
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 9, letnik 14 
 
POSLOVANJE BOLNIŠNICE V OBDOBJU 

JANUAR – JUNIJ 2021 
 
Izkaz prihodkov in 
odhodkov (v EUR) 

Realizacija 
I-VI 2020 

Realizacija 
I-VI 2021 

Celotni prihodki (AOP 
870) 

10.143.439 12.675.087 

- prihodki od poslovanja 
(AOP 860) 

10.138.891 12.176.947 

Celotni odhodki (AOP 
887) 

10.003.473 13.301.069 

- stroški blaga, materiala 
in storitev (AOP 871) 

3.007.015 4.112.756 

- stroški dela (AOP 875) 6.574.376 8.573.735 

- amortizacija (AOP 879) 354.500 387.050 

- drugi stroški in odhodki 
(AOP 880, 881, 882, 883, 
884)  

67.582 227.528 

Poslovni izid (AOP 888 
oz. 889) 

139.966 -625.982 

 
RAZLOGI ZA NEGATIVNI POSLOVNI IZID  V 
PRVEM POLLETJU 2021: 
 
- Cene storitev za COVID bolnike so prenizke 

(oz. dodatek za zdravljenje teh bolnikov je 
prenizek). Cena skupaj z dodatkom ne 
pokrije dejanskih stroškov zdravljenja. 

- SB Brežice je od januarja pa do konca 
februarja glede na epidemiološko situacijo 
zagotavljala kar 45 postelj – ali celotni interni 

oddelek. To je bistveno višji delež vseh 
postelj za ABO, kot je bilo to pri katerikoli 
drugi bolnišnici. Da smo lahko zdravili tudi 
NECOVID bolnike smo internemu oddelku – 
bela cona namenili negovalni oddelek. Izpad 
prihodka na račun nerealiziranega programa 
negovalne bolnišnice je cca 50% glede na 
načrt. Enako velja tudi za podaljšano 
bolnišnično zdravljenje. Do nadomestila za 
izpad programa na podlagi SD za 2021 
nismo upravičeni. 

- Zaradi omejenega števila zdravnikov ter 
povečanja obsega dela na internem oddelku 
je prišlo do bistvenega izpada realizacije 
programa na internistični specialistični 
dejavnosti.  

- Obseg dela v Urgentnem centru se je močno 
povečal – v času tretjega in četrtega vala za 
50%. V UC smo morali organizirati dodatno 
sivo in rdečo cono – dodatni kader 24/365, za 
kar bolnišnica ne dobi plačila.  

- Ravno tako je problem plačilo dela v UC 
glede na pogodbeni načrt in ne glede na 
realizacijo. Že tretje leto zapored realiziramo 
v UC več programa, kot ga imamo 
priznanega in plačanega po pogodbi z ZZZS.  

- V bolnišnici smo imeli v času epidemije več 
bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi 
varovanja otrok – to predstavlja povečane 
stroške za plače, saj je bilo potrebno 
zagotoviti poleg plačila odsotnih uslužbencev 
še plačilo nadurnega dela za tiste zaposlene, 
ki so zagotavljali nemoten proces dela. 

- Zaradi velikega števila zagotovljenih postelj 
za COVID bolnike, se je poraba OVO in 
zdravil, predvsem pa laboratorijskih storitev 
enormno povečala.  

- Okoli 30% COVID bolnikov, ki smo jih zdravili 
na COVID oddelku, glede na določila SD za 
2021 nismo dobili plačanih – prejeli smo le 
dodatke v višini 100 EUR. Znesek niti 
približno ne pokrije dejanskega stroška dela 
in opreme, ki smo jo porabili za njihovo 
zdravljenje. 

ZA POZITIVNI POSLOVNI IZID OB KONCU 
LETA NAČRTUJEMO IN PRIČAKUJEMO 
NASLEDNJE  
 
(Koliko in kaj bo dejansko uresničeno, je v 
veliki meri odvisno od partnerjev, ki 
sprejemajo splošni dogovor za tekoče leto, 
nekaj pa seveda tudi od lastnih aktivnosti v 
bolnišnici. Na nivoju ministrstva, Združenja 
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zdravstvenih zavodov in ZZZS si bomo v 
vodstvu prizadevali za uresničitev sistemskih 
sprememb v splošnem dogovoru, vsi 
zaposleni pa moramo vlagati trud v realizacijo 
načrta na nivoju bolnišnice): 
 
- Korekcija cene za COVID bolnike oz. višji 

dodatek za zdravljenje COVID bolnikov – 
zagotovitev z Aneksom 1 k SD za 2021 
(dodatni prihodki). 

- Nadomestilo za izpad programa 
negovalnega oddelka, ki smo ga morali 
nameniti zdravljenju internističnih bolnikov v 
beli coni – zagotovitev z Aneksom 1 k SD za 
2021 (dodatni prihodki). 

- Zagotovitev plačila novih delovišč v UC – 
siva in rdeča cona – zagotovitev z aneksom 
1 k SD za 2021 (dodatni prihodki). 

- Plačilo nad pogodbenim programom dela v 
UC po realizaciji (dodatni prihodki). 

- Ustrezna korekcija dodatka za bolnike, ki 
niso imeli osnovne diagnoze COVID, smo jih 
pa morali zdraviti na COVID oddelku zaradi 
okuženosti s COVID – zagotovitev z 
Aneksom 1 k SD za 2021 (dodatni prihodki). 

- Ustrezno povišanje cen storitev za plačilo 
zakonskih obveznosti delodajalca do svojih 
zaposlenih (spremstvo zdravnika ob 
premestitvah, sredstva za regres za malico, 
prevoz na delo in pokojninsko zavarovanje 
(dodatni prihodki). 

- Do konca leta bomo naredili vse, da bi bila 
realizacija programa na vseh področjih 
100%, oz. kjer je plačilo po realizaciji, bi 
realizirali več kot 100% programa. To ne bo 
možno pri realizaciji NBO in PBZ 
(zagotovitev plačila izpada programa zaradi 
zagotavljanja postelj za COVID bolnike) – 
izpadlega programa bolnišnica ne more 
nadomestiti glede na omejeno število postelj 
in prostora v bolnišnici (dodatni prihodki). 

- Kolikor bo možno, zmanjšati porabo OVO, 
predvsem pa naročanje laboratorijskih 
storitev – znižanje materialnih stroškov, ki 
trenutno presegajo načrt bolnišnice (znižanje 
stroškov). 

- Zmanjšanje števila bolniških odsotnosti, ni 
več obveznosti delodajalca do zagotavljanja 
pravice varovanja otroka in s tem zmanjšanje 
števila ur nadurnega dela (znižanje 
stroškov). 

- Pridobitev dodanega programa na razpisu 
MZ za skrajševanje čakalnih dob (dodatni 
prihodki). 

- Pridobitev začasno prerazporejenih 
programov od drugih izvajalcev, ki programa 
do konca leta ne bodo uspeli realizirati – 
pridobitev programov na razpisu ZZZS 
(dodatni prihodki). 

Anica Hribar, direktorica 
 

PODATKI O COVID EPIDEMIJI 
 
V prilogi tega glasila vas seznanjamo z nekaj 
statističnimi podatki v zvezi s trenutnim stanjem 
v državi glede 4. vala epidemije COVID-19. 
 
Zaradi hitrejše dinamike naraščanja 
epidemije od predvidene, v naši bolnišnici 
organiziramo COVID oddelek že v prihodnjem 
tednu, najkasneje v petek, 17. 9. 2021. 
 
Podrobnejša navodila glede organizacije dela v 
bolnišnici še sledijo. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

TRANSFUZIJA - PRESOJA 
 
Spoštovane sodelavke, spoštovana dr. 
Razboršek. 
 
Danes je bilo opravljeno pomembno delo – 
presoja komisije Ministrstva za zdravje glede 
opravljanja transfuzijske dejavnosti je potekala 
brezhibno.  
 
Ugotovitve komisije bodo podlaga za izdajo 
novega dovoljenja bolnišnici za opravljanje 
transfuzijske  dejavnosti. 
 
Komisija je bila z urejenostjo dokumentacije, 
prostorov in opreme ter delom zaposlenih zelo 
zadovoljna in praktično ni bilo izpostavljenih 
pripomb in zahtevanih sprememb in dopolnitev 
za opravljanje te dejavnosti. Izdaja dovoljenja 
torej ne more biti vprašanje. 
 
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem zaposlenim v 
laboratoriju za opravljeno delo. V prvi vrsti pa 
seveda Nuši Bevc, Andreji Kerin in naši zunanji 
nadzorni zdravnici dr. Ireni Razboršek.  
 
Ob zaključni besedi komisije, pri kateri so nas 
članice seznanile s svojimi ugotovitvami, sem 
bila zadovoljna, vesela in ponosna. 
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Pohvala članic komisije gre tudi kuharicam za 
odlično pripravljeno kosilo. Članice so bile 
navdušene nad pripravljeno hrano. 
 
Iskreno se zahvaljujem vsem. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK O 
ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 

 
Spoštovani uslužbenci SB Brežice. 
 
Zraven plačilne liste za mesec avgust 2021 
boste tudi letos prejeli anonimni anketni 
vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih, s 
katerim želi vodstvo bolnišnice ponovno 
preveriti, kako zaposleni ocenjujete 
organizacijo, v kateri ste zaposleni. 
V času od 10. 9. do 17. 9. 2021 bodo po 
oddelkih in na upravi nameščene škatle, v 
katere boste lahko zaposleni oddali 
izpolnjene vprašalnike. Vodje oddelkov vas 
bodo obvestile, na katerih lokacijah se 
nahajajo škatle. 
 
Vse zaposlene prosimo, da izpolnjene ankete 
oddate na označenem mestu na oddelku ali 
na upravi najkasneje do 17. 9. 2021. 
 

ZLATA PENTLJA 
 

 
 
September je mednarodni mesec ozaveščanja o 
otroškem raku, simbolizira ga zlata pentlja.  
 
Rak pri otrocih je redka bolezen, predstavlja pa 
tretji najpogostejši vzrok smrti pri mlajših od 15 
let. Pred njim so kot vzrok smrti samo poškodbe 
in prirojene nepravilnosti. Rak pri otrocih se v 
številnih značilnostih razlikuje od raka pri 
odraslih. V različnih starostnih skupinah otrok se 
različno pogosto pojavljajo posamezne vrste 
raka. 

V Sloveniji za rakom zboli približno 50 otrok 
letno, s stalnim naraščanjem v zadnjih letih, a z 
upadom umrljivosti. Danes tako pozdravijo že 
skoraj 80 % otrok z rakom. 
 
Najpogostejše rakavo obolenje pri otrocih je 
levkemija, ki predstavlja 30% vseh rakov pri 
otrocih, tumorji osrednjega živčevja predstavljajo 
21%, limfomi 12%, nevroblastom 7%, 
mehkotkivni sarkom 7%, kostni sarkom 7%, 
nefroblastom 7%, retinoblastom 3% (Vir: 
Onkološki Inštitut Ljubljana). 
 
Nekateri otroci v teh začetnih septembrskih dneh 
ne bodo sedli v šolske klopi, ne bodo se podili po 
hodnikih šole in ne bodo opazovali sveta, ki je 
med nami.  

Tudi vsak od nas ima priložnost, da po svojih 
močeh pomaga otrokom v njihovem boju z 
zahrbtnimi boleznimi in njihovim staršem, ki jih 
spremljajo pri zdravljenju. Posebej v ta namen 
bodo septembra organizirani tudi številni 
dogodki, ki bodo otrokom in mladostnikom 
polepšali vsak dan in jim ponudili neprecenljive 
izkušnje.  

Septembrsko ozaveščanje bo vodilo Društvo 
Junaki 3. nadstropja iz Ljubljane, ki združuje 
starše otrok, ki so imeli ali imajo sami izkušnjo z 
bivanjem v 3. nadstropju Pediatrične klinike in so 
se odločili, da svoj prosti čas namenijo pomoči 
ostalim otrokom (in njihovim družinam), ki se 
zdravijo na hemato-onkološkem oddelku. Več o 
pomoči otrokom in staršem si lahko preberete na 
spletni strani:  

https://junaki3nadstropja.si/postanite-clan-2/   

Tudi v naši bolnišnici, na otroškem oddelku, 
ozaveščamo o otroškem raku. V ta namen smo 
našo otroško čakalnico spremenili v tople misli za 
Junake 3. nadstropja. Zlate pentlje so izdelali in 
pobarvali, hospitalizirani otroci otroškega 
oddelka, pod mentorstvom naše bolnišnične 
vzgojiteljice, Jerneje Rožman iz Vrtca Mavrica 
Brežice. 

Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
otroškega oddelka 
 

ČISTILNA AKCIJA 
 
Počasi se približujemo datumu prenove stare 
operacijske sobe, in sicer obnovitvena dela se 
bodo pričela 13. 9. 2021. Zato smo v ta namen, 
očistili in pripravili nadomestni začasni prostor za 
nujne operacije v starem CIT-u v primeru, ko 
bosta obe operacijski sobi še zasedeni.                                           
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Glede čiščenja, pa slike povedo vse. Ob tej priliki, 
se zahvaljujem vsem sodelujočim in še enkrat se 
potrjuje pomen besede «v slogi, je moč«.  
 
Hvala vsem. 
                                                                                                                                               
Mateja Bogovič, vodja instrumentark 
 

 
 

 
 
 

PREPOVED PLASTIČNIH PROIZVODOV 
 
»Začela je veljati vladna uredba o prepovedi 
dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo na trg in o označevanju 
nekaterih plastičnih proizvodov. Prepovedani so 
pribor, krožniki, slamice in vatirane palčke, razen 
če gre za medicinske pripomočke. Nadzor bo 
opravljal tržni inšpektorat. Prepovedane so tudi 
plastične mešalne palčke za pijače, palčke za 
pritrditev na balone in podporo balonov, vključno 
z mehanizmi takih palčk, razen balonov za 
industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki 
se ne delijo potrošnikom. Prepoved velja še za 
posode za živila, vsebnike za pijačo in lončke za 
pijačo iz ekspandiranega polistirena ter 
proizvode iz oksorazgradljive plastike. Uredba 
predpisuje zahteve za označevanje nekaterih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in 
njihovo embalažo. Označeni morajo biti higienski 
vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni 
robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo, 
tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo 
v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter lončki za 
pijačo. Prepoved določenih plastičnih izdelkov za 
enkratno uporabo zahteva evropska uredba o 
zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih 
proizvodov na okolje. Rok za njen prenos v 
nacionalni pravni red je potekel 3. julija.«  
 
Vir: STA, 4. 9. 2021 
 
Zgoraj navedene zahteve veljajo tudi za našo 
bolnišnico, zaradi česar v kuhinji ne bo več 
na voljo tovrstnih materialov. 
 
Organizacija prehrane v izolaciji po novem: 

 
Hrana za hospitalizirane paciente, ki so v 
izolaciji, bo servirana v enaki posodi kot za ostale 
paciente. Pladnji, na katere bo posoda 
postavljena, bodo temnejše barve. Uslužbenke 
kuhinje bodo to posodo pomivale ločeno ob 
koncu delovnika.  
 
Za vse bolnike se bo uporabljala posoda iz 
porcelana in inoksa. 
Čaj se servira v inoks skodelicah.  
Vsa posoda se pere v centralni kuhinji. 
Za izvajanje ustne higiene se uporabljajo pralni 
lončki, ki bodo na voljo v kuhinji in se bodo v 
kuhinji tudi pomivali. 
 
Ustrezna navodila bo izdala komisija za 
preprečevanje bolnišničnih okužb. 
 
Anica Hribar, direktorica 
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POHVALE IN ZAHVALE 
 

POHVALA IN ZAHVALA za delo zdravnika 
KIRCHO YANEV, dr. med. 

 
Dne 19. 8. 2021 je po telefonu poklicala Nada 
Bajec, partnerka pacienta, ki je bil na obravnavi 
v naši bolnišnici. Za izjemno prijaznost, telefonski 
klic in vse podane nasvete in pomoč, izreka 
iskreno zahvalo zdravniku internistu Kircho 
Yanev, dr. med.  
 
Ker se v okolju, v katerem s partnerjem živita, za 
pomoč pri oskrbi hudo bolnega partnerja 
praktično nima na koga obrniti, so ji pogovor in 
dani nasveti ter pripravljenost pomagati tudi v 
naprej, če bi bilo to potrebno, olajšali življenje, 
zaradi česar je izjemno hvaležna in izreka 
pohvalo zdravniku. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

 
 

POHVALA IN ZAHVALA OSEBJU UC 
 

Spoštovana ga. Anica. 
 
Spet se javljam z namenom, da se zahvalim in 
pohvalim osebje urgentnega centra SB Brežice 
za pomoč. Dne 11.8. popoldne je bil nujno 
obravnavan moj oče Anton Hotko (91 let). Hvala 
za takojšnjo, strokovno obravnavo s strani 
zdravnika in medicinske sestre v kirurški 
ambulanti, ki sta pristopila k obravnavi s svojo 
srčnostjo.  
 
Zelo je pomembno, da je pacient zadovoljen z 
obravnavo in moj oče, A. Hotko (91 let) je bil zelo 
zadovoljen. 
 
Hkrati bi se rada zahvalila za pomoč g. 
Zupančiču v urgentnem centru, ki je mojemu 
očetu in meni pomagal, da smo očeta varno 
pripeljali do zdravniške obravnave. 
 
Vedno se bom zavzemala za obstanek 
Bolnišnice Brežice, kar je za nas, na tem koncu 
Slovenije, zelo pomembno. 
 
Še enkrat, hvala vam, da obstajate. 
 
Prisrčen pozdrav. 
 
Smilja Planinc - Krško 
 

 
 

ZAHVALNO SPOROČILO 
 

Spoštovani. 
 
V času od 27. julija do 2. avgusta 2021 sem bil 
hospitaliziran na kirurškem oddelku vaše 
bolnišnice.   
 
S tem sporočilom se posebej želim zahvaliti za 
izredno strokovnost in prijaznost dr. Matjaža 
Poharja in njegovega tima na oddelku, kot tudi za 
prijazno posredovanje ge. Simone Povh in ge. 
Branke Zorič, ter za prijaznost ostalega osebja 
bolnišnice.  
Hvala lepa in lep pozdrav. 
  
Predrag Sekulic iz Ljubljane 
 

 
 
ZAHVALA OSEBJU KIRURŠKEGA ODDELKA 

 
Pozdravljeni. 
 
Zaradi dihalne stiske je bil moj oče, Mihael 
Kantužar dne 20. 8. 2021 sprejet v vašo oskrbo 
na kirurški oddelek. Žal se je zaradi poteka 
bolezni tam od nas tudi poslovil, vendar bi se na 
tem mestu rada zahvalila osebju tega oddelka za 
prijaznost in pomoč v teh težkih časih. Iz srca 
hvala dr. Lenart Senici in dr. Ajdi Železnik, ki sta 
mu s prijaznostjo, empatijo, človeškim odnosom 
in polno mero sočutja lajšala zadnje dni življenja. 
Hvala, ker sta bila vedno na voljo za informacije 
in obrazložitve očetovega zdravstvenega stanja. 
Hvala tudi medicinskemu osebju in vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli, da smo se lahko kljub 
omejitvam od njega poslovili v družinskem krogu.  
 
S prijaznimi pozdravi. 
 
Mihaela Racman 
 

 
 

ZAHVALA DR. MACANU IN SESTRAMA 
 

Rad zahvalil bi se vam za vse, 
kar dobrega storili zame ste. 
Na začetku bilo je kar hudo, 

vendar moral prestati sem vse to. 
 



 
 
 

6 
 

 

Tudi v Ljubljano ste me napotili, 
da oko bi bolno ozdravili. 

Operacijo srečno sem prestal, 
zato hvaležen vedno bom ostal. 

Vesel sem, da tako dobrega zdravnika imam. 
Ko me pokliče, rad k njemu se podam. 

Z mamico prihajava na pregled, 
da ugotovite, če kaj bolje vidim spet. 

 
Tudi sestri nista kar tako, 

saj z mano ravnata res lepo. 
Če črke prav so vse prebrane, 

oči so njune nasmejane. 
 
 

Na koncu doktor še pregleda me, 
malo razmisli in odloči se, 

»še zdravila bom vama dal, 
potem pa domov vaju bom poslal«. 

 
Toni M. 
 

URNIK POHODOV 
 

Dopustov je konec in spet se je začela 
pohodna sezona. Vabimo na izlet, ki bo v 
soboto 11. 9. 2021 ob 8 uri. Dobimo se na 

starem mestu in se z avtomobili odpeljemo 
do Bistrice ob Sotli, ki je začetek naše poti. 

Gremo po poti ljubezni malo po ravnem, 
malo v hrib. Pot nas bo vodila čez vas 

Kunšperk in naprej do ostankov poti, nato 
pa na bizeljsko stran in po gričih okoli 
gradu, še na sv. Gore in nazaj v dolino. 
Dolžina poti je od 5 - 7 ur. Se bomo med 

potjo odločile, kako bomo hodile.  
 

Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« 
ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 
 
SVETOVNO VETERANSKO PRVENSTVO 

V ORIENTACIJSKEM TEKU 
 
IZJEMEN USPEH ČLANICE ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 
DIREKTORICE ANICE HRIBAR NA 
SVETOVNEM VETERANSKEM PRVENSTVU V 
ORIENTACIJSKEM TEKU 
 
Med 7. 8. in 13. 8. 2021 je v madžarskem kraju 
Velence potekalo svetovno veteransko 
prvenstvo v orientacijskem teku, na katerem je v 
kategoriji W55 za Slovenijo bronasto medaljo 
med 56-imi tekmovalkami osvojila članica 
našega društva in direktorica SB Brežice 
Anica Hribar, ki je na prvenstvu sicer nastopala 
za Orientacijski klub Brežice.  

 
 
Ob tej izjemni uvrstitvi ji iskreno čestitamo ter 
navijamo še naprej za čim več takšnih in 
drugačnih uspehov. 
 
Samo Zorko,  predsednik Športnega društva 
SB Brežice 
 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

Inovativen pristop občine k reklami za 
cepljenje 

 

 

Poziv k cepljenju proti Covid-19 

Po daljšem času brez okužb imamo v občini 
ponovno okužene osebe. 
 

Pozivam vse, ki se še niste cepili, da to 
storite čim prej. 
 
Trenutno je to edina možnost, da se 
izognemo bistveno večjim omejitvam in da 
zaščitimo sebe in najbližje. 
 

Letos namreč še ne bomo širili pokopališča. 

Ivan Benčina, župan 

Vir: Spletna pošta 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- KOZINC Špela (1. 8. 2021), 
- PAVLEK Izabela (2. 8. 2021). 
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Prenehanje delovnega razmerja: 
- ŠTURBEJ Aleksandra (6. 8. 2021), 
- KERIN Martina (8. 8. 2021), 
- PRISTAVEC Petra (9. 8. 2021), 
- PAVKOVIČ Anamarija (15. 8. 2021), 
- ŽIŽEK Andreja (18. 8. 2021), 
- OROŽEN Jana (31. 8. 2021). 
 
Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas: 
- ČEPIN Martina, SMS, 
- BRILEJ Manca, babica, 
- GERMOVŠEK Nina, zdravstveni 

administrator. 
 
Nataša PIRC, dr. med., višji zdravnik 
specialist, je od 1. 9. 2021 dalje imenovana za 
predstojnico CIT za 4-letno mandatno 
obdobje. 
 
Stanje kadra na dan 31. 8. 2021: 367 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 7. 2021 je 
znašalo 358,41, od tega 350,51 rednega dela, 2 
pripravnika in 6 javnih del. 
 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  
 Mesec osveščanja o demenci, 
 Mesec sepse, 
 Tretji teden septembra – Evropski teden 

mobilnosti, 
 Tretji teden septembra – Slovenski teden 

aktivnosti za preprečevanje kajenja, 
 Tretja sobota v septembru – Mednarodni 

dan gluhih in naglušnih, 
 5. september – Mednarodni dan 

dobrodelnosti, 
 5. september – Mednarodni dan 

osveščanja o poškodbah hrbtenjače, 
 8. september – Svetovni dan fizioterapije, 
 9. september – Mednarodni dan 

ozaveščanja o posledicah 
izpostavljenosti otroka alkoholu pred 
rojstvom, 

 10. september – Mednarodni dan 
preprečevanja samomora, 

 11. september – Svetovni dan prve 
pomoči, 

 12. september – Evropski dan ustnega 
zdravja, 

 13. september – Svetovni dan sepse, 
 14. september – Slovenski dan 

inkontinence, 
 15. september – Mednarodni dan gluhih, 
 15. september – Svetovni dan 

ozaveščanja o limfomu, 

 17. september – Mednarodni dan 
varnosti pacientov, 

 17. september – Svetovni dan 
darovalcev krvotvornih matičnih celic, 

 20. september – Svetovni dan genetike, 
 21. september – Svetovni dan 

Alzheimerjeve bolezni, 
 22. september – Svetovni dan mieloične 

levkemije, 
 23. september – Svetovni dan družinske 

hiperholesterolemije, 
 23. september – Mednarodni dan 

znakovnih jezikov, 
 26. september – Dan slovenskih lekarn, 
 26. september – Svetovni dan 

kontracepcije, 
 28. september – Svetovni dan boja proti 

steklini, 
 29. september – Svetovni dan srca, 
 30. september – Svetovni dan 

gluhonemih. 
 

 
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!  
 
 

 
 
 


