MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Asfaltiranje, ki je predvideno za 20. 9. 2022,
bo verjetno potekalo več dni. Takrat koridor
za pešce čez gradbišče ne bo vzpostavljen
in bo možno dostopati do začasnega
avtobusnega postajališča po pločniku mimo
Zdravstvenega doma Brežice.
Za razumevanje in strpnost se vam v naprej
zahvaljujemo in se skupaj z vami veselimo
novih ureditev.«
Teja Leben, višja svetovalka za
komunalno
infrastrukturo,
Občina
Brežice
SVETOVNI DAN SRCA 29. 9. 2022

Številka 9, letnik 15
PROMETNI REŽIM IN DOSTOP DO
AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V
ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
Vse zaposlene seznanjamo z obvestilom, ki
smo ga prejeli iz Občine Brežice:
» V zvezi odpiranjem dela Černelčeve
ceste pred Športno dvorano Brežice
sporočamo sledeč prometni režim:
Krak Černelčeve ceste mimo Športne
dvorane Brežice (ŠD)
bo predvidoma
asfaltiran v zadnjih dneh septembra 2022.
Do takrat obvoz območja gradbišča poteka
na način kot je organiziran od otvoritve
gradbišča junija 2022.
Avtobusno postajališče, ki ga uporablja
Osnovna šola Brežice je začasno
vzpostavljeno na parkirnih mestih nasproti
starega vhoda v Splošno bolnišnico Brežice,
kjer je vzpostavljen tudi začasen vhod in
izhod na parkirišče za Zdravstvenim domom
Brežice.
Med Osnovno šolo in začasnim avtobusnim
postajališčem (mimo ŠD) bo do asfaltiranja
ceste, vzpostavljen koridor za pešce. Za
večjo varnost bodo v udarnih terminih
prihoda avtobusov (predvideno cca 7:20 do
8:20 in med 13:00 in 14: 00 uro) skrbeli
policisti.

Svetovna zveza za srce (WHF-World Heart
federation), katere član je društvo Za zdravje
srca in
ožilja podružnica Posavje, je
pripravila tematiko za letošnji svetovni dan
srca, ki nas sprašuje in nam pove "kaj lahko
v tem trenutku naredimo za zdravje svojega
srca in zdravje srca drugih".
Svetovni dan srca je vsako leto 29.
septembra. Letos ga v Sloveniji in Posavju
obeležujemo že devetnajstič. Letošnje geslo
nas poziva k obljubam zdravega sloga
življenja, ki naj ga osvojimo in prenašamo na
svoje prijatelje, svoje najdražje, predvsem pa
na otroke! Potrebno je narediti nekaj
preprostih
sprememb
v
vsakdanjem
življenju, ki nam vsem zagotavljajo boljšo
fizično, kakor tudi umsko zmogljivost.
Sebi, tistim, ki jih imamo radi, zastavimo
vprašanje "kaj lahko v tem trenutku storim za
MOJE SRCE....in TVOJE SRCE?"
Prisrčno vabljeni 30. 09. 2022 ob 18.00 uri
v brežiški grad, kjer bomo obeležili ta
pomembni dogodek - Svetovni dan - srca
in razmislili, kako še lahko izboljšamo
način našega življenja v prid srčno žilnega sistema.
Milena Strašek,dr, med., podpredsednica
Društva za zdravje srca in ožilja,
podružnica Posavje.

ZLATI SEPTEMBER – MESEC
OZAVEŠČANJA O OTROŠKEM RAKU

POHVALE IN ZAHVALE
POHVALA
Spoštovani.
Včeraj sem bil v vaši in naši Bolnišnici
Brežice ob 9.10 uri naročen pri dr. Primožu
Povhetu na pregled in dogovor glede
zamenjave levega kolka.

V mesecu septembru ozaveščamo
otroškem raku, simbol je zlata pentlja.
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Za rakom v Sloveniji vsako leto zboli okoli 80
otrok, približno 20 odstotkov pa jih boj s to
boleznijo izgubi. Nedvomno so to izredno
težke preizkušnje za otroka in celo družino.
Strah, negotovost in porušena družinska
dinamika je največja stiska, s katero se
srečujejo otrok, starši in njihovi svojci.
Male, a po duši velike, junake smo podprli
tudi na našem oddelku in si v znak podpore
pripeli zlato pentljo.
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja
otroškega oddelka
ANKETNI VPRAŠALNIK O
ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH
V obdobju od 10. 6. do 15. 6. 2022 je bila
med zaposlenimi SB Brežice ponovno
izvedena anonimna anketa o
zadovoljstvu zaposlenih.
Od skupno 379 zaposlenih je izpolnjene
anketne vprašalnike vrnilo 220
zaposlenih.
Rezultati ankete so priloga tega glasila.

Naj navedem nekaj ugotovitev:
- V sprejemni pisarni so me prijazno
sprejeli in mi pokazali kako deluje sistem
prijavljanja.
- Na pregled sem bil sprejet že ob 9.00 uri.
- Napoten sem bil na RTG slikanje, ki so
ga opravili brez čakanja.
- Sledil je ponovni pregled pri kirurgu
ortopedu.
- Napoten sem bil na odvzem krvi,
opravljeno takoj.
Tako sem se v vaši bolnišnici zadržal cca 40
minut in opravil vse zgoraj navedeno.
Menim, da je to po vseh merilih vrhunski
rezultat in za vso pohvalo. Prav tako bi
pohvalil profesionalnost in prijaznost osebja,
od recepcije do vseh pri katerih sem bil.
Prostore ste lepo uredili in vsaj v tem delu
bolnišnice to ni več videti zastarelo in
preživeto, pač pa moderna bolnišnica z
urejenimi parkirnimi prostori.
Poudariti moram, da imam kot vaš pacient z
vašo bolnišnico od nekdaj pozitivne izkušnje,
sedaj pa ste vaše delo dvignili na še višji
nivo. Prepričan sem, da je precej zaslug za
to tudi v profesionalnem vodenju bolnišnice,
čeprav brez zagnanih sodelavcev ne gre.
Zato in tudi zaradi kratkih čakalnih dob, sem
se za operacijo kolka odločil za vašo/našo
bolnišnico.
Želim vam še naprej delo po standardih, ki
ste si jih zastavili.
S spoštovanjem.
Gorazd Kužnik, Krško
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POHVALA UC (KIRURŠKA AMBULANTA)
Zahvaljujemo se za hitro, prijazno in celostno
obravnavo otroka z razpočno rano na glavi.

Prijatelja se pogovarjata.
Pravi prvi: »Ko ne morem zaspat, štejem
ženske s katerimi sem seksal.«
Drugi: »A res? Zanimivo, zakaj pa ne šteješ
ovc?«
Prvi: »Eh, to je bilo samo enkrat!«

Zahvaljujemo se zdravniku Maticu Županiču,
zdravstveniku in medicinski sestri v kirurški
ambulanti.

Vir: Splet

Prav tako se zahvaljujemo vratarju ki nas je
sprejel in usmeril ter razvedril otroka s
štampiljko.

Sklenitev delovnega razmerja:
- LAPUH Valentina (1. 8. 2022),
- BAJS Glorija (1. 8. 2022),
- ŠVIGELJ Urška (16. 8. 2022),
- STOKIN Ivan (JD – 22. 8. 2022),
- HOJNIK Milanka (26. 8. 2022).

Ostanite taki kot ste.
Ana, Mitja in Oto Poklukar
URNIK POHODOV
Dopustov je konec in že je tu vabilo za
prvi jesenski izlet.
Šli bomo na Storžič v soboto 10. 9. 2022.
Dobimo se na starem mestu ob 6.00 uri
zjutraj. Z avtomobili se bomo peljali do
Mač, nato pa peš do planinskega doma
na Kališču. To je za 2,30 ure. Pri koči si
bomo malo oddahnili, nato pa krenili na
vrh Storžiča. To sta še 2 ure hoje. Po isti
poti bomo šli nazaj. Kdor želi, gre lahko
samo do koče.
Dobrodošli, da se pridružite »fit
frajlicam« ter dan preživite v dobri družbi
in lepi naravi.
SMEH JE POL ZDRAVJA

»Dober dan, jaz sem Stanka.«
Plavolaska pa odgovori:
»Dober dan, jaz sem pa s trajekta.«

KADROVSKE SPREMEMBE

Prekinitev delovnega razmerja:
- JERŠIČ Ljubica (4. 8. 2022),
- DEVIĆ Jasna (7. 8. 2022),
- ARINGER Jaka (20. 8. 2022),
- PETERMANEC Amadeja (31. 8. 2022),
- PRAH Marina (31. 8. 2022),
- PROSELC Jožica (31. 8. 2022).
Stanje kadra na dan 31. 8. 2022: 382
zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 7. 2022 je
znašalo skupaj 363,68 ur, od tega 352,68
rednega dela, 3 pripravniki in 8 javnih del.
***JUBILEJNE NAGRADE***
Za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno
nagrado:
BUDIČ HELENA, DMS
ČESTITAMO!
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SPECIALISTIČNI IZPIT



Dve zdravnici specializantki sta opravili
specialistični izpit in pridobili naziv:



TJAŠA RIBIČ SENICA, zdravnik specialist
pediatrije
ŽELEZNIK AJDA,
splošne kirurgije

zdravnik

specialist

ČESTITAMO!
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 mieolične
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 šolskega
mleka,
28. september – Mednarodni dan varne
prekinitve nosečnosti,
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@sbbrezice.si. Glede na zmožnosti bo objavljen
v naslednji številki. Še naprej vljudno vabljeni
k sodelovanju! 

4

