenja,
31. maj – Svetovni dan brez tobaka.

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! 

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

Za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju sta prejeli jubilejno nagrado:
MATJAŠIČ Janko, vratar
ČESTITAMO!

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK




Maj – Evropski mesec možganov,
Prvi torek maja – Svetovni dan boja proti astmi,
Zadnja sreda maja – Svetovni dan multiple
skleroze,
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