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STROKOVNO SREČANJE V 

ORGANIZACIJI SEKCIJE 

MEDICINSKIH SESTER V 

MANAGEMENTU 

Sekcija medicinskih sester v 

managementu, ena od sekcij 

Zbornice-Zveze, je organizirala 

strokovno srečanje, na katerem so 

izvolili tudi nov izvršilni odbor 

sekcije. Zaradi težkih epidemičnih 

in zdravstvenih razmer je srečanje 

kot e-izobraževanje potekalo po 

zoomu. 

O aktualnih razmerah sta govorili  

predsednica sekcije doc. dr. Saša 

Kadivec in predsednica Zbornice-

Zveze Monika Ažman, 

predstavniki pokrovitelja Medias 

international pa so nam 

predstavili program zaščite 

zdravstvenih delavcev in cilje 

direktive 2010/32/EU, ki  daje 

poseben poudarek zaščiti 

zdravstvenih delavcev pred 

tveganji, ki jih prinaša 

izpostavljenost biološkim 

agensom – patogenom. 

Mag. Franka Bertoncelj, univ. 

dipl. psih., je v prispevku 

Vodenje ženskih kolektivov 
poudarila, da si mora vodja, če 

želi biti spoštovan, postaviti jasna 

pravila, jih izvajati, postavljati 

jasne teme in stati za tem. Ne 

glede na to, ali je vodja ženskega 

kolektiva moški ali ženska, je 

pomembno, da si pridobi sledilce 

za uresničevanje skupnih ciljev, 

na podrejene vpliva s 

spodbujanjem ter jih do ciljev 

vodi prijazno in v prijetnem 

ozračju.  

Največja razlika pri vodenju 

moškega in ženskega je ta, da 

ženska kot vodja vodi s 

soglasjem, moški pa bolj 

avtokratsko. Stereotipov o 

razlikah med moškim in ženskim 

vodjo je veliko, vendar pa v 

praksi niso potrjeni.  

Najpomembnejše pri vodji (ne 

glede na spol) pa je, da je 

osredotočen na cilje in da ljudi 

vodi z občutkom. 

Dr. Aleksander Zadel je v 

prispevku Zakaj je odgovorni 

človek bolj srečen? predstavil, 

kako ohraniti telesno, čustveno in 

duhovno kondicijo, še posebno v 

teh zahtevnih časih, ko se 

spopadamo z epidemijo, ko se 

prepogosto ne zavedamo, da se 

počutimo kot žrtve okoliščin, v 

katerih živimo, prav tako pa se ne 

zavedamo, da okoliščine 

upravljamo tudi sami. Predavatelj 

je poudaril, da so po raziskavah 

optimistični ljudje veliko bolj 

uspešni in precej manj odsotni v 

aktivni delovni dobi kot k 

pesimizmu nagnjeni ljudje. 

Poudaril je, da  posameznik, ki 

se odloča odgovorno, razume, 

da imajo njegove odločitve zanj 

posledice. Odgovornost pomeni 

spreminjati svoje vedenje. Ko 

bomo vztrajno delali dobro, 

bomo dosegli (tudi v kriznih 

časih) notranji mir, ki bo 

pogosto prinesel tudi občutek 

sreče. In ti občutki bodo 

pogostejši in intenzivnejši kot 

pri tistih, ki niso odgovorni. 

Po strokovnem delu smo izvolili  

nov izvršilni odbor: Dejan 

Doberšek, Katja Vrankar, 

Hilda Rezar, Urban Bole, 

Slavko Bolčevič, Marjeta Logar 

Čuček, Mojca Strgar Ravnik in 

iz naše bolnišnice Metka Lipič 

Baligač. 

Na koncu so podelili priznanje za 

delo v sekciji in managementu 

zdravstvene nege kolegici Zdenki 

Kramar, ki je pomembno 

prispevala k razvoju in rasti 

zdravstvene nege. Zahvala gre 

tudi dosedanjemu vodstvu in 

izvršilnemu odboru sekcije, saj je 

sekcija delovala uspešno ter 

izvedla več odličnih posvetov in 

izobraževanj. 

 
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s. , mag. zdr. 

nege, 

     vodja izobraževanja in razvoja kadrov  v   

                                                                 ZBN 

 

OBVESTILO 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da zaradi  

trenutnih razmer v državi  in tudi 

naši bolnišnici izklopa električne 

energije  v soboto, 20. 11. 2021,  

ne bo zaradi  trenutnih razmer v 

državi  in naši bolnišnici. Prosim, 

da s tem seznanite zaposlene na 

oddelku.  

Peter Brenčič, dipl. inž. el.,   

vodja Tehnično-vzdrževalne službe   

 

 

OPRAVIČILO 

V prejšnji številki Modrega 

dirkača je bila v čestitki za 

opravljeni specialistični izpit 

nehote napačno objavljeno, da je 

Luka Vodišek Slemenjak opravil 

specialistični izpit iz urologije. 

Imenovani je 3. 11. 2021 opravil 

specialistični izpit iz splošne 

kirurgije. Za neljubo napako se 

iskreno opravičujem in obenem še 

enkrat čestitam za pridobljeni 

naziv. 
 

Danijela Skledar, 

Tajništvo 
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ZGODILO SE JE – ta teden 
 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji  Za 

zdravje bo Danijela Oštrić, dr. 

med., spec. patologije, 

tema: Citopatološka preiskava – 

hitra, zanesljiva in bolniku prijazna 

diagnostična metoda. 

Sreda:  

- Strokovno srečanje Raziskovalna 

injekcija, predaval bo dr. Luka 

Čavka, dr. med., specializant 

internistične onkologije z 

Univerzitetnega kliničnega  centra 

Maribor. Naslov: Napovedana 

vrednost prehranskega stanja za 

kakovost življenja in preživetje pri 

bolnikih z razsejanim rakom 

prostate. (knjižnica Int. odd.) 

Četrtek: 

- Strokovno predavanje Fokusi v 

ustni votlini, predaval bo Boris 

Egić, dr. dent. med., spec., s 

sodelavci. (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu  bo strokovna direktorica 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota Manuela Kuhar Makoter, 

dr. med., spec. krg., tema: 

Trenutni utrip v  Splošni 

bolnišnici Murska Sobota. 

-  Direktor prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec., in 

pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve Marjan Maček, univ. dipl. 

ekon., se bosta udeležila 

delovnega  sestanka  pri županu   

Mestne občine M. Sobota dr. 

Aleksandru  Jevšku. 

 

Sreda:  

- Strokovno izobraževanje 

Sodobno  zdravljenje  

hiperholesterolemije:  2 odmerka 

na leto – nova  smer  nadzora  

holesterola LDL, predaval bo 

prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., 

spec.  (soba kirurškega konzilija) 

    -  Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

 

Petek: 

- Strokovni kardiološki 

seminar SGLT-2 zaviralci in  

bolniki s srčnim popuščanjem, 

predavali bodo prof. dr. Mitja 

Lainščak, dr. med., spec., prim. 

asist. Lea Majc Hodošček, dr. 

med., spec., in Urška  Bencak 

Ferko, dr. med., spec. (soba 

kardiološkega konzilija) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
339 

ŠTEVILO BOD: 1970 

LEŽALNA DOBA: 5,10 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 10 

DOJEČE MATERE  BOD: 8 
 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

Misel 

Prijazne besede so lahko kratke in 

lahkotne, a njihov odmev je 

neskončen. 
Mati Tereza 

 

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

