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MODRE SREDE 

 

Vodenje Modrih sred sta z 

današnjim dnem zaradi odsotnosti 

Veren Nataše, mag. zdrav. nege 

prevzeli Simona Farkaš, dipl.m.s. s 

Kirurškega oddelka in v njeni 

odsotnosti in v pomoč pri 

organizaciji Blanka Rajh, dipl. 

m.s., univ. dipl. org. 

Modre srede so pomembna oblika 

internih strokovnih izobraževanj, 

začela se bodo spet z 7.9.2016 na 

temo »Herpes zoster in zdravstvena 

nega«. 

V bolnišnici smo na področju 

zdravstvene nege zaposlili večje 

število novih sodelavcev, ki 

potrebujejo strokovna znanja z 

različnih področij. Nova znanja pa 

moramo pridobivati vsi, tako 

spodbujajmo v svojih sredinah 

udeležbo na Modrih sredah, ko se 

bodo spet začele.  

 
Metka Lipič Baligač, mag. zdrav.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

 

DOJENJE 

Svetovni teden 

 

Do nedelje poteka svetovni teden 

dojenja, letos v znamenju 

premisleka o pomenu dojenja za 

trajnostni razvoj. V soboto se je 

pričel festival Dojiva.se z 

delavnicami o materinstvu, porodu 

in dojenju, jutri pa društvo 

svetovalcev za laktacijo in dojenje 

v Celju pripravlja srečanje nosečnic 

in doječih mater. 

V osmih slovenskih mestih se je v 

soboto začel festival Dojiva.se. 

Festival bo do nedelje potekal pod 

sloganom Zaupam si. "Obiskati bo 

možno delavnice o materinstvu, 

nosečnosti in porodu ter o dojenju," 

je povedala Marina Popovič 

Frangež iz skupine Dojiva.se. 

Pripravljajo tudi delavnice o ženski 

v vlogi mame in podjetnice. 

Festival se odvija v Mariboru, 

Ljubljani, Celju, Murski Soboti, 

Kranju, Škofji Loki, Tržiču in 

Bohinju. 

Za vzpodbujanje praks dojenja je 

treba razumeti ovire pri dojenju, 

izpostavljajo na Nacionalnem 

inštitutu za javno zdravje (NIJZ).  

Nujno je vzpostavljanje bivanjskih, 

finančnih in drugih materialnih 

virov za družinsko življenje ter 

imeti dovolj časa za posvečanje 

dojenčku. 

Svetovni teden dojenja je del 

aktivnosti Svetovne zveze za 

podporo dojenju WABA (World 

Aliance for Breastfeeding Action), 

s katerimi poudarjajo pomen 

dojenja. V nekaterih državah 

poteka svetovni teden dojenja v 

prvem tednu avgusta v drugih pa 

prvi teden v oktobru, povedo v 

društvu svetovalcev za laktacijo in 

dojenje. Vir: STA, 30. 7. 16 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 27. 

julija 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet so »Zdravila iz krvne 

plazme«. 

Številka razpisa je JN004047/2016-

W01, rok za oddajo ponudb pa 

najpozneje do 24. avgusta 2016 do 

10.00 ure. 

 
Mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za  JN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 
 - Gost  radijske oddaje  

Murskega vala »Za zdravje«   

  je bil  mag. Emil Pal, dr.    

med.,   spec. infektolog,  

predstojnik Infekcijskega  

oddelka, tema oddaje: 

Okužbe v poletnih 

 mesecih«. 

 Četrtek: 
- Strokovno predavanje o 

delu v bolnišnici v Zambiji, 

predavateljici Manja Budja, 

dr. med. in Nina Cvek, dr. 

med.  

 
Tajništvo: 

Metka Kuhar 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364              339 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1.829 

5,30            4,90 

ŠT. NOVOROJ:                  19 

DOJ. MATERE:                                          5      

                     

                       

 

Branko Temlin  
Splošna služba 

 

 

Misel 
 

"V življenju ne dobiš vedno 

tistega, kar si želiš,  

vendar vedno dobiš tisto, kar 

potrebuješ."  

(neznan avtor) 

 

 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

