MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
Javna naročila
Na portalu javnih naročil je bilo 20.
julija 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet
so
»OSEBNI
RAČUNALNIKI«.
Številka razpisa je JN003928/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 5. avgusta 2016 do
10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

HEPATITIS
28.julija je svetovni dan hepatitisa.
Izraz hepatitis označuje vnetje
jeter.
Hepatitis lahko nastane zaradi
različnih vzrokov. Običajno se kaže
kot nenadno, kratkotrajno vnetje.
KAJ GA POVZROČA?
Med najpogostejšimi vzroki za
hepatitis so okužbe z različnimi
virusi, ki povzročajo virusni
hepatitis. še v začetku osemdesetih
let so poznali le dva virusa, ki
povzročata virusni hepatitis, virus
hepatitisa A in B. Kasneje so jih
odkrili še več, denimo viruse
hepatitisa C, D in E, verjetno pa
bodo z leti odkrili še nove
povzročitelje. Vsi doslej znani
virusi lahko povzročijo akutni
hepatitis, posledice okužbe in
dolgoročna napoved poteka bolezni
pa se razlikujeta med posameznimi
virusi, kakor se razlikujejo tudi
načini
okužbe.
Akutni hepatitis se včasih razvije
ob okužbi z nekaterimi bakterijami
(Legionella pneumophilla), drugimi
virusi (Epstein-Barr) in zajedavci
(plazmodij). Povzročajo pa ga
lahko tudi drugi dejavniki, denimo

Štev.: 731

DATUM : 25.07.2016
nekatera zdravila (antikonvulzivi,
anestetični plin halotan, prevelik
odmerek paracetamola) in strupene
snovi, vključno z alkoholom.
Slednji je v razvitem svetu eden
glavnih vzrokov za akutni hepatitis.
KAKŠNI SO SIMPTOMI?
Okužba z virusnim hepatitisom
lahko
poteka
povsem
brez
simptomov oziroma so ti tako
blagi, da je bolezen neopazna,
včasih pa je njen potek tako hud, da
ogroža življenje. Čas od okužbe do
razvoja bolezni se razlikuje glede
na povzročitelja. Tako se po okužbi
z virusom hepatitisa A bolezen
razvije v šestih tednih, medtem ko
po okužbi z virusom hepatitisa B
lahko traja do celo šest mesecev,
preden se pojavijo prvi znaki
bolezni.
Možni začetni simptomi akutnega
hepatitisa so:
• utrujenost in splošno slabo
počutje,
• slab apetit,
• slabost in bruhanje,
• povišana telesna temperatura,
• neprijeten občutek v desnem
zgornjem delu trebuha.

bo mag. Emil Pal, dr. med.,
spec. infektolog, predstojnik
Infekcijskega oddelka

 Četrtek:
 - strokovno predavanje o delu
v bolnišnici v Zambiji,
predavateljici Manja Budja,
dr. med. in Nina Cvek, dr.
med. (knjižnica V. nadstropje
KRG. bloka)

Tajništvo:
Metka Kuhar

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
388
1.834
4,53
20
8

Branko Temlin
Splošna služba

Vir: internet - vizita

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden
 Ponedeljek:
- Delavnica higiene rok
Marija Kohek, M. Sc(Austrija),
dipl. m. s.,

 Petek:
-Finančno
medicinski
nadzor SPP s strani Vzajemne
ZGODILO SE BO - ta teden




Ponedeljek:
Gost
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«

Misel
"Če hočeš postati moder, se nauči
pametno spraševati,
pazljivo poslušati,
mirno odgovarjati in
umolkniti, ko nimaš več kaj reči."
(Johann Lafater)

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si
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