
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 
Številka 6, letnik 13 
 
INFORMIRANJE O MOŽNOSTI OKUŽBE S 

COVID-19 
 
Vse zaposlene v prilogi tega glasila seznanjamo 
z dopisom Ministrstva za zdravje Informiranje o 
možnosti okužbe s COVID-19, št. 181-15/2020-
1874, z dne 4. 6. 2020, zaradi ponovnega odprtja 
meja, množičnejših potovanj v tujino v času letnih 
dopustov in posledično povečani možnosti 
okužbe s COVID-19. 
 
Prosimo, da si navedeni dopis preberete ter kot 
delodajalec pričakujemo, da boste zaposleni 
ravnali odgovorno in skladno z navodili MZ, da 
preprečimo širjenje okužb. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

DONACIJA IZ STEKLARNE HRASTNIK 
 
Iz Steklarne Hrastnik d.o.o. smo prejeli naslednjo 
donacijo: 
 
- 6 kom steklenic 1/1 (olje ali kis) 
- 12 kom vrčev za vodo 
- 72 kom stekleničk  
- 60 kosov steklenih kozarcev  po 0,20 l 
 
Donatorju se iskreno zahvaljujemo. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

PROJEKT ŠIPK - ANKETA 
 
Spoštovani, 
  
Smo skupina študentov različnih slovenskih 
fakultet, ki pod mentorstvom strokovne 
sodelavke Mete Bogovič, mag. farm., in 
pedagoške mentorice doc. dr. Malči Grivec 
izvajamo Projekt z naslovom Odpadna zdravila – 
ekološki in ekonomski problem. Projekt je na 
razpis Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist (ŠIPK) prijavila Univerza v Novem mestu 
Fakulteta za ekonomijo in informatiko, partner 
projekta pa je Javni zdravstveni zavod Splošna 
bolnišnica Brežice. 
  
Cilj projekta je ozavestiti ljudi, da so zdravila 
nevaren odpadek, katerih napačno shranjevanje 
in umeščanje odpadnih zdravil med navadne 
odpadke predstavlja nevarnost, tako za družbo 
kot okolje. Med drugim bomo naredili raziskavo 
med prebivalci Slovenije, da bomo ugotovili, kje 
ljudje odlagajo zdravila ter koliko je teh zdravil.  
 
Ker pa želimo pridobiti tudi pogled zdravnikov na 
tematiko odpadnih zdravil, Vas prosimo, da za 
izpolnitev anket, ki Vam jih posredujemo v 
nadaljevanju. 
  
Za zdravnike je anketa dostopna na naslednji 
povezavi: https://www.1ka.si/a/285571 
 
Za vse ostale zaposlene pa je anketa na 
povezavi: https://www.1ka.si/a/285343 
  
V upanju na pomoč se Vam že vnaprej najlepše 
zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo. 
  
Urška Gmajnič in Nika Planinc – ekipa ŠIPK 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA INTERNI II 
 
Dne 13. 5.2020 sem se ponovno rodila, zato bi 
se rada zahvalila vsem zdravnikom interne II. 
Posebna zahvala je namenjena dr. Starčeviću za 
strokovno opravljeno delo. 
Posebno bi se zahvalila vsem sestram za 
srčnost, prijaznost, natančnost in za dobro voljo, 
s katero opravljajo ta težki poklic dan za dnem. 
 
Hvala vsem skupaj! 
 
Cirila Bec 



 
 

2 
 

 
 

ZAHVALA INTERNEMU ODDELKU 
 
Spoštovani! 
 
Zahvaljujem se vam za vašo skrb, zavzetost in 
strokovnost, ki ste jo izkazali pri pacientu Franciju 
Žarnu. Še posebej velja zahvala dr. Stojanovu. 
HVALA! Kljub »veliki pljučnici« in visoki starosti 
pacienta, je z vašo pomočjo že v domači oskrbi. 
Vesel in zadovoljen, da je med nami. Sicer še 
nekoliko šibak, vendar upamo, da bo njegovo 
stanje z vsakim dnem boljše. 
 
Želim vam uspešno delo ter veliko toplih in 
prijaznih besed. 
                                                                             
Valentina Gerjevič 
 

 
 

POHVALA KIRURŠKI AMBULANTI 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
Glede na včerajšnjo izkušnjo v kirurški ambulanti 
v vaši bolnišnici, sem želela podati svoj odziv in 
upam, da sem naslovila na pravi naslov.  
 
Včeraj sem bila na manjšem kirurške posegu, ki 
ga je izvajal vaš kolega dr. Lenart Senica v 
sodelovanju z medicinsko sestro, katere pa žal 
ne vem imena. 
 
Želela sem oba izjemno pohvaliti in sicer zaradi 
profesionalnega in obenem človeškega pristopa. 
Oba sta izrazila do mene spoštljiv odnos, in svoje 
delo opravila izjemno dobro. 
 
Naj bo obema in vam to za vzpodbudo za delo v 
prihodnje.  
 
S prijaznimi pozdravi.  
 
Urška Derganc 
 

 
 
Spoštovana gospa direktorica! 
 
Vam in vašemu strokovnemu osebju na tem 
mestu izrekam največjo pohvalo za korektnost, 
strokovnost in odzivnost. Res vsem nam ni lahko 
v tem težkem obdobju, v katerem smo se znašli. 
Z vsem spoštovanjem povem, da so včeraj vsi 

ravnali najbolj profesionalno in z največjo možno 
mero občutljivosti  do moje mame in v odnosu do 
mene, njene hčerke. 
 
Prosila bi, če jim prenesete mojo hvaležnost!! 
 
Ohranimo svoje zdravje vsi! 
 
S prijaznimi pozdravi. 
 
Anita Virant Tkalec      
 

POHOD NA CIRNIK 
 
Maja je korona končno malo popustila, da smo 
se »fit frajlice«, dva kavalirja in mali pes lahko 
podali na pot. Za cilj smo si izbrali Cirnik. Dobro 
razpoloženi smo se dobili na motelu na Čatežu in 
se podali v hrib. Družba pisana, končno smo 
zopet našle dva pogumna kavalirja, ki sta si 
upala z nami na pot. Odločili smo se, da se na 
cerkvico Sv. Vida povzpnemo na poti v dolino, 
tako smo kar šli mimo križa proti Sobenji vasi. Pot 
smo po gozdu nadaljevali proti Malemu in nato 
še Velikemu Cirniku. V prijetnem klepetu smo kar 
mimogrede prišli na vrh. Met potjo smo nabrali še 
drobnih drv, saj smo na vrhu na hitro zakurili in 
spekli malo jegra, da bo malica, ki je kot po 
navadi vsebovala VSE, še boljša. Ker je bilo 
vreme čudovito, mi pa veseli, da  smo zopet 
skupaj, smo kar sedeli, klepetali, obujali spomine 
in delali načrte za naprej. Počasi smo se po belih 
pikah spustili na Žejno in naprej proti Sv. Vidu. 
Še  lep  razgled  po celi dolini, našem morju in 
Orlici. Dobre volje in s sprejetim novim načrtom, 
kam gremo naslednji mesec, smo se spustili v  
dolino.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
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URNIK POHODOV 
 

Junija vas vabimo na izlet od Bohorja do 
Lisce.  

 
Dobimo se v soboto, 13.6.2020 ob 7.00 uri pri 

bolnišnici in se z avtomobili odpeljemo do 
železniške postaje Brestanica. Če kdo želi, 
lahko ob 7.15 uri pride kar v Brestanico. Tu 

bomo pustili en avto in se z ostalimi 
avtomobili odpeljali do Jablance, ki bo naše 

izhodišče za izlet. Pot nas bo vodila nad 
slapom Ubijalnik in naprej do partizanske 
bolnišnice. Nadaljujemo pod Javornikom, 
mimo Skalce, Zabukovja proti Lisci. Pot je 
razgibana, saj se zelo zanimivo spušča in 

vzpenja vse do Lisce. Za celotno pot 
potrebujemo 8-9 ur. Na vlak se bomo spustili 

na Bregu. Z vlakom se peljemo do 
Brestanice, od tam pa z avtomobili domov. 

 
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« 

ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- KERIN Jurij (3. 5. 2020), 
- GERJEVIČ Špela (13. 5. 2020). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- ZANUT Darja (4. 5. 2020), 
- ŽLENDER Rezi (8. 5. 2020), 
- KOVAČIČ Andreja (15. 5. 2020), 
- PEČAR Maks (20. 5. 2020), 
- VOVK Sandra (31. 5.2020), 
- MARKOVIČ Sanja (31. 5. 2020). 
 
Stanje kadra na dan 31. 5. 2020: 369 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 4. 2020 je 
znašalo 358,1, od tega 345,1 rednega dela, 10 
pripravnikov in 3 javna dela.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu maju sta za 30 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

ZUPANČIČ ROBERT, vratar 
 

ŽGALIN IVANKA, bolničar 
 

za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju so prejeli jubilejno nagrado: 

 
LINDIČ MARJETKA, DMS 

 
POVHE PRIMOŽ, dr. med., spec. ortopedske 

kirurgije 
 

TOMŠE NATAŠA, SMS 
 

ČESTITAMO! 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 1. junij – Evropski dan zobnih tehnikov, 
 3. junij – Dan bolezni ven, 
 4. junij – Dan slovenskega krvodajalstva, 
 4. junij – Mednarodni dan otrok, žrtev nasilja, 
 5. junij – Svetovni dan okolja, 
 6.  junij – Mednarodni dan porodov doma, 
 6. junij – Svetovni dan obveščanja o 

škodljivcih, 
 12. junij – Svetovni dan proti delu otrok, 
 14. junij – Svetovni dan krvodajalstva, 
 15. junij – Svetovni dan osveščanja o nasilju 

nad starejšimi, 
 18. junij – Svetovni dan očetov, 
 21. junij – Svetovni dan ALS (amiotrofična 

lateralna skleroza), 
 26. junij – Mednarodni dan podpore žrtvam 

mučenja, 
 26. junij – Mednarodni dan proti zlorabi in 

nezakonitemu prometu z drogami, 
 27. junij – Svetovni dan spirometrije. 
 

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!  
 

 
 

 


