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.... do šest % proraèunov bolnišnic gre za
zdravljenje neželenih uèinkov zdravil
.... raziskave kažejo: do polovica bolnišniène
rabe antibiotikov neustrezna
.... cistièna fibroza, najpogostejša življenjsko
ogrožujoèa dedna bolezen v Evropi
.... ZDA odmerjajo zdravstvu najveè denarja,
obenem pa imajo ljudje z njim najveè težav

DANES IN JUTRI

Petek 19. novembra
• V Ljubljani bo v Hotelu Mons VI. spominski sestanek prof. dr.
Lidije Andolšek Jeras: Nepravilne krvavitve iz maternice v
rodnem obdobju. Srečanje je namenjeno ginekologom,
specializantom ginekologije in porodništva in drugim
zdravstvenim delavcem. Organizatorji so Klinični oddelek za
reprodukcijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Slovensko
društvo za reproduktivno medicino in Katedra za ginekologijo in
porodništvo MF v Ljubljani.
• Združenje urologov Slovenije se je odločilo za posebno akcijo
ozaveščanja o zdravju in boleznih prostate. V Ljubljani in
Mariboru bodo predstavili velikanski, petmetrski model prostate,
katerega namen je povečati stopnjo ozaveščenosti o zdravju in
boleznih prostate. O akciji bodo govorili na novinarski konferenci
ob 11. uri v ljubljanskem Hotelu Union. Povečan model prostate
bo 19. in 20. novembra na Prešernovem trgu v Ljubljani in 27.
novembra na Trgu Svobode v Mariboru. Podatki kažejo, da je
stopnja ozaveščenosti o tej temi pri nas nizka, stopnja
obolevanja pa relativno visoka. Po petdesetem letu se pri več
kot polovici moških pojavijo težave s povečano prostato.
Simptomi, ki spremljajo te težave (pogosto mokrenje, težavno
mokrenje, počasno in nepopolno praznjenje mehurja, slab in
prekinjen curek urina, težave s potenco, pogosta vnetja sečil)
zahtevajo pregled pri osebnem zdravniku ali urologu v celotnem
življenjskem obdobju zrelega moškega. Zdravstveno stanje
prostate v mlajših letih ima določen vpliv na razvoj bolezni
prostate v poznejših letih, kot sta benigna hiperplazija prostate
in rak prostate, ki sta v Sloveniji v porastu.
• 19. in 20. novembra bo v prostorih Psihiatrične bolnišnice
Begunje strokovno srečanje na temo Psihoterapevtski ukrepi za
vsakdanjo rabo - 2. Srečanje je namenjeno zdravnikom
splošne/družinske medicine, psihiatrom in drugim.
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Organizatorica je Psihiatrična bolnišnica Begunje.
• V URI - Soča v Ljubljani bo strokovno srečanje na temo Od
amputacije gornjega uda do reintegracije. Organizator je
Društvo za protetiko in ortotiko.
• 19. in 20. novembra bo v prostorih Medicinske fakultete v
Ljubljani učna delavnica, namenjena citologom in presejalcem
ob uvedbi nove napotnice, ki bo usklajena s klasifikacijo po
BETHESDI. Organizatorji so OIL (DP ZORA), SZD - Sekcija za
citopatologijo in Inštitut za patologijo MF v Ljubljani.
• Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Maribor bo imelo strokovno srečanje v predavalnici kirurške
stolpnice UKC Maribor na temo Zdravstvena zakonodaja v luči
zdravstvene nege.
• Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana bo na Poljanski 14 v Ljubljani imelo strokovno srečanje
o motnjah hranjenja.
• Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v pulmologiji bosta imeli strokovno
srečanje na Bledu na temo Interdisciplinarna obravnava pacienta
s pljučno hipertenzijo.
Sobota 20. novembra
• Na Medicinski fakulteti v Ljubljani bo pod okriljem Društva za
pomoč otrokom s presnovnimi motnjami potekalo tradicionalno
srečanje družin otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo ter
odraslih, ki jih zanima vse o sladkorni bolezni. Srečanje bo
potekalo med 8.30 in 13. uro. Namenjeno je zlasti
pravočasnemu odkrivanju bolezni, kar odraža tudi glavni naslov
srečanja Da se ne bi zapletlo.
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zdravstvo
• V dvorani Krke v Ljubljani bo 23. občni zbor Strokovnega
združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.
• Na Brdu pri Kranju bo v kongresnem centru 1. memorialno
srečanje dr. Toma Ploja, namenjeno zdravnikom. Organizator je
Slovensko združenje za urgentno medicino.

ZZZS
Varna raba zdravil
V Sloveniji je letno izdanih 16 milijonov receptov,
za zdravila pa porabimo okoli 600 milijonov evrov.
Vedno več je bolnikov, ki istočasno prejemajo več
zdravil. V izogib zapletom zaradi interakcije med
zdravili so na ZZZS izdali zloženko, posvečeno
preprečevanju neželenega medsebojnega delovanja
zdravil ter pravilnejši rabi.
Racionalno ravnanje z zdravili je nujno, predvsem
pa lahko zmanjša neželene učinke zdravil, tudi
prepreči zaplete ter hospitalizacije, je na včerajšnji
novinarski konferenci Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) poudaril Martin
Možina iz Komisije za zdravila v UKC Ljubljana.
Vodenje seznama zdravil, ki jih posameznik jemlje,
z imenom, doziranjem, učinkovanjem ter namenom
zdravljenja lahko prepreči najhujše zaplete, je
povedal Možina.
Ob tem je Jurij Fürst z oddelka za zdravila pri ZZZS
izpostavil, da se število oseb, ki istočasno jemljejo
več predpisanih zdravil, iz leta v leto povečuje.
Število tistih, ki jemljejo celo 15 in več zdravil, se je
od leta 2004 do leta 2009 povečalo z 954 na 2.062,
število tistih, ki jemljejo le eno zdravilo, pa se je v
tem času zmanjšalo za 20 odstotkov.
Raziskavi, ki so ju opravili v UKC Ljubljana, sta
pokazali, da je takih, ki obiščejo urgenco oz. so
hospitalizirani zaradi neželenih učinkov zdravil, vse
več. Lani opravljena raziskava je pokazala, da od 3
do 4 odstotke vseh pregledov, kar predstavlja od
800 do 1.000 bolnikov letno, na urgenci opravijo
prav zaradi neželenih učinkov zdravil. Najpogostejši
so srčno-žilni, prebavni, presnovni in živčni zapleti,
je pojasnil Miran Brvar iz Centra za zastrupitve
Interne klinike UKC Ljubljana.
V dveh tretjinah primerov zaplete povzročijo
zdravila, namenjena zdravljenju bolezni srca in
ožilja, v tretjini primerov so zapleti posledica
součinkovanja različnih zdravil. Okoli 20 odstotkov
tistih, ki poiščejo pomoč na urgenci zaradi
neželenih učinkov zdravil, je sprejetih v bolnišnico,
je ugotovitve raziskave povzel Brvar.
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Skrbno voden dnevnik jemanja zdravil lahko
posamezniku tudi reši življenje, poudarja Možina.
Ob tem je navedel, da kar 5 do 6 odstotkov
proračunov bolnišnic gre za zdravljenje neželenih
učinkov zdravil. Podatki ZZZS kažejo, da na
nacionalni ravni samo stroški hospitalizacij zaradi
zapletov z zdravili znašajo okoli 25 milijonov evrov.
Med zdravili, ki najpogosteje povzročajo težave oz.
sprožijo interakcije, so po besedah Možine zdravila,
ki se lahko kupijo brez recepta. Izpostavil je aspirin,
ki je lahko še posebej problematičen v povezavi z
zdravili proti strjevanju krvi, paracetamol, ki lahko
povzroči jetrno okvaro, pa tudi druga zdravila brez
recepta, ki sama po sebi nimajo resnejših stranskih
učinkov, a lahko skupaj z zdravili na recept
pomenijo velik problem. Vir: STA, 18. 11. 10

ANTIBIOTIKI
Do polovica bolnišnične rabe antibiotikov
neustrezna
Včerajšnji evropski dan antibiotikov je osredotočen
na bolnišnično rabo antibiotikov. Glede na rezultate
raziskav je do 50 odstotkov celotne bolnišnične
rabe antibiotikov neustrezna. Prav neustrezna
bolnišnična raba antibiotikov pa je eden glavnih
razlogov za razvoj bakterij, odpornih proti
antibiotikom, poudarjajo na Inštitutu za varovanje
zdravja. Namen obeleževanja evropskega dneva
antibiotikov, ki je letos potekal tretje leto, je
osveščanje o pravilni rabi antibiotikov in tveganjih,
povezanih z njihovo neustrezno uporabo.
Najpogostejše okužbe ne potrebujejo zdravljenja z
antibiotiki, zato jih je smiselno prihraniti za resne
okužbe. Zaradi nepotrebnega jemanja postanejo
antibiotiki neučinkoviti. Če nek antibiotik jemlje
veliko ljudi, ali če bolnik uporabi enak antibiotik, se
lahko bakterije tako prilagodijo, da antibiotik ne
deluje več, opozarja stroka.
Na Inštitutu za varovanje zdravja so ob letošnjem
evropskem dnevu antibiotikov povzeli gradiva in
plakate Evropskega centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni za strokovno in splošno
javnost, da bi bilo področje čim bolj prepoznavno
širši javnosti, in da bi lahko vsak po svojih močeh
prispeval k izboljševanju stanja pri nas in v svetu.
Vir: STA, 18. 11. 10

Nesmotrna raba antibiotikov nas lahko vrne v
obdobje pred njihovim nastankom
Ob nesmotrni porabi antibiotikov se bo

zdravstvo

problematika odpornih bakterij tako povečala, da se
bomo vrnili v obdobje, ko antibiotiki še niso
obstajali in je bilo preživetje odvisno samo od
odpornosti organizma, je na včerajšnji novinarski
konferenci ob evropskem dnevu antibiotikov
povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje
Ivan Eržen. Ob prekomerni rabi antibiotikov lahko
namreč bakterije postanejo odporne. Tako je
preudarna raba antibiotikov po besedah Eržena
velik izziv, tako v finančnem, strokovnem in
sociološkem smislu.
Kot je poudaril, je treba spremeniti razmišljanje in
pričakovanja bolnikov, da lahko od svojega
zdravnika zahtevajo določeno zdravilo. "Zdravnik je
tisti, ki presodi, kakšna vrsta zdravljenja je
potrebna in kdaj ga je treba uvesti", pravi državni
sekretar in dodaja, da morajo bolniki potem
dosledno upoštevati predpisani način zdravljenja.
Pereč problem, ki se pojavlja na področju
antibiotikov, je finančne in strokovne narave, pravi
Eržen. Kot pojasnjuje, bi moral imeti zdravnik za
ciljno zdravljenje podatek o tem, katere vrste
povzročitelj bolezen povzroča. To pa pomeni, da bi
morali zagotoviti ustrezno laboratorijsko
diagnostiko, ki pa ni poceni, je dejal.
Zato si bo ministrstvo za zdravje po njegovih
besedah prizadevalo, da bo vzpostavilo pogoje
financiranja zdravstvene dejavnosti predvsem na
primarni ravni, da bo omogočala ustrezno
odkrivanje povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki jih
zdravimo z antibiotiki. Na tak način, je prepričan, se
bo v Sloveniji še zmanjševala poraba antibiotikov v
primerih, ko njihova raba ni potrebna.
Sicer se je poraba v preteklih desetih letih
zmanjšala za 20 odstotkov, prav tako se zmanjšuje
število odpornih bakterij, pojasnjuje Eržen.
Infektolog in predsednik Komisije za smiselno
porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji Milan
Čižman potrdi, da se je ambulantna poraba
antibiotikov zmanjšala, pri tem pa v bolnišnicah
raba ostaja enaka, lani se je celo nekoliko povečala.
Včeraj je na ljubljanskem gradu potekalo tudi
strokovno srečanje na to temo, ki ga je organiziralo
ministrstvo za zdravje skupaj z nacionalno komisijo
za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih
okužb in Komisijo za smiselno porabo
protimikrobnih zdravil v Sloveniji. Vir: STA, 18. 11. 10
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CISTIČNA FIBROZA
Najpogostejša življenjsko ogrožujoča dedna
bolezen v Evropi - Cistična fibroza (CF) ali
mukoviscidoza je najpogostejša življenjsko
ogrožujoča dedna bolezen v Evropi. Čeprav je
tridesetina Evropejcev prenašalcev gena, ki
povzroča bolezen, le malo ljudi CF tudi pozna.
Večina otrok, ki se rodi s CF v novih državah EU,
umre v zgodnjem otroštvu zaradi neustrezne
diagnoze ali slabega zdravljenja. Ta prepad je še
zlasti boleč zato, ker obstaja zdravniška oskrba in
najnovejši znanstveni napredek, ki obeta, da bo CF
tudi ozdravljiva. Z zgodnjo diagnozo, rednimi
kontrolami pri specialistih, ustrezno higieno in
pravilnim zdravljenjem zgodnjih simptomov, se
lahko življenja podaljšajo in rešijo, a tudi prihranijo
dodatni stroški zdravljenja.
V Evropi je preko 40.000 pacientov s cistično
fibrozo (CF), toda odvisno od tega, kje živijo,
nekateri umrejo pred svojim 10. rojstnim dnem,
drugi pa živijo dolgo v odrasla leta. Obstajajo
rešitve za boljši izhod bolezni in preživetje z
relativno nizkimi stroški, če napravimo nekaj
pomembnih korakov v smeri enake dostopnosti do
zdravstvene oskrbe in možnih rešitev za zmanjšanje
okužb in možnosti za preživetje ljudi s cistično
fibrozo.
Skupna akcija pri nas - Oddelek za pljučne
bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana in Društvo
za cistično fibrozo Slovenije organizirata skupno
akcijo na poti k enaki dostopnosti do ustrezne
oskrbe bolnikov s cistično fibrozo v Evropi pod
geslom: Otroci in mladostniki s CF bi morali živeti
bolje in dlje povsod po Evropi!
Razstava - Jutri, 20. novembra, bo na Pediatrični
kliniki UKC Ljubljana ob 10. uri razstava likovnih
del, ki so jih narisali otroci različnih osnovnih šol po
vsej Sloveniji, sledila pa bodo tudi strokovna
predavanja o cistični fibrozi. Vir: UKC Ljubljana, 17. 11.
10

UKC LJUBLJANA
Za dobro sodelovanje z bolniki - UKC Ljubljana
se zavzema za dobro sodelovanje z organizacijami
bolnikov. Le ustrezna komunikacija med
zdravstvenim osebjem in bolnikom lahko pripomore
k optimalnemu zdravljenju, so poudarili na
včerajšnji okrogli mizi o sodelovanju med
organizacijami pacientov in UKC Ljubljana.

zdravstvo

Generalni direktor UKC Simon Vrhunec je izrazil
željo, da bi v centru dobili čim več povratnih
informacij. "Da nam pokažete, kako nas vidite,
kakšen ugled imamo in kakšno mesto," je dejal na
okrogli mizi v organizaciji Sveta pacientov UKC
Ljubljana.
Višja medicinska sestra Jelka Mlakar, ki je govorila
o neželenih dogodkih in možnostih za boljšo
varnost pri zdravljenju, je opozorila na pomen
dobre komunikacije med zdravstvenimi delavci in
bolniki. "Nesporazumi med zdravstvenimi delavci in
bolniki nastajajo prav zaradi neprimerne ali odsotne
komunikacije," je poudarila.
Bolnik, ki je opolnomočen, pričakuje, da mu
zdravnik in medicinska sestra posredujeta
informacije na njemu razumljiv način, je dejala
glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Erna Kos
Grabnar. Po njenem opozorilu takšen bolnik želi, da
je obveščen na obziren način in pravočasno.
Opolnomočen bolnik je aktiven pri odločanju o
svojem zdravljenju, je dejala.
Predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
Majda Slapar je kot primer dobre prakse omenila
koristne stike bolnika z drugimi, ki imajo isto
bolezen ali so bolezen že preboleli. Predstavniki
društva se po njenih besedah tedensko srečujejo z
bolniki s krvno boleznijo.
"Dober bolnik je osveščen bolnik," je ob tem dejal
primarij Jože Pretnar s kliničnega oddelka za
hematologijo. "Na začetku je morda potrebnega
nekaj več časa za pojasnjevanje, a to je velik
vložek, ki se povrne," meni. Vir: STA, 18. 11. 10

SLOVENJGRAŠKA BOLNIŠNICA
Z novo metodo trajne zaščite proti zanositvi V slovenjgraški bolnišnici so včeraj začeli izvajati
novo metodo trajne zaščite proti zanositvi.
Prednosti histeroskopske sterilizacije z
mikrovložkom Essure so varen in enostaven
postopek ter zanesljivost zaščite, kar ima za
posledico visoko zadovoljstvo žensk.
Gre za način sterilizacije, kjer zdravnik vstavi skozi
nožnico in maternico v jajcevoda mikrovložek
Essure, ki ustvari oviro in trajno preprečuje
zanositev.
Na oddelku za ginekologijo in porodništvo v
slovenjgraški bolnišnici Slovenj Gradec so ta poseg

4

/ 2733 / zib bilten / Copyright / © /

včeraj opravili pri devetih ženskah.
Takšne posege so doslej izvajali v UKC v Ljubljani
in Mariboru, ki sta ustrezen certifikat pridobila leta
2007. Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih približno
30 posegov, ki so sicer v celoti vključeni v osnovno
zdravstveno zavarovanje.
Mikrovložek Essure izdeluje podjetje Conceptus iz
ZDA, ki je z njegovim razvojem začelo leta 1995. V
letu 2000 je potekala prva pilotna študija o varnosti
in učinkovitosti, leta 2000 je metodo odobrila
ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA),
izvajati pa so jo začeli leta 2002.
V osmih letih so v svetu izvedli 465.000 tovrstnih
posegov, samo v Franciji se letno za ta način trajne
zaščite odloči 20.000 žensk. "Metoda je postala zlati
standard, zato smo zelo zadovoljni, da jo lahko od
sedaj naprej ponudimo tudi našim uporabnicam,"
so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v
slovenjgraški bolnišnici.
Metoda trajne zaščite z mikrovložkom Essure naj bi
bila celo bolj učinkovita kot laparoskopska
sterilizacija, saj je stopnja zanositve
0,128-odstotna. Hkrati jo odlikuje minimalno
invaziven poseg, ki izkorišča naravno pot do
jajcevodov preko nožnice in maternice.
Poseg je endoskopski, pod vidno kontrolo, brez
kirurškega reza in splošne anestezije. Celoten
postopek traja povprečno pol ure in ne zahteva
bolnišnične nege. Vir: STA, 18. 11. 10

NEUSTREZNO
Žito iz prodaje umaknilo bio ovseni riž - Podjetje
Žito je iz prodaje umaknilo Bio ovseni rižek, kilogramsko
pakiranje, blagovne znamke Natura. Podjetje umika
izdelek zaradi presežene mejne vrednosti kadmija.
Izdelek z Ean kodo 3838700008166 in rokom uporabe do
15. marca 2011 lahko ob dolgotrajnejšem uživanju
predstavlja nevarnost za zdravje, zato v podjetju
potrošnike obveščajo, naj izdelka, če ga hranijo doma, ne
zaužijejo. Izdelek lahko zamenjajo na mestu nakupa ali
na naslovu Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana. Za
vse dodatne informacije so na voljo na elektronskem
naslovu info@zito.si ali telefonski številki 080 30 02. Vir:
STA, 18. 11. 10

ZDA
Študija: ZDA z najslabšim zdravstvenim sistemom
med razvitimi državami - Mednarodna študija
neprofitnega sklada Commonwealth iz New Yorka
ugotavlja, da je med zdravstvenimi sistemi enajstih
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razvitih držav ameriški najmanj uporaben za bolnike, tudi
za tiste, ki si lahko sploh privoščijo zdravstveno
zavarovanje. Ameriški sistem je namreč enostavno
predrag. Študija je zajela 19.700 ljudi v enajstih razvitih
državah - ZDA, Avstraliji, Kanadi, Franciji, Nemčiji,
Nizozemski, Norveški, Novi Zelandiji, Švedski, Švici in
Veliki Britaniji. Po študiji sodeč kar tretjina odraslih
Američanov, četudi ima zdravstveno zavarovanje, ne gre
k zdravniku, ko je bolna, oziroma ne kupuje potrebnih
zdravil, saj je to predrago. Na Nizozemskem to počne 5
odstotkov, v Veliki Britaniji pa 6 odstotkov odraslih.
Kar petina Američanov ima velike težave s plačevanjem
stroškov zdravstva, medtem, ko je takšnih v Veliki
Britaniji le 2 odstotka, v Nemčiji 3, v Franciji pa 9
odstotkov. Poleg tega ima 31 odstotkov Američanov
veliko težav s papirji. Vsak obisk zdravnika namreč
pomeni izpolnjevanje številnih formularjev, še večji
problem pa nastane, ko morajo zavarovalnice plačati
zdravljenje, saj vedno iščejo razloge, da jim tega ne bi
bilo treba storiti. S tem ima težave 13 odstotkov
Švicarjev, 20 odstotkov Nizozemcev in 23 odstotkov
Nemcev.
ZDA tako za zdravstvo namenijo največ denarja, obenem
pa imajo ljudje z njim največ težav. Kongres je na
pobudo predsednika ZDA Baracka Obame lani potrdil
reformo zdravstvenega sistema, vendar pa je bila ta
zaradi obsedenosti z iskanjem kompromisov na koncu
tako "razvodenela", da po mnenju mnogih ni dosegla
svojega osnovnega namena - narediti zdravstveno
zavarovanje bolj dostopno tudi za več 10 milijonov
Američanov, ki si ga danes ne morejo privoščiti. Obama
je namreč popustil in odstopil od zamisli oblikovanja
javne zavarovalnice, ki bi na trgu tekmovala z zasebnimi
in jih prisilila v znižanje stroškov. Brez zavarovanja so v
ZDA večinoma samozaposleni, ki jih reforma sedaj sili v
zavarovanje, stroški pa ostajajo zelo visoki. Vir: STA, 18.
11. 10

LISTINE ZZZS
• Spremembe in dopolnitve liste zdravil
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/9694D8298A
B6206AC125759E003701D7

S PORTALA JAVNIH NAROČIL
Četrtek 18. novembra 2010
• JN11167 - ZD Ljubljana - Dobava in vgradnja
ločevalnikov amalgama
• JN11146 - ZD Ljubljana - Dobava zemeljskega plina
• JN11145 - ZPIZ - Nabava aktivne komunikacijske
opreme in izvedba pripadajočih storitev
• JN11157 - UKC Ljubljana - Nakup sadja in zelenjave
• JN11170 - ZD Celje - Obvezilni material, material za
spenjanje, šivanje in ligature - popravek
• JN11162 - UKC Maribor - Proizvodi za medicinsko
uporabo - popravek
• JN11156 - UKC Maribor - Proizvodi za medicinsko
uporabo - popravek
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• JN11150 - IVZ RS - Organiziranje nakupa letalskih kart
- sklenitev okvirnega sporazuma
• JN11180 - ZD Izola - Nakup reševalnih vozil
• JN11177 UKC Ljubljana - Nakup tekstilij
• JN11174 - Bolnišnica Sežana - Zavarovalniške storitve popravek
Obvestilo o naročilu male vrednosti
• NMV2274 - ZD Radlje ob Dravi - Dobava kurilnega olja
za leto 2011
• NMV2272 - URI - Soča - Notranja oprema
• NMV2277 - UKC Ljubljana - Adaptacija prostora v
ambulanto za transplantirance
• NMV2282 - SB Slovenj Gradec - Tekstilni izdelki
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
• NMV2281 - UKC Ljubljana - Medicinski pripomočki

MEDIJI
Tisk
četrtek 18. novembra 10
• Preskrba z zdravili - Delo (4), Finance (8), Večer (4)
Proces staranja - Delo (5)
• (Ne)socialnost sistema - Delo (5)
• Raba antibiotikov - Delo (4)
• Za lažjo orientacijo bolnikov - Delo (4), Dnevnik (11)
• Potrditev kakovosti dela intervencijskih radiologov v
UKC Ljubljana - Dnevnik
• Slovenjgraška bolnišnica želi pridobiti več pacientov iz
tujine - Delo (14)
• Direktor Bolnišnice Topolšica Damjan Justinek o
mreženju bolnišnic - Naš čas (9)
• Za direktorja ZZZS 10 kandidatov - Finance (8)
• Diabetes - Dnevnik (26)
• Zahvalno pismo pacientov brežiške bolnišnice - Dnevnik
(16)

PIKA
Sreča je zdravilna za telo, žalost pa razvija duhovne
moči. Marcel Proust

Urednica: Anka Štrukelj Fras

