MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17
11. SEJA SVETA ZAVODA
V ponedeljek, 13. 5. je ob 15. uri v
knjiţnici potekala 11. seja sveta
zavoda s sledečim dnevnim redom:
1. Obravnava in potrditev
zapisnika 10. redne seje;
2. Poročanje direktorja o
tekočem poslovanju in o
izvrševanju
sprejetih
sklepov;
3. Obravnava in sprejem
Poročila
o
izvajanju
sanacijskega
programa
januar-marec;
4. Obravnava in sprejem
dopolnitve Programa dela
in finančnega načrta za
leto 2019;
5. Obravnava in sprejem
dopolnitve
novelacije
Sanacijskega programa;
6. Poročanje »Program in
aktivnosti SB Murska
Sobota za obvladovanje
čakalnih dob v letu 2019«,
za obdobje januar-marec
2019;
7. Čakalne dobe;
8. Pobude,
predlogi
in
vprašanja članov sveta
zavoda;
9. Razno.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep k tč 3: Svet zavoda Splošne
bolnišnice Murska Sobota se je
seznanil s poročilom o izvajanju
sanacijskega programa januarmarec 2019 in s poročilom o
delovni uspešnosti.
Članom sanacijske uprave Splošne
bolnišnice Murska Sobota se v
skladu s tabelo in določilom o
delovni uspešnosti izplača delovna
uspešnost za povečan obseg dela
za izvajanje posebnega vladnega
projekta za zagotavljanje poslovne
in plačilne stabilnosti javnih
zdravstvenih zavodov za mesec
januar v višini 3 % osnovne plače,

DATUM : 20. 05. 2019
za mesec februar v višini 3 %
osnovne plače in za mesec marec v
višini 3 % osnovne plače.
Sklep k tč. 4: Svet zavoda Splošne
bolnišnice Murska Sobota sprejme
dopolnitev Programa dela in
finančnega načrta za leto 2019 z
upoštevanimi pripombami članov
sveta zavoda.
Sklep k tč. 5: Svet zavoda Splošne
bolnišnice Murska Sobota sprejme
in potrdi dopolnitev novelacije
Sanacijskega programa, kot je bilo
predloţeno v obravnavo.
Sklep k tč. 6: Svet zavoda Splošne
bolnišnice Murska Sobota sprejme
in potrdi poročilo za obdobje
prvega kvartala od 1. 1. 2019 do
31. 3. 2019 glede izvajanja
programa in aktivnosti Splošne
bolnišnice Murska Sobota za
obvladovanje čakalnih dob v letu
2019.
Sklep k tč. 7: Svet zavoda Splošne
bolnišnice Murska Sobota se je
seznanil s stanjem na področju
čakalnih dob na dan 30. 4. 2019.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

10. SEJA STROKOVNEGA
SVETA ZA PODROČJE
ZDRAVSTVENE NEGE
V torek, 14. 5. je ob 12. uri v
knjiţnici
potekala
10.
seja
strokovnega sveta za področje
zdravstvene nege z naslednjim
dnevnim redom:
1. Pregled
in
potrditev
zapisnika 9. seje;
2. Potek sanacijskih ukrepov;
3. Priprava na akreditacijo;
4. Pravno-kadrovsko področje;
5. Pobude in predlogi.
Glede poteka sanacijskih ukrepov
sta strokovni direktor in pomočnik
direktorja za poslovne zadeve vse
pozvala, da se maksimalno potrudijo

Štev.: 876
pri izvajanju fizičnega programa in
sanacijskih
ukrepov,
saj
po
rezultatih za prvo trimesečje
zaostajamo za planom, to pa bo
potrebno nadoknaditi v mesecih pred
nami. Opravljen fizični program in
100 % realizacija sanacijskih
ukrepov sta bistvena za letošnje
uravnoteţeno poslovanje bolnišnice.
Pohvalno je zmanjšanje referenčnih
ur v mesecu aprilu, za nadaljevanje
tega trenda si morajo vodje
prizadevati tudi v prihodnje.
27. in 28. maja bo kontrolna presoja,
do takrat je potrebno realizirati še
sledeče ukrepe: aţurirati register
tveganj, pisanje odpustnic, poročilo
predanalitike,
aţurirati
obseg
dejavnosti oddelkov. V času presoje
namenimo še posebej pozornost
spremstvu pacientov, urejenosti
reanimacijskih vozičkov, pravilno
izpolnjenih dokumentih pojasnilne
dolţnosti, podpisanim izvidom v
medicinski dokumentaciji, poţarni
varnosti.
Kajenje postaja vse bolj pereč
problem, na to je bolnišnica bila
večkrat opozorjena z različnih strani,
zato se bo v prihodnje oblikoval tudi
pravilnik.
Sprejet je bil sledeč sklep: kader, ki
je za 1 leto bil premeščen na
dislocirani negovalni oddelek, se
ima po 1 letu moţnost vrniti na
matični oddelek, če pa ţeli pa lahko
ostane na dislociranem negovalnem
oddelku.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

VABILO
ZDRUŢIMO MOČI IN
POSKRBIMO ZA LEPO
OKOLICO VSI!
Člani tima Druţini prijazno
podjetje vabimo vse zaposlene, da
se udeleţijo delovne akcije, s
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katero ţelimo dodatno
okolico naše bolnišnice.

urediti

Delovna akcija bo v soboto,
25. 5. 2019, med 9. in 13. uro.
Z veseljem vas pričakujemo v čim
večjem številu.
Prijave zbiramo na telefonski
številki 843 (Bojana) in 732
(Tjaša).

Člani tima Družini prijazno podjetje

»PRIMERI POVEZOVANJA
MED DELOVNIMI
SKUPINAMI IN DOBRE
KLINIČNE PRAKSE.«
V petek, 17. 5. 2019, smo se
udeleţile
52.
strokovnega
seminarja, ki ga je organizirala
Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih
tehnikov
v
anesteziologiji, intenzivni terapiji
in transfuziologiji pod naslovom
»Primeri
povezovanja
med
delovnimi skupinami in dobre
klinične prakse.« Seminar sta
slavnostno otvorila predsednik
sekcije, g. Dejan Doberšek in
izvršna direktorica zbornice zveze
ga. Anita Prelec, katera sta v
sklopu svečane otvoritve tudi
podelila dve priznanji, ki jih je
podelila naša sekcija za izjemne
doseţke na oţjem strokovnem
področju. Ena od dobitnic
priznanja je tudi naša sodelavka,
Ivanka Lovrenčec. Sodelavci
našega oddelka se skupaj z njo
veselimo in ji še enkrat iz srca
čestitamo, saj vemo, da je
priznanje šlo v zasluţene roke.
Skozi
seminar
je
bilo
predstavljenih šest primerov dobre
prakse. Od teh sta se dva primera
končala s smrtnim izhodom. Na
primerih smo lahko ugotovili, kako
smo res dobri, koliko imamo

znanja (vsi v tej stroki), tehnične
spretnosti, iznajdljivosti, kako
pomembno je timsko sodelovanje,
pravilna komunikacija v najbolj
kočljivih trenutkih obravnave, na
drugi strani pa tudi, kaj vse lahko
prenese človeško telo in tudi to, da
se ne konča vedno dobro. Tudi to
je del našega ţivljenja, poklica. Z
izobraţevanjem smo ţeleli, da se
predstavi
sodelovanje
med
bolnišnicami (dobimo povratne
informacije določenega primera),
kako nas primeri poveţejo, da se
pokaţe, predstavi, da v danem
kliničnem okolju bolniku zares
ponudimo oz. ga oskrbimo s čimer
ga lahko, od tistega kar potrebuje,
oz. kar imamo na razpolago.
Pod tem naslovom sem predstavila
primer iz svojega deţurstva, ki je
bil velik izziv za celotno deţurno
ekipo, saj kot vedno se v deţurstvu
znova in znova spopadamo z
okrnjeno deţurno ekipo na vseh
segmentih, veliko časa porabimo s
klicanjem za premestitev in
organizacijo nujnega transporta v
terciar in to takrat, ko zares štejejo
minute. Dostikrat ekipo rešijo
njene lastne iznajdljivosti v danem
trenutku. Svoje predavanje sem
zaključila s svojim razmišljanjem
in vprašanjem avditoriju:
»Ali je dostopnost obravnave
ţivljenjsko ogroţenega bolnika
vsem enaka ali je zelo odvisna od
tega kje, kdaj in kako si lahko
oskrbljen in da je od tega odvisna
tudi tvoja moţnost preţivetja?«
Seminar smo zaključili z volitvami
v organe naše sekcije. Volil se je
novi predsednik in novi izvršilni
odbor,
kamor
sem
svojo
kandidaturo vloţila tudi jaz. Na
koncu volitev so mi novo izvoljeni
predsednik, g. Toni Justin, dipl. zn.
in novi izvršilni odbor zaupali
mesto
podpredsednice
naše
sekcije.
Tako smo teden zaključile zelo
strokovno, pohvalno in navdane s
polnim optimizmom, z delovno
vnemo za naprej, za bolnike, ki nas
nujno potrebujejo.

Čestitki se pridruţuje tudi vodstvo
bolnišnice in Ivanki Lovrenčec ţeli
še dosti strokovnih doseţkov na
svojem področju.

10. OBLETNICA DELOVANJA
FAKULTETE ZA
ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE
VEDE SLOVENJ GRADEC

Na povabilo dekanje prof. dr.
Danice Ţeleznik smo se v četrtek 16.
maja udeleţili svečanosti ob deseti
obletnici delovanja Fakultete za
zdravstvene in socialne vede v
Slovenj Gradcu.
12. maj 2009 je bila ustanovljena
Visoka šola za zdravstvene vede
Slovenj Gradec. V akademskem letu
2009/2010 se je pričel študij
zdravstvene nege za prvo generacijo
študentov. Zagotovo pomeni to leto
pomemben temelj in mejnik za
razvoj
visokošolskega
študija
zdravstvenih ved na Koroškem,
posebna pridobitev in dodana
vrednost pomeni za Mestno občino
Slovenj Gradec in za celotno regijo
Koroške.
Zahvalo in priznanje za izjemno
podporo in pripadnost fakulteti v
vseh letih delovanja je prejel naš
sodelavec, Leon Šabjan, mag. zdr.
nege.
Za priznanje mu iskreno čestitamo!
Metka Lipič Baligač, mag. zdr .nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

Marjeta Nemeš, dipl.m. s.
Oddelek za perioperativno medicino
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ZDRAVSTVENA ZAŠČITA NA
39. MARATONU TREH SRC
Na 39. Maratonu treh src je 18. maja
2019 v Radencih zagotavljanje
zdravstvene
zaščite
ponovno
opravila
ekipa
zdravstvenih
delavcev v organizaciji Splošne
bolnišnice. Ob zelo ugodnih
vremenskih razmerah je bila
zdravstvena pomoč nudena 12
tekačem, oskrbljenih je bilo tudi
nekaj manjših teţav obiskovalcev.
Tudi tokrat se je ekipa izkazala z
odličnim
medsebojnim
sodelovanjem
in
utečenostjo
izvajanja oskrbe. Posebej izstopajoč
je bil do potankosti utečen pristop
pri vsaki intervenci, sodelovanje
med
izvajalci,
medsebojna
spoštljivost,
umirjenost
in
profesionalnost. Čestitke in pohvale
prenašamo vsem sodelujočim, s
čimer so k večanju ugleda bolnišnice
ponovno dali poseben prispevek in
to z opravljanjem zahtevnega in
odgovornega strokovnega dela v
svojem prostem času brez plačila.
Tudi
vodstvo
bolnišnice
se
zahvaljuje in izreka priznanje vsem
sodelujočim, ki so bili pripravljeni v
svojem prostem času predstavljati
bolnišnico in izvajati zahtevno delo
v posebnih okoliščinah. Pohvala
zdravnikom za strokovno delo in
profesionalen
pristop,
osebju
zdravstvene
nege
za
izraz
kolektivnega
duha
in
tesno
sodelovanje ter fizioterapevtom za
predano
podporo
strokovni
celovitosti oskrbe. Za vse prisotne je
sodelovanja nova pozitivna izkušnja,
ki nam odpira pogled tudi v
prihodnost in zagotavlja moţnost
organiziranja take prireditve v naši
regiji tudi v naslednjih letih.
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec.
Strokovni direktor

SKUPINA NEPOPUSTLJIVO
SRCE NA MARATONU TREH
SRC
V okviru Programa ozaveščanja in
opolnomočenja
o
srčnem
popuščanju, ki ga sofinancira

Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije
se
je
skupina
Nepopustljivo srce tudi letos
udeleţila Maratona treh src v
Radencih ter na tem tekaškem
prazniku ponovno ozaveščala in
spodbujala o pomembnosti telesne
dejavnosti
in
zdravega
ţivljenjskega sloga za zdravo srce.
Tudi letos so se člani skupine
podali na 10-kilometrsko nordijsko
hojo v okviru tekmovalnega dela
maratona.
Skupina Nepopustljivo srce je
tokrat štela 17 članov, sestavljali
pa so jo zaposleni v Splošni
bolnišnici Murska Sobota in na
Centru za zdravje in razvoj Murska
Sobota ter drugi zainteresirani.
Pripravo in ogrevanje pohodnikov
je tudi tokrat izvedla višja
fizioterapevtka Metka Vlaj iz
Splošne bolnišnice Murska Sobota,
vodja skupine pa je bila mag. Silva
Nemeš, učiteljica nordijske hoje, ki
je tudi predhodno vodila priprave
na tekmo. Poleg udeleţbe na
nordijski hoji je ves čas v enem
izmed
šotorov
potekalo
ozaveščanje
o
kampanji
Nepopustljivo srce, ki poteka v
okviru Programa ozaveščanja in
opolnomočenja
o
srčnem
popuščanju.
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr.
med., spec.

SEKCIJA MEDICINSKIH
SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V
OFTALMOLOGIJI
V petek, 17. 5. 2019 sva se
udeleţili
strokovnega
izobraţevanja,
ki ga je
organizirala Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
oftalmologiji skupaj z društvom
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Celje. Tema
seminarja so bila Očesna vnetja.
Izobraţevanje je potekalo v
Zdravilišču Rogaška Slatina.

Poslušali smo predavanja na temo:
Uveitis, Edukacija pacientov pred
uvedbo
biološkega
zdravila,
Optični
nevritis,
temporalni
arteritis, Biološka zdravila- kaj
moramo mi in pacienti vedeti o
njih, Orbitalne okuţbe in vnetja,
Vnetje
očesne
površine,
Adenovirusne okuţbe oči, Okuţba
očesa z akantamebo- prikaz
primera, Pomen čiščenja in
razkuţevanje za preprečevanje
očesnih okuţb v ambulanti,
Razkuţila in vrste razkuţil ter
centralizirana priprava razkuţil v
lekarni UKC Ljubljana, Pojav
endoftalmitisa pri intravitrealni
farmakoterapiji,
Obravnava
pacienta z endoftalmitisom v
operacijski dvorani, Toksični
sindrom sprednjega očesnega
segmenta in Odvzem in transport
vzorcev
za
mikrobiološke
preiskave.
Osrednja nit seminarja so bila
očesna vnetja, predavanja so bila
razdeljena v tri sklope. Seminar
smo zaključile z ugotovitvami, da
ima pri zdravljenju obolenj očesne
površine
poleg
zdravnika
specialista oftalmologa pomembno
vlogo pri ozaveščanju, svetovanju
in interpretaciji novih informacij
pacientu tudi medicinska sestra. S
pravočasnim
in
pravilnim
ukrepanjem
lahko
ohranimo
očesno zdravje, s tem pa
zmanjšamo zaplete in morebitne
invalidnosti.
Najpomembnejši
ukrep preventivnega delovanja je
pravilna higiena rok, uporaba
zaščitnih sredstev ter upoštevanje
navodil
glede
čiščenja,
razkuţevanja
in
sterilizacije
očesnih pripomočkov ter druge
opreme in prostorov.
Seminar je bil strokovno zelo
zanimiv in priloţnost za druţenje,
pogovor ter izmenjavo izkušenj s
kolegi iz drugih slovenskih
bolnišnic in sosednje Hrvaške.
Darja Kučan, dipl. m. s.
Slavica Bažika Majerič
Očesni oddelek
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IZLET DELAVCEV
INTERNEGA ODDELKA

OBVESTILO
V ponedeljek, 27.5. in v torek
28.5.2019 bo potekala zunanja
presoja:
AACI
Accreditation
Standard 4.3 in ISO 9001:2015.
Natančen razpored poteka presoje
je bil poslan po e-mailu
predstojnikom,
glavnim
medicinskim sestram ter vodjem
sluţb. Prosimo, da o tem obvestite
vse zaposlene.
Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo od dne 27.
5. 2019 začel veljati nov sistem
parkiranja znotraj bolnišnice.
Zaradi teţav, ki so se pojavljale, bo
od omenjenega datuma veljal
naslednji reţim:
- terminali za plačevanje
- cena parkirnine znaša 2
eura na uro
- 15 minutno brezplačno
parkiranje vsem gibalno
oviranim
- pavšalno plačilo parkirnine
usluţbencem, reševalcem,
krvodajalcem
ter
dobaviteljem,
ki
dostavljajo blago
- zaposleni vstopajo preko
čitalcev kartic.
Varnostnik bo od takrat naprej
omogočil dostop samo reševalcem
in dobaviteljem.
Vodstvo

Kot sedaj ţe nekaj let, smo se tudi
letos zaposleni na Internem oddelku
odločili, da se skupaj odpravimo na
izlet. Tokrat smo se odločili, da
obiščemo Kras in Primorsko. 25.4.
zjutraj smo se dobre volje in polni
pričakovanj
odpeljali
proti
Škocijanskim jamam. Ta biser
kraškega sveta, ki je tudi na
UNICEF -ovem seznamu naravne
dediščine je bil naš prvi cilj izleta.
Jame so res čudovite in vredne
ogleda, pa tudi precej adrenalinske,
posebej velika dvorana, kjer nas
spretno speljana pot visoko nad reko
popelje okoli celotnega kanjona in
na koncu iz zgornjega dela jame. Pot
je na novo urejena in dobro
varovana, tako smo vsi srečno prišli
iz jame. Po krajšem oddihu smo se
zapeljali do bliţnjega Trsta. Po poti
smo ugotavljali, kako vsi Slovenci
niso imeli take sreče kot mi
Prekmurci, ki ţe sto let ţivimo v
skupni domovini. Mnogi, predvsem
v Italiji in v Avstriji so ostali zunaj
naših meja. V samem Trstu smo si
najprej ogledali staro mestno jedro,
nato so nekateri preostanek časa
porabili za nakupe, spet drugi smo
pohajkovali med stojnicami na
»Ponte Roso« in se na koncu še
posladkali s sladoledom. Potem smo
se še zapeljali do bliţnjega dvorca
Miramar, nekdanje "počitniške
hišice" avstrijskih cesarjev. Po
krajšem ogledu smo se polni novih
vtisov in lepih doţivetij odpravili
proti
domu.
Na koncu bi se zahvali vsem , ki so
z dobro voljo in pozitivno
naravnanostjo prispevali k temu, da
je izlet lepo uspel. Hvala tudi
sindikatu SDZBNS za pomoč in
podporo.
Metod Kozar

OBVESTILO

 Med 22. in 25. 5 2019 bo v
Groningenu na Niozozemskem
potekal 68-th Annual congress of
the
European
Society
for
Cardiovascular and Endovascular
surgery (ESCVS 2019). Gre za
letni kongres z okrog 1000
udeleţencev.
Sodeloval bo tudi dr. Radenko
Koprivica, SB Murska Sobota s
prispevkom
»Early
carotid
endarterectomi
after
acute
neurological
deficit
improve
neurological recovery«.
 V Portoroţu bo od 30. do
31. 5. 2019 potekal14. Kongres
endoskopske kirurgije Slovenije z
mednarodno udeleţbo. Sodeloval
bo tudi dr. Radenko Koprivica s
temo »Adhesive technique of mesh
and peritoneum fixation in
laparoscopic
inguinal
hernia
repair«.
dr. Radenko Koprivica, dr. med., spec.
kirurg
Vodja kirurških dejavnosti

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
13. maja 2019 objavljeno javno
naročilo, katerega predmet je
»Nabava endoskopske opreme«.
Številka
razpisa
je
JN002962/2019-W01,
rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
27. maja 2019. do 10. ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon.
Strokovni sodelavec

ZGODILO SE JE
teden



-

prejšnji

Ponedeljek:
- 11. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota.
- Prim. asist. Daniel Grabar,
dr. med., spec. anest. z rean.,
strokovni
direktor
je
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sodeloval v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu;
tema oddaje: »Razvojna
ambulanta
v
Splošni
bolnišnici Murska Sobota«.
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Metka Vlaj, višja
fizioterapevtka,
glavna
fizioterapevtka Sluţbe za
fizikalno in rehabilitacijsko
medicino, tema
oddaje:
»Maraton: pripravljen na
start, zadovoljen v cilj«.
Torek:
- 10. seja strokovnega sveta
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Neuspevanje pri otroku«,
predavala je Helena Klar, dr.
med.
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Zdravstvena nega
pacienta s črevesno stomo«,
predavala je:Helena Grabar,
dipl. m. s., enterostomalna
terapevtka.
Petek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom
»Ocenjevalne
lestvice po TEP kolka«,
predavala
je
Dragana
Marković ĐorĎević, dr.
med., spec. fiz. in reh. med.

ZGODILO SE BO - ta teden





Ponedeljek:
- Strokovno izobraţevanje
»Sporočanje slabe novice in
odnosi do soljudi v stiski«,
predava pater Toni Brinjovc,
dipl. fizioterapevt in univ.
dipl. teolog (knjiţnica, V.
nadst. krg. bloka).
Torek:
- 7. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska







Sobota (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Tiki pri
otrocih«, predaval bo Gregor
Prša, dr. med. (predavalnica
na Otroškem odd.).
Sreda:
- Strokovno izobraţevanje za
zaposlene v čistilni sluţbi v
okviru aktivnosti promocije
zdravja in higiene rok z
namenom
zmanjšanja
tveganja
za
nastanek
bolnišničnih
okuţb
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka).
Četrtek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Kirurškega odd., z naslovom
»Obravnava
bolnika
z
ledvičnimi
kolikami«,
predavala
bosta
Nataša
Šiškin, dr. med. in Boštjan
Šutar, dr. med., spec. urolog
(konzilij Krg. odd.).

Misel
Najpomembnejša sestavina
v formuli uspeha je
sposobnost razumevanja
drugih ljudi.
»Theodore Roosevelt«

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

Sobota:
- Delovna akcija »Zdruţimo
moči in poskrbimo za lepo
okolico vsi«.
Darja Cigut
Tajnistvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP
(evid. primeri):
ŠTEVILO B O D:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE - BOD:

407
2009
4,42
19
2

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA
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