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EPIDEMIJA – KAJ SE NAM OBETA  
 

Iz podatkov Inštituta Jožef Štefan 
 

Zadnja projekcija Inštituta Jožef Štefan glede 
širjenja covida-19 ni spodbudna. Kot so 
zapisali, epidemija narašča vse hitreje. »Lani 
je v tem obdobju epidemija upadala. Vse 
pomembnejšo vlogo ima naraščajoče 
lokalno okuževanje, ki je že prevladujoče. Po 
kriterijih Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni 
(ECDC) smo v zeleni fazi, v oranžno bomo 
predvidoma prešli prihodnji teden (podatki 
na dan 4. 8.). Če se ne bomo pravočasno 
dovolj precepili, bomo jeseni z lahkoto 
presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. 
Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem 
pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, 
bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 
štirideset let čim prej cepijo in s tem zaščitijo 
pred hujšim potekom bolezni. 

Zaželena precepljenost odrasle 
populacije je nad devetdeset odstotkov,« 
so še poudarili in dodali, da je reprodukcijsko 
število za več kot petdeset odstotkov večje, 
kot je bilo pred enim letom, kar je skrb 

vzbujajoče. »Če se bo to razmerje ohranilo 
tudi v prihodnosti, eksponentne rasti 
epidemije v jeseni ne bo možno ustaviti niti s 
strogimi ukrepi.« 

 
 

 
 

NAČRT ZA SB BREŽICE 

Skladno z državno strategijo bo SB Brežice 
postala COVID bolnišnica ponovno, ko bo 
število hospitaliziranih COVID bolnikov v 
državi večje od 500. V prvi fazi SB Brežice 
zagotavlja 13 postelj za COVID bolnike in 0 
postelj za intenzivno zdravljenje. Organizirali 
ga bomo na delu oddelka interna 2 (ponovna 
montaža pregradne stene na oddelku, 
ponovna postavitev montažnega stopnišča).  

Ko bo število hospitaliziranih COVID 
bolnikov preseglo 700, se število postelj za 
COVID bolnike poveča na 23, zagotavljati 
moramo tudi 2 postelji za intenzivno terapijo. 
V tej fazi bo za COVID bolnike namenjen 
celotni oddelek Interne 2 ter izolacijski sobi 
na CIT. 
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Glede na trenutne projekcije kaže, da bomo 
ponovno sprejemali na zdravljenje COVID 
bolnike konec septembra ali začetek 
oktobra. 

ALI SE LAHKO NAPOVED SPREMENI? 

Tisto, kar lahko spremeni trenutni model 
napovedi za jesen, je CEPLJENJE. Še 
kako pomembno je, da bi dosegli 90% 
precepljenost odrasle populacije, še posebej 
pa starejših od 50 let. Trenutno je 
precepljenost te skupine prebivalcev slabih 
70%.  

Za zagotavljanje nemotene zdravstvene 
oskrbe bolnikov v bolnišnicah in za 
zmanjšanje možnosti prenosa okužb iz 
zaposlenih na bolnike, je ravno tako 
pomembno, da se CEPI zdravstveno osebje 
v čim večjem številu. Največ skepse glede 
cepljenja je izražene v naši bolnišnici pri 
srednjih medicinskih sestrah.  

SB BREŽICE – CEPLJENJE ZA 
NENAROČENE  

Da bi dosegli v državi, predvsem pa v regiji 
Posavje čim večjo precepljenost, od 
zadnjega tedna v juliju z Zdravstvenim 
domom Brežice dva do trikrat tedensko 
organiziramo cepljenje za nenaročene. 
Cepilno mesto je v dopoldanskih urah odprto 
v Zdravstvenem domu Brežice, od enih oz. 
dveh popoldne do šestih zvečer pa omogoča 
cepljenje vsem zainteresiranim bolnišnica. 

Do 6. 8. smo cepljenje organizirali 5x. V 
bolnišnici se je za vsako cepilo od 30 do 50 
oseb. Z akcijo cepljenja nenaročenih bomo 
nadaljevali tudi v prihodnjih tednih. Teden, v 
katerem izide to interno glasilo, bo cepljenje 
organizirano 3x – v ponedeljek, četrtek in 
petek. 

Vabimo vas, da informacijo o možnosti 
cepljenja prenesete naprej. Vabim tudi 
vse zaposlene, ki se še niso cepili, da to 
storijo.  

Anica Hribar, direktorica 

 

 

 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

POHVALA PORODNIŠNICI 
 

Po telefonu je sporočil pohvalo in zahvalo 
Samo Kukovičič. 
 
Njegova žena je rodila hčerko v naši 
porodnišnici. Z vsemi uslugami in pristopom 
do žene in moža, sta oba zelo zadovoljna.  
 
Posebej je izpostavil strokovnost, prijaznost 
ter uslužnost vseh zaposlenih. Pohvalil je 
evropsko usmerjenost porodnišnice – 
prijazna do mamic in družine. 
 
Pohvalil je tudi urejenost bolnišnice in 
prizadevanja, da se pogoji za delo 
zaposlenih, kakor tudi bivanje uporabnikov, 
stalno izboljšujejo. 
 
Vsem nam želi vse dobro in da gremo v 
začrtani smeri naprej. 
 

 
 

ZAHVALA GINEKOLOŠKO – 
PORODNEMU ODDELKU 

 
Spoštovani. 
 
Rada bi se zahvalila celotnemu osebju 
ginekološko porodnega oddelka. V teh dneh 
sem se zdravila na omenjenemu oddelku, in 
lahko rečem le: »Hvala vam ljudje v belem in 
modrem...« Kako veliko šteje prijazna 
beseda osebja, zdravnika, čistilke, se ne da 
opisati z besedami… Beseda hvala je 
premalo... Pa vendar, hvala vam iz srca… 
Želim vam še obilo lepih uspehov, predvsem 
pa ostanite še naprej prijazni in strokovni.   
 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala. 
 
S spoštovanjem in hvaležnostjo . 
 
Marija Mlakar iz sobe 6 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- PRESKAR Tanja (22. 7. 2021). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- MIRT Gordana (23. 7. 2021), 
- PAVLOVIČ Ingrid (31. 7. 2021), 
- JARABEK Leon (31. 7. 2021). 
 
Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas: 
- VIDEKOVIĆ Tamara,  SMS. 
 
Stanje kadra na dan 31. 7. 2021: 372 
zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 6. 2021 je 
znašalo 364,51, od tega 354,51 rednega 
dela, 4 pripravniki in 6 javnih del. 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu juniju so za 10 let delovne 
dobe pri delodajalcih v javnem sektorju 

prejele jubilejno nagrado: 
 

ERBAN ANDREJA, DMS 
KUŽNER VLASTA, DMS 

TRUPI MARIJA, DMS 

TOMŠE MOJCA, strok. sodelavec za 
ekonom. področje 

 
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju sta prejela jubilejno 
nagrado: 

 
ŽARKOVIĆ GORAN, dr. med., spec. 

pediatrije 
URŠIČ MATEJ, radiološki inženir 

 
ČESTITAMO! 

 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  
 Počitniški mesec, 
 Od 1. do 7. avgusta – Svetovni teden 

dojenja (Evropske države obeležujejo 
Svetovni teden dojenja prvi teden v 
oktobru), 

 2. avgust – Mednarodni dan dojenja, 
 19. avgust – Svetovni humanitarni 

dan. 
 
 

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!  
 

 


