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PONOVNO ODPRTJE ORL 

IN OČESNEGA ODDELKA 

 
16. 5. 2022 je pomemben dan za 

našo bolnišnico, še posebej  za 

zaposlene na Oddelku za bolezni 

ušes, nosi in grla (ORL oddelek) in 

Očesnem oddelku. To je dan,  ko 

smo ponovno po dve in pol letih 

odprli  oddelek in začeli izvajati 

ORL operativne posege. Oddelek 

se je zaprl  oktobra 2020 zaradi 

epidemije covida in ga do 

nedavnega nismo mogli odpreti 

zaradi pomanjkanja zdravniškega 

kadra na ORL oddelku. Ostali so 

trije zdravniki in trenutno se 

vključuje v operativno dejavnost 

in dežurstvo samo predstojnik 

oddelka Franc Žoldoš.  Po velikem 

prizadevanju vodstva in 

pripravljenosti sodelovanja ORL 

zdravnikov iz UKC Maribor pod 

vodstvom doc. dr. Lanišnika smo 

16.5 izvedli prvi operativni dan. 

Po vnaprej dogovorjenem 

razporedu prihajajo k nam 

specialisti in specializanti iz ORL 

oddelka UKC Maribor.  Prvi dan je 

pripadal  Goranu Cvetiću, 

zdravniku, ki je pred leti začel 

specializacijo pri nas in 

specializantu Jevšovaru,  ta dan so 

nas obiskali tudi strokovna 

direktorica Manuela Kuhar 

Makoter, pomočnica direktorja za 

zdravstveno nego Nataša Kreft in 

predstojnik Klinika za 

otorilolaringologijo, cervikalno in 

maksilofacialno kirurgijo UKC 

MB in nam zaželeli uspešno delo. 

Zaenkrat se bodo operacije 

izvajale  maja in junija  ter nato 

ponovno v mesecu septembru. 

Zaposleni v zdravstveni negi smo 

se končno vrnili na naš oddelek. V 

teh dve in pol letih smo se 

vključevali v delo skoraj vseh 

bolnišničnih oddelkov in ni nam 

bilo enostavno, vedno nova 

pravila, novi obrazi in seveda tudi 

nova znanja, ki se ga nikoli nismo 

branili.  Bili smo  optimistični in 

upali na vrnitev, ter  odprtje 

oddelka, saj kot pravi znani rek:  

Povsod je lepo, a doma je 

najlepše«. 
 

Vodstvo ORL oddelka 

 

 

STROKOVNO 

IZOBRAŽEVANJE 

EPIDEMIJA COVIDA 19 – 

KAKO SMO JO VIDELI IN 

KAJ NAM JE PRINESLA 

V okviru aktivnosti ob svetovnem 

dnevu higiene rok smo pripravili  

interno strokovno izobraževanje 

Epidemija Covida 19, kako smo jo 

videli in kaj nam je prinesla.  

Potekalo je v ponedeljek,  16. 5. 

2022 popoldne  v prostorih 

jedilnice Službe bolnišnične 

prehrane in dietoterapije. Ideja o 

vsestranski predstavitvi delovanja 

in doživljanja epidemije covida s 

strani različnih poklicnih skupin, 

ki se vključujejo v  zdravstveno 

obravnavo bolnikov, je bila 

uspešno uresničena. Predavatelji 

so izjemno, vsak svojevrstno in 

doživeto opisali svoje izkušnje, 

doživljanja  in spomine na čas, ki 

se je dotaknil zdravstvenih 

delavcev in hkrati  posegel tudi 

globoko v življenja  njihovih 

družin. Udeleženci  so  strokovno 

izobraževanje ocenili kot zelo 

pozitivno izkušnjo, profesionalno 

izvedbo in timski pristop pri 

organizaciji takšnih vsebin 

pozdravljajo. Med predavatelji 

smo povezali aktivne udeležence 

različnih okolij, k sodelovanju 

smo  povabili tudi najvišje 

strokovno vodstvo bolnišnice, ki je 

povzelo  pomen vseh ključnih 

aktivnosti, ki so jih med epidemijo 

izvajali v sodelovanju z 

Ministrstvom za zdravje in vlado 

Republike Slovenije. Ta svoja 

spoznanja in spomine smo lahko 

delili drug z drugim. Na tak način 

smo dobili širšo sliko dogajanja in 

spoznali dejstva o delovanju v 

posameznih delovnih okoljih. V 

celotnem sistemu  obvladovanja 

epidemije so sodelovali še številni 

deležniki, želimo  pripraviti še en 

del popoldanskega izobraževanja 

na to temo  v jesenskem času in 

takrat uvrstiti med predavatelje še  

poklicne skupine, ki tokrat niso 

sodelovale. 

Vsem se za prisotnost in 

sodelovanje toplo zahvaljujem, 

predavateljem pa iskrena hvala, da 

ste izkušnje delili z vsemi 

prisotnimi na odličen način. 

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

Vodja dejavnosti obvladovanja bolnišničnih 

okužb in kakovosti v zdravstveni in babiški 

negi  

 

 

 

SEMINAR PULMOLOŠKE 

SEKCIJE 

 

Med 20. 5. in 21. 5. 2022 je v 

Bohinjski Bistrici potekal seminar 
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pulmološke sekcije, naslovljen kot 

Povezovanje medicinskih sester iz 

različnih strokovnih področij v 

luči boljše obravnave pulmoloških 

in alergoloških bolnikov ter 

multidisciplinarni pristop pri 

redkih boleznih. Srečanja smo se 

udeležili tudi štirje zaposleni na 

področju zdravstvene nege na 

Pljučnem oddelku. Na začetku nas 

je pozdravila predsednica 

Zbornice zdravstvene in 

babiške nege Slovenije– Zveze  

strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije. Ta nas je 

seznanila z aktualnim dogajanjem 

na področju zdravstvene nege. 

Prvi sklop je bil namenjen 

respiratornim obolenjem. 

Predavatelji so nam predstavili 

predvsem KOPB in astmo s 

poudarkom na vlogi medicinske 

sestre, katera deluje kot 

strokovnjak in nepogrešljiv člen v 

multidisciplinarni obravnavi. 

V drugem sklopu smo pridobili 

znanje o alergologiji, prav tako 

smo poslušali predavanje o 

alergijah na cvetni prah in alergiji 

na kožekrilce. Na temo alergije 

smo se udeležili različnih 

delavnic. Prvi dan smo zaključili z 

delavnico o komunikaciji, v kateri 

smo obnovili znanje in veščine 

pravilne komunikacije z bolniki 

ter sodelavci. 

Naslednji dan je bil poudarek na 

primerih dobrih praks iz 

kliničnega okolja, kjer so 

predavatelji  poročali o svojih 

izkušnjah. Seminar smo zaključili 

z razpravo in povzetkom samega 

srečanja. Izmenjali smo si izkušnje 

in mnenja. Strokovno srečanje je 

bilo zanimivo in poučno. Izvedeli 

smo veliko novega, kar bomo z 

veseljem uporabljali v praksi.  

  
 Vanessa Časar 

Pljučni oddelek 

 

 

STROKOVNO SREČANJE 

TRIAŽNIH MEDICINSKIH 

SESTER/ZDRAVSTVENIKOV 

V torek 17. 5. 2022 je v Ljubljani 

potekalo  že 6. strokovno srečanje 

triažnih medicinskih 

sester/zdravstvenikov, 

predavatelji so izbrali teme, ki so 

po njihovem mnenju najbolj 

aktualne: 

Medicinska triažna sestra (v 

nadaljevanju MTS) v praksi – 

posodobitve algoritmov na 

področju duševnega zdravja, 

starostnik na urgenci, 

novorojenček na urgenci, 

delovanje urgentnih centrov v 

izrednih razmerah (covid-19), 

algoritmi MTS  s področja 

ginekologije, vpliv dihanja in 

izmerjena SpO2 na določitev 

prioritete obravnave pacienta, 

triažiranje pacientov s 

stomatološkimi težavami, pomen 

EKG zapisa za odločitev o 

nujnosti obravnave. 

Sledili so prikazi primerov, 

izmenjava izkušenj iz protokol 

neznanec, algoritem sprejema in 

obravnave otroka v UC Jesenice, 

pristop k agitiranemu pacientu v 

triažni ambulanti. 

Predvsem zanimivo je bilo 

predstavljeno dejstvo statistike 

obravnave/sprejemov pacientov 

pred začetkom covida in sedaj v 

letošnjem letu. V Ljubljani je 

poraslo število obravnav na letni 

ravni za več kot 50.000, v našem 

UC je bilo leta 2021 za slabih 

20.000 obravnav več, kot prejšnje 

leto. 

Sklep srečanja je bil, da 

Manchesterska triaža stremi k čim 

krajši obravnavi pacienta na 

urgenci. Od 4 do največ 8h. 

V prihodnjih letih smo si zadali, da 

se bo vsaka MTS morala vsake 3 

leta udeležiti srečanja, saj tako 

obnavljamo in gradimo svoje 

znanje. 

Urška Gruškovnjak, Prša Denis  

Urgentni center 

 

SREČANJE Z UPOKOJENCI 

NAŠE BOLNIŠNICE 

 

 
 

V četrtek, 19. 5. smo po dvoletnem 

premoru zaradi epidemije covida 

znova povabili naše nekdanje 

sodelavce – sedaj upokojence 

bolnišnice na druženje v jedilnico 

Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije. Za bogat kulturni 

program so poskrbeli učenci 2. 

razreda Osnovne šole Janka Ribiča 

Cezanjevci z mentoricama Natašo 

Pušenjak in Manjo Gospodarič, 

Zoja in Zala Kreft ter Peter 

Brenčič. Prijetno druženje ob 

obujanju spominov na skupaj 

preživeta delovna leta smo ob 

odlični zakuski nadaljevali v 

pozno popoldne. Ob tej priložnosti 

smo razstavili tudi dela ukrajinske 

umetnice Katerine Pohodenko, ki 

je s svojo družino varno zatočišče 

pred vojno našla pri sorodnikih v 

naših krajih.  

Iskrena hvala Službi bolnišnične 

prehrane in dietoterapije za 

izvrstno organizacijo in pogostitev 
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ter vsem nastopajočim za kulturni 

prispevek k srečanju. 

 

Vodstvo 

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠČITA 

NA 40. MARATONU TREH 

SRC 

 
V organizaciji naše bolnišnice je 

po dveh letih ekipa zdravstvenih 

delavcev na 40. Maratonu treh src 

21. 5. 2022 zagotavljala 

zdravstveno zaščito. 

Vremenske razmere so bile dokaj 

neprijetne za tekače, saj sta vlaga 

in vročina pripomogle, da je 

zdravstveno pomoč potrebovalo 

18 tekačev, kar tri tekače pa je bilo 

potrebno premestiti v bolnišnico. 

Kljub dvoletnemu premoru se je 

ekipa ponovno izkazala z odličnim 

medsebojnim sodelovanjem in z 

utečenostjo izvajanja oskrbe. 

Sodelovanje med izvajalci, 

medsebojna spoštljivost, 

umirjenost in profesionalnost so 

odraz utečenega pristopa pri vsaki 

intervenciji. Vsem sodelujočim 

prenašam čestitke in pohvale, saj 

so s svojim zahtevnim in 

odgovornim delom v posebnih 

okoliščinah v prostem času spet 

povečali ugled bolnišnice. Pohvala 

vsem zdravnikom, osebju 

zdravstvene nege in 

fizioterapevtom za strokovno delo 

in profesionalen pristop, za izraz 

kolektivnega duha in predano 

podporo strokovne celovitosti 

oskrbe. Za celotno ekipo je 

sodelovanje na tako odmevnem 

dogodku bila ponovna pozitivna 

izkušnja, in pobuda za 

organiziranost takih prireditev v 

naslednjih letih. 

 

Sanja Andrejč  dipl. m. s. 

Član športnega društva Tri srca 

 

 

KONTROLA RAL/GZ 992/1 

Službo za oskrbo s tekstilom je v 

ponedeljek, 9. 5. 2022 obiskal 

RAL inšpektor pralne tehnike iz 

Hohenstein Laboratories, 

Nemčija, Andreas Janning.  

Vsako leto je namen njegovega 

obiska potrditev operativnega 

standarda, ki naši pralnici 

postavlja tehnična merila glede 

kakovosti postopkov pranja in 

stopnje higiene v pralnici. Prav 

tako preveri ali upoštevamo 

zakonita kakovostna in kontrolna 

določila, ki jih določa nemški 

inštitut za zagotavljanje kakovosti 

za strokovno nego tekstilij. 

Inšpektor je pri nadzoru ugotovil, 

da upoštevamo vsa merila za 

zagotavljanje kakovosti in nam na 

podlagi tega potrdil certifikat 

RAL/GZ 992/1, s katerim 

izpolnjujemo predpisane zahteve 

in standarde. Da izpolnjujemo 

predpise skozi celo leto in 

jamčimo, da je proces pranja 

učinkovit, dokazujemo z analizo 

kakovosti postopkov pranja s 

tekstnimi krpami. Na podlagi njih 

dokazujemo zmanjšanje pretržne 

trdnosti, kemično poškodbo 

vlaken, anorganski preostanek pri 

zažiganju in kakovost beline 

(stopnja beline, vrednost 

odstopanja barvnega tona, 

osnovna vrednost beline).  

Tekom svojega dela večkrat 

naletimo na težave, saj nam okvare 

na strojih predstavljajo izzive in 

takrat pride do izraza naša 

medsebojna odvisnost in 

povezanost. Okvaro na koncu 

spremenimo v uspeh, najdemo 

uspešno rešitev in delovni proces 

uspešno zaključimo ter nikoli ne 

obupamo.  

Ob našem uspehu podaljšanja 

certifikata, nam je na poseben 

način čestital gospod Peter 

Brenčič, ki ni samo vodja 

Tehnično-vzdrževalne službe in 

naš sodelavec, ampak se vedno 

bolj uveljavlja tudi kot pesnik. 

 

NAŠA PRALNICA  

Naše perice, 

so kak roužice, 

lejpe cvetoče, 

čiglij fejst je vrouče. 

Sigdar se znajo nasmijati, 

dobro vulou drugin dati. 

Rade so v moški družbi, 

tak kak se ženski služi. 

Tüj šefica je fajn, 

ma dober dizajn, 

vmejs se malo dere, 

te pa palik dobra ge. 

Zamazane cote, 

moški perejo, 

tüj čiste, 

vö  gemlejo. 

Tü ge se pere, 

sigdar dobra voula jee. 

Edino te so slabe vole, 

da plačo dobijo v roke. 

 

Peter  Brenčič, 22. 5. 2022  

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž, 

 vodja Službe za oskrbo s tekstilom 
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OBVESTILO O ZAČASNEM 

ZAPRTJU KLETNEGA 

VHODA V KIRURŠKO 

ZGRADBO 

Obveščamo vas, da bo s 

ponedeljkom, 23. 5. 2022 zaradi 

gradbenih del zaprt kletni vhod v 

kirurško stavbo. 

Zaradi tega je začasni vhod za 

specialistične internistične 

ambulante in laboratorij vhod 

Internega oddelka (stavba C), za 

fizioterapijo, antikoagulacijsko 

ambulanto in kirurške 

specialistične ambulante pa glavni 

vhod kirurškega bloka (stavba A). 

Prosimo vas za razumevanje, saj 

bodo po končani prenovi 

zagotovljeni boljši pogoji za 

strokovno delo in dobro počutje 

pacientov. 

 

Vodstvo 

 

 

NOVA NAVODILA ZA 

IZPOLNJEVANJE 

NAROČILNICE ZA 

REZERVNA 

PROTIMIKROBNA 

ZDRAVILA (NRPZ) 

Prosimo, da pri izpolnjevanju 

Naročilnice za rezervna 

protimikrobna zdravila napišete 

SAMO ZAČETNICE IMENA IN 

PRIIMKA bolnika (GDPR). 

Prosimo, da obvezno napišete tudi 

MATIČNI INDEKS bolnika in 

rojstni datum bolnika. Ostale 

podatke izpolnjujte kot do sedaj. V 

prihodnje pripravljamo tudi 

posodobljeni obrazec NRPZ. 

Prosimo, da do porabe zalog 

trenutnih obrazcev NRPZ 

upoštevate zgoraj navedena 

navodila. 

Bolnišnična lekarna 

 
 

ZGODILO SE JE – prejšnji 

teden 
 

Ponedeljek: 

- Gostja v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica na 

Murskem valu je bila 

pomočnica direktorja za 

zdravstveno nego Nataša 

Kreft, mag. zdr. – soc. 

manag., tema: Mednarodni 

dan medicinskih sester in 

babic. 

 

- Strokovno izobraževanje: 

Epidemija covida 19, kako 

smo jo videli in kaj nam je 

prinesla (jedilnica Službe 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije) 

 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. 

nadst. krg bloka)  

 

Torek: 

- Delavnica Celovita 

podpora delovanju s pravo 

infrastrukturo in zadostnimi 

finančnimi viri, delovna 

skupina za pripravo 

strateškega načrta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadst. krg. 

bloka) 

 

Sreda: 

-  Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN: Okužbe povezane z 

zdravstvom v izzivih 

sedanjosti - teoretični del,  

predavala sta: Marija Kohek, 

M. SC. (Austrija),  dipl. m. s., 

SOBO  (knjižnica, V. nadst. 

krg. bloka) 

 

Četrtek: 

- Srečanje upokojencev 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota  

 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Kirurškega oddelka 

Poškodba ahilove tetive, 

predavala sta Gašper 

Naveršnik, dr. med. in 

Robert Golob, dr. med., 

spec. kirurg (prostor za 

kirurški konzilij) 

 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

- Gostja v radijski oddaji Za 

zdravje na Murskem valu 

bo Marija Kohek, M. SC. 

(Austrija)dipl.m.s, vodja 

dejavnosti obvladovanja 

bolnišničnih okužb in 

kakovosti v zdravstveni in 

babiški negi, tema: 

Svetovni dan hygiene rok-

združimo se za varnost, 

poskrbimo za čiste roke. 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. 

nadst. krg. bloka)  
 

Torek: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. 

nadst. krg. bloka)  

 

Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje  

zdravstvene nege: 

Snemanje EKG-ja in 

razpoznava najpogostejših 

motenj ritma, predavala bosta 

Robert Ilič, dipl. zn.  In Ciril 

Bergles, ZT (knjižnica, V. 

nadst. krg. bloka) 
 

 

Darja Cigut, 

Tajništvo 
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
351 

ŠTEVILO BOD: 1892 

LEŽALNA DOBA: 
3,86 

 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
8 

 
Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

Misel 

Samo en kotiček vesolja lahko 

zagotovo izboljšate. To ste vi 

sami. 

Aldous Huxley 

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

