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skoraj vsi. Tudi šefica Vrtnarije šla je
Lekarni v pomoč, saj Mihaela knjiži skoraj
dan in noč. Mihaela najbolj srečna je bila,
ko se je z rožicami pogovarjala.

AVTORICE: Alenka Napotnik in Tanja
Kolenc

Avtorica Tatjana Perko

Avtorica mag. Brigita Putar

Spet leto se je obrnilo, prehitro nam beži,
naj se z njim na pot podajo tudi vse skrbi.
Skupaj smo se zbrali, da bi se kakor vsako
leto skupaj pozabavali.
Žive muzike ne bo, pa vseeno se plesalo
bo, plesali bomo tudi rock and roll, četud
nam hlače in kikle popadajo dol.
Kdor pa danes dobre volje ni, naj pospravi
svoje stvari in domov v posteljo zbeži,
morda se v postelji kaj boljšega zgodi.
Veliko se razpravlja, da konec bo sveta, al
bo letos, blo je lani, zdaj nam vsem visi po
strani. Glavno je, da dobre volje smo in da
vse do zore ne domov, ne v službo ne
gremo.
Kaj nas v drugem letu čaka, kaj pripravlja
nov direktor, bo nam plače kaj povišal ali
sploh je kakšna nada?
Sedaj se bolnica bo obnovila, vsa nova
okna, fasado bo dobila, to pomeni, da se
energetska sanacija bo naredila.
Podstrešje se je izpraznilo in upravo v
Zimzelen preselilo. Kaj pa v zimzelenu kaj,
je še čas za kakšen čaj? Se še spije kakšen
Brcaffe, da delo lažje od rok gre.
Administracija in Vrtnarija združile skupne
so moči, saj zdaj skenirajo se tudi izvidi

Lekarna drži se pravila, malica je obvezna
stvar, če niso kalorije zdrave LIRPIS ne da
ti kode prave.
Mlade sestre iz Planike odhajajo delat na
Golnik, a je to res al je le trik? Zakaj pa ta
stare zraven ne smemo? Ali imamo rit
predebelo? Na Fizioterapiji sedaj za vse
Dejan poskrbi. Če ima kdo fejst težave, naj
bo stara ali mlada. Dejana ima vsaka rada,
za vse on poskrbi, če koga kje boli ali pa
srbi.
Veliko v naši bolnišnici se jih izobražuje in
sestankuje, svoje delo pa zanemarjuje.
Kje je kadilnica, nekdaj obljubljena, ko
zadiši ti cigaret, moraš okrog vogla za
kontejner letet.
Rentgen, CT fantje so pravi, le lumparije
jim gredo po glavi. Nejc in Čurč sam
razmišljata, kam bi še šla, namesto, da bi
se za punce mal zanimala.
V Laboratoriju je tudi luft ta pravi, če se
jim zameriš jih dobiš po glavi. Pepl se
vedno na Boba huduje in mu kar naprej
nekaj podtikuje.
Zdravstvena nega Pritličja, najboljša je na
Lučki, Blažka trudi se, da vsi zaposleni
obvladali bi ambulante vse.
Hiti počasi, Koletnikovo je geslo, kdor fejst
leta, ta je teslo. Najboljš je, da se v
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ambulanto zapreš, da kar se zunaj dogaja
čim manj veš.
Interni oddelek dobil je novo moč, saj
Saška šefica je postala in šefu Rijavcu bo
ob strani stala.
Prišla je tudi Urška z Golnika in s seboj
pripeljala še zdravnika. Šorli in Urška
Golniški lepi par, upamo, da kmalu bosta
stopila pred oltar. On kar poskakuje, saj
dojenčka pričakuje.
Marija se je odločila, da pljučne sestre bo
vodila. Na oddelkih delajo pridno in
marljivo, tako da časa ni za zabavo in pa
lumparijo.
Tudi v ambulantah ni čist nič drugače, le
da vsak po svoje skače. No to še ni tako
hudo, da le kaj hujšega ne bo.
V Intenzivi so letos nova pravila nič več ni
heca in red tu velja odkar Boštjan dr. Rožič
Plemeniti glavno besedo ima. Strogo v
boksu mora ena sedet udari po mizi in
hoče svoj red. Kar se baby buma tiče niso
v EITu nobena izjem. Kar tri so zanosile in
staro gardo v kupu dela pustile. Dopustov,
ur se veliko je nabralo, a vodstvo sester
novih ni jim dalo. Vsak dan so komu
vztrajno težili, zbirali kader in šefe prosili.
Zdaj pa so se umirili, ko so novo moč
Niskota dobili.
En fantič po oddelku gre, pa polno lepotic
sester zraven je, pa naš fantič se prav
postrani drži, ker ga postla vstran tišči.
Dala mu je napotnico, naj na RTG pelje
mamico, fantič jo odpelje pa na ultrazvok,
ker je mislil da le to je pravi vzrok. Ko pa
prišel je nazaj, šefica je kakor zmaj, kod si
hodil kje si bil, da spet si vse narobe
naredil.
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Smrečina čaka na lepše dni in se boji, da
propadla bi. Vsi želimo si, da se tudi v njej
kaj dogajalo bi. Nekaj ljudi bi službo
mogoče dobilo, v blagajno pa kak euro
pritegnilo.
Kar se pa zdravnikov tiče je tako, da pridni
so zelo. Bolnico skupaj držijo, čeprav tudi
veliko na sestankih čepijo.
Zdravnica Andreja je včasih mal preglasna,
drugače je ženska krasna.
Naša bolnica res ni velika, ampak v njej se
dela kot se šika. Ko konec leta je dosežen
plan, vsak od nas je malce razigran.
Naj direktor nam nič ne zameri, če smo
kdaj tud mi mal bolj veseli. Saj se tudi on
pohecat zna in verjetno nas kar vse mal
rad ima.
Mi se bomo potrudili, da bo zadovoljen z
nami naj prijaznost, srčnost in dobrota se
širta krog nas, da direktor ponosen bo na
nas.
Ko slavje se prične se prižgejo praznične
luči, vsakdo si zaželi le to, da ne ostal brez
dela bi. Kar pač prineslo Novo leto bo pač
bo, kaj bi čakal, kaj bi stokal, reči kar bo
pač bo. Naj bo Božič toplo ognjišče sredi
mrzle zime s srebrno zvezdo v očeh ob
Novem letu pa en sončni žarek več v
vašem srcu in en nasmeh na vašem
obrazu – SREČNO 2013.

Z Bolnišnice Topolšice vam pošiljamo
pozdrav, tu pridni smo delavci, zato je luft
tk zdrav, če te pri srcu stisne, če kašelj te
duši, to Topolški dohtar le pozdravi ti.
Če imaš bolan želodec, če jetrca so fuč se
Rijavcu priporoči, nikar se preveč ne muč
in če slučajno sumiš, da znotraj krvaviš od
Rijavca še šlauf u rit dobiš.
Pri nas smo delovni in v znanju podkovani
hvalijo nas vse od doma daleč proti
Ljubljani. Kar nekaj let je minilo, odkar se
Smrečina zaprla je, vse se izpraznilo je,
med zidovi vse tiho in mirno je, zdaj

Avtorica Tatjana Perko
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Za Gospoda Jakoba našega
psihologa, ki se je pred kratkim
poročil
Naj sreča lepa da spomine, ljubezen nikdar
naj ne mine! Od Jaka vince smo dobili, ki
ga danes bomo spili. Mi podarjamo ti uro,
naj spominja te na nas. Pa le glej, da od
zdaj naprej domov boš hodil pravi čas.
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zavedali kaj vse je uničeno, mi je moj
kolektiv bolnišnice Topolšica nemudoma
zelo pomagal. S svojim plemenitim
dejanjem ste dokazali, da pomoč sočloveku
za vas ni zgolj služba, ampak da to
počnete iskreno in srečno.
Vsakemu posebej in vsem skupaj iskrena
hvala!
Vsem vam in vašim najdražjim želim vesel
Božič in zadovoljno ter zdravo novo leto!
Dragica Podkrižnik z družino

Aktualno pri nas
9.1.13

VTV – na sporedu bo 9.1.2013
ob 20.00 uri, enourna oddaja o
individualnem pristopu k
zdravljenju diabetesa. O tej
temi bo govoril zdravnik g.
Damjan Justinek.
Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

Misel:
Pohvale in zahvale
ZAHVALA KOLEKTIVU BOLNIŠNICE TOPOLŠICA
Kdor hitro da, dvakrat da.
Še nikoli ni ta pregovor tako držal, kot
tistega 5.11.2012, ko je našo hišico na
Pohrastnikovem poplavilo in smo v nekaj
minutah ostali brez vsega. V teh težkih
trenutkih, ko se še niti dobro nismo

Sreča ni v glavi in ne v daljavi.
Ne v žepu in ne pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš
koga rad.
(Tone Pavček)

Uredniški odbor:




Urednici: Metka Jevšenak, mag.Brigita Putar,
Člani: Leopold Rezar, Lucija GabrščekParežnik, Borut Rijavec, Vlasta Jevšenak,
Darja Kramar,
Oblikovalca: Marko Oberstar, Klemen Forneci
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Drage krajanke, krajani, prijatelji Bolnišnice Topolšica!
Že dve desetletji, ko se staro leto že umakne novemu,
Bolnišnica Topolšica vabi

na tradicionalni zaključek prazničnih dni

s koncertom PIHALNEGA ORKESTRA ZARJA
v petek, 4. januarja 2013, ob 17. uri, v
kinodvorani.
Premierno bodo kot gostje nastopile mlade
glasbenice Andreja Krt, Kristina Golob in
Lea Krt.
Program bo povezovala Urška Menih Dokl.

Prisrčno vabljeni!

Pa obilo zdravja, sreče,
zadovoljstva, dobre volje
in pozitivne energije v
novem letu!

