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OPTIMIZACIJA PROCESOV 

ZA RAZBREMENJEVANJE 

ZAPOSLENIH 

Na 4. seji strokovnega sveta naše 

bolnišnice je zunanja revizorka 

predstavila ugotovitve revizije ter 

kot ključni področji izpostavila 

optimizacijo procesov in krepitev 

ključnih kontrol. 

Na podlagi predstavljenega je 

vodstvo bolnišnice kljub izrednim 

razmeram ob obvladovanju 

epidemije že decembra začelo 

optimizirati procese, predvsem za  

razbremenitev kadra. V poročanju 

revizorke je bilo jasno razbrati, da 

dodatne ure prisotnosti 

predstavljajo povečane 

obremenitve, ki dolgoročno 

vplivajo na kakovost storitev in 

tudi na odnose v kolektivu.  

Optimizacijo procesov 

naravnavamo v smer 

konkretnejšega premika 

obremenitev v redni delovni čas, 

pokrivanje potreb zunaj rednega 

delovnega časa s prerazporejanjem 

v redne delovne obveznosti in 

podobnimi znanimi pristopi 

razvitih zdravstvenih sistemov. 

Doslednejše kontrole in uvajanje 

novih, ki se bodo prenašale na 

vodje dejavnosti in služb, bodo 

tudi temelj nadaljnjega 

opredeljevanja odobravanja 

dodatnega dela zunaj rednega 

delovnega časa. 

Vse sodelavke in sodelavce 

bolnišnice, vključno s 

sindikalnimi zaupniki, pozivamo k 

tvornemu in učinkovitemu iskanju 

najboljših rešitev. Z 

razbremenjevanjem zaposlenih, ki 

ga je najprej mogoče doseči z 

optimizacijo delovnih procesov, 

želimo ne le ohranjati doseženo 

visoko kakovost naših storitev, 

ampak jo tudi izboljševati, 

predvsem pa zaposlenim 

izboljševati delovne razmere in 

omogočiti razumno količino na 

delovnem mestu preživetega časa.  

Razumevanje zahtev časa, 

generiranje sprememb in skupen 

aktivni pristop bodo potrebni tudi 

pri teh postopkih. Vodstvo 

bolnišnice se vam že naprej 

zahvaljuje za vključevanje v 

postopke optimizacije procesov, 

sprejemanje dogovorjenega in 

razumevanje, da so spremembe 

stalnica našega časa. 

 
prim. asist. Daniel Grabar, dr. med, spec., 

direktor 

 

POŠILJANJE VZORCEV V 

ZUNANJE USTANOVE 

Redni prevozi bioloških vzorcev v 

zunanje ustanove (Maribor, 

Ljubljana, Golnik ...) so ob 

ustaljenih terminih, v torek in 

četrtek ob 8.00. 

Vloga laboratorija je, da pravilno 

pripravi vzorec, preveri napotnice 

za izbranega izvajalca in zagotovi 

sledljivost. 

Prepogosto se dogaja, da  kurir, 

zadolžen še za dodatne naloge in 

tudi časovno vezan, odhaja na pot 

prepozno. Vzroki so: 

- prepozno prispeli vzorci v 

laboratorij, posledično premalo 

časa, da vzorec ustrezno 

pripravimo za transport pod 

predpisanimi pogoji; 

-   ni spremne dokumentacije oz. je 

nepopolno izpolnjena; 

-  ni naročila za pošiljanje v Labis. 

 

Prosim, da vsi, ki ste vključeni v ta 

del predanalitične faze:  

-  zdravniki – naročniki preiskav, 

- izvajalci zdravstvene nege, 

zadolženi za odvzem in naročilo, 

-    transportna služba, ki dostavlja 

vzorce v laboratorij,  

dosledno in pravočasno opravite 

nalogo. 

Vzorci, ki bodo dostavljeni na dan 

rednega odvoza v laboratorij do 

7.45, bodo odpremljeni isti dan, 

ostale bomo shranili do 

naslednjega odvoza, kar 

predstavlja tudi časovni zamik do 

izvidov. 

Izjema so vzorci, ki jih je treba kot 

nujne poslati zunanjemu izvajalcu. 

Za upravičenost izrednega prevoza 

je odgovoren zdravnik – naročnik. 

Takrat se je treba dogovoriti z 

vodjo Splošne službe Andrejo 

Tivadar za organizacijo prevoza in 

poklicati v laboratorij.   

 
Valerija Cvetko Weiss, mag. farm., spec. 

med. biokem., 

predstojnica oddelka za laboratorijsko 

diagnostiko 

 

PISMO SPODBUDE IZ 

SLOVENSKE ŽUPNIJE SV. 

CIRILA IN METODA 

Objavljamo pismo, ki smo ga 

poleg daru na naslov bolnišnice 

prejeli od naših rojakov v 

Stuttgartu. 

Spoštovani! 

Ob začetku adventnega časa, ko se 

ves svet bori s posledicami 

epidemije in ko je v vsej Evropi 

ves zdravstveni sistem 

obremenjen, smo se v slovenski 

župniji Stuttgart spomnili vseh 

pridnih zdravnikov, medicinskih 

sester, strežnic in drugega osebja v 

bolnišnicah, kjer se nesebično 

razdajate za ljudi, ki potrebujejo 

bolnišnično oskrbo. Zato naj vam 

ta naša mala pozornost prikliče 

nasmeh na obraz. In da veste, da 

smo v mislih z vami in nam ni 

vseeno za vas, za vaše delo in 
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nadčloveške napore, ki jih iz 

dneva v dan vlagate v pomoč 

sočloveku. Dobri Bog naj 

blagoslovi vaše delo in naj vas 

varuje. Želimo vam veliko moči, 

dobre volje in veselja v tem 

adventnem času.  

S spoštovanjem 

                Aleš Kalamar, župnik, 

                        Manuela Močnik 

 

DAR LIONS KLUBA 

 
Predsednik in predstavniki Lions 

kluba Murska Sobota so osebje 

bolnišnice v petek, 3. 12. 2021, 

razveselili z donacijo, s katero se 

zahvaljujejo herojem covida v naši 

bolnišnici za požrtvovalno delo 

med epidemijo. Z mislijo na 

zaposlene in priboljški so želeli 

vsaj malo polepšati delovne dni v 

teh težkih epidemioloških 

razmerah. 

Hvala za srčnost in lepo gesto. 
 

DAR KIMIJA 

 
Svoj prispevek k izboljšanju 

epidemioloških razmer je izkazalo 

tudi podjetje KIMI s svojo 

donacijo.  

 

 

 

VALOVIMO VITAMINE V 

SLOVENSKO ZDRAVSTVO! 

 
Tadej in Gregor iz podjetja, ki pod 

blagovno znamko  

e-branjevka dostavlja sadje v 

podjetja, sta v okviru akcije – 

katere pobudnika sta sama in se ji 

je pridružilo več kot 40 podjetij iz 

vse Slovenije – pripeljala gajbice 

sadja za vse bolnišnične oddelke. 

Zaradi zaskrbljenosti nad 

obremenjenostjo medicinskega 

osebja na covidnih oddelkih sta s 

tem želela vsaj malo polepšati dan 

vsem na teh oddelkih in jim 

narisati nasmeh s sadno gajbico. 

Iz srca hvala za to plemenito in 

hvalevredno dejanje. 
Za p o m ni  s i ,  d a  m a jhna  p r i ja z no s t  

n e  o b s ta ja .  V sa k o  d o b ro  d e ja n j e  

u s t va r i  sp rem em b o ,  k i  j e  

b r e zm e jna .  (S co t t  Ad a m s)  

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO 

Iz službe za oskrbo s tekstilom 

sporočajo, da so novembra 2021 

opravi 117.612 kg perila. 

 
 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

-  4. seja  strokovnega sveta  

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)  

Torek:  

 -   4. seja  strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Četrtek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Posegi v mali operacijski  sobi – 

smernice, predavala bosta 

Dominik Lanjšček, dr. med., in  

Robert Golob, dr. med.,  spec.  

(soba kirurškega konzilija) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu bo asist. Luka Roškar, dr. 

med., spec gin. in porodništva, 

tema: Cepljenje proti HPV. 

- Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na  Murskem valu  bo 

strokovna direktorica Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

Manuela Kuhar Makoter, dr. med., 

spec. krg., tema: Življenje je s 

covidom izgubilo pravo vrednost. 

Sreda:  

 -   Odprtje poslovilnega prostora 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. primeri): 287 

ŠTEVILO BOD: 2101 

LEŽALNA DOBA: 6,02 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 15 

DOJEČE MATERE  BOD: 12 
 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

Misel 

Najboljši del človekovega 

življenja so njegova mala, 

brezimena in pozabljena dela 

dobrote in ljubezni. 

(W. Wordsworth) 
 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

