MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Številka 6, letnik 14
PODALJŠANJE MANDATA DIREKTORICE
Svet zavoda SB Brežice je 13. 4. 2021 imenoval za
direktorico SB Brežice dosedanjo direktorico Anico
Hribar, ki je bila tudi edina prijavljena na razpis.
Svet zavoda je predlog poslal v soglasje
ustanovitelju.
Vlada RS je podala soglasje k imenovanju Anice
Hribar za direktorico SB Brežice za naslednje
mandatno obdobje dne 27. 5. 2021. Anici Hribar se
dosedanji mandat izteče 30. 6. 2021. Nov mandat
nastopi 1. 7. 2021 in traja štiri leta, torej do 30. 6.
2025.
Vir: Uprava

POSLOVANJE BOLNIŠNICE V OBDOBJU
1 – 3 2021
Bolnišnica je leto 2021 pričela enako, kot ga je
zaključila – s COVID oddelkom, v katerem je
zagotavljala kar 45 postelj za zdravljenje COVID
bolnikov. V obdobju 1.1. do 8. 3., ko je bil COVID
oddelek ukinjen zaradi umirjanja epidemije v državi,
je bilo na COVID oddelku obravnavanih 200
bolnikov.
Poslovno leto smo pričeli ob veljavnosti določil
Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za 2020, ki je
določal enake cene za plačilo COVID bolnikov, kot

je to veljalo v letu 2021. Vendar pa so se na nivoju
države kaj kmalu pričele odvijati različne aktivnosti
za znižanje cen storitev (tudi medijsko), in vse do
konca maja smo čakali na sprejem Splošnega
dogovora za leto 2021, da bi dobili končna
izhodišča za pripravo finančnih načrtov za tekoče
leto. V bolnišnici smo sicer pripravili okvirni finančni
načrt glede na takrat veljavne cene COVID storitev,
ki bi omogočale izravnano poslovanje tudi v letu
2021. Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in
realiziranih odhodkov, bi bolnišnica v obdobju 1-3
poslovala pozitivno.
Konec maja je bil SD za leto 2021 sprejet. Na
presenečanje velike večine direktorjev bolnišnic, so
cene storitev za obravnavo COVID bolnikov
znižane za povprečno 60%. Pomembno je še to, da
v primeru, da COVID ni osnovna diagnoza
zdravljenja, za takega bolnika dobimo poleg plačila
običajne cene za SPP le 100 EUR dodatnega
plačila na pacienta za ves čas zdravljenja, s čimer
naj bi pokrili vse dodatne stroške izolacije, dela in
materiala. Za SB Brežice to pomeni, da nam ZZZS
od 1.1. do 8. 3. prizna obravnavo 130 COVID
bolnikov, za preostalih 70 bolnikov pa le plačilo
dodatnih 100 EUR. Od načrtovanih prihodkov iz
tega naslova v višini 2,6 mio EUR, bo bolnišnica v
letu 2021 prejela iz tega naslova vsega 700.000
EUR ali cca 27% od zneska, ki bi ga prejeli za
plačilo glede na takrat veljavne cene. Računali smo
sicer na okoli 30 - 40% znižanje cen storitev, na
tako drastično spremembo pa ne. Stroški
poslovanja so zaradi COVID bistveno višji, kot so
načrtovani stroški in finančne zmožnosti bolnišnice.
Rezultat poslovanja za obdobje 1-3 zato izkazuje
dobrih 200.000 EUR presežka odhodkov nad
prihodki. Razlog za takšen rezultat je seveda tudi
nedoseganje pogodbenega programa z ZZZS.
Realizacija v obdobju 1-3 je za akutno bolnišnično
obravnavo le 80%, specialistična ambulantna
dejavnost 86%, na negovalnem oddelku in
podaljšanem bolnišničnem zdravljenju pa je
realizacija še bistveno nižja.
Obenem beležimo, tako kot že v letih 2019 in 2020,
več opravljenega programa na IPP in KPP, kot je
načrtovano. V letu 2019 smo v UC opravili za
150.000 EUR neplačanega programa, v letu 2020
pa za 75.000 EUR. V prvih treh mesecih, ko je bilo
število obravnavanih bolnikov v UC bistveno višje,
kot je to običajno, smo opravili za več kot 40.000
EUR neplačanega programa.
Verjamemo, da bo predvsem ustanovitelj prisluhnil
bolnišnicam glede nujnosti korekcije cen storitev za
COVID bolnike. V kolikor ne bo prišlo do
sprememb, je napoved poslovnega izida za

letošnje leto realno zelo slaba. Izravnani poslovni
izid bi ob takšnih izhodiščih lahko dosegli le v
primeru, da 100% realiziramo pogodbeni program z
ZZZS. Takšno bo naše izhodišče ob pripravi
končnega finančnega načrta, ki ga bo svet zavoda
obravnaval 24. 6. O njem pa več v naslednjem
glasilu.
Anica Hribar, direktorica

ŠTUDENTSKO DELO V BOLNIŠNICI V
ČASU POLETNIH POČITNIC
Vse zaposlene obveščamo, da bomo med poletnimi
počitnicami potrebovali dodatno pomoč v obliki
študentskega dela – popisovanje pacientov in
merjenje temperature na vhodih v bolnišnico, zato
vabimo vaše mlajše družinske člane, da se prijavijo
za vključitev v delo v bolnišnici in na tak način tudi
bolje spoznajo vaše delovno okolje.
Študentsko delo bo občasno, nekontinuirano,
največkrat na klic ob izpadih oz. v primeru
nenadnih odsotnosti ter dopustov.
V primeru večjega števila prijav bodo imeli prednost
pri izbiri tisti kandidati, ki bodo na razpolago za
občasno vključevanje v delo za daljše časovno
obdobje, študentje bodo imeli prednost pred dijaki,
tisti, ki študirajo na področju zdravstva ter
naravoslovja, pred ostalimi študijskimi smermi ter
vpisani v višje letnike pred tistimi, ki so vpisani v
nižje letnike.

Po 43-ih letih bivanja na začasnem mestu smo se
z Oddelkom za anesteziologijo, intenzivno terapijo
in terapijo bolečine (CIT) dne 20. 5. 2021 končno
preselili na novo lokacijo. Nahajamo se v prvem
nadstropju nad Urgentnim centrom. Pridobili smo
večje, modernejše in sodobno opremljene prostore.
Število postelj smo povečali na 6 postelj. Na
oddelku se nahaja tudi soba za prebujanje.
Zaposleni smo zelo veseli novih prostorov. Še
vedno smo v procesu uvajanja, prilagajanja in
spreminjanja delovnih navad in postopkov.
Z novo pridobitvijo smo zelo zadovoljni, saj bomo
tako lahko omogočili pacientom kakovostnejšo in
varnejšo obravnavo.
Dan pred uradno preselitvijo v nove prostore smo
organizirali dan odprtih vrat, tako da ste si
uslužbenci SB Brežice lahko ogledali prostore.
Uslužbencem oddelka CIT se zahvaljujemo za
pogostitev ob dnevu odprtih vrat.
Uslužbenci, ki še niste imeli možnosti ogleda novih
prostorov, in si to želite, vljudno vabljeni.
Tinkara Pacek, DMS, strokovna vodja CIT
NOVI PROSTORI ODDELKA CIT:

Plačilo za delo je 6,00 EUR bruto/uro.
Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnijo
prijavni obrazec, ki je v prilogi tega glasila, in ga
pošljejo po elektronski pošti na naslov:
kadri@sb-brezice.si
Kadrovska služba

NOVI PROSTORI RTG IN CIT ODDELKA
Maja so se v nove prostore preselili na RTG
oddelku in v CIT. Poleg novih prostorov sta oba
oddelka dobila praktično tudi vse nove medicinske
naprave in pohištvo. Vrednost GOI del je znašala
1,6 mio EUR. Sredstva je zagotovila država.
Vrednost pohištva je 70.000 EUR, vrednost dveh
novih RTG naprav slabih 600.000 EUR (za enega
je prispevala sredstva država), medicinska oprema
za CIT je stala okoli 250.000 EUR.
Vsem zaposlenim želimo dobro počutje v novih
prostorih, predvsem pa verjamemo, da so s tem
zagotovljeni vsi materialni pogoji za kakovostno
obravnavo naših pacientov.
Anica Hribar, direktorica
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NOVI PROSTORI RTG ODDELKA:

Skupinska slika sester iz CIT, ki so od leta
1995 dalje delale skupaj:

3

NOVE ELEKTRIČNE POSTELJE

pokazali, da je dieta, ki izključuje goitrogene snovi,
škodljive za njeno delovanje. Za poskus izboljšanja
hipotiroizma glede na počutje posameznika je bilo
dokazano, da ima prehrana velik vpliv na delovanje
ščitnice, kot je npr. izboljšanje počutja bolnika v
smislu prenehanja izpadanja las, manj utrujenosti,
izboljšanje statusa las, nohtov in kože. Ženskam se
je izboljšal menstrualni ciklus (pred dieto so bile
zabeležene neredne in izvenciklične krvavitve).
Jod

Pomembna pridobitev za bolnišnico so tudi nove
električne postelje. V zadnjem letu in pol smo jih
kupili 50 in z njimi zamenjali navadne z ročnim
upravljanjem. 10 postelj za negovalni oddelek smo
kupili iz sredstev projekta MOST, ki je bil konec
lanskega leta zaključen. Za nakup 10 postelj za
kirurški oddelek smo zaprosili za donacijo podjetje
Krka, d. d. iz Novega mesta, ki je sredstva v višini
30.000 EUR tudi zagotovila. 10 postelj smo kupili iz
namenskih EU sredstev za COVID bolnišnice, ki
nam jih je odobrilo Ministrstvo za zdravje. Namestili
smo jih na interni oddelek. Ostale postelje smo
kupili iz lastnih sredstev in so nameščene na
kirurškem, internem, negovalnem in ginekološkoporodnem oddelku.

Velika vloga pri delovanju ščitnice, telo
ga ne more proizvesti samo, vnašamo
ga s hrano - jodirana sol, morska
zelenjava (alge), pri uživanju previsoke
količine lahko povzroči nove težave –
tiroiditis, golša, občutljivostne reakcije
(NIJZ 2010).
Selen
ribe, meso, jajca, oreščki, sezam,
arašidi, čičerika, mandlji, česen, čebula,
itn.
Cink
kakav, čokolada, čičerika, sezam,
česen, losos, meso (Lončar et al. 2013)
Magnezij zelena solata, polnovredna žita, kakav,
semena, oreščki, itn.
Kalcij
zelene rastline, suhe fige, slive,
pomaranče, ml. izdelki, losos, sardine,
itn.
Železo
kakav, blitva, špinača, rdeča pesa,
oreščki, rozine, suhe slive, marelice,
polnozrnata žita izdelki, meso, jetra,
ribe, školjke, jajca, itn.
Vitamin
pomaranče, paprika, kivi, limona, goji
C
jagode, itn.
Vitamin
mlečni izdelki, jetra, zelenolistna
B2
zelenjava, itn. (Lončar 2013, Tretini
2015).
Ostali vitamini - D, A, E, Q10, B3, B6, B12.

Z naložbo je tako prenovljena tretjina posteljnega
fonda bolnišnice. Naložba bo prispevala k večjemu
udobju bolnikov v času zdravljenja, kakor tudi pri
opravljanju nege bolnikov.
Anica Hribar, direktorica

PREHRANA IN ŠČITNICA
Prehrana ima veliko vlogo pri pravilnem delovanju
ščitnice. Seznanjeni moramo biti z živili, ki
spodbujajo oziroma zavirajo delovanje ščitnice in
omogočajo normalno proizvodnjo in izločanje
ščitničnih hormonov, ki lahko nato vstopijo v telesne
procese in pripomorejo k normalnem delovanju
našega telesa (Ažman 2018).

Slika: Vloga vitaminov in mineralov pri delovanju
ščitnice (Borgan 2014).
Željka Fendre Tušek, klinični dietetik

Pri hipertiroidizmu in hipotiroidizmu si lahko
pomagamo s pravilno prehrano in izbiro živil.
Rezultati trimesečne raziskave, opravljene na
Univerzi na Primorskem (Katedra za dietetiko) so
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NACIONALNA COVID KOORDINACIJA
Povzeto iz internega glasila »Bolje« SB
Jesenice
Septembra 2020 je Ministrstvo za zdravje RS pod
vodstvom Biserke Simčič in Ade Čargo razvilo
aplikacijo za pregled posteljnih kapacitet za covid
bolnike po bolnišnicah. 6. oktobra 2020, na začetku
drugega vala epidemije, sem bil po odloku ministra
Tomaža Gantarja imenovan za nacionalnega
koordinatorja celotnega sistema. O sistemu in
mojem imenovanju so bili isti dan na sestanku na
MZ seznanjeni direktorji bolnišnic. Postopno smo
oktobra lani preko videokonferenc z Renato
Rajapakse, Mihom Brezovnikom, Andrejem Finkom
in Aleksandro Mohar vzpostavili sistem odziva in
ukrepanja ob epidemiji na primarnem in
sekundarnem nivoju, katerega ocenjujem, da
deluje in je v pomoč, predvsem ob preobremenitvah
posameznih bolnišnic.
Nepogrešljivi del sistema je dispečerski center
Maribor, ki ga odlično vodi Miha Brezovnik in je
polno pričel delovati 26. oktobra
2020
z
vzpostavitvijo namenskih transportnih covid ekip. Z
Miho Brezovnik vsak dan dopoldan, glede na
podatke o zasedenosti posteljnih kapacitet po
bolnišnicah, po telefonu izdelava dnevni načrt
prerazporeditve bolnikov iz bolj v manj
obremenjene bolnišnice. Dispečer sprejema klice z
vseh nivojev iz celotne Slovenije. Glede na podatke
in dnevno dogovorjeno strategijo dispečer že sam
svetuje lokacije premestitev in hkrati koordinira
covid transportne ekipe za prevoze bolnikov. Za
premestitve je vedno potreben dogovor zdravnik –
zdravnik. Kljub temu sem vsakodnevno osebno
vključen ob problemih, pri katerih zaradi takšnih in
drugačnih razlogov dogovor ni bil izveden.
Dosegljiv sem 24/7, v novembru in decembru je bilo
teh posredovanj veliko, od 20. decembra pa manj.
Razlog za upad je bil zmanjšan zunanji pritisk in
poznavanje sistema s strani vseh vpletenih.
Vrh je drugi val dosegel 13. decembra 2020, ko je
bilo hospitaliziranih 1.329 bolnikov, od tega jih je
211 potrebovalo intenzivno terapijo, delež
intenzivnih pacientov je znašal 15 odstotkov. Sledil
je krajši upad hospitaliziranih, po 10. januarju pa se
je število hospitaliziranih za kratko obdobje
povečalo zaradi božično-novoletnih praznikov. Na
veliko olajšanje vseh je sledil upad drugega vala.
Upadanje števila hospitaliziranih je doseglo najnižjo
točko 13. marca 2021, ko je število hospitaliziranih
znašalo 436, od tega 83 na intenzivni terapiji.
Zaradi potrebe po sorazmernem sproščanju
posteljnih covid kapacitet slovenskih bolnišnic smo
izdelali tudi izhodno strategijo, ki po fazah tabelarno

prikazuje
potrebne
posteljne
kapacitete
posameznih
bolnišnic
glede
na
število
hospitaliziranih v Sloveniji.
Zaradi hitrega širjenja angleškega seva in slabe
precepljenosti prebivalstva, starejšega od 50 let, se
je sredi marca na žalost pričel tretji val, ki je v času
nastajanja tega prispevka dosegel vrh. 26. aprila je
hospitaliziranih 649, od tega jih kar 161 potrebuje
intenzivno terapijo. Tretji val je drugačen od obeh
predhodnih. Delež bolnikov na intenzivni terapiji je
kar 25 odstotkov vseh hospitaliziranih - gre za
mlajše ljudi, povprečna starost je okoli 65 let.
Razlog je iskati v neprecepljenosti populacije med
60 in 75 leti starosti in večjih kompenzatornih
sposobnostih, saj so mlajši, bolj zdravi, dalj časa
zdržijo doma, ko pa dekompenzirajo, so pogosto ob
sprejemu intubirani in sprejeti v enote intenzivnih
terapij. Projekcije Inšituta Jožef Štefan kažejo, da
bo z začetkom maja sledil upad tretjega vala, kar
nakazuje boljša epidemiološka situacija po
Sloveniji.
Kot prvi in hkrati največji problem naj izpostavim
intenzivno terapijo. Z začetkom novembra so vse
bolnišnice vzpostavile svoje intenzivne covid
kapacitete. Število 200 intenzivnih bolnikov smo
dosegli 10. novembra 2020. Iskali smo rešitve za
povečanje kapacitet, katerih skupni imenovalec je
bil deficit negovalnega kadra za intenzivno terapijo.
Rešitev je bila pridobitev kadra s primarnega nivoja,
a kaj več od pobude nismo dosegli. Od 10.
novembra do sredine januarja je bil vsakodnevni
izziv najti prosto intenzivno posteljo. Na žalost sem
bil pri iskanju proste postelje mnogokrat neuspešen
in so bolniki ostali v sprejemni bolnišnici na
dodatnih intenzivnih posteljah. V dnevih pred
božičem, ko je bilo intenzivnih bolnikov 210, so bile
edine še proste kapacitete v UKC Ljubljana. Rezerv
ni bilo več, poudariti pa je treba, da so bili intenzivne
terapije deležni vsi, ki so jo potrebovali. Zdravljenje
covid bolnika, ki potrebuje intenzivno zdravljenje, je
zelo zahtevno, vsak premik telesa pomeni hudo
poslabšanje
njegovega
trenutnega
stanja.
Transport takega bolnika je velikokrat nemogoč, če
pa že je transportibilen, je pomembno, da je
transport čim krajši. Zaradi navedenega smo pri
dogovarjanju glede premestitev upoštevali tudi
oddaljenosti bolnišnic.
Kot bi se epidemija norčevala iz nas, je sledil tretji
val, ki je predstavljal še večji izziv zaradi visokega
deleža intenzivnih bolnikov in polne zasedenosti
tudi ne-covid »belih« intenzivnih kapacitet. V aprilu
smo ob pomoči sekretarja na MZ dr. Franca
Vindišar preko video konferenc večkrat tedensko s
strokovnimi direktorji bolnišnic usklajevali število
intenzivnih posteljnih kapacitet. Vsaka intenzivna
postelja je bila zlata postelja. Postelj in opreme je
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bilo dovolj, kritično pa primanjkuje intenzivnega
negovalnega kadra.
Zaradi problematike intenzivnih kapacitet smo na
MZ že v novembru lani začeli razmišljati o
alternativah in pričeli z iskanjem pomoči v tujini.
Stopili smo v stik s konzulati sosednjih držav in
poslali pobudo za čezmejno sodelovanje.
Dogovora še ni, je pa to vsekakor projekt, ki ga je
vredno nadaljevati. Meddržavno sodelovanje je
potrebno predvsem v primeru množičnih nesreč.
Najbolj obremenjena glede intenzivnih covid
bolnikov sta bila v času drugega vala UKC Maribor
in SB Murska Sobota, ki sta z izjemnimi napori
obvladala preobremenjenost intenzivnih enot. UKC
Maribor je v obdobju najvišjega števila
hospitaliziranih covid bolnikov razpolagal le z 20
ne-covid
intenzivnimi
posteljami,
kar
je
predstavljalo prevelik deficit pri obravnavi kritično
bolnih/poškodovanih ne-covid bolnikov. Najbolj
obremenjeni v tretjem valu pa sta bili celjska in
brežiška bolnišnica.
Visoko število hospitaliziranih v Sloveniji v drugem
valu se je zaradi nekoliko boljše epidemiološke
situacije pričelo v drugi polovici januarja
zmanjševati, zmanjševalo se je tudi število dnevno
sprejetih. Število hospitaliziranih pa se ni nižalo
tako hitro, kot je bilo po projekcijah pričakovati.
Razlog je bil tudi v precejšnjem številu
»neodpustljivih« bolnikov. Glavnino predstavljajo
bolniki, ki so preboleli »covid« obdobje, niso več
kužni, potrebujejo pa še nego ali pa imajo
neurejene socialne razmere. Taki bolniki
potrebujejo namestitev v negovalnih bolnišnicah, ki
jih je v Sloveniji bistveno premalo. Drug problem
predstavlja namestitev v domove starejših občanov
(DSO), kjer pa primanjkuje negovalnega kadra. Naj
omenim še težavo pri premestitvah traheotomiranih
bolnikov v primerne ustanove.
Pomembno vlogo imajo urgentni centri (UC)
bolnišnic. Ob vzpostavitvi covid oddelkov v
bolnišnicah so se prostorsko reorganizirali tudi UC,
kjer so vzpostavili tako imenovane rdeče cone za
obravnavo bolnikov s potrjeno okužbo ali pa s
sumom na okužbo s covid virusom. Ne-covid bolniki
se obravnavajo v sivih conah. Rdeče cone s svojimi
posteljnimi kapacitetami in ustrezno materialno
tehnično
opremo
predstavljajo
pomemben
stabilizator (pufer cona) predvsem v trenutkih
večjega priliva bolnikov v UC. Praviloma je po
postavitvi indikacije po hospitalizaciji in ob polni
zasedenosti bolnišnice, bolnik na premestitev v
drugo bolnišnico počakal v UC. Večina
medbolnišničnih premestitev je bila iz UC v drugo
bolnišnico.

V času največjega pritiska covid bolnikov v drugem
valu na bolnišnice so velik delež hospitaliziranih
predstavljali oskrbovanci DSO. Nekateri DSO so
vzpostavili lastne covid oddelke z možnostjo
zdravljenja s kisikom in so na ta način bistveno
pripomogli k manjši umrljivosti v svoji regiji. Na
žalost so bili tovrstni DSO bolj izjema kot pravilo. V
prihodnje je potrebno razmisliti predvsem o
opremljanju DSO z inštalacijami za aplikacijo kisika
in izobraževanjem kadra. Ne le, da večina DSO ni
bila opremljena za zdravljenje s kisikom, nekateri
zaradi kadrovskih težav niso uspeli vzpostaviti niti
covid oddelkov za asimptomatske covid pozitivne
oskrbovance. V teh primerih premestitev iz
bolnišnice v DSO ni mogoča, posledično pa se
število hospitaliziranih zmanjšuje počasneje.
V prvem delu drugega vala epidemije sta bili najbolj
obremenjeni regiji Gorenjska in Koroška. Bolniki z
Gorenjske so bili premeščani večinoma v SB Novo
mesto in obe primorski bolnišnici, bolniki za
intenzivno terapijo pa v UKC Ljubljana. S Koroške
so premestitve potekale v SB Celje, UKC Maribor
in Ljubljana ter obe primorski bolnišnici. V drugi
tretjini drugega vala epidemije so bile sorazmerno
enako obremenjene vse regije z največjo
obremenitvijo SV Slovenije, in sicer SB Murska
Sobota, SB Ptuj in UKC Maribor. Najmanj
obremenjena je bila primorska regija, zato je
glavnina premestitev potekala iz SV Slovenije v JZ
Slovenijo. V zadnji tretjini pa se je epidemiološka
situacija bistveno izboljšala na Gorenjskem in
Koroškem, najslabša epidemiološka situacija pa je
bila v Zasavju. Iz Zasavja je tok premestitev potekal
predvsem v smeri Gorenjske in Koroške ter na
Primorsko. Primorska je bila ves čas najmanj
obremenjena z lastnimi pacienti, razloga ne
poznam, sta pa obe primorski bolnišnici ustanovi z
največ sprejetimi bolniki iz drugih regij.
V tretjem valu pa je bila bolj obremenjena vzhodna
Slovenija s celjsko bolnišnico na čelu. Premestitve
predvsem intenzivnih pacientov so potekale v UKC
Ljubljana, na Golnik in obe primorski bolnišnici.
Tako imenovanih navadnih posteljnih kapacitet za
covid bolnike je bilo po vseh bolnišnicah dovolj.
V januarju 2021 je pomemben problem predstavljal
vdor covid virusa v »bele« cone bolnišnic, kar je
posledično pomenilo tudi premeščanje večjega
števila bolnikov. Eden največjih vdorov se je pripetil
v SB Jesenice med 11. in 22. januarjem, ko je bilo
zaradi tega pozitivnih kar 49 pacientov,
premeščenih je bilo skupno 16 pacientov, in sicer v
SB Izola, Slovenj Gradec, Novo mesto in Celje.
Bolnišnica Golnik je v tem času prevzela sprejeme
vseh covid pozitivnih bolnikov iz gorenjske regije.
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Epidemija še traja. Ideja enovita slovenska
bolnišnica se je udejanjila. Naj izpostavim
solidarnost in profesionalnost vseh akterjev
sistema, ki naj bo osnova za delovanje
zdravstvenega sistema ob izrednih dogodkih, med
katere epidemija nalezljive bolezni vsekakor sodi. S
koncem epidemije bo čas za analize in predvsem
izboljšave. Dovolite mi, da se vsem, prav vsem,
zahvalim za sodelovanje. Epidemije še ni konec,
ampak skupaj bomo zmogli, kar smo že dokazali.
Robert Carotta, dr. med., predstojnik UC SB
Jesenice
Vir: Glasilo Bolje št. 34, SB Jesenice

KAKO RAVNATI OB UGRIZU KAČE
Dnevi so vse toplejši in lahko se zgodi, da se v
naravi ali celo v neposredni bližini doma srečamo s
kačami, ki so lahko za človeka tudi zelo nevarne.
Zato je Miran Brvar iz Centra za klinično
toksikologijo in farmakologijo na Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana pripravil naslednja
priporočila za prvo pomoč, ki jih je treba upoštevati
ob ugrizu strupenih kač, kot sta gad in modras:
1. Poskrbimo za svojo varnost pri reševanju in
odženemo kačo.
2. Za pomoč pokličemo klicno številko 112.
3. Zastrupljenec mora mirovati.
4. Odstranimo uro, zapestnice, prstane in drug
nakit.
5. Rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z
obkladki.
6. Ud imobiliziramo, lahko z vejo ali s pohodno
palico.
7. Prizadeti ud naj leži nižje od srca.
8. Poskrbimo za prevoz v bolnišnico, ob
zastrupitvi v gorah in na nedostopnem predelu
nam lahko pri reševanju pomagajo gorski
reševalci s helikopterjem.
9. Zastrupljenec ne sme piti alkohola.
10. Ne izvajamo preveze uda nad ugrizom,
križnega reza, izsesavanja strupa ali izžiganja
rane.
Vir: Splet

POHVALE IN ZAHVALE
POHVALA ZA PROTIBOLEČINSKO
AMBULANTO

Nekaj zadev me je tokrat prignalo, da se vam javim:
 Dobra pridobitev z novimi prostori.
 Prijazen sprejem ob prihodu in prijavi.
 Posebna pohvala pa sestri Nini, s katero sva
usklajevali datume za prvi obisk (že imel, a smo
morali zaradi zdravstvenih težav parkrat
preložiti), danes smo se srečali v živo; samo
dodatna potrditev, da sem imela kontakte z
toplo, prijazno in razumevajočo osebo.
 Zdravnica: ne samo, da je možu ob razgovoru,
terapiji in navodilih odprla žarek upanja in vrnila
nasmeh na obraz; vzela si je tudi čas zame in
nekje v moževi prisotnosti podala še nekaj
informacij ter žarek upanja. Odkrito: ni
obljubljala čudežev, je pa dala upanje na
izboljšanje; kar pa še posebej šteje, pristop.
Obema to veliko pomeni. Tako dobiš občutek,
da nisi pozabljen.
Sama sem tudi pri drugi zdravnici pred leti opravila
podobno terapijo po nesreči v službi. Dobro sva
sodelovali. Uspešno. Še njej hvala. Sem jo videla.
Nisem drezala vanjo v čakalnici. Sva se pa
pozdravili (te maske; tudi njih se bomo rešili).
Lep pozdrav vse. Delujte še naprej v takem duhu.
Za obojestransko zadovoljstvo.
S ponedeljkom bova pogosto pod vašo streho.
Darja in Rudi Boh

POHVALA ZA GINEKOLOŠKO AMBULANTO IN
ODDELEK
Pozdravljeni.
Pred kratkim sem bila zaradi bolečin v trebuhu v
nosečnosti v gin. ambulanti. Sestre in zdravnice so
takoj reagirale, me sprejele, pregledale res od glave
do pet podrobno, sočutno, prijazno, predvsem
strokovno in sem se res počutila varno in
sproščeno. Potem sem bila odpeljana na oddelek,
kjer sem ostala čez noč. Tukaj se pohvale ne
ustavijo, ampak samo nadaljujejo in višajo.
Čisto vse sestre so v vsaki izmeni, sočutne,
prijazne, skozi celi dan te preverjajo kako si, ali kaj
potrebuješ in še in še.

Spoštovani.

Se prav veselim, da se vrnem v tako pozitivno
okolje, ko bo čas za porod.

Ponovno jaz… Tokrat sem bila v vaši ustanovi kot
moževa spremljevalka do prvega obiska v
protibolečinski ambulanti.

Lep pozdrav.
Maja Debelak
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POHVALA ZA INTERNO II
Spoštovani!
Pred kratkim sem bil vaš pacient na oddelku interna
II. Takšno prijaznost in toplino, ki sem jo doživel pri
vas na oddelku, je zelo težko opisati z besedami.
Vse pohvale sestram, ki so delo opravile s srcem in
bile v vsakem trenutku na razpolago ter mi nudile
pomoč.
Lep pozdrav.
Antun Pintar
GLAVICA
Maj. Nov izlet. »Fit frajlice« in mali pes smo se
odpravile na izlet na Glavico in Planino. Z
avtomobili smo se odpeljale do Gadove peči, nato
pa pot pod noge in veselo v hrib. Pot nas je vodila
med strmimi vinogradi. Eni lepo obdelani, drugi
opuščeni. Kmalu smo prišle v vas Premagovce, kjer
nas je pozdravila prijazna psička, ki nam je skoraj
odpeljala malega psa. Pot se je začela vzpenjati.
Ko nam je postalo že kar vroče, smo ob poti
zagledale lepo, cvetočo divjo orhidejo, ki nas je
napolnila z voljo, da smo nadaljevale pot. Končno
smo prišle iz megle in gozda na travnik pod Glavico,
ki je bil lepo posejan s cvetjem, med drugim še z
novimi divjimi orhidejami. Na vrhu nobenega
razgleda, samo morje megle pod nami. Malo smo
se oddahnile, nato pa smo krenile proti drevesu
želja in lovski koči. Tu smo se srečale še z dvema
frajlicama, ki sta nas presenetili s super malico, ki
je kot običajno vsebovala VSE in še malo več. Ker
se je končno pokazalo sonce in smo imele dovolj
časa, smo vse skupaj še enkrat odšle na Glavico,
ki nas je poplačala z zelo lepim razgledom na Krško
brežiško dolino in Orlico. Počasi smo se odpravile
še v vas Planina, kjer nas je čakal sveže pečen
»cop na lop« in dišeča kavica. Dobre volje smo se
podale v dolino. Med potjo našle še četrto vrsto
divjih orhidej. Nabrale dišeče perle za čaj in
šmarnice za spomin. Med potjo do avtomobilov
smo naredile še načrt za naslednji izlet.
Se vidimo.
Mija Novak
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SMEH JE POL ZDRAVJA

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK
















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

Vir: Spletna pošta

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- BOŽOVIĆ MIHAILOVIĆ NATAŠA (1. 5. 2021).
Andreja ŽERTUŠ – podaljšanje mandata
Strokovni vodja ginekološko – porodnega
oddelka.

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! 

Stanje kadra na dan 31. 5. 2021: 371 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 4. 2021 je
znašalo 362,97, od tega 349,97 rednega dela, 6
pripravnikov in 7 javnih del.

***JUBILEJNE NAGRADE***
V mesecu marcu so za 10 let delovne dobe pri
delodajalcih v javnem sektorju prejele jubilejno
nagrado:
GODLER LIDIJA
STANIČ TINA
PREDANIČ ANDREJA
POVŠIČ TEJA
VIZJAK MILENKA
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado:
ZAKRAJŠEK BERNARDA
ČESTITAMO!
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