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s portala javnih naročil
mediji
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V TEM TEDNU
Od 28. novembra do 4. decembra

Ponedeljek 28. novembra
• V Ljubljani bo v prostorih Slovenske Kinoteke na
Miklošičevi ulici 28 strokovni posvet na temo Tvegana
spolnost mladih in okužba s HIV, ki ga pred svetovnim
dnevom boja proti aidsu (1. december) pripravljata
ministrstvo za zdravje in WHO. Ob 13. uri bo novinarska
konferenca. 

• Od 29. novembra do 12. marca prihodnje leto bo v
Centru za mentalno zdravje na Zaloški 29 v Ljubljani
potekal modum iz psihoterapije, namenjen
specializantom in specialistom družinske ali šolske
medicine ter drugih specialnosti, in terapevtom.
Organizatorica je Psihiatrična klinika Ljubljana. 

• Ob 16. uri se bo v predavalnici Pediatrične klinike v
Ljubljani začela redna letna skupščina članov
Slovenskega druđšta za medicinsko informatilo. 

Sreda 30. novembra
• V Ljubljani bo 20. spominsko srečanje akademika
Janeza Milčinskega Izvedenstvo 2011 z delovno temo
Izvedenstvo pri poškodbah vratne hrbtenice. Srečanje je
namenjeno zdravnikom izvedencem, pravnikom,
policistom in zavarovalnicam. Organizatorji so Inštitut za
sodno medicino ljubljanske medicinske fakultete,
Strokovno združenje izvedencev medicinske stroke pri
SZD in Slovensko združenje za zavarovalniško medicino.

Četrtek 1. decembra
• Svetovni dan boja proti aidsu 

• 1. in 2. decembra bo na ljubljanski medicinski fakulteti
XLII. memorialni sestanek prof. Janeza Plečnika z
mednarodnim simpozijem na temo Tumorji, povezani z
okužbo s človeškimi virusi papiloma (HPV). Srečanje je
namenjeno zdravnikom. Organizator je Inštitut za
patologijo MF Ljubljana. 

• Od 1. do 3. decembra bo na Igu pri Ljubljani potekal
tečaj, namenjen zdravnikom - Advanced Trauma Life
Support. Organizator je Zdravniško društvo ATLS
Slovenija.  

Petek 2. decembra
• Na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana bo simpozij na
temo Minimalno invazivni postopki v zdravljenju stresne
urinske inkontinence pri ženski. Organizator je Društvo za
uroginekologijo Ginekološke klinike. 

• 2. in 3. decembra bo v Hotelu Union v Ljubljani XX.
strokovno srečanje Sekcije za arterijsko hipertenzijo,
namenjeno družinskim zdravnikom, specialistom interne
medicine, kardiologije in nefrologije ter
specializantom.Organizator je Sekcija za arterijsko
hipertenzijo.

• V Ljubljani bo 4. mednarodna konferenca o kakovosti
medicinskih laboratorijev. Po konferenci bo svečano
praznovanje 50. obletnice ustanovitve SZKK.
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Sobota 3. decembra
• Svetovni dan invalidov 

• V UKC Ljubljana bo strokovno srečanje Cistična fibroza
pri otrocih in odraslih, namenjeno pediatrom,
pulmologom internistom in zdravnikom družinske
medicine. Organizatorja sta Sekcija za pediatrično
pulmologijo, alergologijo, revmatologijo in klinično
imunologijo ter Združenje za pediatrijo SZD.

Nedelja 4. decembra
• Predčasne parlamentarne volitve

• Od 4. do 8. decembra bo v Adis Abebi potekala
mednarodna konferenca o aidsu.

URADNI LIST ŠT. 94, 25. 11. 2011
Iz vsebine
§ 4009. Pravilnik o pogojih za opravljanje
radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti
§ 4014. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 2011 
§ 4015. Poročilo o gibanju plač za september 2011

URADNI LIST ŠT. 95, 25. 11. 2011
Iz vsebine
§ 4113. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 13. člena
v zvezi s 3. točko prvega odstavka 3. člena Pravilnika o
kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje
nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce
institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o
postopku njihove verifikacije ni v neskladju z Ustavo

PRED VOLITVAMI
Kandidatne liste o bodočem zdravstvu -
Zdravstveni sistem in njegovo financiranje nista bila
deležna reforme že 20 let. Pozivi k sistemskim
spremembam, zaradi katerih bi se v zdravstveno
blagajno nateklo več denarja, iz nje pa odlilo manj,
se vrstijo že več let, vse glasnejši pa so zaradi
gospodarskega položaja države postali letos. 

Stranke odgovarjajo na vprašanje, katere glavne
ukrepe predlagajo za reševanje zdravstvene
blagajne in - ali podpirajo ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja. Če da, s čim bi ga
nadomestili. 

Članek vsebuje stališča kandidatnih list, ki na
volitvah kandidirajo v vsaj polovici volilnih enot.
Vrstni red parlamentarnih strank je določen glede
na njihov uspeh na državnozborskih volitvah 2008,
neparlamentarne stranke pa si sledijo po
abecednem redu. 

SD - Na novo bi definirali košarico zdravstvenih

storitev. Slednje bi bile v celoti krite iz javnih
sredstev. Obljubljajo, da bodo osnovne zdravstvene
storitve omogočene vsem. Ukinitev dopolnilnega
zavarovanja podpirajo, a ga je po njihovem mnenju
treba reševati vzporedno s pripravo zakona o
dolgotrajni negi in oskrbi. 

SDS - Zdravstveno blagajno nameravajo
razbremeniti s preglednostjo porabe sredstev, s
konkurenco med zavodi, plačilom glede na
opravljeno delo in znižanjem obremenjenosti
zdravstvenega sistema z uvedbo telemedicine in
preventivnimi programi. Dopolnilno zdravstveno
zavarovanje pa nameravajo prilagoditi direktivam
EU. 

Zares - Nujno je treba preprečiti izogibanje
plačevanju prispevkov in povečati delež regresnih
zahtevkov avtomobilskega zavarovanja. Za
reševanje luknje bi poiskali obstoječe finančne
rezerve. Ukinili bi dopolnilno zdravstveno
zavarovanje in sredstva tega zavarovanja
preusmerili v zdravstveno blagajno. 

DeSUS - Podpirajo ukinitev dopolnilnega
zavarovanja, ta sredstva bi preusmerili v
zdravstveno blagajno. Tudi prihranek od
"upravljanja Vzajemne" v višini "70 milijonov"
evrov. Poleg tega so za določitev racionalne mreže
zdravstva in jasno definirane standarde, normative
in cene. 

SNS - Za več denarja v zdravstveni blagajni
predlagajo učinkovit nadzor nad poslovanjem javnih
zdravstvenih zavodov in nad stroški zdravstvenih
programov, znižanje cen storitev in zdravil.
Podpirajo ukinitev dopolnilnega zavarovanja,
namesto tega bi povečali prispevke v zdravstveno
blagajno glede na dohodek posameznika. 

SLS - So za uvedbo prostovoljnega
nadstandardnega zavarovanja, dopolnilno je treba
prilagoditi predpisom EU. Predlagajo okrepitev
zasebnega sektorja in da bi bolnišnicam omogočili,
da bi prodajale svoje storitve za nadstandardno
zavarovanje. S tem bi se povečala konkurenčnost, v
sistem pa bi priteklo več sredstev. 

LDS - Podpirajo zdravstveno reformo, ki bi najprej
racionalizirala sektor. Podpirajo uveljavljeno
kombinacijo javnega in zasebnega, z uvedbo
konkurence tudi pri zdravstvenem zavarovanju.
Dopolnilno zavarovanje je treba združiti z
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osnovnim, s čimer bi slovensko zdravstvo, kot
pravijo, po nekaterih ocenah pridobilo 60 milijonov
evrov letno. 

Demokratična stranka dela - Poudarjajo, da je
treba dosledno izterjati prispevke, izboljšati
organizacijo dela, zaostriti odgovornost
zdravstvenega menedžmenta, zagotoviti
preglednost nabav in investicij. So za ukinitev
dopolnilnega zavarovanja ter njegovo vgradnjo v
obvezno zavarovanje v obliki odstotka iz neto
prejemkov. 

Državljanska lista Gregorja Viranta - Pri
obveznem zdravstvenem zavarovanju je treba
omogočiti konkurenco, so prepričani. Menijo, da ni
mogoče govoriti zgolj o odpravi dopolnilnega
zavarovanja, saj bi takoj zmanjkalo sredstev za
storitve v košarici pravic. Pri reformi bo treba poseči
širše in v tem okviru razmisliti tudi o rešitvah glede
dolgotrajne oskrbe, dodajajo. 

Gibanje za Slovenijo - Podpirajo enotno
zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zavarovanje
naj se vključi v osnovno zavarovanje, obseg
prispevkov pa porazdeli glede na prihodke. Za
učinkovitost zdravstva mora javni zdravstveni
sistem omogočati večjo fleksibilnost nagrajevanja
po učinkovitosti na področjih, ki so "ozka grla" v
sistemu, menijo. 

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija -
So za ponovno določitev vsebine košarice pravic iz
obveznega zavarovanja in izločitev nezdravstvenih
pravic. Pravice iz dopolnilnega zavarovanja morajo
delno preiti v spremenjeno košarico pravic, delno
pa naj se jih omogoči z dodatnimi zavarovanji, ki bi
jih ponudil odprti trg zavarovalnic. 

Nova Slovenija - So za opolnomočenje vodstev
javnih zdravstvenih zavodov, prevetritev košarice
pravic in dosledno pobiranje prispevkov za
zdravstvo od vseh zaslužkov. Z zakonsko ureditvijo
si bodo prizadevali uvesti dodatna zavarovanja v
zdravstveni sistem, zato podpirajo nadaljnjo rast
prostovoljnega zavarovanja. 

Stranka enakih možnosti - V Stranki enakih
možnosti podpirajo ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja. Ob tem dodajajo še, da
se je s koncesijami načrtno uničeval sistem javnega
zdravstva.

Stranka mladih - zeleni Evrope - Nasprotujejo
privatizaciji zdravstva in zdravstvenih zavodov, saj
da je javno zdravstvo civilizacijska pridobitev, ki se
ji ne smemo odreči. Zagovarjajo tudi ukinitev
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki po
njihovih podatkih letno ukrade zavarovancem za
okoli 40 milijonov evrov zdravstvenih storitev. 

Stranka slovenskega naroda - Zavzemajo se za
strogo ločitev na javno in zasebno zdravstvo ter
ukinitev koncesij zdravnikom, ki uporabljajo javno
zdravstveno infrastrukturo za svojo zasebno
dejavnost. So za centralizirano nabavo osnovnega
materiala in zdravil ter za ukinitev dopolnilnega
zavarovanja za javno zdravstvo. 

Stranka za trajnostni razvoj Slovenije - TRS -
V stranki podpirajo ukinitev dopolnilnega
zavarovanja in krepitev osnovnega. So tudi za
prenos dela stroškov na poseben, nov, solidarnostni
in obvezni fond za starejše. So tudi za dosledno
kontrolo nad porabo javnih sredstev in za dogovor s
farmacevtskimi proizvajalci in dobavitelji.
 
Zeleni Slovenije - Po njihovem mnenju
potrebujemo učinkovit zdravstveni sistem, ki temelji
na javnem zdravstvu in vključuje možnost
določenih oblik državno-zasebnega partnerstva.
Predlagajo sistem financiranja zdravstvene
dejavnosti po bolnikih, zdravstveno osebje pa naj
bo stimulirano tudi po uspešnosti zdravljenja. Vir:

STA, 26. 11. 11

ZD RADLJE OB DRAVI
Kljub naložbam v primarno zdravstvo
zdravnikov na Koroškem primanjkuje - V
Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi so zaključili
obnovo dela stavbe, vredno 266.000 evrov, ki bo
omogočila ločeno izvajanje preventivne in kurativne
dejavnosti za najmlajše in izboljšala pogoje dela
specialističnih ambulant. Sredstva za obnovo so
zagotovili ministrstvo za zdravje in občine
ustanoviteljice, zdravstveni dom pa iz naslova
zbranih najemnin od zasebnikov v zdravstvenem
domu. 

Zdaj pripravljajo projektno dokumentacijo za
obnovo drugega dela zdravstvenega doma, v kateri
načrtujejo obnovo dežurne ambulante, ureditev
dostopa do fizioterapije, zamenjavo strehe,
potrebujejo pa tudi dodatna parkirišča. 

V minulih letih so že izvedli obnovi zdravstvenih
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postaj v Vuzenici in s pomočjo Občine Podvelka lani
tudi v Podvelki.

Zdravstveni dom Radlje, se srečuje s
pomanjkanjem zdravnikov. Potrebujejo tri
zdravnike družinske medicine, pediatra in
ginekologa, pove v.d. direktorice zdravstvenega
doma Lidija Golob. Med interesenti za zaposlitev so
štirje kandidati iz Srbije, ki sedaj pridobivajo
potrebna dovoljenja. Postopki pa so po besedah
Golobove dolgotrajni, zato je težko napovedati,
kdaj bodo te zdravnike lahko zaposlili. 

S pomanjkanjem zdravnikov se sooča celotna
Koroška. Po ocenah direktorjev štirih koroških
zdravstvenih domov (Radlje ob Dravi, Slovenj
Gradec, Dravograd in Ravne na Koroškem) bi regija
trenutno potrebovala najmanj deset zdravnikov
splošne oz. družinske medicine. Vir: STA, 25. 11. 11

ZDRAVSTVENA VZGOJA
Simpozij - Na Zdravstveni fakulteti Univerze v
Ljubljani je bil minuli petek simpozij z mednarodno
udeležbo, ki ga tradicionalno prireja, letos
dvanajstič, Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana (DMSZTL) v
sodelovanju z zdravstveno fakulteto. Tema
simpozija je bila Zdravstvena vzgoja - moč
medicinskih sester. Sodelovali strokovnjaki
pedagoške, socialne in zdravstvene sfere. 

Zdravstvena vzgoja in medicinske sestre - Kot
društvo poudarja v sporočilu za javnost, je
načrtovana in kontinuirana zdravstvena vzgoja
pacientov integralni del zdravljenja. Simpozij je bil
tematsko razdeljen v tri dele: na ohranjanje zdravja
in preprečevanje bolezni, na razumevanje bolezni in
bolezenskih procesov ter na vlogo medicinske
sestre pri zdravstveni vzgoji pacienta. 

Za ključne izzive si je minister za zdravje skupaj s
sodelavci v sedanjem mandatu, ki je potekel
predčasno, postavil v prvi vrsti preventivo in
promocijo zdravja. Letos so se tako z vzorčnimi
referenčnimi ambulantami začele uresničevati
nekatere naloge slovenskega javnega zdravstva, ki
so na primarni ravni v preteklih letih zamrle,
sporočajo iz društva. Obuditev oz. umestitev
zdravstveno-vzgojnega svetovanja ocenjujejo za
pozitiven korak pri ohranjanju zdravja. 

Tokratni simpozij sovpada z datumom ustanovitve
strokovne organizacije, predhodnice Društva

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana. Absolventke šole za sestre so leta 1927 v
Ljubljani ustanovile strokovno društvo. 

Najvišja društvena priznanja - Simpoziju je
sledila letna slavnostna seja, na kateri so podelili
najvišja društvena priznanja, častne znake in
plakete društva. Letošnje prejemnice srebrnih
znakov so Anka Čadež, Jerica Zrimšek, Nika Škrabl
in Andreja Gruden. Prejemnice plaket društva so
Metka Zima, Klara Primožič in Bernarda Bizjak.
Novo sprejeta častna članica društva je Biserka
Marolt Meden. Vir. Društvo medicinskih sester, babic in

zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 24. 11. 11

CISTIČNA FIBROZA
Posvet - V soboto je bil v UKC Ljubljana strokovni
posvet o cistični fibrozi. Na njem so predstavili
možnosti zdravljenja in kvalitetnejšega življenja
bolnikov s to boleznijo, so v sporočilu za javnost
zapisali v Društvu za cistično fibrozo Slovenije.
Skupaj z društvom je posvet organiziral Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo UKC
Ljubljana. Javnost želijo seznaniti s to redko a
kompleksno boleznijo, pri kateri je zgodnje
odkrivanje izrednega pomena za nadaljnji potek
bolezni, so poudarili v društvu. Posvet se je odvijal
v okviru tradicionalnega 3. evropskega tedna
osveščenosti o cistični fibrozi, ki je letos potekal od
21. do 27. novembra.  

Na posvetu so predstavili tudi priročnik o presaditvi
pljuč, ki ga bo izdalo društvo ter videoprodukcijo in
knjižico na temo gibanje je življenje. 

Cistična fibroza je sicer najpogostejša življenjsko
ogrožajoča prirojena bolezen v Evropi, saj z njo živi
več kot 40.000 otrok in mladih odraslih. V društvu
opozarjajo, da nekateri od njih dočakajo do 50 let,
drugi umrejo pri petih letih, odvisno od tega, kjer v
Evropi živijo. Vir: STA, 26. 11. 11

MULTIPLA SKLEROZA 
Strokovno srečanje - O multipli sklerozi, za
katero strokovnjaki pravijo tudi, da je bolezen
"tisočerih obrazov", so minuli petek na strokovnem
srečanju v Mariboru govorili udeleženci iz vse
Slovenije. Znanje in izkušnje sta združila UKC
Maribor in UKC Ljubljana. Pomembno je tudi, da se
bolnikom z multiplo sklerozo v Sloveniji obeta prvo
zdravilo v obliki tablet. 

Multipla skleroza je bolezen mladih. Najpogosteje
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zbolevajo osebe med 20. in 40. letom starosti,
bolezen pa je tudi najpogostejši vzrok invalidnosti
pri mladih. Simptomi in znaki bolezni so različni in
nepredvidljivi, zelo pomembno pri tem pa je
zgodnje prepoznavanje znakov in simptomov
bolezni, poudarja Tanja Hojs Fabjan iz UKC
Maribor. 

Prvo zdravilo v obliki tablete - Prvo srečanje o
zdravljenju multiple skleroze je pomembno tudi
zato, ker je bilo letos v začetku leta registrirano
prvo zdravilo v obliki tablete, ki v Sloveniji sicer še
ni razvrščeno na listo, ga pa pričakujemo v
naslednjih mesecih, je povedala Alenka Horvat
Ledinek iz UKC Ljubljana. Zdravilo v obliki tablete
nadomešča vsakodnevno aplikacijo zdravila v telo. 

Slovenija je v pasu, kjer je pojavnost bolezni zelo
visoka, pojavi se v okoli 120 primerih na 100.000
prebivalcev. V Sloveniji je približno 2.500 bolnikov,
natančnih podatkov pa ni, saj za to področje ne
obstaja register. Znaki bolezni so raznoliki, pogosto
se lahko bolezen začne z motnjami občutenja,
vidnimi motnjami, lahko tudi prizadetostjo okončin.
Ob takšnih kliničnih znakih lahko zdravnik pri mladi
osebi že posumi na multiplo sklerozo. 

Oba klinična centra se po besedah Horvat
Ledinekove trudita znanje s tega področja prenesti
tudi na zdravnike splošne in družinske medicine. V
primerjavi z drugimi evropskimi državami pa je po
oceni stroke tudi dostopnost do nevrologov v
Sloveniji razmeroma hitra in dobra. Vir: STA, 25. 11. 11

KRONIKA 
Pliva - Hrvaško pravosodje že nekaj mesecev v popolni
tajnosti intenzivno preiskuje okoliščine privatizacije nekoč
največje hrvaške farmacevtske družbe Pliva, je minuli
teden poročal Jutarnji list. Poudarja, da obstajajo indici o
70 milijonih evrov provizije in omenja, da naj bi bil tudi v
te sumljive posle vpleten bivši premier Ivo Sanader. 

Preiskovalci sumijo, da so Plivo leta 2006 prodali ameriški
družbi Barr občutno pod njeno tržno ceno, za prodajo pa
naj bi stal takratni državni vrh in ne tržne zakonitosti
prodaje in povpraševanja, nadaljuje časnik. Časnik
navaja, da so se 24. in 25. junija 2006 na otvoritvi
operne sezone v italijanski Veroni srečali takratni premier
Sanader, njegov tesen sodelavec, zunanji minister Miomir
Žužul in predsednik uprave Plive Željko Čović. Srečanje
morda ni bilo slučajno, saj se je zgodilo neposredno pred
sejo nadzornega sveta Plive, na katerem so sprejeli
odločitev o prodaji družbe, oziroma dan po tem, ko sta
Barr in islandski Actavis poslala ponudbi za nakup
hrvaške družbe, dodaja časnik. 

Srečanje v Veroni je odmevalo v hrvaški javnosti, policija
pa je takrat začela preiskavo o razlogih druženja
Sanaderja, Žužula in Čovića v Italiji. Večinski paket Plive
so na koncu prodali Barru za 2,2 milijardi dolarjev, čeprav
naj bi bila ponudba Actavisa višja za 35 odstotkov. 

Le dve leti po prevzemu Plive je Barr, ki se sooča s
finančnimi težavami, kupila izraelska družba Teva
Phrarmaceutical Industries. Vir: STA, 24. 11. 11

DAROVALNA AKCIJA
Na Centru za sluh in govor v Mariboru, katerega
obiskuje 132 učencev in malčkov z govorno-jezikovnimi
težavami, gluhih in naglušnih otrok ter otrok z avtistično
motnjo, je 80 slikopleskarjev iz vse Slovenije minuli petek
izvedlo humanitarno akcijo, združeno s tekmovanjem za
najboljšega. Že trinajsto leto so pod okriljem
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s pomočjo podjetij
pokroviteljev prepleskali prostore, tokrat v stavbi tega
centra, ki vključuje prostore vrtca v pritličju, šole v prvem
in drugem nadstropju ter 6 zdravstvenih ambulant. Vsak
je delal po 10 ur, skupaj so tako opravili 800 delovnih ur
in prepleskali 3.800 kvadratnih metrov sten, pri tem pa
porabili nad 800 kilogramov barv. Skupna vrednost tega
humanitarnega projekta znaša okoli 45.000 evrov. Vir:
Center za sluh in govor Maribor, 25. 11. 11

STATISTIČNI URAD
Povprečne mesečne plače, podrobni podatki,
Slovenija, september 2011 - končni podatki (25.11.2011)
Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v
Sloveniji za september 2011 so objavljeni v podatkovni
bazi SI-STAT.
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4364

URADNI LIST ŠT. 94, 25. 11. 2011 
Razpisi delovnih mest 
• Št. 02-472/2011, Ob-5506/11 
Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje prosto delovno
mesto s posebnimi odgovornostmi in pooblastili -
pomočnik strokovnega direktorja za raziskovanje in
izobraževanje (m/ž) - za mandatno obdobje štirih let.

S PORTALA JAVNIH NAROČIL 
Petek 25. novembra 2011 
• ZD Celje - Pisarniški material - JN13622 

• UKC Ljubljana - RTG II/2011 - JN13633 

• ZD Ljubljana - Preureditev prostorov v ZD Ljubljana -
Fužine - JN13583 

• Zavod RS za transfuzijsko medicino - Telemedicinski
sistem v transfuzijski službi z vzdrževanjem - JN13630 

• OI Ljubljana - Dobava živilskih in neživilskih izdelkov - 
JN13606 
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zdravstvo

• OI Ljubljana - Izvajanje mikrobioloških preiskav - 
JN13591 

• SB Jesenice - Čistilna sredstva - popravek - JN13629 

• ZD Domžale - Pisarniški material - dodatne informacije -
JN13608 

• UM, MF - Medicinska oprema - nedokončani postopek - 
JN13604 

• OI Ljubljana - Laboratorijske storitve - popravek - 
JN13601 

• Bolnišnica Sežana - Pohištvo - popravek - JN13599 

• SB Jesenice - Parniški material - popravek - JN13596 

• SB Jesenice - popravek - JN13590 

Obvestilo o naročilu male vrednosti 
• ZD Litija - Zobozdravstveni material - NMV3812

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
• Bolnišnica Topolšica - Pisarniški in računski stroji,
oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih
paketov - NMV3803

MEDIJI
Radio
četrtek 24. novembra 11
Zdravstvena nega, podpis aneksa - Radio Slovenija
(15.30)

Tisk
petek 25. novembra 11
• Zdravniki, domači in tuji - Delo (4)

• Zdravstvena nega, podpis aneksa - Delo (3), Dnevnik
(5), Večer (5)

• Skrb za zdravje, kom. - Delo (16)

• Ortopedska bolnišnica Valdoltra - Primorske novice (8)

• Mladi in zasvojenosti - Slovenske novice (15)

• Samopoškodbe, izraz globlje stiske - Večer (17)

• Zgodnje odkrivanje raka pljuč - Delo (16)

• Odgovor Lekarne Ljubljana na članek Financ - Finance
(8)

• Javno dostopna defibrilacija, pismo - Dnevnik (20)

• Tomografija - Delo (16)

• Telemedicina - Delo (16)

• Medicinska fizika - Delo (16)

• Dostopnost zdravstva - Slovenske novice (18)

• Homeopatija - Slovenske novice (16)

sobota 26. novembra 11
• Naši zdravniki na tujem in tuji pri nas - Delo (5, kom.)

• Celjska bolnišnica, robotska kirurgija - Delo (14), Večer
(17, donacija)

• ZD Radlje ob dravi, prenovljene ambulante - Večer (19)

• Aids - Delo, Sobotna priloga (30)

• Onesnažen zrak, neučinkovita raba energije - Delo (12)

• Zoisova nagrada Ingrid Miloševi - Primorske novice (4)

• Upravičene zahteve medicinskih sester, pismo - Večer
(26)

• Ambulantne fizioterapije - Večer (19)

• Avstralija, kronika - Slovenske novice (9)

PIKA
Ni treba biti največji, da premagaš največjega.  
Ross Perat

Urednica: Anka Štrukelj Fras
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