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NOMINIRANCI ZA 

MENTORJA LETA 2016 

 

Društvo Mlada akademija v 

sodelovanju z ARRS organizira 

izbor za Mentorja leta. 

Nominirancev je 155 za 101 

različnega mentorja, kar je skoraj 

trikrat več kot prejšnje leto. V 

ocenjevanju in izboru bo 

sodelovalo 19 ocenjevalcev, ki 

bodo izbrali pet finalistov in med 

njimi Mentorja leta 2016. Med 

nominiranci je tudi doc. dr. 

Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

spec. javnega zdravja.  

 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

   Odnosi z javnostmi 

 

 

ZIMSKO ŠPORTNI DAN 

NA ROGLI 

 

 
 

V soboto, 4. 3. 2017, smo se 

kot je bilo tudi načrtovano, ob 

6. uri odpravili z avtobusom 

izpred bolnišnice proti Rogli. 

Pričakale so nas bele strmine, 

na katerih smo uţivali 

predvsem v dopoldanskih urah. 

Toplo vreme je namreč tudi na 

progah naredilo svoje.  

 

Še bolj so dan izkoristili 

pohodniki, ki so se odpravili na 

4-urni pohod po okoliških 

strminah.  Postanek je bil na 

Koči na Pesku. 

 

Dan smo izkoristili za smuko 

po strminah, za tek na smučeh,  

pohod in za druţenje. Zato na 

svidenje spet prihodnje leto! 

 
Organizacijski odbor 

 

 

VABILO 

 
prim. Aleksander Brunčko, dr. 

med., spec. pediater, 

član fotokluba Maribor 

» ONE « 

 

OTVORITEV RAZSTAVE 

FOTOGRAFIJ  

OB DNEVU ŢENA, 

8. 3. 2017, ob 13. uri, 

 

Otroški oddelek (pritličje), 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 

 

Fotografije bodo na ogled do 8. 4. 

2017. 

 

Bibliografija avtorja razstave 

fotografij: 

 

Avtor razstave fotografij je 

Aleksander Brunčko, rojen 17. 10. 

1943 v Grazu. Po poklicu je 

zdravnik specialist pediater, alergo 

- pulmolog. S fotografijo se 

ukvarja ţe trideset let. Sodeloval 

je ţe na številnih samostojnih in 

skupinskih razstavah.  Njegovi 

mentorji so med drugim bili: prof. 

Bogomir Čerin, Dragiša 

Modrinjak in prim.  Zlatan Turčin, 

dr. med., spec.  Zadnjih 16 let je 

aktivni član Fotokluba Maribor. 

Za svoje fotografije je bil tudi 

večkrat nagrajen. Februarja 2003 

je bil na fotografskem natečaju 

Nedela nagrajen za fotografijo 

»Tango«. Leta 2013 je na 6. 

Letnem Photography Masters 

Cupu dobil naziv Honorary Color 

Master for Nominee in Fine Art za 

fotografijo » Actress 01 ». Doslej 

je sodeloval na 26 skupinskih in 7 

samostojnih razstavah.  

Zadnjo samostojno razstavo z 

naslovom » Cirkus »  je imel leta  

2016 v Mariboru, v okviru 

Festivala fotografije.  

Avtorju so še posebej všeč 

portreti,  akti, ulična fotografija ter 

fotografija narave. 

Razstava z naslovom » ONE »  

prikazuje prav ta poseben občutek, 

ki ga ima avtor do njemu 

najljubših motivov – ŢENSK.  

 

Razstava je tudi priloţnost, da 

proslavimo mednarodni praznik 

DAN ŢENA. 

 
mag. Jožef Sever, dipl. zn 

 

 

OBVESTILO 

 

Svetovni dan ledvic bo Društvo 

ledvičnih bolnikov skupaj z 

zaposlenimi na dializi obeleţilo  

v četrtek, 9. 3. 2017. Od 9. do 

12. ure bodo v kirurški avli 

potekale aktivnosti  s 

poudarkom  za ohranitev 

zdravja ledvic, ki zajema 

predvsem ohranjanje dobre 

kondicije in telesne aktivnosti, 

redno nadzorovanje krvnega 

sladkorja v krvi, nadzorovanje 

krvnega tlaka, pomen zdrave 

prehrane in vzdrţevanje 

primerne telesne teţe. 

 
Odsek za hemodializo 
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ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Torek: 
- 20. seja sveta zavoda  

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota  

-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Poškodovan otrok«, 

predavala  je Jasmina 

Škrobar, dr.  med. 

 Sreda:  
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zdravstveno vzgojno 

delo bolnika z multiplo 

sklerozo«, predavala je: 

Alenka Duh, dipl. m. s.  

 Četrtek: 
- 1. delovni sestanek 

Delovne skupine za oskrbo  

kronične rane  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 
-  Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo prim. doc. dr. Marija 

Šantl Letonja, dr. med., 

spec. radiolog, predstojnica  

Odd. za radiologijo, tema 

oddaje: »Zdravljenje 

varikozne bolezni«  

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Anafilaksija«, predavala  

bo Andreja Šinko Gider, dr.  

med. (predavalnica na 

otroškem oddelku) 

 Četrtek: 
   -  Stojnica ob  Svetovnem   

  dnevu  ledvic  (avla Krg. 

  bloka) 

- Predavanje za zaposlene v  

Sluţbi za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino na 

temo: »Bolečina v vratini  

hrbtenici«, predaval bo 

Attila Szunyog, dr. med., 

specializant ortopedije 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka)  

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 
 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359              470 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2396 

5,30           7,13 

ŠT. NOVOROJ:                   20 

DOJ. MATERE:                                             15    

                     

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 

Misel 
Včasih ne boš nikoli spoznal prave 

vrednosti trenutka, dokler ta ne 

postane spomin. 

»Internet« 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 
Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

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

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

