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Leto 2021 se bliža koncu, polno 

težkih preizkušenj, izzivov in ovir. 

A z roko v roki, s 

požrtvovalnostjo, predanostjo, 

srčnostjo, pomočjo mnogih dobrih 

ljudi že kujemo nove poti. 

V prihajajočih prazničnih dneh se 

spomnimo vseh dragih nam ljudi. 

Želimo jim zdravja, sreče, 

zadovoljstva in uspehov. Naj bo 

prihajajoče leto prijazno in polno 

radosti, ki delajo življenje lepo. 

Želimo vam čarobne božične 

praznike in srečno, zdravo ter 

uspešno novo leto 2022! 

 
Vodstvo 

 

5. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE 

V četrtek, 16. 12. so člani 

strokovnega sveta zdravstvene 

nege na 5. seji s soglasno podprli 

Natašo Kreft za pomočnico 

direktorja za področje zdravstvene 

nege. Kreftova je v svojem 

programu izpostavila pomembnost 

strategije razvoja in zadržanja 

kadrov zdravstvene nege, se 

zavzela za pridobitve koncesije 

visokošolskega programa 

zdravstvene nege v Pomurju, več 

kadrovskih štipendij za 

srednješolsko in visokošolsko 

izobraževanje programov 

zdravstvene nege, stalno 

izobraževanje zaposlenih, 

okrepitev sodelovanja s primarno 

ravnjo zdravstva in domovi 

starejših v Pomurju, pri vsem tem 

pa je kot glavno vodilo poudarila 

skrb za izvajanje kakovostne in 

varne zdravstvene nege, 

osredotočene na pacienta. 

Njeno imenovanje je potrdil tudi 

direktor bolnišnice, Daniel 

Grabar, ki je ob tem izrazil 

prepričanje o nadaljnjem dobrem 

sodelovanju, pri čemer na prvem 

mestu ostaja visokostrokovna in 

kakovostna obravnava pacientov. 

Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

Odnosi z javnostmi 

 

DOSEŽKI V JAVNEM 

ZDRAVJU V SLOVENIJI 

Ob slovenskem predsedovanju 

Svetu Evropske unije je 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje izdal publikacijo z 

naslovom »Dosežki v javnem 

zdravju v Sloveniji«, v kateri je 

predstavljen pregled 

javnozdravstvene dejavnosti in 

najpomembnejši dosežki javnega 

zdravja v Sloveniji. Publikacija je 

namenjena domači in mednarodni 

splošni in strokovni javnosti ter 

odločevalcem na različnih ravneh 

in področjih družbe.  

 

Med predstavitvami 

najpomembnejših raziskovalnih 

dosežkov javnega zdravja v 

Sloveniji je v publikaciji s 

prispevkom »Srčno popuščanje: 

od epidemiološkega bremena do 

učinkovite (samo)oskrbe 

bolnikov« sodelovala doc. dr. 

Jerneja Farkaš Lainščak, vodja 

raziskovalne dejavnosti v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota. V 

prispevku je najprej podrobneje 

predstavljen pomen 

sistematičnega raziskovalnega 

dela na področju srčnega 

popuščanja, vse od 

epidemioloških do kliničnih 

raziskav, ki so bile izvedene v naši 

bolnišnici. Ker sistem 

zdravstvenega varstva pri srčnem 

popuščanju ne uspe dohajati 

bremena bolezni, se vse več 

oskrbe prenaša v domače okolje 

ter na bolnike in njihove 

neformalne oskrbovalce. Ob 

zavedanju pomembnosti dejavne 

vloge bolnikov v procesu 

zdravljenja, so v nadaljevanju 

prispevka posebej izpostavljene 

raziskave o znanju in veščinah 

bolnikov s srčnim popuščanjem 

glede bolezni, njene (samo)oskrbe 

in vpliva na različne vidike 

življenja. S kvantitativnimi in 

kvalitativnimi raziskovalnimi 

pristopi smo v naši bolnišnici 

dobili vpogled v z zdravjem 

povezano kakovost življenja 

bolnikov ter glavne ovire in 

spodbude za izvajanje vedenj 

samooskrbe. Spoznanja so nam 

predstavljala osnovo za razvoj 

zdravstvenovzgojnih programov 

in gradiv o srčnem popuščanju, ki 

so bolj prilagojeni potrebam 

bolnikov ter jih v večji meri 

podpirajo pri vsakodnevnem 

življenju z boleznijo. V tem 

kontekstu je kot primer dobre 

prakse tovrstnih programov v 

nadaljevanju predstavljen 

Program ozaveščanja in 

opolnomočenja o srčnem 

popuščanju (nepopustljivo-

srce.si). 
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Predstavljeni prispevek in številne 

druge aktivnosti najdete v 

omenjeni publikaciji v 

slovenskem in angleškem jeziku 

tudi v elektronski obliki na 

naslednjih spletnih povezavah:   

https://www.nijz.si/sl/publikacije/

dosezki-v-javnem-zdravju-v-

sloveniji 

https://www.nijz.si/en/publikacije

/public-health-achievements-in-

slovenia 

 
doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

spec. 

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

Za dosežke na raziskovalnem 

področju vsem vključenim v 

raziskovalno delo na področju 

obravnave bolnikov  s srčnim 

popuščanjem vodstvo bolnišnice 

čestita in želi nadaljnjo uspešno 

delo. 

 

ZADNJI LETOŠNJI IZPITI V 

NAŠI BOLNIŠNICI 

Študenti obeh medicinskih 

fakultet lahko pri nas opravijo 

praktični del pouka iz interne 

medicine, kar koordinirata prof. 

Lainščak (Medicinska Fakulteta 

Univerze v Ljubljani) in prim. 

Petric (Medicinska Fakulteta 

Univerze v Mariboru). Po 

zaključenih vajah v 6. letniku 

lahko po opravljenem pisnem delu 

študenti iz Ljubljane pri nas 

pristopijo k ustnemu delu izpita. 

Od leta 2017 vsako leto izpit pri 

nas opravi okoli 10 študentov. 

Trije kandidati so v zadnjem tednu 

uspešno opravili izpit, ena od njih 

je s tem tudi zaključila študij 

medicine. 

Možnost opravljanja vaj in izpita 

je zelo pomemben del pedagoške 

dejavnosti naše bolnišnice, s 

katerim študentom približamo 

klinično delo in jih seznanimo z 

možnostmi dela v bolnišnici. 

Številni se odločijo za 

pripravništvo in nekateri tudi za 

specializacijo v Murski Soboti. 

Prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., spec. 
Vodja Odseka za kardiologijo 

 

POZIV ZA VEČJO 

PRECEPLJENOST 

V okviru nacionalne akcije za dvig 

precepljenosti proti okužbi covid 

19 ponovno spodbujamo vse 

zaposlene, da se odločijo za 

cepljenje, v kolikor to že niso 

storili. Prav tako spodbujamo 

zaposlene, da se v čim večjem 

številu odločijo za poživitveni 

odmerek. 

 
Vodstvo 

 
 

DAROVANE BOŽIČNE 

ZVEZDE  

 
Vrtnarstvo-cvetličarstvo Cvetka iz 

Vanče vasi je bolnišnici darovalo 

božične zvezde, s katerimi so nam 

pričarali čar prazničnega 

decembra. Iskrena hvala za to 

pozornost. 

 

COPATKI ZA 

NOVOROJENČKE 

 
80-letna gospa Štefanija Pečirer iz 

Gornje Radgone je za 

novorojenčke naše porodnišnice 

izdelala in darovala 20 copatkov. 

Za to lepo, srčno gesto se ji 

najlepše zahvaljujemo. 

 

DAR RADENSKE 

 
Radenska je kot leto poprej 

darovala svoje proizvode za 

bolnišnične oddelke. Radenski se 

za darovano najlepše 

zahvaljujemo. 
 

DAR ECOLABA 

 
 

Ecolab je v zahvalo zdravstvenim 

delavcem na covidnih oddelkih 

podaril sadje z željo, da vsi 

ostanejo zdravi. Za donacijo se 

iskreno zahvaljujemo 
Vodstvo 

 

https://www.nijz.si/sl/publikacije/dosezki-v-javnem-zdravju-v-sloveniji
https://www.nijz.si/sl/publikacije/dosezki-v-javnem-zdravju-v-sloveniji
https://www.nijz.si/sl/publikacije/dosezki-v-javnem-zdravju-v-sloveniji
https://www.nijz.si/en/publikacije/public-health-achievements-in-slovenia
https://www.nijz.si/en/publikacije/public-health-achievements-in-slovenia
https://www.nijz.si/en/publikacije/public-health-achievements-in-slovenia
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ZAHVALA 

PROSTOVOLJCEM IN 

ZUNANJIM ZAPOSLENIM 

Zapomni s i ,  da  majhna 

pri jaznost  ne  obstaja.  Vsako 

dobro dejanje ustvari  

spremembo,  ki  je  brezmejna.   

(Scot t  Adams)  

 

V težkih razmerah, v katerih se je 

znašel ves svet, je vsako 

dobronamerno dejanje, usmerjeno 

k izboljšanju stanja, še toliko bolj 

plemenito in hvalevredno. 

Zato iskrena hvala, da ste nam s 

svojim prispevkom in 

požrtvovalnim delom pomagali v 

boju za življenja obolelih s 

covidom. 
 

Vodstvo 

 

 

ZAHVALA 

LE SRCA IN DUŠA VE, KAKO 

BOLI, KO JE VEČ NI … Ob 

boleči izgubi moje drage mame 

Marjete Rogan, želim izraziti 

iskreno hvaležnost. Ob dolgotrajni 

in zahrbtni bolezni je moja mama 

veliko časa preživela v bolnišnici. 

Hvala vsem iz srca in duše, za vso 

skrb za mojo mamo, za podporo, 

prijazne besede in vzpodbudo 

(Internemu oddelku, Odseku za 

dializo, Kirurškemu oddelku, 

Opazovalnici,…). Nikomur ni 

lahko kadar zboli, vendar so srčni 

zaposleni v bolnišnici tisti, zaradi 

katerih je vse lažje. Iskrena hvala 

tudi sodelavcem Oddelka za 

perioperativno medicino in 

vodstvu bolnišnice za izrečeno 

sožalje in besede tolažbe. 

                                                                                            
Maja Horvat 

 

 

 

 

OBVESTILO O MOTENEM 

DELOVANJU SISTEMA RIS 

Spoštovani,  

obveščamo vas, da bo danes 

potekala nadgradnja programa 

RIS – evidenca delovnega časa.  

Zaradi tega bo občasno moteno 

delovanje sistema. 

Hvala za razumevanje. 

 
mag. Melita Vratar, preizk. računovodja 

vodja Finančno-računovodske službe 

 
 

OBVESTILO O SPREMEMBI 

DELOVNEGA ČASA 

JEDILNICE 

Obveščamo vas, da bo zaradi 

zasedenosti jedilnice v torek, 21. 

decembra in v sredo, 22. decembra 

2021, možno konzumiranje malice 

v jedilnici Službe bolnišnične 

prehrane in dietoterapije od 9.30 

do 11.30. 

Zaradi kadrovske stiske ne 

moremo realizirati vseh naročil, 

predvsem  imamo težave pri 

realizaciji slaščičarskih naročil. 
 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehn. 

vodja Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

 

 

OBVESTILO O SPREMEMBI 

DNEVA CEPLJENJA 

Obveščamo vas, da bo ta teden 

cepljenje proti covidu  za zaposlene 

v četrtek, 23. 11. 2021, od 9.00 do 

11.00. 

 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s. 

sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb 

  

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Četrtek:  

- Seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege, knjižnica, 5. 

nadstropje kirurškega bloka 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu bo direktor, prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec., 

tema: Aktualno dogajanje v 

bolnišnici. 

- Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na  Murskem valu  bo 

Majda Kerčmar, dipl. m. s. s 

specialnimi znanji iz 

enterostomalne terapije, tema: 

Življenje z izločalno stomo. 

-    Delovni sestanek komisije za 

obvladovanje bolnišničnih okužb. 

Torek: 

-  Skupni kolegij strokovnega 

sveta in strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

Sreda: 

-  2. seja sveta zavoda  Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
348 

ŠTEVILO BOD: 1924 

LEŽALNA DOBA: 4,56 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
15 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

Misel 

Nikoli ne glej na nikogar zviška, 

razen če mu pomagaš vstati. 
 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

