N° 4 8 2 5 22. marec 2019
danes in jutri
Državni zbor
vlada
UKC Ljubljana
bolnišnični obiski
za dostojno starost
Downov sindrom
poezija
Krka
kronika
ZDA
neustrezno
statistični urad
listine ZZZS
s portala javnih naročil
mediji
pika
arhiv vseh dosedanjih vsebin

.... zaposleni v zdravstveni negi, ki so že leta
podplaèani in preobremenjeni
.... UKC Ljubljana z 8376 zaposlenimi se
pripravlja na novo vodstvo
.... kovèek, poln pesniških zbirk, v Center za
mentalno zdravje Psihiatriène klinike Ljubljana
.... Krka 2018: najveèja prodaja v 65-letni
zgodovini in 14 odstotkov višji èisti dobièek

DANES IN JUTRI
Petek 22. marca 19
• Svetovni dan voda
• Ob 15. uri bodo na odboru DZ za zdravstvo, na zahtevo
poslanske skupine NSi govorili o pomanjkanju družinskih
zdravnikov.
• Ob 10. uri se bo pričel posvet z naslovom Pijmo vodo iz pipe,
ki ga organizira družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva, udeležili se ga
bodo tudi predsednik DS Alojz Kovšca, predsednik Zbornice
komunalnega gospodarstva Miran Lovrič in klimatologinja Lučka
Kajfež Bogataj.
- Ob 12.15 bodo na Gradu Kromberk v Novi Gorici, podelili
certifikat Voda iz pipe ministrstvu za okolje in prostor ter
ministrstvu za zdravje.
• V Hotelu Kempinski v Portorožu bo izobraževanje za specialiste
in specializante čeljustne in zobne ortopedije. Organizira
Slovensko ortodontsko društvo.
• V Domus Medica v Ljubljani bo delavnica za zasebne zdravnike
in zobozdravnike, ki nameravajo začeti opravljati zasebno
zdravstveno dejavnost. Organizira ZZS.
• Od 22. do 24. marca bo v Hotelu Park na Bledu strokovno
srečanje z mednarodno udeležbo - Dermatološki vikend.
Organizira Združenje slovenskih dermatologov SZD v
sodelovanju z MF Ljubljana in MF Maribor.
• Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Maribor bo imelo v društvenih prostorih srečanje o novih
pogledih na bolečine in kako jih lahko odpravimo na naravne
načine.

sojenje radiologu Zoranu Miloševiču zaradi očitkov o prejemanju
daril v povezavi z naročili medicinske opreme v UKC Ljubljana.
Sobota 23. marca
• V Hotelu Slovenija v Portorožu bo seminar o učinkovitem
obvladovanju stresa. Organizira Slovensko ortodontsko društvo.
• Na Medicinski fakulteti v Ljubljani bo potekal
otorinolaringološki dan 2019. Organizirata Katedra za ORL in
kliniki UKC Ljubljana za ORL in CFK ter foniatrična sekcija
Združenja ORL Slovenije pri SZD.

DRŽAVNI ZBOR
Na parlamentarnem odboru za zdravstvo o stanju
v zdravstveni negi
Odbor DZ za zdravstvo zaradi odsotnosti predstavnikov
ministrstva za zdravje ni mogel končati včerajšnje seje o
stanju v zdravstveni in babiški negi. Predsednik odbora
Franc Trček (Levica) je neudeležbo ministrstva označil
za derogacijo DZ in napovedal, da bo o tem obvestil
premierja Marjana Šarca, ki začasno vodi zdravstveni
resor.

Nujno sejo parlamentarnega odbora o stanju v
zdravstveni in babiški negi so zahtevali poslanci Levice, ki
stanje na tem področju ocenjujejo kot alarmantno. V
utemeljitvi zahteve je Miha Kordiš poudaril, da so
zaposleni v zdravstveni negi že leta podplačani in
preobremenjeni, ministrstvo za zdravje pa kljub
nenehnim opozorilom vse doslej ni ukrepalo.
Kordiš je posebej opozoril, da ministrstvo še vedno ni

• Ob 8.15 se bo na okrožnem sodišču v Ljubljani nadaljevalo
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zdravstvo

sprejelo dokumenta o poklicnih aktivnostih in
kompetencah, ki ga je leta 2017 pripravila zbornica
zdravstvene in babiške nege. Dokument je sprejel
razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško
nego, zdravstveni svet pa je sprejel priporočilo, naj
ministrstvo poda soglasje k dokumentu.
S soglasjem bi po Kordiševih besedah ministrstvo
omogočilo, da tri skupine srednjih medicinskih sester
pridobijo poklicne licence za opravljanje zdravstvene
nege kot diplomirane medicinske sestre: "Gre za približno
3000 zdravstvenih delavk in delavcev, ki so večinoma
opravljali aktivnosti in kompetence diplomiranih
medicinskih sester, a za to niso bili primerno plačani."
Na včerajšnji seji odbora so na nevzdržne razmere v
zdravstveni negi znova opozorili tudi predstavniki
zbornice zdravstvene in babiške nege ter področnih
sindikatov. Predsednica zbornice Monika Ažman je dejala,
da je treba na njihovem področju nemudoma "vnesti red
in pravičnost", kar pa ni mogoče brez določitve poklicnih
aktivnosti in kompetenc.
Ažmanova je spomnila, da bi moralo ministrstvo za
zdravje v skladu z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti
dokument o aktivnostih in kompetencah potrditi že do
sredine lanskega leta. Stavkovni sporazum pa je po
njenih besedah ministrstvo, potem ko je zamudilo
zakonski rok, zavezal, da bi dokument sprejelo do 3.
marca letos.
Predstavniki zbornice in sindikatov so opozorili tudi na že
kritično kadrovsko podhranjenost zdravstvene nege.
Podatki za Slovenijo za leto 2017 so namreč pokazali, da
je zgolj v bolnišnicah primanjkovalo 1400 diplomiranih
medicinskih sester in 700 medicinskih tehnikov. Po oceni
zbornice in sindikatov se je stanje od tedaj še poslabšalo
in je izgorelost zaposlenih vse večja.
Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport Martina Vuk je v zvezi s tem opozorila,
da prav pri profilu diplomirane medicinske sestre opažajo
največji odliv kadra v tujino. Povečanje števila vpisnih
mest v izobraževalni program zato po njenem mnenju ni
prava rešitev problema. Temu je pritrdila Ažmanova, ki
vidi pravo rešitev v vzpostavitvi ustreznih delovnih
pogojev.
Po uvodni predstavitvi stališč Levice ter predstavnikov
zbornice in sindikatov je predsednik odbora za zdravstvo
Trček sejo prekinil. Njeno nadaljevanje je predvideno za
april. Sicer so v Levici predlagali šest sklepov, ki naj bi jih
sprejel odbor.
Tako v Levici med drugim predlagajo, naj
parlamentarni odbor pozove ministrstvo, da v 14 dneh
potrdi dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah
v zdravstveni in babiški negi. Odbor naj bi ministrstvo
tudi pozval, da v mesecu dni sprejme standarde in
normative na tem področju. Vir: STA, 21. 3. 19
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VLADA
24. redna seja
Ministrstvo za zdravje
Vlada se je seznanila s prenehanjem funkcije državne
sekretarke na Ministrstvu za zdravje Pie Vračko.
Vir: MZ 21. 3. 19

Poslansko vprašanje
Vrste in stopnje telesnih okvar
Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje Anje Bah
Žibert v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar.
Vir: MZ 21. 3. 19

UKC LJUBLJANA
Predsednik sveta UKC Golobič: Obžalujem
Šabedrov odhod, novo vodstvo čaka veliko izzivov
Predsednik sveta UKC Ljubljana Jože Golobič pričakuje,
da bo po predvidenem odhodu generalnega direktorja
Aleša Šabedra na čelo ministrstva za zdravje novo
vodstvo UKC nadaljevalo optimizacijo poslovnih
procesov. Ob tem obžaluje "odhod dobrega partnerja", a
ve, da to prinaša državi dobrega poznavalca razmer v
njihovem zavodu, je izjavil.

Ponujen izziv Šabedru, ki je po odhodu Sama Fakina
kandidat za ministra za zdravje, Golobič vidi kot veliko
priznanje za uspešno vodenje osrednje zdravstvene
ustanove. Napovedal je, da se bo svet UKC Ljubljana
ponovno sešel ob imenovanju Šabedra za ministra in
nato sklepal o nadaljnjih korakih.
Če bo Šabeder dobil podporo v DZ in bo postal minister,
bo podal odstopno izjavo z mesta generalnega direktorja
UKC, potem se bo sestal svet zavoda, sprejel odstopno
izjavo in imenoval vršilca dolžnosti. Neuradno bi začasno
vodenje UKC lahko prevzel poslovni direktor pediatrične
klinike Teodor Žepič.
Golobič pričakuje, da bo novo vodstvo nadaljevalo
optimizacijo poslovnih procesov, kar pomeni tudi
nadaljnje velike pritiske. "Dolgoročni razvoj prinaša le
odločno sodelovanje s poslovnimi partnerji ter odprtost
za ideje zaposlenih. Vsekakor mora biti to oseba, ki bo
prevzela odgovornost za vodenje 8376 zaposlenih, pri
čemer jo čaka čaka veliko izzivov," je poudaril Golobič.
Ob tem je zatrdil, da je kot predsednik sveta zavoda
zadovoljen z delom dosedanjega vodstva UKC Ljubljana
in to kljub dejstvu, da je UKC Ljubljana eden od treh
zavodov, ki niso dosegli ciljev glede finančnih učinkov
sanacije in zmanjševanja izgube. "Večina razlogov, ki so
vplivali na končni rezultat, ni povezanih z delom vodstva.
Predvsem gre za sistemske ukrepe na ravni države, kot
so povečana plačna masa," je pojasnil Golobič.
Za leto 2018 so dosegli 80 odstotkov zastavljenih
sanacijskih načrtov, torej osem milijonov evrov od
načrtovanih 10 milijonov evrov, so ob tem spomnili v UKC

zdravstvo

Ljubljana. Nekateri učinki sanacijskih ukrepov se bodo po
njihovih napovedih pokazali letos.
Po Golobičevi oceni tako v primeru kliničnega centra ni
izpolnjen noben od zakonskih pogojev, na podlagi katerih
bi minister za zdravje na predlog sanacijskega odbora
lahko razrešil vodstvo bolnišnice. Dnevnik je včeraj
namreč spomnil, da zakon o sanaciji bolnišnic, ki je bil
sprejet leta 2017, določa, da mora minister za zdravje
razrešiti vodstva bolnišnic, ki sanacijskega programa ne
uresničuje tako hitro, kot so si ga zastavili.
V UKC so v pojasnilo o doseženih rezultatih še navedli, da
so lani na bolnišničnih oddelkih zdravili 118.744 bolnikov,
kar pomeni za 1,5 odstotka več od načrtovanega
programa. Obravnavali so več bolnikov, kot jih je bil
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
pripravljen plačati, tudi zato, ker so "ohranjali dostopnost
do zdravstvenih storitev na ravni prejšnjih let".
Ob tem so vnovič opozorili, da zakon o sanaciji ni
predvidel nekaterih dogodkov, ki so vplivali na poslovanje
zavoda. V letu 2018 so se za 15,5 milijona evrov povišali
stroški dela iz naslova napredovanj, višjih regresov, ki so
bili le deloma (v višini 11 milijonov evrov) pokriti iz
splošne dejavnosti, kar pomeni, da je bilo 4,5 milijona
evrov nepokritih. Ob tem ZZZS 1,4 milijona evrov
izvedenega programa ni plačal. Za 1,2 milijona evrov so
se povišali stroški energetskih virov na trgu, na katere
nimajo vpliva, so pojasnili.
"Če bi imeli samo pokritje celotnega dviga stroška
dela in neplačanega programa ter bi cene energentov
ostale nespremenjene, bi poslovali s 16,4 milijona evrov
presežka odhodkov nad prihodki, torej blizu pričakovanj,"
so še prepričani v največji zdravstveni ustanovi v državi.
Vir: STA, 21. 3. 19

BOLNIŠNIČNI OBISKI
UKC Maribor
IZ UKC Maribor so včeraj sporočili, da preklicujejo
omejitev obiskov v celotnem UKC Maribor. Obenem
poudarjajo, da virusi gripe še vedno krožijo v okolju, zato
prosijo, da obiskovalci v bolnišnico ne prihajajo z znaki
okužbe dihal. Dodatno opozarjajo na higieno rok. Vir: UKC
Maribor, 21. 3. 19

ZA DOSTOJNO STAROST
Javno pismo
V Društvu Srebrna nit - Združenju za dostojno starost v
javnem pismu zahtevajo, da pristojni organi storijo vse
potrebno za takojšnjo ukinitev zaračunavanja "dodatnih"
storitev v socialno varstvenih zavodih. "Posebne ukrepe
pa naj sprejmejo v zvezi z preprečevanjem diskriminacije
starejših v zdravstvenem sistemu", je tudi zapisala
predsednica društva Biserka Marolt Meden. Vir: Srebrna
nit, 21. 3. 19
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DOWNOV SINDROM
Pisane nogavice poziv k vključevanju ljudi z
Downovim sindromom v družbo
Včeraj je bil svetovni dan Downovega sindroma, zato so
tudi v Sloveniji potekali številni dogodki, namenjeni
predvsem pozivom k sprejemanju in vključevanju ljudi s
sindromom v družbo. Razpoznavni znak tega dne so
pisane kratke nogavice, ki simbolno opozarjajo na
raznolikost ljudi. Vir: STA, 21. 3. 19

POEZIJA
Akcija z "nekaj, za kar je vredno živeti"
Tudi po Sloveniji so včeraj brali poezijo. Posebej pestro je
bilo v Ljubljani, kjer se je opolnoči začelo 24-urno branje
poezije, za verz je bilo mogoče spiti kavo, skupina
Borghesia pa je pripravila poklon poeziji Srečka Kosovela.
S podporniki poezije je ves dan potoval kovček, v
katerem so nabrali zbirke za knjižnico Centra za mentalno
zdravje. Vir: STA, 21. 3. 19

KRKA
Lani z največjo prodajo v Krkini 65-letni zgodovini
in s 14 odstotkov višjim čistim dobičkom
Skupina Krka je lani po nerevidiranih podatkih imela
1,33 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 5,2
odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je porasel za 14
odstotkov na 174 milijonov evrov, je včeraj objavila
Krka.

Skupina je dobiček iz poslovanja (EBIT) povečala za 17,1
odstotka na 232,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja z
amortizacijo (EBITDA) pa za okoli 12 odstotkov na 343,3
milijona evrov.
Prodaja izdelkov in storitev v Sloveniji je porasla za štiri
odstotke na 88,9 milijona evrov, v Vzhodni Evropi za
sedem odstotkov na nekaj manj kot 413 milijonov evrov,
v Srednji Evropi za pet odstotkov na 318,3 milijona
evrov, v Zahodni Evropi za odstotek na 287,1 milijona
evrov, v Jugovzhodni Evropi za devet odstotkov na 176,2
milijona evrov in na čezmorskih trgih za 12 odstotkov na
43,4 milijona evrov.
Družba Krka je imela 1,23 milijarde evrov prihodkov od
prodaje, kar je 2,8 odstotka več kot predlani. Čisti
dobiček je porasel za 6,2 odstotka na 163,3 milijona
evrov. Pri, EBIT družbe se je povečal za 1,2 odstotka na
199,3 milijona evrov, EBITDA pa za 1,4 odstotka na
282,5 milijona evrov.
Predsednik Krkine uprave Jože Colarič je na včerajšnji
predstavitvi Krkinih lanskih dosežkov in letošnjih načrtov
v Novem mestu povedal, da je Krkina prodaja lani zrasla
v vseh njenih prodajnih regijah in hkrati ocenil, da gre za
največjo prodajo v Krkini 65-letni zgodovini.

zdravstvo

Prodajno največja regija je bila z 31-odstotnim deležem
Vzhodna Evropa. V Rusiji, ki ostaja Krkin ključni in
največji posamični trg, so prodali za 274,7 milijona evrov
izdelkov in dosegli dvoodstotno rast. Rast, izražena v
rubljih, je bila 15-odstotna.
V Ukrajini so ustvarili prodajo v vrednosti 56,2 milijona
evrov in s 24-odstotno rastjo bistveno presegli rast trga
in neposrednih tekmecev. V Uzbekistanu so ustvarili za
19 milijonov evrov prodaje, dvomestno vrednostno rast
prodaje so dosegli še v Mongoliji, Tadžikistanu, Armeniji,
Moldaviji, v Belorusiji in Azerbajdžanu.
Po prodaji druga je bila Srednja Evropa, tretja je bila
Zahodna Evropa. Prodajno vodilni trgi so bili Nemčija,
Španija, skandinavske države in Francija. V Sloveniji so
prodali za 88,9 milijona evrov izdelkov in storitev, v
čezmorski regiji pa za 43,4 milijona evrov izdelkov.
Lani so registrirali 23 novih izdelkov, vložili so pet
patentnih prijav za svoje tehnološke rešitve in v Sloveniji
prijavili 67 blagovnih znamk. Vložili so tudi 34
mednarodnih in devet nacionalnih prijav blagovnih
znamk. Za naložbe so odšteli 96,3 milijona evrov, od teh
78 milijonov v obvladujoči družbi.
V Ningbu na Kitajskem, kjer so leta 2017 z lokalnim
partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo
Krka Menovo, so lani vplačali začetni kapital in zagotovili
potrebno opremo. Konec preteklega leta so tam začeli
komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske,
hkrati so zanj vložili vso potrebno registracijsko
dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu. Letos bodo
vložili še pet registracij za prodajo izdelkov na kitajskem
trgu. Ponudbo izdelkov bodo sproti prilagajali tržnim
potrebam in priložnostim.
Skupina Krka je konec preteklega leta zaposlovala 11.390
ljudi, blizu polovico teh v Sloveniji in 50,7 odstotka v
tujini. Število zaposlenih je v primerjavi s predlani
okrepila za pet odstotkov.
2019 - Med letošnjimi načrti je Colarič napovedal
prodajo v znesku 1,375 milijarde evrov in 172 milijonov
evrov dobička. Glede prodaje v letošnjem prvem
trimesečju ugotavljajo nadaljevanje lanskih prodajnih
smernic, je dodal.
Letos bodo sicer za vlaganja, ki bodo namenjena
predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih
zmogljivosti in infrastrukture, namenili dobrih 124
milijonov evrov. Načrtujejo tudi okrepitev števila
zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za štiri odstotke.
Uprava tudi za leto 2019 poudarja zavezanost strateški
usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende
izplača najmanj polovica čistega dobička večinskih
lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega
dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi
finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme, je
še med drugim povedal Colarič. Vir: STA, 21. 3. 19
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KRONIKA
Pulmolog Birtič oproščen obtožbe malomarnega
zdravljenja
Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je včeraj z
oprostilno sodbo zaključilo sojenje pulmologu iz
šempetrske bolnišnice Damjanu Birtiču, ki je bil obtožen
malomarnega zdravljenja in posledično smrti Steva
Petrovića. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo je
napovedalo pritožbo. Vir: STA, 21. 3. 19

ZDA
Monsantov herbicid po oceni porote v San
Franciscu prispeval k raku tožnika
Zvezna porota v San Franciscu je v tožbi Edwina
Hardemana ugotovila, da je herbicid podjetja Monsanto z
glifosatom Roundup bistveno prispeval k nastanku raka v
grlu 70-letnega tožnika iz Kalifornije. Hardeman je več
desetletij uničeval plevel z Roundupom in meni, da je
zaradi tega zbolel za rakom. Zato toži za odškodnino.
Vir: STA, 20. 3. 19

NEUSTREZNO
Odpoklic čipsa Pringles Original
Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo čips Pringles Original
(200 gramov). Pri rednem preverjanju kakovosti izdelkov je bilo
ugotovljeno, da izdelek na slovenski deklaraciji nima
navedenega alergena (pšenični škrob), zato so ga pri podjetju
Hofer preventivno odpoklicali in umaknili iz prodaje. Vir: STA,
21. 3. 19

STATISTIČNI URAD
• Delovno aktivno prebivalstvo
Slovenija, januar 2019
V podatkovni bazi SI-STAT so objavljeni podrobnejši podatki o
delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za januar 2019.
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8017
• Delovne migracije
Slovenija, 2018
Konec leta 2018 je vsaka druga delovno aktivna oseba odhajala
na delo v drugo občino. S tokovi delovnih migracij je bila
številčno najbolj obremenjena občina Ljubljana, najvišji indeks
delovnih migracij pa je imela občina Trzin.
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8018
• Mnenje potrošnikov
Slovenija, marec 2019
Razpoloženje potrošnikov se je poslabšalo drugi mesec zapored;
v marcu 2019 je bilo nekoliko slabše kot v februarju 2019, še
vedno pa precej nad dolgoletnim povprečjem.
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8012

LISTINE ZZZS
• Okrožnica ZAE 2/19: Dopolnitve šifrantov za obračun
zdravstvenih storitev
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/768F42D7042B96A5
C12583C300509BF6

zdravstvo
• Spremembe seznama B
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/F641B38F0189A2BF
C1257B2D0047239C

S PORTALA JAVNIH NAROČIL
Četrtek 21. marca 19
Obvestilo o naročilu
• UL MF - Nakup reagentov in zaščitnih sredstev JN001684/2019-B01
• OB Valdoltra, OO Valdoltra - Okoljsko manj obremenjujoča
čistila, čistilni pripomočki in sredstva - JN001683/2019-B01
Obvestilo o naročilu male vrednosti
• InnoRenew CoE Center - Nakup raznovrstnih strojev in naprav
za potrebe Centra odličnosti za raziskave in inovacije na
področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
(8 sklopov) - JN001679/2019-W01
• NIJZ - Brizge in nastavki/sterilni materiali za varno injiciranje JN001678/2019-W01
• UL MF - Nakup dveh aparatov za avtomatsko izolacijo
DNA/RNA z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov JN001673/2019-W01
• SB Slovenj Gradec - Brezcementne kolčne endoproteze po
seznamu - JN001671/2019-W01
• ZZZS - Vzdrževanje strojno-programske opreme sistema za
preprečevanje naprednih usmerjenih napadov s pripadajočo
strokovno tehnično pomočjo - JN001665/2019-W01
Obvestilo o oddaji naročila
• ZD Kočevje - Okvirni sporazum za nakup zdravstvenega
materiala - JN001794/2018-C02
• UKC Ljubljana - Nakup zdravila OKRELIZUMAB JN008657/2018-C01
• ZRS za transfuzijsko medicino - Dobava vrečk za izventelesno
fotokemoterapijo z 8-MOP, ki je vezana na aparat Macogenic G2
z vzdrževanjem - JN001183/2019-C01
• UKC Ljubljana - Nakup tehničnega materiala, filtri, kolesa, sol JN005615/2018-C01
• SB Izola, OG Isola - Galenski pripravki - JN008546/2018-C01
• UKC Ljubljana - Nakup farmacevtske substance kanabidiol JN007116/2018-C01
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
• UKC Ljubljana - Izdelava, dobava in montaza rolet ter ostalih
sencil v UKCL (sukcesivna izvedba) - JN000371/2019-X01
• DU Podbrdo - Dobava zdravstveno potrošnega materiala za
potrebe DU Podbrdo - JN008326/2018-X01
• SB Murska Sobota - Enteralna prehrana - JN000664/2019-X01
• ZD Ljubljana - Izdelava, dobava in montaža manjših naročil
pohištvene opreme za obdobje dveh let - JN008741/2018-X01
Popravek
• SB Jesenice - Dobava osteosintetskega materiala za SBJ v
naslednjih 48 mesecih po podpisu pogodb - JN001448/2019-K01
• UKC Maribor - Medicinski potrošni material JN001410/2019-K01
• SB Izola, OG Isola - Nadzor, svetovanje in pridobivanje
dovoljenj - JN001324/2019-K01
• SB Jesenice - Dobava srčnih spodbujevalnikov JN001348/2019-K01
• SB Murska Sobota - Medicinski in tehnični plini JN001372/2019-K01
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MEDIJI
Radio
sreda 20. marca 19
• Kandidat za ministra za zdravje
Radio Slovenija (19.00)
TV
sreda 20. marca 19
• Poslanci kmalu o novih ministrih
TV Slovenija (19.00)
• Osebna in državna varnost
POP TV (21.50)
Tisk
četrtek 21. marca 19
• Sanacija bolnišnic
Dnevnik (1), Dnevnik (3)
• Šestnajst zdravnikov celjskega zdravstvenega doma
napovedalo odpoved delovnega razmerja zaradi
preobremenjenosti
Delo (1), Delo (3), Delo (7), Dnevnik (10), Večer (1), Večer
(12)
• Posvet o prihodnosti slovenskega zdravstva
Delo (3)
• Nepooblaščeni vpogledi v zdravstvene kartoteke
Vestnik MS (2)
• V porodnišnicah na prvem mestu varnost mamic in otrok
Dolenjski list (24)
• Slovensko-avstrijski projekt Reha 2030 za bolnike po kapi
Delo (12)
• 70 let Instituta Jožef Stefan
Delo (13)
• Koroške Lekarne
Večer Koroška (8)
• Hans Helmut Fabry ni več nadzornik Krke
Dolenjski list (14)
• Zdravstvena oskrba ostarelih
Dnevnik (8)
• Delo po 65. letu
Dolenjski list (12)
• Se zavarujete pred klopi? Anketa
Dolenjski list (2)
• Vir okužb s salmonelo v Luciji še preiskujejo
Primorske novice (8)
• Posoška zveza krvodajalcev o uspešnem letu 2018
Primorski dnevnik (14)
• Uporaba mazila za oči
Vestnik MS (29)
• Kronika
Delo (11), Dolenjski list (13), Slovenske novice (2), Slovenske
novice (15)

PIKA
Poezija je lahko most med osamljenostjo notranjih
bojev in skupnim besediščem zunanjega sveta.
Borut Škodlar
Urednica: Anka Štrukelj Fras

