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SELITEV ENDOSKOPSKE AMBULANTE
Vse uslužbence SB Brežice obveščamo, da se
s ponedeljkom, 9. 5. 2022 endoskopska
ambulanta seli v nove prostore (bivši radiološki
oddelek).
Anica Hribar, direktorica

ČIPI ZA MALICO
Prosimo vse uslužbence SB Brežice, ki
prihajajo v bar in menzo, da nosijo s sabo čip
za malico, saj pri ročnem vnosu plačnika
pogosto prihaja do napak pri knjiženju in
obračunu malic ter napitkov na napačno
osebo. Tudi sicer imamo v kuhinji novo
zaposlene, ki ne poznajo vseh uslužbencev
bolnišnice.
Kdor nima ključka, naj sporoči vodji kuhinje
Bernardi Zakrajšek svoje podatke (ime,
priimek, matično številko in stroškovno mesto),
da bo dobil nov ključek.
Anica Hribar, direktorica

VOŠČILO OB MEDNARODNEM DNEVU
BABIC IN MEDICINSKIH SESTER

DUHOVNA OSKRBA BOLNIKOV V
SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
V kletnih prostorih bolnišnice je kapelica
Lurške Matere božje. Maše za pripadnike
rimskokatoliške
vere
bodo
ponovno
organizirane vsak torek ob 19. uri od 24. 5.
2022 dalje. Duhovna oskrba v bolnišnični
kapeli je v sedanjih epidemioloških razmerah
namenjena izključno pacientom, ki so
hospitalizirani v SB Brežice.
Duhovnik, ki bo opravljal obred, vstopa in
izstopa v bolnišnico v Urgentnem centru.
Sprejme ga vratar oziroma administrator in ga
spremi do kapelice.
O možnosti udeležbe pacientov na maši,
uslužbenci oddelkov obveščajo paciente in
svojce, ki takšno oskrbo želijo.
Anica Hribar, direktorica

MEDNARODNI DAN HIGIENE ROK

V bolnišnici smo mednarodni dan higiene rok
obeležili s postavitvijo tržnice, ki se je nahajala
na vhodu D in na vhodu UC. Uporabnike in
zaposlene smo poučevali o pomenu higiene
rok.
Vse zaposlene prosim, da se še naprej trudite
in upoštevate 5 momentov za higieno rok (pred
stikom z bolnikom, pred aseptičnimi posegi, po
stiku z bolnikom, po stiku z bolnikovimi
telesnimi tekočinami, izločki, izmečki in
iztrebki, po stiku z bolnikovo okolico in
pripomočki).
…Higiena rok je v vaših rokah.

5. 5. obeležujemo mednarodni dan higiene rok.
Svetovna zdravstvena organizacija vsako leto
določi drugo temo. Letošnja tema je »Združimo
se za varnost, očistimo roke«.

Tinkara Pacek, DMS, pomočnica direktorice
za področje ZN in oskrbe, v.d., SOBO

POHVALE IN ZAHVALE
ZAHVALA DR. ROZMANU
Vsakoletno ozaveščanje o higieni rok ima
pomembno vlogo pri izboljševanju in osvojitvi
najboljših
praks
preprečevanja
in
obvladovanja okužb ter preprečevanja širjenja
nalezljivih bolezni. Higiena rok je v današnjem
času, ko se soočamo z epidemijo COVID-19,
dobila še večji pomen. Postala je nepogrešljiv
del našega vsakdana, postala je dejanje, ki
rešuje življenja.

Dne 22.4.2022 sem imela operativni poseg pri
Rozmanu Marjanu, dr. med. spec. ortoped.
S tem mailom bi se želela dr. Rozmanu lepo
zahvaliti za odnos in skrb, ki ga je izkazal do
mene kot njegove pacientke.
Iskrena hvala.
Anica Vončina
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lahko trdim, da se vaša hrana ne more
primerjati s tisto v UKC, je veliko boljša.
Skratka, hvala vsem in za vse...
POHVALA MARTINE PINTERIČ
(URADNI ZAZNAMEK)
Dne 8. 4. 2022 smo v tajništvo bolnišnice po
telefonu prejeli pohvalo za opravljeno
zdravljenje na ginekološko - porodnem
oddelku
Gospa Marija Pinterič je neizmerno zadovoljna
z zdravstveno oskrbo in zdravstveno nego, ki
je je bila deležna v naši bolnišnici. Na oddelku
se je zdravila od 6. – 10. 4. 2022.
Iskreno se zahvaljuje zdravnici Mateji
Vukmanič Pohar, dr. med. in ostalim
zdravnikom, ki so bdeli nad njenim zdravjem,
enako pa se za vso skrb in pomoč zahvaljuje
vsem medicinskim sestram.
Brežice, 8. 4. 2022
Zapisala: Anica Hribar, direktorica

Lep pozdrav.
Egon Cokan

URNIK POHODOV
V mesecu maju gremo na izlet proti
Primorski. Štart bo v soboto, 14. 5. 2022 ob
7.00 uri zjutraj na starem mestu (parkirišče
za bivšim pljučnim oddelkom). Z
avtomobili se bomo peljali do Hrastovelj,
nato pa pot pod noge do Marezig. Tam bo
malica in po želji degustacija v fontani za
refošk, nato pa nazaj delno po isti poti
delno pa ne. Hoje bo za 8 - 9 ur, vendar
samo en malo daljši vzpon.
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam«
ter dan preživite v dobri družbi in lepi
naravi.

SMEH JE POL ZDRAVJA

POHVALA INTERNEMU ODDELKU
Pozdravljeni.
Dne 6. 4. 2022 okoli 19.15 ure se mi je ob
fotografiranju sončnega zahoda ob brežiškem
jezeru sprožil vgrajeni defiibrilator. Mimoidoča
sta mi pomagala, da sem pristal na urgenci
vaše bolnišnice, kjer je pregled opravil mlajši
zdravnik. Bil sem lepo in profesionalno
obravnavan - vsa pohvala.
Nato sem še 2 dni ostal na opazovanju polintenzivni oddelek. Že ob prihodu sem bil
zelo presenečen nad samimi prostori, čistočo
in prijaznostjo zdravstvenih delavcev. Tudi v
nadaljevanju sem zaznal, tako do mene kot
drugih pacientov tisti pravi odnos. Tako
zdravnica Irena Zlatanović, medicinski brat
Klemen in ostali so imeli do mene tisti pravi
odnos, ki ga pač potrebuješ, ko si ne najboljše
volje potreben zdravljenja. V zadnjih 3 letih
sem kar nekaj dni preživel v UKC LJ, zato

Vir: Splet

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- KNEZIĆ FRKOVIĆ Biserka (1. 4. 2022),
- PETERMANEC Amadeja (1. 4. 2022),
- ŽNIDERIČ Slavica (1. 4. 2022),
- GJOSHI Aferdita (5. 4. 2022),
- ŠOBAN Špela (11. 4. 2022),
- DUHANIČ Martina (23. 4. 2022).
Prenehanje delovnega razmerja:
- STERGAR Nikita (10. 4. 2022),
- BAŠIČ Mateja (13. 4. 2022),
- HOČEVAR Janez (17. 4. 2022),
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-

CESAR Andreja (19. 4. 2022),
GERJEVIČ Alberto (29. 4. 2022),
SIMENDIĆ Milanka (30. 4. 2022).





Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas:
- PAVLOVIČ Laura.




Stanje kadra na dan 30. 4. 2022: 383
zaposlenih.








Število zaposlenih iz ur na dan 31. 3. 2022 je
znašalo 362,92 rednega dela, 13 pripravnikov
in 7 javnih del.

***JUBILEJNE NAGRADE***
Za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno
nagrado:
KALIN VERONIKA, DMS
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 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! 
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