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PREHRANA ZA 

ZAPOSLENE V POLETNIH 

MESECIH 

 
Spoštovani! 

Ugotavljamo, da se tako kot vsako 

leto, s pričetkom poletja začne 

zmanjševati število prodanih 

malic na žlico. 

Iz razloga racionalnosti,  bomo 

tako  za poletna dva meseca 

ukinili malico na žlico. 

Na razpolago pa ostaja še naprej  

mesna malica, brezmesna malica,  

ponudba solat in prehrana med 

vikendi.  

Čez poletja ostaja  tudi možnost 

vnaprejšnjega  naročila  dunajskih 

zrezkov ali toplih ter hladnih 

pogostitev za skupine. 

Vas pozdravljam in želim lepo 

poletje. 

 
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 

  Vodja Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

Posnetek operacije sive mrene z 

ozko zenico po predhodni 

vitrektomiji izbran kot Video 

meseca pri Združenju 

oftalmologov Slovenije 

Združenje oftalmologov Slovenije 

(ZOS) je v mesecu juniju 2018 za 

Video meseca izbralo posnetek 

operacije Vlaste Štrumbelj, dr. 

med., spec. in Mitje Štermana, dr. 

med., spec., ki sta izvedla 

zahtevno operacijo sive mrene z 

ozko zenico po predhodni 

vitrektomiji zaradi zapletov 

diabetične retinopatije. Ozka 

zenica oteži vsako operacijo sive 

mrene in je zato dodaten izziv. 

Za izbor posnetka kot Video 

meseca, mora le-ta biti strokoven, 

informativen, poučen in koristen 

za slovensko oftalmološko 

javnost, kar se določa v sklopu 

Odbora ZOS. Namen kategorije 

Video meseca na spletni strani 

ZOS je povečana komunikacija in 

kohezija med člani oftalmologi. 

Vlasti Štrumbelj, dr. med., spec. in 

Mitji Štermanu, dr. med., spec., za 

strokovni dosežek iskreno 

čestitamo in jima želimo še veliko 

uspehov v prihodnje. 

 
 

Vodstvo 

 

 

ČESTITKA 
 

Kdor ve, da nič ne ve, je moder. 

         Kdor ve, česa ne ve, lahko vpraša. 

                            In kdor ve, kje bo dobil 

odgovor, ga lahko najde. 

Albert Einstein 

 
Na Fakulteti za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru je sodelavka 

Maja Küčan, dipl.m.s. iz Oddelka 

za perioperativno medicino,  dne 

21.06.2018 uspešno zagovarjala 

zaključno magistrsko delo z 

naslovom ERGONOMSKO 

NEPRAVILNI PRISTOPI PRI 

OBRAVNAVI PACIENTA IN 

ANALIZA OBREMENITVE 

LEDVENEGA DELA 

HRBTENICE MEDICINSKIH 

SESTER Z MERILNIKOM 

ME6000 in si pridobila naziv 

magistrica BIOINFORMATIKE. 

Za pridobitev strokovnega naziva 

ji iskreno čestitamo in želimo 

veliko strokovnih uspehov in  

izzivov. 

                                                           
Sodelavci Oddelka za 

 perioperativno medicino 

 
Čestitkam se pridružuje tudi 

vodstvo bolnišnice. 

 

 

 
   

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Torek:  
- Varstvo pri delu in  

požarna varnost  

 Sreda: 

- Varstvo pri delu in  

požarna varnost  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   

 Ponedeljek:  
- Varstvo pri delu in  

požarna varnost (knjižnica 

V.nadst. Krg. bloka) 

 Sreda: 

- Varstvo pri delu in  

požarna varnost (knjižnica 

V.nadst. Krg. bloka) 

 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 
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STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP     359        425 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.900        1791 

  5,30        4,10 

ŠT. NOVOROJ:                   18 

DOJ. MATERE:                                             4               

                      
Sladjana Čerpnjak 

Splošna služba 

 

 

 

 

 

Misel 

 
Prava ljubezen razmišlja 

 o trenutku in o večnosti, 

nikoli pa o trajanju. 

 
»Friedrich Wilhelm Nietzsche« 

 

 

 

 

 
                       Ureja : Jožica Viher 

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/

