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Zdravje je ena temeljnih vrednot ali 
darov, ki smo jih deležni v našem živ-
ljenju. Zato ni naključje, da naše bližnje 
mnogokrat vprašamo po zdravju, kar 
izpričuje našo skrb in human odnos do 
drugih ljudi. Če imaš zdravje, imaš lahko 
vse, brez njega nimaš nič.
Kaj pa zdravje naše bolnišnice? Kaj to 
sploh pomeni? Saj gre vendar le za nek 
umeten sistem, ki ni živ, ne čuti, a se 
nevidno napaja nekje od države in ga 
kot takšnega dojemamo dogmatično, 
kot nekaj, kar je dano samo po sebi. Pa 
bomo vendarle morali ugotoviti, da je 
bolnišnica živ organizacijski sistem, ki je 
izredno občutljiv na vse spremembe zu-
nanjega in notranjega okolja in da smo 
od nje odvisni mi – ljudje. Tisti, ki v njej 
delamo in tisti, ki se v njej zdravijo. Je 
pa velika razlika med nami kot živimi 
bitji in bolnišnico. Če je z nami kaj naro-
be, naše telo takoj reagira, nas »položi« 
v posteljo in nas prisili, da odložimo vse 
druge aktivnosti ter vse moči usmerimo 
v ozdravitev tistega dela telesa, ki je v 
»sistemu« odpovedal. To nam omogoča 
do popolnosti izgrajen živčni »informa-
cijski« sistem, ki nas z bolečino opoza-
rja na vse nepravilnosti v telesu in celo 
proti naši želji reagira tako, kot je naj-
bolj prav.
Kako pa reagira bolnišnica, če je z njo 
»kaj narobe«? Sama po sebi nič, saj ni 
živo bitje. Njen živčni sistem predstav-
ljata organizacijski in informacijski si-
stem. Ta se ne more primerjati z ustro-
jem človeka, zato napak v delovanju 
bolnišnice ne čutimo z bolečino, ampak 
se porušeno ravnotežje kaže s podatki 
in informacijami. A le, če so pravilno 
oblikovane, če so pravočasne in če pri-
dejo v roke tistim, ki morajo ali pa bi 
morali nanje reagirati. Torej v imenu 
bolnišnice reagiramo mi, ki smo tukaj 
zaposleni. Ta reakcija še zdaleč ni po-

dobna reakciji na človeško bolečino. Pri 
bolnišnici »bolečino« slabo zaznamo in 
če jo sploh zaznamo začnemo razmiš-
ljati, kdo bi moral nanjo reagirati,… in 
tako se izgublja čas in moč odzivnosti. 
Bolnišnica pa kljub temu deluje dalje z 
neko vztrajnostno silo, a s prikrito »bo-
lečino«, katere posledice se odrazijo 
kaj kmalu, ko zmanjka denarja. Zato se 
zdravje bolnišnice meri po tem, ali ima 
bolnišnica dolgoročno dovolj denarja za 
izvajanje svojih nalog.
Seveda bo tej trditvi kdo oporekal in 
se pri tem skliceval na najbolj humano 
poslanstvo bolnišnice – skrb za zdravje 
ljudi. Ampak brez denarja ni možno po-
staviti bolnišnice, ni možno zbrati in za-
posliti ljudi, da bodo v bolnišnici delali, 
ni možno kupiti potrebne opreme, ma-
terialov, skratka brez denarja bolnišnica 
ne more delovati. Zato je denar nujen 
pogoj, brez katerega ni možno dose-
gati drugih ciljev. Zapisana trditev ni 
revolucionarna in je za večino zaposle-
nih samoumevna. Problem je pri tistih, 
ki tega ne sprejmejo in se pri svojem 
delu obnašajo negospodarno, preko fi-
nančnih zmožnosti, kot da bodo sred-
stva – denar, prišla samo po sebi. Pa se 
čudeži le redko dogajajo, zato nanje ni 
mogoče računati. V nasprotju s tem, se 
vedno bolj uveljavlja trditev, da bomo 
lahko porabili le toliko denarja, kot ga 
je na razpolago.
Za našo bolnišnico lahko ugotovimo, da 
je iz meseca v mesec slabšega zdravja. 
Aktualno gospodarsko krizo torej čuti že 
tudi javni sektor, predvsem zdravstvo 
v katerem delamo, nič kaj obetajoče 
pa so napovedi za v prihodnje. Pred 
kratkim smo sprejeli paket varčevalnih 
ukrepov za finančno vzdržnost poslo-
vanja naše bolnišnice, ki pa bodo zelo 
težko izvedljivi. 
Omenili smo že, da se zdravje bolnišnice 

ocenjuje na dolgi rok. Zato je potrebno 
pri oceni upoštevati tudi pretekla leta, 
ko je bolnišnica poslovala z izgubo. To, 
da nismo bili edini, nam ni nič poma-
galo, saj nam izgube ni nihče pokrival. 
Tako se že na zunaj vidi, da nismo mo-
gli obnavljati bolnišnice, kot bi bilo po-
trebno, da smo s težavami vzdrževali in 
kupovali medicinsko opremo in da nas v 
poletnih mesecih v nekaterih delih bol-
nišnice zaradi neustrezne klime še ved-
no pesti vročina. Ker država nima sred-
stev za pokrivanje izgub, raje odločno 
zahteva od nas, da poslujemo pozitivno 
in da smo plačilno sposobni. Vse to je 
sicer razumljivo, težje pa je sprejemati 
dodatne ali enake obveznosti brez ali z 
manj denarja.
Kaj torej lahko pričakujemo? Vsekakor 
to, da bo država skušala dodatno še 
kaj naprtiti na naša ramena. Zato se 
bo potrebno odzvati argumentirano in 
sprejemati naloge, ki bodo imele tudi 
finančno pokritje. Ob tem pa bomo mo-
rali biti pozorni tudi na to, da ne bi sami 
povzročali nepotrebnih stroškov. Kjer se 
kažejo potrebe, bomo morali še več kot 
v preteklosti pridobivati dodatna sred-
stva z vlogami za nove programe, če-
prav je pot do njih težka in lahko traja 
tudi več let. Vendar se vztrajnost izpla-
ča. V nasprotnem primeru, če izvajamo 
dodatne ali enake programe brez do-
datnega ali z manj denarja, si sami ru-
šimo že tako krhko finančno ravnotežje,
zato menim, da je naloga vseh zaposle-
nih in ne samo vodilnih delavcev, da so 
pozorni na vse dogodke, ki povzročajo 
nepotrebne stroške bolnišnice in kvari-
jo njeno finančno zdravje. Če je naloga
bolnišnice da zdravi druge, mora biti 
zdrava tudi sama.

Pomočnik direktorja za finančne zadeve                                                                                
Boris Kmetec

Finančno zdravje naše bolnišnice

Misel meseca

»Vsi ljudje so si podobni v besedah, samo po delih se razlikujejo.«
Moliere
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Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Nordijska hoja 

Nordijska hoja - športni hit v 
svetu

Pomanjkanje gibanja je v današnjem 
času vse hujši dejavnik tveganja, ki 
ogroža naše zdravje in čeprav se tega 
zavedamo, še vedno iščemo vse možne 
izgovore, kako se izogniti telesni dejav-
nosti; ob njej se dolgočasimo, rezulta-
ti se sploh ne pokažejo,  vse skupaj je 
prenaporno ... in številka ena med izgo-
vori - nimamo časa. Mogoče pa vas bo 
navdušila nova telesna aktivnost, kot 
je že milijone ljudi po svetu, pri nas pa 
si še počasi, vendar vztrajno utira pot, 
to je NORDIJSKA HOJA (v nadaljevanju 
NH). 

Kaj je NH in od kod prihaja?

NH je ena najbolj zdravih, učinkovitih, 
celovitih, varnih in dostopnih oblik tele-
sne aktivnosti, izvedljiva preko celega 
leta in primerna za ljudi vseh starosti 
in ravni telesne pripravljenosti. Zibelka 
NH je Finska, kjer se je pred 15 leti vse 
skupaj začelo. Danes velja NH na Fin-
skem za nacionalni šport številka ena 
(več kot 2 milijona ljudi, ki se ukvarjajo 
z nordijsko hojo), v svetu pa jo imajo 
za športno - rekreativni hit (z njo se 
ukvarja več kot 8 milijonov ljudi). Raz-
loge za tako veliko priljubljenost gre 
iskati predvsem v tem, da NH izjemno 
pozitivno vpliva na zdravje in da je še 
bolj učinkovita in blagodejna kot obi-
čajna hoja. Njene pozitivne strani so: v 
gibanje je vključeno celo telo - kar 90 
% vseh mišic; krepi dihalni in srčno - 
žilni sistem; občutno zmanjša ali odpra-
vi bolečine v vratu, ramenih in v križu; 
vodi k bolj pokončni drži in popravlja 
vzorec hoje; poveča prožnost hrbteni-
ce; zmanjšuje utrujenost, jezo, razdraž-
ljivost; izboljšuje splošno počutje.

V primerjavi z običajno hojo:

- je srčna frekvenca do 20 ud./min. višja
- je kalorična poraba  za 20 – 40 % višja
- je poraba kisika do 25 % višja
- izboljšuje vzdržljivostno moč rok in ra-

menskega obroča
- izdatneje učvrsti mišice rok, ter trebuš-

ne in hrbtne mišice
- je tu 25 % manjša obremenitev na 

skočni in kolenski sklep, kolk in hrbte-
nico

- ni kljub navedenemu subjektivno nič 
bolj naporna!

Primerna je tudi za starejše ljudi in za 
vse, ki že imajo določene zdravstvene 
težave/bolečine v hrbtenici, vratu, kri-
žu, bolezni srca in ožilja, sladkorno bo-
lezen, osteoporozo itd., ter prav tako za 
ljudi v fazi rehabilitacije po poškodbah 
gibalnega aparata. Športnikom je za-
nimiva vadba po razgibanem terenu, s 
hojo navkreber in navzdol, s palicami 
tudi tečejo.
V svetu jo že uvajajo v šole k uri telesne 
vzgoje, vedno bolj jo priporočajo raz-
ni specialisti, kot so: fiziatri, ortopedi,
nevrologi, kardiologi, itd. V zdraviliščih 
je del rehabilitacije, kar lahko opažamo 
že tudi pri nas (Zdravilišča: Topolšica, 
Šmarješke toplice, Laško, Moravske to-
plice, itd.).
NH je poceni šport, saj zanjo ne potre-
bujemo posebne opreme. Dovolj so že 
trenirka, nepremočljivi športni copati 
in palice, ki so hkrati edini večji stro-
šek. Izbrati je treba lahke, stabilne in 
trpežne palice, narejene iz karbonskih 

vlaken in z ergonomsko oblikovanim 
ročajem, na katerega je pritrjena po-
sebna rokavica z nastavljivimi trakovi. 
Priporočljive palice za NH so tiste, ki jih 
je odobrila INWA (International Nordic 
Walking Association), dolžino palic pa 
si lahko določimo po naslednji formu-
li: TV x 0,68; npr. če je telesna višina 
170 cm x 0,68 = idealna višina palic 115 
cm. Za NH je značilna posebna tehni-
ka hoje, kjer je najpomembnejši ritem 
gibanja rok in nog, ter zasuk hrbtenice 
v osi. Usklajena mora biti koordinacija 
gibov. Pomemben je odriv od palice in 
hitrost hoje, ki jo moramo prilagoditi 
svojim sposobnostim. Čeprav je na po-
gled videti NH zelo enostavna, je pri-
poročljivo, da se osnovne tehnike na-
učimo preko vodnika za NH.
V ta namen in tudi, da z NH, kot novo 
obliko telesne aktivnosti navdušimo 
različne skupine ljudi; že utrjene hodce, 
športnike, predvsem pa tiste, ki gibanja 
še niso vključili v svoj življenjski slog, 
je na Ptuju bilo ustanovljeno Društvo 
za nordijsko hojo in krepitev zdravja, 
ki je povezano z Združenjem za nor-
dijsko hojo Slovenije. V sklopu društva 
pripravljamo demonstracije NH, ki so 
namenjene tistim, ki se prvič srečujejo 
z NH, začetne tečaje NH, nadaljevalne 
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Darovanje organov
Razmišljanje o humanosti
Velikokrat je prav osebna stiska naj-
močnejša vzpodbuda, da se začneš za-
nimati za določeno področje medicine. 
To se je zgodilo tudi meni. Ker sem spo-
znala, da bi transplantacija ledvice tudi 
moji mami lahko omogočila mnogo 
kvalitetnejše življenje, sem že v začet-
ku osemdesetih let začela iskati tovrst-
no možnost zdravljenja. Seveda takrat 
še v tujini. In tu moram omeniti primarij 
Vončino, ki mi je bila že tedaj v strokov-
no, pa tudi osebno oporo, da sem se 
podala na pot iskanja rešitve. Tako sem 
leta 1984 na Dunaju doživela »drugo 
rojstvo svoje mame« in verjemite, da 
predstavlja  presaditev organa za vsa-
kega bolnika in tudi za njegove svojce 
neizmerno srečo, saj prinese optimizem 
in nove načrte za življenje.
To doživetje in spoznanje, da lahko s 

svojim delom v okviru transplantacijske 
dejavnosti pomagamo bolnikom, da se 
vrnejo v življenje z veliko začetnico oz. 
da jim s tem dejansko rešimo življenje, 
me je močno vzpodbudilo, da sem žele-
la sodelovati v t. i. donorskem programu 
in sprejela sem tudi funkcijo bolnišnične 
transplantacijske koordinatorke, za ka-
tero me je leta 1998 imenoval minister 
za zdravstvo. Ptujska bolnišnica je leta 
1993 postala ena od devetih, strokovno 
primernih donorskih bolnišnic v Slove-
niji.
Seveda en sam človek pri tem delu ne 
pomeni mnogo in omeniti moram, da 
smo ob podpori nekdanjega direktorja 
prvič strnili svoje vrste že leta 2000, ko 
smo s pomočjo kirurginj iz Gradca ter 
instrumentark iz UKC Ljubljana in ob 
podpori centralnega koordinatorja, iz-

vedli prvo eksplantacijo organov v naši 
bolnišnici. Do sedaj smo pri nas opravili 
kar 7 eksplantacij, kar nas uvršča precej 
visoko med desetimi donorskimi bol-
nišnicami v Sloveniji, gledano na veli-
kost področja, ki ga s svojo dejavnostjo 
pokrivamo. Seveda pa se zdaleč največ 
teh posegov izvede v KC Ljubljana in v 
mariborski bolnišnici.  
Poudariti moram, da je za takšno občas-
no dejavnost v mali bolnišnici potreben 
veliko večji angažma vseh sodelujočih 
kot v kakšni večji ustanovi, kjer to pote-
ka bolj rutinsko. Moram tudi omeniti, da 
pri ugotavljanju možganske smrti vedno 
sodeluje naša nevrologinja, da nam EEG 
opravijo nevrologi iz mariborske bolniš-
nice, da po potrebi pridobimo mnenje 
nevrokirurgov in da pri določanju mož-
ganske smrti sodeluje vsaj še en klinik, 

tečaje, pohode, kot tudi razne delavni-
ce za krepitev zdravja.
Res je, da razvoj NH pri nas ni tako sko-
kovit kot v svetu, kjer velja za športno 
- rekreativni hit. Nikoli tudi ne smemo 
trditi, da je NH edina telesna dejavnost, 
s katero skrbimo za svoje zdravje, dej-
stvo pa je, da se »virus nordijske hoje« 

vztrajno širi tudi pri nas in je vedno bolj 
priljubljena med ljudmi, še posebej 
med tistimi, ki skrbijo za svoje zdravje 
in dobro počutje, mogoče pa tudi zato, 
ker je zelo učinkovita, poceni in ima 
velik sociološki učinek medsebojnega 
povezovanja ljudi. Iskreno upam, da se 
boste ojunačili in na kateri od demon-

stracij, začetnem tečaju ali v skupini 
vodene NH želeli »začutiti« te palice 
tudi vi.

Društvo za nordijsko hojo in krepitev 
zdravja Ptuj

Lidija Lazar  INWA, vodnik NH
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Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

20. maj - Delavnica na temo
darovanja organov

20. maja je v naši bolnišnici potekala delavnica na temo daro-
vanja organov, diagnostike možganske smrti ter same orga-
nizacije darovanja, ki je bila namenjena vsem delavcem v 
intenzivni terapiji in tistim, ki se v donorskih bolnišnicah sre-
čujejo z možnostjo darovanja ter neposredno pri tem tudi so-
delujejo. Predavali so centralni transplantacijski koordinatorji 

iz UKC Ljubljana. V jeseni se pripravlja vseevropsko srečanje 
na temo darovanja organov, o čemer bomo več poročali v eni 
izmed naslednjih številk našega glasila. 

Bronja Habjanič

Realizacija programa dela bolnišnice se 
še naprej nadaljuje v pozitivnem trendu, 
saj znaša povprečna realizirana utež za 
obdobje januar - maj t.l. 1,18. Povpre-
čna utež bolnišnice znaša v maju tako 
kot v aprilu 1,22. Povprečna realizirana 
utež v letu 2008 je znašala 1,06.
Doseganje realizacije storitev, glede na 
načrtovan obseg po oddelkih v bolniš-
nični dejavnosti oz. specialističnih am-
bulantah, je različno in odvisno tudi od 
naravne dinamike izvajanja storitev po 
posameznih mesecih, ki jo narekujejo 
potrebe prebivalstva oziroma sezonski 
vpliv posameznih bolezni in poškodb.

V maju je program presegel Oddelek 
internistike, ki je mesečni plan prese-
gel skupaj za 2 % (internistika 4 % nad 
planom, internistika enodnevna 11 % 
pod planom, internistika dnevna 33 % 
nad planom). Ta oddelek je v januarju 
realiziral 380,60 uteži, povprečna utež 
pa znaša 1,65. Ob tem je oddelek do-
segel planirano mesečno neakutno ob-
ravnavo 91 % - no.

Oddelek kirurgije je realiziral 317,26 
uteži, s povprečno utežjo 1,36. Kirurgija 
skupaj je presegla mesečni plan za 13 
% (artroskopija 31 % nad mesečnim 
planom, hernia 14 % nad planom, la-
paroskopija, holicistektomija 2 % pod 
mesečnim planom, endoproteza kol-
kov 6 % nad mesečnim planom, ostala 
kirurgija 14 % nad planom). Realizacija 
neakutne obravnave je bila 62 % nad 
planom.

Oddelek ginekologije je realiziral 19-
2,18 uteži, s povprečno utežjo 0,79. Gi-
nekologija skupaj je presegla mesečni 
plan za 2% (ginekologija 4% pod pla-
nom, porodi 26% nad planom, abor-
tusi 47 % pod planom, kiretaže 20% 
pod planom …). Neakutne obravnave 
v maju ni bilo. 

Pediatrični oddelek je realiziral 59,12 
uteži, s povprečno utežjo 0,83. Pri tem 
je pediatrija realizirala mesečni plan 78 
% - no, pri doječih materah je bila re-
alizacija primerov 8 % pod planom, re-

alizacija št. NOD pa 13 % nad planom. 
Neakutne obravnave v maju ni bilo.
Okulistika je v maju izvedla skupaj 
66 operacij sive mrene ambulantno, v 
standardu za okulistiko. 

Bolnišnica je realizirala skupno 949,16 
uteži, pri akutni obravnavi je dosegla 
mesečno planirano realizacijo primerov 
100 % - no ( v obdobju I - V pa 5 % nad 
planom), neakutno pa: ZN in PO 7 % 
nad mesečnim planom, PBZ pa 16 % 
nad mes. planom po št. BOD.
Pri ambulantni dejavnosti je realizacija 
točk 7 % nad planom, realizacija obis-
kov pa 8 % pod planom, seveda raz-
lično po posameznih SA.

Marjan Aralica

Realizacija programa za maj 2009

običajno ena od anesteziologinj, ki ni 
vpletena v zdravljenje potencialnega 
darovalca ali internist. K delu pritegne-
mo tudi kirurga, ki odvzame bezgavke 
za tipizacijo tkiv, nato pa angažiramo še 
koga iz tehničnih služb, da nam čim prej 
dostavi materiale za analize v Maribor 
in Ljubljano. 
Največje breme pa seveda nosi naš 
oddelek za intenzivno terapijo, saj je 
najprej zdravljenje, kasneje pa vzdrže-
vanje potencialnega darovalca, izredno 
zahtevno in skoraj ni sestre in zdravnika 

na oddelku, ki ne bi bil ob tem mak-
simalno obremenjen. In vsaj tako kot 
je to delo fizično zahtevno, predstavlja
ta dogodek tudi psihično obremenitev 
za osebje. Ob tej priložnosti se tudi za-
hvaljujem vsem svojim sodelavcem, ki 
se v trenutku, ko zaslutimo, da bi lahko 
ponovno opravili veliko nalogo, vsi brez 
izjeme odločijo, da bodo pri tem delu, ki 
ni del rednega dela na oddelku, zavzeto 
sodelovali. Le tako lahko to dejavnost 
pri nas tudi izvajamo.
V imenu vseh, ki se s to dejavnostjo 

trudimo, lahko povem, da je naš trud 
poplačan, ko izvemo, da delo ni bilo za-
man. Da smo s tem pomagali nekomu 
preživeti (jetra, srce), nekomu, da je 
ponovno spregledal (presajanje roženi-
ce), nekomu pa kvalitetnejše življenje 
(ledvice) – brez obvezne navezanosti 
na aparature, mu omogočili svobodo, 
potovanja ...

prim. Majda Šarman,
dr.med., spec. anest.
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14. 5. 2009 sta našo bolnišnico obiskala 
prof. Milan Čižman in prof. Bojana Be-
ovič iz Klinike za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja KC Ljubljana. Namen 
obiska je bil predstavitev podatkov o 
porabi antibiotikov v naši bolnišnici ter 
priprava za srečanje, ki je potekalo 28. 
5. 2009 ob obisku strokovnjakov iz ECDC 
v naši bolnišnici.
Prof. Čižman že od leta 2001 sodeluje v 
projektu ESAC (European Survillance of 
Antibiotic Consumption). Podatke pre-
jema od bolnišnic v Sloveniji in nam jih 
potem obdelane posreduje. Tudi mi po-
datke posredujemo že od leta 2001 in 
prof. Čižman nam je podatke prikazal 
v kratkem predavanju, kjer je bila pri-
kazana celokupna poraba ter poraba po 
posameznih oddelkih bolnišnice. Prav 
tako je bila prikazana poraba v naši bol-
nišnici v primerjavi z drugimi bolnišni-
cami in kliničnima centroma v Sloveniji. 
Prikazani podatki niso bili spodbudni, 
saj je naša poraba antibiotikov nad slo-
venskim povprečjem, tako pri prikazu 

porabe v DDD/100BOD (število dnevno 
definiranih odmerkov na 100 bolnišnič-
no oskrbnih dni) kot tudi pri prikazu v 
DDD/100 primerov. Ob zaključku nam je 
prof. Čižman prikazal tudi tiste skupine 
antibiotikov, katerih porabo bi morali 
v naslednjem kratkoročnem obdobju 
zmanjšati ter podal nekaj možnih nači-
nov ukrepanja za dosego takšnih ciljev.
Prof. Beovičeva nam je v kratki predsta-
vitvi podala nekaj smernic na področju 
antibiotične terapije ter predstavila tudi 
smernice za kirurško profilakso.
Za srečanje v bolnišnici, ki je potekalo 
28. 5. 2009, smo se dogovorili, kakšna 
predavanja oz. predstavitve moramo 
pripraviti, kaj konkretno morajo naši 
podatki zajemati ter še o nekaterih po-
drobnostih strokovnega srečanja, ki je 
bilo dva tedna kasneje organizirano v 
angleškem jeziku. Ob tej priložnosti sta 
nas obiskala g. Dominique L. Monnet in 
Peet J Tüll, predstavnika ECDC (Europe-
an Centre for Disease Prevention and 
Control), ki ju je spremljal prof. Milan 

Čižman. Za omenjeno strokovno sreča-
nje smo pripravili tudi tri kratka preda-
vanja. Andrej Golle, dr. med., iz Zavoda 
za  zdravstveno varstvo Maribor nam 
je predaval o nadzoru nad rezistenco 
na antibiotike v naši bolnišnici, Vlasta 
Ekart, dr. med., je imela predavanje z 
naslovom Obvladovanje bolnišničnih 
okužb, sam pa sem povedal nekaj o 
porabi in uporabi antibiotikov v naši 
bolnišnici. Tekom predavanj sta nam g. 
Monnet in g. Tüll zastavljala vprašanja, 
s katerimi sta želela izvedeti več o ukre-
pih za obvladovanje bolnišničnih okužb 
ter doseganju bolj racionalne uporabe 
antibiotikov. Ne glede na to, da sta bila 
gosta iz ECDC zadovoljna z samo pre-
zentacijo, je bilo ob zaključku strokov-
nega srečanja dano jasno sporočilo, da 
bomo morali v prihodnosti veliko pozor-
nosti nameniti racionalni uporabi proti-
mikrobnih zdravil.

Danilo Salemovič

Poročilo s sestanka s prof. Čižmanom in prof. Beovičevo o porabi 
antibiotikov v SB Ptuj ter obisk predstavnikov ECDC

Sestanek o porabi antibiotikov v SB Ptuj ter obisk 
predstavnikov ECDC
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Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Delovni jubileji - čestitamo!

Avgust 2009:

Sonja Hajduk
(20 let delovne dobe)

Elica Žnidarič
(20 let delovne dobe)

 Ida Dodlek
(30 let delovne dobe)

Junij 2009:

Jožica Zelenko Flajšman
(20 let delovne dobe)

Marica Grobenski
(30 let delovne dobe)

Julij 2009:

Marija Geč
(30 let delovne dobe)

Jelka Krajnc
(30 let delovne dobe)

Milena Horvat
(30 let delovne dobe)

Marija Šalamun
(30 let delovne dobe)

Marta Perger
(30 let delovne dobe)

Sonja Podgorelec
(30 let delovne dobe)

Marija Trstenjak
(30 let delovne dobe)

Vida Žinko
(30 let delovne dobe)

Alojzija Cajnko
(30 let delovne dobe)

Ana Gašperič
(30 let delovne dobe)

Dragica Mlakar
(30 let delovne dobe)

Kristina Murko
(30 let delovne dobe)

Milena Podhostnik
(30 let delovne dobe)

Sonja Trstenjak
(30 let delovne dobe)

Odhodi v pokoj – čestitamo!

Julij 2009:

Ivanka Kovačič
(31. 7. 2009)

Marija Lah
(31. 7. 2009) 

Avgust 2009:

Vlasta Muršec
(31. 8. 2009)
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Izhaja zadnji delovni dan v mesecu, v poletnih mesecih
(julij in avgust) glasilo ne izhaja. 

Izdajatelj: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča na Ptuju
       Odgovorna oseba: Robert Čeh - direktor • Urednica: Bronja Habjanič

Oblikovanje in realizacija: Altius d.o.o. • Naklada: 300 izvodov

Želimo vam prijeten dopust!
Naslednja številka Zrcala

izide septembra.  
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