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ANKETE 
 
V obdobju januar – maj 2021 so hospitalizirani 
pacienti izpolnjevali anketne vprašalnike o 
zadovoljstvu z našimi storitvami. Do 30. 4. 
2021 je bilo vrnjenih 172 izpolnjenih 
vprašalnikov, od tega je bilo anketiranih 29 
moških, 140 žensk. 
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  
 kirurški oddelek: 32, 
 ginekološko-porodni oddelek: 80, 
 interni oddelek: 13, 
 pediatrični oddelek: 47. 

 
Največ pacientov, 116 oz. 67 %, se je na 
oddelku zdravilo od 0 do 3 dni.  
 
1. Vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos 
osebja ob sprejemu 
 
Zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico je 
imelo 143 bolnikov (83 %). Najboljši vtis z 
odnosom osebja ob sprejemu so imeli pacienti 
na otroškem, ginekološko porodnem in 
kirurškem oddelku, sledi interni oddelek.  
 
2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v 
bolnišnici 
 
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z 
osebjem v povprečju zelo zadovoljni (ocena 
4,9 na lestvici od 1-5). Hospitalizirani pacienti 
so bili najbolj zadovoljni z bolniškimi 
strežnicami in medicinskimi sestrami, sledijo 
radiološki inženirji, administrativno osebje, 
laboratorijski inženirji, zdravniki vratarji in 
fizioterapevti.  
 
3. Varovanje zasebnosti 
 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila 
njihova zasebnost na oddelku varovana (94 
%), ta je bila najbolj varovana na otroškem 
oddelku in ginekološko – porodnem oddelku, 
sledita kirurški in interni oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
 
Pacienti so se srečevali v glavnem z 
nasmejanimi obrazi osebja (77 %), največ 
nasmejanega osebja so srečali na ginekološko 
– porodnem oddelku, nato na kirurškem, 
otroškem in internem oddelku. 
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5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti 
večinoma (90 %) zelo zadovoljni. Z 
zdravljenjem so bili pacienti po večini zelo 
zadovoljni (ocena 4,9), najbolj na ginekološko 
– porodnem oddelku (ocena 5), sledijo otroški, 
kirurški in interni oddelek. 
 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
 
S kakovostjo prehrane so bili pacienti 
načeloma zadovoljni (4,6 na lestvici od 1-5), 
najbolj zadovoljni so bili s količino in časom 
serviranja, sledijo temperatura, raznolikost, 
kakovost postrežbe in okus. Na splošno so bili 
s hrano najbolj zadovoljni pacienti na 
ginekološko-porodnem in kirurškem oddelku, 
sledita otroški in oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in 
prostorov 
 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti 
zelo zadovoljni (98 %). Najbolj so bili s čistočo 
zadovoljni pacienti na ginekološko-porodnem 
in otroškem oddelku, sledita kirurški in interni 
oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani 
pacienti ocenili z oceno 4,9 (90 % vseh 
anketiranih). Najbolje so jo ocenili na otroškem 
oddelku (ocena 5), sledijo kirurški, ginekološko 
– porodni in interni oddelek. 
 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
 
Pri urniku obiskov težko podamo realno oceno 
o zadovoljstvu bolnikov, saj so bili zaradi 
epidemije COVID-19 obiski prepovedani. 
 
10. Možnost stika s svojci 
 
Možnost stika s svojci je imelo 58 % 
anketirancev (večinoma po telefonu), kar je 
posledica prepovedi obiskov v času epidemije 
covid-19. 
  
11. Pohvale, pritožbe in druge pripombe: 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 

 
 Pohvala za rešilni avto, ki se je takoj 

odzval, ko smo klicali. Sprejel me je dr. 

Županič Matic tako toplo, saj je bil zadnji 
dan v letu. Res za pohvalit, da so zdravniki 
takšni, da se zavzamejo za človeka. Še 
enkrat hvala lepa vsem skupaj, posebno 
dr. Županiču in sestram. 

 Bila sem že na drugi operaciji pri vas in 
mislim, da se zelo trudite za paciente. 
Odhajam z najboljšimi vtisi. Hvala lepa! 

 Ko si v bolnišnici bolan (star), vsak 
nasmešek in prijazna beseda veliko, zares 
veliko vplivata na bolnikovo dobro počutje. 

 Nadvse prijazna bolnišnica. Zelo prijazno 
osebje, ki zelo olajša bivanje v bolnišnici in 
omili strah pred posegom. Super kirurg dr. 
Babič in celotna ekipa. Le tako naprej! 
Hvala! 

 Vse  je bilo zelo v redu. Nič ne bi 
spremenila. Pohvalno. 

 Nagraditi sestre, ker so zelo predane 
svojemu delu: pripravljene pomagat 
vsakemu posamezniku. Zelo pozitivna 
ocena za vse sestre in zdravnike. 

 Vsi, ki ste delali z menoj, ste vredni 
velikega spoštovanja – velik poklon. 
Čeprav je beseda hvala že izpiljena, vam 
vseeno rečem: »HVALA VAM! IZREDNI 
STE!« 

 Moje mnenje je, da so zdravniki vrhunski, 
dostopni in imajo lep človeški odnos. Hvala 
posebno dr. Babiču. 
 

2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 

 Strokovno, dostopno in zelo prijazno 
osebje. Počutila sem se varno. Zelo mirna 
porodnišnica in lepa porodna izkušnja. 
Hvala 

 Vse več kot odlično. Osebje za 10!! 
 Vse pohvale celotnemu osebju, vsem 

babicam in ekipi, ki mi je pomagala pri 
porodu. 

 Super ste, le tako naprej! 
 Zelo lepo poskrbijo za paciente. Prijazno 

osebje, vedno ponudijo pomoč, so zelo 
prijazni in vedno na voljo (za karkoli, 
dodatne potrebščine). Čistoča na nivoju. 
Super izkušnja. Z veseljem pridem tudi 
drugič! 

 Zelo, zelo bi rada pohvalila celotno ekipo, 
ki je v teh dneh skrbela zame in za mojega 
otroka. Še posebej bi pohvalila gospo 
Marijo, ki mi je zelo veliko pomagala in 
imela odličen odnos. HVALA! 

 Vse pohvale, res zelo zadovoljna s 
celotnim osebjem. 

 V teh norih in čudnih časih ste poskrbeli, da 
sem bila zadovoljna, sita in dobre volje. 
Čeprav obiski niso bili dovoljeni, nisem bila 
žalostna, saj se mi zdi, da sem se s svojo 
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novo kepico sreče  še bolj pristno in 
globlje povezala. Hvala vsem na oddelku 
za odlično požrtvovalno delo. Veliko 
uspehov še naprej. 

 Želela bi se lepo zahvaliti za vso pomoč pri 
negi po carskem rezu ter za vso skrbnost 
in nego našega Izaka. Res je v takšnih 
trenutkih vsako prijazno dejanje in beseda 
veliko in ob tem velika HVALA celotnemu 
kolektivno ginekološkega oddelka, kot tudi 
vsemu ostalemu osebju, ki odlično skrbi za 
nego mamic in novorojenčkov. 

 Čudovito, profesionalno, prijazno in 
ustrežljivo osebje – prezadovoljna! Hvala 
vam za lepo izkušnjo. 

 Super ste, vse pohvale ginekološkemu 
oddelku! 

 Beseda hvala ni dovolj, da izraziva 
zadovoljstvo in srečo, da sva bivala pri vas. 
Vse pohvale prav vsakemu posebej 

 Še enkrat bi rada pohvalo izrekla nočni 
ekipi porodnega oddelka, s katero smo 
odlično sodelovali, ko se je rodila moja 
Ana. Vse pohvale tudi celotni ekipi 
oddelka, ki je v času bivanja skrbela za 
naju. Še enkrat velika hvala! Hvala tudi 
kuharicam za dobro hrano! 

 Hvala celotni ekipi. Z našim malim 
korenjakom sva se v vaši družbi počutila 
odlično!  

 Zelo, zelo vsi prijazni. 
 Tokrat sem pri vas rodila že tretjič in bila, 

kot vedno, zelo zadovoljna z vrhunsko 
storitvijo, ki jo zagotavlja vaše predano 
osebje. Hvala vsem in vsakemu posebej!  

 Zahvala celotni ekipi za vso strokovno 
podporo, dostopnost in prijaznost. Že 
drugič sem preživela odlično izkušnjo z 
vami, počutila sem se varno v vaših rokah. 

 Zelo sem bila zadovoljna z bivanjem v vaši 
bolnišnici. Osebju pa poklon – zelo skrbijo 
za paciente, prijazni, nič jim ni težko, tudi 
če smo pacienti malo tečni. Beseda hvala 
je kar premalo za vse! 

 Vse pohvale ginekološkemu oddelku. 
Odlični ste! 

 Nadaljujte tako še naprej, saj ste super 
ekipa. 

 Sestra Martina - vse pohvale, 
profesionalna, vedra, hitra, učinkovita. 
Brežice je malo mesto, vendar ima boljšo 
bolnišnico od mnogih hrvaških. 

 Pohvale dr. Gjakovu, sestri Mateji Č. in 
Aniti M. 

 Odlično osebje: babice, zdravniki in sestre! 
 V času zdravljenja pri vas sem bila deležna 

strokovnega pristopa. Na vsa vprašanja, ki 
so me begala, sem dobila jasen odgovor. 
Nikoli nisem imela občutka, da bi z 

vprašanji bila v nadlego. Še enkrat se vam, 
dr. Mateja Vukmanič Pohar, iskreno 
zahvaljujem za vse, kar ste storili zame. 
Hvala tudi vsem, brez katerih moje 
okrevanje ne bi bilo tako uspešno. 

 Iskrena hvala babicam in ginekologinji v 
porodni sobi. Vaša spodbuda med 
porodom je bila ključna, da se je porod 
zaključil tako uspešno. HVALA! 

 Hvala celotnemu osebju za pomoč in 
oskrbo, še posebej gre zahvala dr. Gjakovu 
za skrb ob porodu in nudenje profesionalne 
oskrbe med porodom, da se je vse dobro 
razpletlo. Hvala. 

 Vsi zaposleni opravljajo svoje delo več kot 
profesionalno. Veliko pozitivne energije 
vlada med zaposlenimi, prenašajo pa jo 
tudi na bolnike. Le tako naprej! 

 Zelo prijetno pozitivno presenečena. 
 Rada bi pohvalila babico Teo Orožen za 

prijaznost in srčnost pri svojem delu ter 
sestri Marijo Stanič in Špelo Vene za 
prijaznost in pomoč. 

 Moram vas pohvalit za suveren in prijazen 
odnos med kompliciranim porodom. Ves 
čas sem se počutila popolnoma varno. 
Hvala! 

 
3) Interni oddelek: 

 
 Kar tako naprej. Ostanite zdravi! In še 

naprej tako pridni in veseli  
 Vse super  
 
4) Otroški oddelek: 

 
 Dobre sestre in vzgojiteljica.  
 Celotnemu osebju otroškega oddelka in 

osebju, ki je opravilo operativni poseg z dr. 
Županičem, vse pohvale. 

 Vse super. 
 Zelo prijazno osebje. S sinom sva se 

počutila super in varno. 
 Lepa izkušnja. Hvala! 
 Super ste! Le tako naprej in hvala!  
 Na oddelku sem se počutila domače in 

sproščeno in to je največ, kar šteje. Osebje 
je zelo prijazno in razumevajoče. Čuti se 
pozitivna energija. Hvala za vso pomoč in 
še naprej delajte s takšno energijo.  

 Zelo prijazno osebje in zdravniki. Hitro 
odzivne sestre, ki vedno rade priskočijo na 
pomoč. 

 Super kolektiv, kar tako naprej. 
 Osebje na otroškem oddelku je resnično 

strokovno in prijazno. Že ob vstopu na 
oddelek se je takoj začutila pozitivna 
energija, dobra volja in dobrosrčnost, 
skrbnost za naše otroke in nas starše, 
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medsebojno razumevanje sodelavcev. Le 
tako naprej in velika HVALA! 

 Osebje zelo prijazno. Z bivanjem smo bili 
zelo zadovoljni, sestre ustrežljive. Kljub 
stresu zaradi bolezni sem se na oddelku 
počutila dobro.  

 Zelo prijazne sestre. 
 Super, da lahko starš prespi na postelji. 
 Zelo lepo so me sprejeli, in ko sem 

poklicala na pomoč, so prišli takoj. 
Zdravnice so bile zelo prijazne do mene in 
hčerke. Obroki so bili dobri in okusni. Hvala 
za vse. 
 

Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Ker sva bila s sostanovalcem kar dolgo v 

bolnišnici, sva oba pogrešala TV, ki ni 
deloval (kljub opozarjanju in raznih ogledih 
hišnika). To se pravi, da sva bila kar cel 
mesec brez  TV (v tišini), kar naju je oba 
motilo, ker sva se počutila odrezana od 
sveta. Prosila sva, če jo lahko zamenjajo, 
kar pa ni naletelo na plodna tla. TV še 
vedno ne deluje, tako da je to edina slaba 
izkušnja, ki sva jo imela. 

 Nujno zamenjati stare postelje. Naročiti 
nove vzglavnike in odeje. 

 Predlagal bi nova ležišča, ker se na teh spi 
zelo slabo. Ležišča so dotrajana, trda in za 
mene osebno prekratka. Z novimi ležišči bi 
zelo izboljšali bivanje pri vas. 

 Če bi lahko imel obiske, bi bilo res super. 
 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 

 
 Da bi se kljub COVID-19 omogočilo 

partnerju obisk na oddelku, saj je bil ob 
porodu tudi prisoten. 

 Za nekoga, ki mora okrevati po porodu, 
dojiti, biti ponoči na nogah z otrokom, je 
hrane premalo, mesa skoraj ni, 
polnovrednost je vprašljiva, čas med 
večerjo in zajtrkom pa nesprejemljivo dolg 
glede na vzrok bivanja v bolnišnici.  

 Vzglavniki na posteljah so zelo neudobni  
 Predlagam izolirano porodno sobo.0 

 
3) Interni oddelek: 
 Malo več pozornosti do bolnika. 
 Premalo informacij od zdravnika. 

 
4) Otroški oddelek: 
 Zavedam se, da je težko delati z otrokom, 

ki iz strahu ne sodeluje in joče. Pa vendar 
se je treba zavedati, da so to otroci z 
različnimi izkušnjami in osebnostmi, in da 

je na nas odraslih, da kontroliramo svoje 
reakcije in čustva. 

 Kava pri zajtrku. 
 Bolj raznoliki obroki, ki bi bili bolj primerni 

za otroke. 
 Prosim, da se v kuhinji bolj potrudijo za 

raznolikost obrokov – primernih za otroke. 
Poskrbite, da bodo zdravniki govorili 
razločno – slovensko. 

 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA OSEBJU INTERNEGA 
ODDELKA 

 
Spoštovani. 
 
V torek, 20.04.2021 se je od nas poslovila 
najina draga mama, ki je zadnja dva dneva 
preživela v bolnišnici. 
 
Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo dr. 
med. Regvat Petri za vso strokovnost, skrb, 
požrtvovalnost, dobrosrčnost in prijaznost, ki 
ste jo namenili nam in naši mami. 
 
Iskrena hvala, da ste nam kljub omejitvam 
zaradi Covid-19 situacije dovolili, da smo bili 
lahko še ob njej v njenih zadnjih trenutkih 
življenja. 
 
Velika hvala tudi dr. Vučkoviću in osebju 
internega oddelka. 
 
Žal življenje v bolnišnici ne piše vedno zgodb s 
srečnim koncem. In zato je še toliko bolj lepo 
vedeti, da zaposleni uslužbenci, ki v takšnih 
trenutkih velikokrat ostanejo edina podpora 
tako bolnikom kot tudi svojcem, premorejo 
toliko empatije in srčnosti, kot smo je doživeli 
ob slovesu naše mame.  
 
Želimo vam, da ostanete še naprej tako 
kakovostna in uporabnikom prijazna 
bolnišnica.  
 
 
Marinka Žrlič in Irena Humek-Kok z 
družinama 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

POHVALA EKIPI ORL 
 

Ker smo nagnjeni bolj h kritiziranju, bi jaz rada 
pa pohvalila ORL oddelek, posebej sestro 
Janjo in Moniko ter dr. Spudića. So res prijazni 
in bi bilo dobro, da bi se še ostali zgledovali po  
njih. 
 
Hvala jim. 
 
Katarina Zalokar 
 

 
 

ZAHVALA KIRURŠKEMU IN 
NEGOVALNEMU ODDELKU 

 
Spoštovani. 
 
Zaradi poškodbe komolca je bila moja mami, 
Anica Šmid, dne, 8. 3. 2021, sprejeta v 
bolnišnico Brežice.  
 
Z vaše strani je bila zelo lepo sprejeta, 
oskrbljena in potem posledično zaradi 
poškodbe operirana. 
 
Ker je operacija potekala brez zapletov, bi 
mami lahko bila 10.3.2021, že odpuščena v 
domačo oskrbo. 
 
In na tem mestu se moram osebno zahvaliti 
predstojniku dr. Matjažu Pohar, ki je razumel 
stisko, da moja mami ni samostojna in da ne 
more v takšnem stanju v domačo oskrbo ter je 
po posvetu z maminim osebnim zdravnikom 
odredil premestitev na negovalni oddelek za 
30 dni. Že na kirurgiji je bilo osebje zelo 
prijazno. 
 
Za negovalni oddelek pa, iz srca, samo 
pohvalne besede. Iskrena hvala vsaki sestri 
posebej, ki je skrbela in se trudila z mojo mami. 
Še posebej bi se zahvalila sestri Valeriji, s 
katero sem bila največ v kontaktu po telefonu. 
Vedno me je bila pripravljena poslušati, vse 
informacije v zvezi z mamo sem dobila. 
Prijaznost, empatija, čut za osebo na drugi 
strani telefona - iskrena hvala sestra Valerija. 
 
Če bom kdaj morala (pa upam, da ne kmalu) v 
bolnišnico, si res želim, da tako prijazno osebje 
skrbi zame. Hvala za vse, kar ste naredili za 
mojo mamo. Ne glede na mamin  rezultat - 
mogoče se niti ne zavedate, vendar ste veliko 
pomagali.  
 

Vsaj moj oče se je za en mesec psihično 
odpočil in začel se je, tudi z vašo pomočjo, 
premik z zdravljenjem pri moji mami. Mislim na 
obisk psihiatra v bolnici in odrejena terapija. 
 
Vodstvo bolnice - iskreno ste lahko veseli, 
ponosni, da imate, v teh malo »čudnih časih« 
takšno zdravstveno osebje v svojem krogu.  
 
Iskrena hvala. 
 
Lep pozdrav. 
 
Melita Šmid 

 
 

POHVALA OSEBJU GINEKOLOŠKO 
PORODNEGA ODDELKA 

 
Pohvalila bi CELOTNO osebje. Zelo so bili 
prijazni, potrpežljivi in razumevajoči. 
 
Res hvala, saj v takih trenutkih človek 
potrebuje sočutje in nekoga, ki te razume. 
Meni je to še kako pomagalo. 
 
Hrana je bila dobra in nič mi ni manjkalo. 
 
V bolnišnico se nihče rad ne vrne, a če bi 
morala, bi prišla zopet sem. 
 
HVALA ZA VSE IN VSE DOBRO! 
 
Urška  
 

 
 

POHVALA PEDIATRIČNI ALERGOLOŠKI 
AMBULANTI 

 
Pozdravljeni. 
 
Letos poleti smo potrebovali alergološki 
pregled naše deklice Elene Del Monaco. Po 
celi Sloveniji smo iskali zdravnika, ki bi lahko 
otroka pregledal v razumnem času. Šele v vaši 
bolnišnici sem naletela na prijazen odziv, kajti 
ponekod niso dvigovali telefona niti odgovarjali 
na elektronsko pošto. 
 
S tem v zvezi želim pohvaliti medicinsko sestro 
(žal ne vem, kako se piše), ki dela v pediatrični 
alergološki ambulanti. Gospa je razumela našo 
skrb in našla prost termin v zelo kratkem času. 
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Tudi ob samem pregledu sta bila sestra in 
zdravnik dr. Žarković zelo prijazna in skrbna. 
Zato se obema še enkrat zahvaljujem. 
 
Lep pozdrav. 
 
Staša Kokot 
 
 

PIŠECE 
 
Nov izlet, zopet omejitve. Še sreča, da imamo 
v domači občini veliko lepih hribčkov, ki vabijo 
na pohod. Zanimiva skupina »fit frajlic« in mali 
pes smo se z avtomobili odpeljali proti gradu 
Pišece, ki je bil izhodišče za naš izlet. Dobre 
volje in v veselem klepetu, saj se z nekaterimi 
že lep čas nismo srečale, smo šle najprej do 
lepo obnovljenega gradu, nato pa po cesti čez 
Rigel do cerkve sv. Jederti in lepemu pogledu 
na celo dolino brežiškega morja naproti. Malo 
počitka, nato pa naprej proti Kerinovemu 
znamenju in po planinski poti do velike bukve 
ter naprej do vrha Špička. Na vrhu malo 
počitka, obvezno zvonjenje, kakšna slikica in 
nazaj do velike bukve in malice, ki je kot po 
navadi vsebovala VSE. Pot v dolino je minila 
kar mimogrede. Načrti za nov pohod so tudi 
narejeni.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 

 
 

 
 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- HROVAT KRSTIČ Anja (1. 4. 2021), 
- COCOJEVIĆ Goran (1. 4. 2021), 
- CVETKOVIČ Majda (5. 4. 2021). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- SYLEJMANI Ermira (11. 4. 2021), 
- GASHI Egzona (11. 4. 2021), 
- KUHAR Aljoša (13. 4. 2021), 
- SLAK Anica (20. 4. 2021), 
- PETROVIĆ Vesna (24. 4. 2021), 
- OŠTIR Maja (30. 4. 2021). 
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Stanje kadra na dan 30. 4. 2021: 371 
zaposlenih. 
 
Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas: 
- PAVLOVIČ Milena, 
- ŠPILER Tadeja, 
- KELHAR Amadeja. 
-  
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 3. 2021 je 
znašalo 31,97, od tega 349,97 rednega dela, 5 
pripravnikov in 7 javnih del.  
 
Dne 1. 5. 2021 je postal strokovni vodja 
internega oddelka KOGOVŠEK Klemen. 
 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

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

jubilejno nagrado: 
 

SIMONČIČ PLANTAN VALERIJA 
 

Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju je prejela jubilejno 

nagrado: 
 

OGOREVC ANA MARIJA 
 

ČESTITAMO! 
 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
 Maj – Evropski mesec možganov, 
 Prvi torek maja – Svetovni dan boja 

proti astmi, 
 Zadnja sreda maja – Svetovni dan 

multiple skleroze, 
 Zadnji teden maja – Evropski teden 

boja proti raku, 
 Zadnji teden maja – Mednarodni teden 

gibanja, 
 5. maj – Svetovni dan pljučne 

hipertenzije, 
 5. maj – Mednarodni dan higiene rok, 
 5. maj – Mednarodni dan babic, 
 8. maj – Mednarodni dan rdečega 

križa, 
 8. maj – Svetovni dan raka jajčnikov, 
 10. maj – Svetovni dan gibanja za 

zdravje, 
 10. maj – Svetovni dan možganske 

kapi, 
 12. maj – Mednarodni dan medicinskih 

sester, 

 14. maj – Evropski dan boja proti 
melanomu, 

 15. maj – Mednarodni dan družine, 
 15. maj – Mednarodni dan ozaveščanja 

o tuberozni sklerozi, 
 16. maj – Mednarodni dan svetlobe, 
 17. maj – Svetovni dan hipertenzije, 
 19. maj – Svetovni dan družinskega 

zdravnika, 
 19. maj – Svetovni dan hepatitisa, 
 19. maj – Svetovni dan kronične vnetne 

črevesne bolezni, 
 20. maj – Svetovni dan čebel, 
 20. maj – Mednarodni dan celiakije, 
 21. maj – Dan tajnic Sovenije, 
 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!  
 
 

 
 

 
 
 
 


