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.... Evropi preti epidemija ošpic, èe ne bo
sprejela uktrepov za zajezitev bolezni
.... Slovaška utrpela najmnožiènejšo stavko
zdravnikov v njeni zgodovini
.... v veselem decembru tudi poostreni nadzori
nad vožnjo pod vplivom alkohola
.... ljudje z oviranostmi: v Sloveniji do 10
odstotkov, na svetu pa 15 odstotkov

V TEM TEDNU
Od 5. do 11. decembra 11
Ponedeljek 5. decembra
• Svetovni dan prostovoljcev
• Od 4. do 8. decembra poteka v Adis Abebi mednarodna
konferenca o aidsu.
• 5. in 6. decembra bo v Mariboru potekal slovenski
kongres prostovoljstva z naslovom S prostovoljstvom
spreminjamo svet - Izzivi prostovoljstva v sodobni družbi.
Predsednik republike Danilo Türk bo podelil državna
priznanja in nagrado s področja prostovoljstva.
• Od 5. decembra do 16. februarja bo v Domus Medica v
Ljubljani potekal specializiran intenzivni tečaj slovenskega
jezika za zdravnike in zobozdravnike ter drugo
medicinsko osebje, pretežno tistim, ki prihajajo iz drugih
držav. Organizatorica je Zdravniška zbornica Slovenije v
sodelovanju s Centrom za slovenščino.
Torek 6. decembra
• V Mariboru bo zaključna prireditev letošnjega
Evropskega leta prostovoljstva, ki jo pripravlja Nacionalni
usklajevalni odbor za izvajanje Evropskega leta
prostovoljnih dejavnosti.
• V Ljubljani se bo začel 12. festival gluhih otrok in
mladostnikov - Gledališče gledalca išče.
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Četrtek 8. decembra
• V Domus Medica v Ljubljani bo strokovno srečanje za
zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter
študente obeh strok o atrijski fibrilaciji. Organizator je KO
za kardiologijo UKC Ljubljana v sodelovanju z Društvom
mladih kardiologov Slovenije.
• Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana bo imelo v društvenih prostorih na
Poljanski 14 v Ljubljani srečanje, namenjeno poklicni etiki
v praksi zdravstvene in babiške nege.
Petek 9. decembra
• V Ljubljani bo letna konferenca Sindikata zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije (Fides), na kateri bodo med
drugim obravnavali poročilo o delu glavnega odbora
Fides.
• V Hotelu Lev v Ljubljani bo srečanje za zdravnike
družinske/splošne medicine, nevrologe, algologe in
farmacevte na temo glavobol in nevropatska bolečina s
kliničnimi primeri. Organizatorja sta Sekcija za glavobol
pri Združenju nevrologov SZD in Društvo za
preprečevanje možganskih in žilnih bolezni s strokovnim
sodelovanjem ljubljanskih in mariborskih zdravnikov in
drugih domačih in tujih strokovnjakov.
• Na Ginekološki kliniki v Ljubljani bo znanstveno
srečanje Matične celice v reproduktivni medicini: Od
gametogeneze in vitro do nastanka raka. Organizatorji so
Ginekološka klinika Ljubljana, Slovensko društvo za
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reproduktivno medicino in Slovensko društvo za tkivno in
celično inženirstvo.
• V predavalnici Krke na Dunajski 165 v Ljubljani bodo
obeležili 30-letnico Sekcije za šolsko in visokošolsko
medicino.
• 9. in 10. decembra bodo v Termah Zreče potekale 28.
učne delavnice za zdravnike družinske medicine: Učenje
in poučevanje o profesionalizmu v družinski medicini.
Organizatorici sta katedri za družinsko medicino
ljubljanske in mariborske medicinske fakultete skupaj z
Združenjem zdravnikov družinske medicine SZD.
• 9. in 10. decembra bo v URI Soča v Ljubljani tečaj
ultrazvoka mišično skeletnega sistema, namenjen
specialistom in specializantom radiologije, fizikalne in
rehabilitacijske medicine, revmatologije in ortopedije.
Organizator je URI Soča.
• Od 9. do 11. decembra bo Centru za zaščito in
reševanje na Igu pri Ljubljani potekal Evropski
travma-tečaj - timski pristop, namenjen zdravnikom.
Organizator je Slovensko združenje za urgentno
medicino.
Sobota 10. decembra
• Mednarodni dan človekovih pravic
• Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami v
sodelovanju s Kliničnim oddelkom za endokrinologijo,
diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike UKC
Ljubljana bo imelo med 8.30 in 12. uro v veliki
predavalnici Medicinske fakultete na Korytkovi 2 v
Ljubljani že 34. srečanje Kluba otrok in mladostnikov s
sladkorno boleznijo ter njihovih družin, ki ga bo obeležilo
tudi s 5., sedaj že tradicionalnim pohodom na Ljubljanski
grad ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni.

URADNI LIST ŠT. 98, 2. 12. 2011
Iz vsebine
§ 4208. Odredba o ukinitvi monografij klorotiazid (0385),
dienestrol (0483), emetinijev klorid heptahidrat (0080),
etofilin (0492), heksobarbital (0183), histaminijev fosfat
(0144), jotalamska kislina (0751), metakvalon (0510),
metilatropinijev bromid (0511), metilatropinijev nitrat
(0512), fizostigminijev sulfat (0684), sukcinilsulfatiazol
(0357), sulfisomidin (0639) in tubokurarinijev klorid
(0305) iz Evropske farmakopeje
§ 4213. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi odstotkov
vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v
obveznem zdravstvenem zavarovanju

KONFERENCA O AIDSU
Predvsem o gospodarski krizi - V etiopski
prestolnici Adis Abeba se je včeraj začela
štiridnevna konferenca o aidsu, na kateri sodeluje
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okoli 5.000 strokovnjakov. V ospredju je predvsem
gospodarska kriza v državah donatorkah, saj se s
tem krepijo bojazni, da bi usahnila prepotrebna
pomoč. To je največja mednarodna prireditev, ki so
jo kadarkoli pripravili v Etiopiji.
"Afrika je žarišče virusa in potrebujemo še bolj
agresivne posege kot doslej. Prav tukaj se mora
slišati naš glas, da ne zamre mednarodna
solidarnost," je pred začetkom konference opozoril
etiopski minister za zdravje Tewodros Adhanom, je
poročala nemška tiskovna agencija dpa.
V okviru konference so pripravili preko tisoč
različnih okroglih miz in prireditev. Poleg številnih
strokovnjakov, znanstvenikov in bolnikov na
konferenci pričakujejo tudi najmanj pet
predsednikov držav.
Cilj konference je predvsem izmenjava najnovejših
znanstvenih spoznanj, izkušenj in najboljših praks v
boju proti aidsu, hkrati pa pristojne politike,
organizacije, mesta in skupnosti pozvati, naj ne
popustijo v boju proti virusu hiv in aidsu.
Po podatkih organizacije ZN za boj proti aidsu
(UNAIDS) je konec leta 2009 po svetu živelo 33,3
milijona ljudi, ki so bili okuženi z virusom, od tega
22,5 milijona na jugu črne celine. Število novih
okužb pa se je med letoma 2001 in 2009 v 33
državah sveta že za četrtino zmanjšalo. Vir: STA, 4.
12. 11

OŠPICE
WHO svari pred "eksplozijo" ošpic v Evropi WHO je v petek posvarila, da Evropi prihodnje leto
grozi "eksplozija" primerov ošpic, če ne bo sprejela
ukrepov za zajezitev širjenja te zelo nalezljive
otroške bolezni, poroča francoska tiskovna agencija
AFP. Po podatkih WHO so v 36 evropskih državah v
prvih devetih mesecih letos zabeležili 26.000
primerov ošpic, od tega 14.000 zgolj v Franciji.
Devet ljudi je zaradi te bolezni umrlo, med njimi 6 v
Franciji, 7.288 ljudi pa se je zaradi ošpic zdravilo v
bolnišnicah. V Evropi so ošpice, za katere so
značilni visoka telesna temperatura in izpuščaji v
obliki rdečih pik, še posebej pogoste od februarja
do maja. Zunaj Evrope so po navedbah WHO
ošpice zabeležili tudi v Demokratični republiki
Kongo, kjer so našteli več kot 100.000 primerov,
ter v Nigeriji in Somaliji s po 15.000 primeri. Vir: STA,
2. 12. 11
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CISTIČNA FIBROZA
Napredek zdravljenja cistične fibroze
podaljšuje življenje bolnikov tudi v odraslost
- Cistična fibroza je dedna bolezen, ki pomembno
skrajšuje življenjsko dobo bolnikov. Zdravljenje je
zahtevno in vključuje sodelovanje številnih
specialnosti ter družbenih virov. Bolezen je bila
pred leti smrtna v otroštvu, s stalnim
izboljševanjem možnosti obravnave obolelih pa
vedno več bolnikov živi polno in uspešno življenje v
odrasli dobi. "Cistična fibroza je kompleksna in
raznolika bolezen zaradi prizadetosti številnih
organov in širokega razpona teže bolezni. Gre za
kronično napredujočo bolezen z občasnimi
poslabšanji, s postopnim padanjem pljučna
funkcije", pove Uroš Krivec, vodja Službe za pljučne
bolezni na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Doda
še, da je pljučna bolezen vzrok smrti pri več kot 90
odstotkov bolnikov s cistično fibrozo, sodobno
zdravljenje in presaditev pljuč pa je pomembno
spremenilo izhod bolezni.
Najpogosteje ima otrok s cistično fibrozo
ponavljajoče okužbe dihal, kot so pljučnice,
bronhiolitisi, bronhitisi. Tudi dolgotrajen
produktiven kašelj, ponavljajoči sinusitisi in nosni
polipi zahtevajo dodatno diagnostično obravnavo.
Poleg težav s strani dihal so pri večini otrok prisotni
tudi simptomi in znaki s strani prebavil (pri 85-90
odstotkih otrok). Pojavljajo se znaki pomanjkljivega
delovanja trebušne slinavke, ki se izražajo kot
nenapredovanje na telesni teži. "Pomembno je, da
diagnozo postavimo čim bolj zgodaj, da se
izognemo nepotrebnim preiskavam in da čim prej
začnemo z ustreznim zdravljenjem. Zgodnja
diagnoza je pomembna tudi zaradi genetskega
svetovanja staršem", pove Uroš Krivec.
Bolezen se pojavi zaradi okvare gena in posledično
odsotnosti ali neučinkovite beljakovine CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane Regulator). Ta gradbeni
del telesne celice, deluje kot kloridni kanalček, ki
črpa kloridne ione iz celice na površino dihalnih
poti. Če je ta beljakovina neučinkovita, se kloridni
ioni ne morejo izločati iz celice. Posledica tega je,
da iz površine dihalnih poti v celico vstopajo
natrijevi ioni, za njimi pa voda. Površina dihalnih
poti postane izsušena, delovanje migetalk je močno
okrnjeno. Sluz zastaja v dihalnih poteh in je dobra
podlaga za nastanek vnetja in bakterijske okužbe.
Naravni potek cistične fibroze je postopno slabšanje
bolezni z občasnimi epizodami akutnih poslabšanj,
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ki jih je - blažje - možno zdraviti doma, pogosto pa
zahtevajo bolnišnično zdravljenje. Pljučna funkcija
se po poslabšanju pogosto ne povrne več na raven
pred poslabšanjem. Ker cistične fibroze še ni
mogoče pozdraviti, je cilj zdravljenja upočasniti
napredovanje bolezni, zmanjšati simptome in
izboljšati kvaliteto življenja, kadar je potrebno, pa
opraviti presaditev pljuč.
Zdravljenje cistične fibroze zahteva celosten pristop
k obravnavi bolnikov. Najboljšo pljučno funkcijo in
prehranjenost ter s tem povezano preživetje imajo
bolniki s cistično fibrozo, ki so obravnavani v
cistično fibroznem centru. Najmanjše število otrok v
takem centru naj bi bilo 50. Center mora imeti
skupino usposobljenih strokovnjakov, ki
obravnavajo otroke po sodobnih mednarodnih
smernicah, imajo izkušnje z vodenjem te bolezni in
se stalno dodatno izobražujejo. Poleg pediatra in
internista pulmologa mora pri obravnavi otroka v
centru sodelovati tudi gastroenterolog,
endokrinolog, otorinolaringolog, psiholog,
respiratorni fizioterapevt, dietetik in druge službe,
ki povezujejo široko mrežo bolnikovih potreb. Vir:
UKC Ljubljana, 2. 12. 11

Cistični fibrozi so v UKC Ljubljana namenili petkovo
novinarsko konferenco. Povedali so, da je v
Sloveniji sedaj okoli 300 bolnikov s cistično fibrozo,
letno pa se s to boleznijo rodi do 6 otrok.
Življenjska doba teh bolnikov se podaljšuje. Tako je
pričakovana doba pri bolnikih, ki jim to bolezen
odkrijejo v otroštvu, med 35 in 36 let, so pa tudi
starejši bolniki. Najstarejša bolnica v Sloveniji je
stara 56 let. Vir: STA, 2. 12. 11

CELIAKIJA
Triletni projekt za zgodnje odkrivanje bolezni
- Pet projektnih partnerjev iz Slovenije in
Madžarske je v petek v Mariboru podpisalo
pogodbo za skupno izvedbo evropsko
sofinanciranega projekta LQ-Celiac, s katerim želijo
odkriti nove bolnike s celiakijo ter povečati
osveščenost širše javnosti o tej bolezni. Projekt, ki
bo potekal tri leta, je vreden 627.000 evrov.
Kot je ob podpisu pogodbe povedala vodja projekta
Jasmina Dolinšek, želijo na ta način tudi izboljšati
življenje bolnikov s celiakijo na obmejnem območju
severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske
ter povečati njihovo čezmejno mobilnost. V
projektu sodelujejo še UKC Maribor, Slovensko
društvo za celiakijo ter bolnišnica iz madžarskega

zdravstvo

Szombathelyja in tamkajšnje Društvo za celiakijo
Železne.
"Odkrivanje novih bolnikov s celiakijo bomo izvedli
na večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo
hitrih testov, ki omogočajo sorazmerno zanesljivo
dokazovanje protiteles v kapljici krvi. Novo odkriti
bolniki bodo imeli zaradi zgodnje postavitve
diagnoze in pravočasnega ustreznega zdravljenja
bistveno manjšo verjetnost za razvoj resnih
zapletov bolezni," je pojasnila specialistka pediatrije
Dušanka Mićetić Turk.
Kot je dejal predsednik društva Robert Letnar, je
poznavanje bolezni in značilnosti brezglutenske
diete za celiakaše ključno, zato bo v treh letih
projekta organizirano večje število bilateralnih
delavnic za bolnike, dietetike, kuharje, vodje
zdravilišč, restavracij in hotelov.

Poklicne rehabilitacije in invalidsko
upokojevanje - Na Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) ugotavljajo,
da se število invalidskih upokojitev ne povečuje
več, trendi na področju poklicne rehabilitacije pa se
izboljšujejo. Opozarjajo tudi, da je nujno treba
pripraviti nov seznam poklicnih okvar.

"Osredotočili se bomo tako na zdravstveno kot na
socialno problematiko bolezni in izmenjavo dobrih
praks iz obeh regij, kar bo pripomoglo h krepitvi
regionalnega razvoja na področju zdravstva,
povečala pa se bo tudi mobilnost bolnikov, ki bodo
spoznali možnosti čezmejne zdravstvene oskrbe," je
ob tem še dodala Dolinškova.

Število invalidskih upokojitev se zmanjšuje, saj je z
letom 2003 začela veljati spremenjena ureditev.
Pravica do poklicne rehabilitacije je takrat postala
temeljna pravica. "Vendar število vključenih v
poklicno rehabilitacijo še vedno ni takšno, kot bi si
želeli," pove Branko Kokot iz službe za stike z
javnostjo na zavodu.

Pod vodstvom izkušenih članov društev za celiakijo
iz obeh regij bodo organizirani tabori bolnikov vseh
generacij ter enodnevna srečanja, v katerih bodo
celiakaši lahko izmenjali svoje izkušnje. Pripravili
bodo različne publikacije o bolezni in brezglutenskih
izdelkih, v katerih bodo celiakaši med drugim dobili
tudi koristne sezname dovoljenih in prepovedanih
živil, ki jih bodo v certificiranih laboratorijih testirali
na prisotnost glutena.

Trend na področju poklicne rehabilitacije se je v
letih 2009 in 2010 začel izboljševati. Tu zavarovanci
izkoristijo zlasti možnosti za dosego določene
izobrazbene stopnje, predvsem 5. stopnje. Manj pa
je usposabljanj za delo s preostalo delovno
zmožnostjo, je na seji sveta ZPIZ-a proti koncu
novembra dejal direktor sektorja za izvajanje
zavarovanja Boris Gačnik.

Projekt bodo zaključili junija 2014 z mednarodno
konferenco in izdajo kuharske knjige z recepti za
pripravo brezglutenskih jedi iz obeh regij.
Celiakija je kronična bolezen tankega črevesa.
Takšni bolniki so preobčutljivi na gluten,
beljakovino, ki je v žitaricah, kot so pšenica, oves,
ječmen in rž. Bolniki morajo iz svoje prehrane do
konca življenja črtati vse jedi in prehrambene
izdelke, ki vsebujejo gluten. Slovensko društvo za
celiakijo združuje obolele za to boleznijo iz vse
Slovenije in ima približno 1.550 članov. Sicer pa naj
bi bolezen doletela celo več kot odstotek celotne
populacije. Vir: STA, 2. 12. 11
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INVALIDI
Ob mednarodnem dnevu invalidov, 3.
decembru - Združeni narodi so ob 3. decembru,
mednarodnem dnevu invalidov, opozorili na nujnost
vključevanja invalidov v družbo in razvojne procese.
Letošnje geslo dneva je Skupaj za boljši svet za
vse: Vključevanje invalidov v razvoj. Združeni
narodi so 3. december razglasili za mednarodni dan
invalidov leta 1992. Med svetovnim prebivalstvom
je po ocenah 15 odstotkov ljudi z oviranostmi, v
Sloveniji pa 8 do 10 odstotkov.
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Na poklicni rehabilitaciji je bilo konec leta 2010 342
zavarovancev, konec leta 2009 295 zavarovancev,
konec leta 2008 pa 323, navajajo na ZPIZ.
Po podatkih, s katerimi razpolaga ministrstvo za
delo, pa je bilo leta 2001 povprečno 210 uživalcev
nadomestila za čas poklicne rehabilitacij, leta 2008
pa 282.
Seznam poklicnih okvar terja prenovo "Zdajšnji seznam poklicnih okvar in bolezni bi
morali posodobiti, mednje pa vključiti nove bolezni,
med njimi tiste, ki jih povzroča stres," poudarja
predsednik zveze delovnih invalidov Dragutin
Novak. "Stres slabo vpliva na delovanje možganov,
na želodec, na celotno zdravje, " je spomnil.

zdravstvo

Dodaja: "Bolnikov s psihičnimi motnjami je zato
čedalje več."
Med vzroki za invalidnost v letih 2009 in 2010 so po
navedbah ZIPZ na prvem mestu mišično skeletne
bolezni, sledijo duševne in vedenjske motnje ter
bolezni obtočil. Duševne in vedenjske motnje bodo
še pogostejši vzrok za invalidnost v letošnjem letu,
trend pa tako kot po vsej Evropi narašča,
ugotavljajo v zavodu.
V reviziji spremenjenih več kot petina mnenj
s prve stopnje - Nekateri člani ZPIZ-ovega sveta,
zlasti iz vrst sindikatov, opozarjajo na to, da je
neusklajenost med odločitvami invalidskih komisij
na prvi in drugi stopnji prevelika. Tudi generalni
direktor zavoda Marijan Papež se strinja, da so
razlike med obema stopnjama prevelike.
V sektorju za izvajanje zavarovanja pravijo, da je
število spremenjenih izvedenskih mnenj v pritožbi
relativno visoko tudi zaradi zdravniških izvidov, ki
so bili priloženi na novo in niso bili predstavljeni
invalidski komisiji prve stopnje.
Na invalidski komisiji druge stopnje je bilo v reviziji
v letih 2009 in 2010 skupaj spremenjena več kot
petina izvedenskih mnenj invalidskih komisij prve
stopnje, je razvidno iz gradiva ZPIZ.
Na invalidski komisiji druge stopnje so v letih 2009
in 2010 najpogosteje podali oceno invalidnosti
zaradi duševne in vedenjske motnje, sledijo bolezni
mišično skeletnega sistema in bolezni obtočil. Vir:
STA, 2. 12. 11

SLOVAŠKA
Zdravniki dosegli povišanje plač in se vračajo na
delo - Slovaški zdravniki se bodo vrnili na delo. Vlada jim
je namreč pripravljena dvigniti plače, predlog pa je zanje
sprejemljiv. "Kompromis smo dosegli po težkih in dolgih
pogovorih," je ob tem v soboto pojasnila začasna
slovaška premierka Iveta Radičova.
Glede na doseženi sporazum se bodo povprečne plače
zdravnikov, zaposlenih v državnih bolnišnicah, zvišale za
2,3-krat. Sindikat zdravnikov LOZ je sicer zahteval precej
več, vendar pa vlada na njihove zahteve zaradi dolžniške
krize v območju evra ni mogla pristati, poroča ameriška
tiskovna agencija AP.
Zdravniki se bodo na delo vrnili takoj, ko bo sindikat
potrdil nove pogodbe zdravnikov z bolnišnicami.
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Slovaška vlada je sicer v iztekajočem se tednu zaradi
odločitve zdravnikov, da prenehajo z delom, v več
bolnišnicah v državi razglasila izredne razmere. To
odločitev je sprejela, ko je okoli 2.000 od skupno 7.000
zdravnikov v bolnišnicah po državi konec novembra dalo
odpoved in zagrozilo, da bodo 1. decembra zapustili
delovna mesta.
V četrtek jih je svojo grožnjo uresničilo okoli 1.220,
številne bolnišnice po državi pa so bile nato prisiljene
odpovedati večino operacij, tako da so obravnavale le
najnujnejše primere. Najmnožičnejša stavka zdravnikov v
zgodovini Slovaške je zdravstveni sistem pripeljala skoraj
na rob propada. Vir: STA, 3. 12. 11

ZA VARNO VOŽNJO
"0,0 šofer - trezna odločitev" tudi v decembru Akcija "0,0 šofer" - trezna odločitev, s katero
organizatorji želijo zmanjšati škodljivo in tvegano rabo
alkohola v povezavi z varnostjo v cestnem prometu, se
nadaljuje tudi v decembru. V veselem prazničnem
obdobju pozivajo udeležence v prometu k previdnosti in
odgovornemu vedenju v povezavi z vožnjo in alkoholom.
Gre za usklajeno akcijo ministrstva za zdravje, Javne
agencije za varnost prometa, policije, inšpekcijskih služb,
strokovnih institucij in nevladnih organizacij.
Ves december bodo tako potekali poostreni nadzori nad
vožnjo pod vplivom alkohola, policisti in pristojne
inšpekcijske službe pa bodo izvajali tudi poostren nadzor
nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe
alkohola. Potekale bodo številne preventivne in medijske
aktivnosti, ki jih bodo poleg državnih in strokovnih
institucij izvajale tudi različne nevladne organizacije, ki
imajo pri preprečevanju tveganega in škodljivega pitja
alkohola še poseben pomen. Vir: Ministrstvo za zdravje, 2.
12. 11

REŠEVALNI MOTOCIKEL
Dobrodelna akcija - Društvo Motorističnih aktivistov
Slovenije (MAkSi) se je odločilo za dobrodelno akcijo
Sekunda za življenje, v okviru katere bo zbiralo sredstva
za nakup reševalnega motocikla za Reševalno postajo
UKC Ljubljana. Namen akcije, ki bo trajala od decembra
do aprila, je zbrati 17.000 evrov, kolikor je vreden
motocikel, prilagojen reševanju. Projekt reševalnega
motocikla je doslej prostovoljno financirala Mestna občina
Ljubljana.
Motorist reševalec v sezoni, ki traja od maja do
novembra, naredi v povprečju 600 intervencij, večinoma
povezanih z zastojem srca, medtem ko predstavlja
pomoč ponesrečencem v prometnih nezgodah manjši del
interventnih voženj. Največkrat nudi nujno prvo pomoč
starejšim občanom in sladkornim bolnikom. Reševalni
motocikel ima v primerjavi z drugimi reševalnimi vozili
občutno krajši reakcijski čas. Ta znaša le 48 sekund,
reakcijski čas reševalnega kombiniranega vozila pa znaša

zdravstvo

2 minuti in 12 sekund. Če upoštevamo desetodstotni
delež preživetja na minuto pri bolnikih s srčnim zastojem
izven bolnišničnega okolja, je preživetje teh bolnikov
enkrat večje. Ko gre za življenje, šteje vsaka sekunda.
Društvo MAkSi bo sredstva zbiralo prek donacij podjetij in
posameznikov na posebej v ta namen odprtem račun št.
34000 1014662850 pri banki Sparkasse, samo pa bo iz
svojih sredstev prispevalo tretjino potrebnega zneska. Iz
zbranih sredstev bodo kupili popolnoma opremljen
reševalni motocikel, ki ga bo MAkSi predal v trajno last
Reševalni postaji UKC Ljubljana. Vir: UKC Ljubljana, 2. 12.
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URADNI LIST ŠT. 97, 2. 12. 2011
Javni razpisi
• Št. 170-3/2011-4, Ob-5575/11
Občina Rogašovci objavlja javni razpis za podelitev
koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na
področju zobozdravstva odraslih in mladine na območju
občine.

S PORTALA JAVNIH NAROČIL
Petek 2. decembra 2011
• UKC Ljubljana - Nakup žilnih katetrov - JN13870
• OI Ljubljana - Obnova dela stavbe B - ureditev arhiva JN13857
• SB Jesenice - Dobava in montaža opreme za
vzpostavitev brezžičnega omrežja ter vzdrževanje
obstoječe mrežne opreme - JN13875
• ZZZS - Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali
tehnologij - popravek - JN13853
• IVZ RS - Organiziranje nakupa letalskih kart - sklenitev
okvirnega sporazuma - JN13878
• IVZ RS - Organiziranje nakupa letalskih kart - sklenitev
okvirnega sporazuma - JN13876
• IVZ RS - Organiziranje nakupa letalskih kart - sklenitev
okvirnega sporazuma - JN13874

MEDIJI
Radio
četrtek 1. decembra 11
• Aids - Radio Slovenija (7.00), Radio Slovenija (19.00)
• UKC Maribor, zdravniki - Radio Slovenija (13.00)
• Severna Primorska, potrebujejo dermatologa - Radio
Koper (17.30)
TV
četrtek 1. decembra 11
• Aids - TV Slovenija (22.00), POP TV (19.00), Kanal A
(18.00)
• Psihoterapija v Sloveniji - TV Slovenija (17.00)
Tisk
petek 2. decembra 11
• Aids - Slovenske novice (13)
• Onkološki inštitut, nova obsevalna naprava - Dnevnik
44)
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• UKC Ljubljana, lokacija stavb - Delo (12), Delo (12)
• ZD Grosuplje zaposli diplomiranega fizioterapevta Delo (29)
• Šaleška dolina, dobiček lekarn - Dnevnik (8)
• Pred volitvami, o zdravstvu - Slovenske novice (18)
• Zdravstvena nega, odziv - Slovenske novice (18)
• Mladi v Sloveniji in tvegano vedenje - Delo (16), Delo
(16, kom.)
• Najstniki, samopoškodbe - Delo (16), Delo (16)
• Preprečevanje zasvojenosti, preventiva v šolah - Delo
(16)
• Reševalci z reševalnimi vozili - Slovenske novice (16)
• Otroci in zdravi zobje - Slovenske novice (19)
• Podnebje in zdravje - Slovenske novice (18)
• Pomoč pri Alzheimerjevi bolezni - Slovenske novice (14)
• Ob vikendih v angleških bolnišnicah - Slovenske novice
(14)
• Izgorelost - Hopla (39)
• Najpogostejše napake pri odmerjanju zdravil - Anja
(44)
• Zaščita pred alergijami - Anja (46)
Sobota 3. decembra 11
• Pediatrija na Slovenskem - Delo (2)
• Obalna prehospitalna enota, problemi - Delo (13)
• Slovenjgraški ZD, vodstvo - Delo (13)
• AB - Dnevnik, Dnevnikov Objektiv (29)
• Ošpice - Dnevnik (36)
• Aids - Večer, V soboto (28)
• Slovenska medicina - Dnevnik (5)
• Sredstva za dežurstva in urgence - Večer (2)
• Cene zdravil - Dnevnik, Dnevnikov objektiv (16)
• Maribor, primestne občine želijo del lekarniškega
dobička - Večer (21)
• Informacijski sistem v zdravstvu, pismo - Delo, Sobotna
priloga (29)
• Cepljenje, pismo - Delo, Sobotna priloga (29)
• Ljubljana, redarji in prva pomoč - Večer (4)
• EU za raziskave in inovacije - Večer (8)
• Kronika - Slovenske novice (12)
• Slovaška, zdravniška stavka - Dnevnik (36)

PIKA
Država je vselej instrument. Ta instrument nekdo
upravlja. Demokracija je ureditev, ki pove, kako ta
instrument upravljati. Danilo Türk

Urednica: Anka Štrukelj Fras

