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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 15                             DATUM : 25. 9. 2017                                          Štev.: 791

100-ič KRVODAJALCA 

 

 

 

V četrtek 21.9.2017 sta v prostorih 

ETD Murska Sobota stotič 

darovala kri  Alojz Hari iz 

Večeslavec in Jurij Miloš 

Borovšak iz Lendave, zaposlen v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota.    

Pridružila sta se mnogim, ki s 

svojim humanim delom rešijo 

marsikatero življenje.  

Ta dan je poleg omenjenih 

darovalo kri še 5 krvodajalcev 

rekorderjev in sicer:  

- Stanislav Denša iz Turnišča, 

daroval kri 115x  

-  Štefan Lončar iz Gorice, daroval 

kri 113x 

-  Dezider Horvat iz Kapce, 

daroval kri 124x 

-  Franc Horvat iz Kapce, daroval 

kri 125x 

- Franc Kulič iz Vaneče, daroval 

kri 105x. 

Stanislav Denša, ZT in Jurij Miloš 

Borovšak, dr.med., spec.patolog 

sta edina krvodajalca rekorderja 

(darovali kri vsaj 100x ali več) 

med kadrom zdravstvene nege in 

zdravniškim kadrom v celotni 

državi. Zato smo še posebej 

ponosni na pomurske krvodajalce 

in na njiju dva. 

 
Danijela Ulezić Paučič, dr.med. 

CTM Maribor 

ETD M. Sobota 

 

 

 

15. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA SPLOŠNE 

BOLNIŠNICE MURSKA 

SOBOTA 

 
15. seja Strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

je potekala v ponedeljek, 

18.9.2017 in je bila v glavnem 

namenjena izvedbi uvršanja 

zdravnikov na nova delovna mesta 

v skladu z aneksom h kolektivni  

pogodbi za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije. 

Po sprejetju zapisnika prejšnje 

seje so strokovni direktor, pravnik 

bolnišnice in pomočnik direktorja 

za finančne zadeve, prisotne 

seznanili za aktualnim 

dogajanjem, zahtevami izvajanja 

uvrščanja in potrebnimi postopki 

za spremembo sistematizacije in 

priprave novih pogodb 

zaposlenim. 

 

Po daljši razpravi so bili sprejeti 

sklepi: 

1. Strokovni svet se je seznanil z 

zahtevami iz aneksa h kolektivni  

pogodbi za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije 

2. Predstojniki so podali predloge 

za zasedbo delovnega mesta 

zdravnik specialist ob 

izpolnjevanju pogojev za zasedbo 

delovnega mesta, na osnovi 

zakonsko določenih meril z 

opredelitvijo pogojev po 

dejavnostih 

3. Strokovni svet daje soglasje k 

razporeditvi na delovna mesta 

višji zdravnik specialist na podlagi 

priložene liste. 

 

Pod točko razno je predstojnica 

podala pobudo za postavljanje 

vprašanj farmacevtom tudi preko 

elektronske pošte.  

 

Problematiko nameščanja na 

neakutno oskrbo bo lažje reševati 

s poznavanjem opredeljenih 

indikacij za namestitev z določili 

zavarovalnice. 

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

spec. anest. z rean. 

   Strokovni direktor 

 

 

KAKOVOST IN VARNOST 

V ZDRAVSTVU: modul 

licenca 

 
V soboto, 23. 9. 2017,  je v 

Moravskih Toplicah potekal 

seminar iz obveznih vsebin - 

Kakovost in varnost v zdravstvu: 

modul licenca. Kljub lepi, sončni 

soboti je bila udeležba zelo velika, 

kar kaže na aktualnost teme, saj 

nas kakovost in varnost v 

zdravstvu spremlja na vsakem 

koraku. Spoznali smo sitem 

vodenja kakovosti, kaj sistem 

nasploh je, kaj so sistemi 

kakovosti in zahteve standardov 

kakovosti, kako se lotiti 

procesnega pristopa in procesa 

nenehni izboljšav.  Sledilo je 

predavanje o orodjih in metodah 

za doseganje kakovosti in varnosti 

v zdravstvu. Podrobneje so bile 

predstavljene klinične poti, 

standardi, kazalniki kakovosti ter 

varnostne vizite/pogovori. V 

naslednjem sklopu predavanj je 

bila predstavljena opredelitev 

varnostnih zapletov z vidika 

zdravstvene in babiške nege, 

kakšen je proces izboljšanja 

kazalnikov kakovosti, pomen 

izvajanja rednih in izrednih 

nadzorov ter notranjih in zunanjih 

presoj. V nadaljevanju smo 

spoznali pomen preventivnih in 

korektivnih ukrepov za izboljšanje 

kakovosti v praksi. Na primerih iz 

kliničnega okolja je bil prikazan  



 2 

pomen doslednosti izvajanja vseh 

standardov kakovosti oz. vsega 

kar je bilo v predhodnih 

predavanjih predstavljeno. 

Nobena pot ni  uspešna  brez 

dobre  komunikacije. Opredeljen 

je bil pomen dobre komunikacije 

v zdravstvu s poudarkom na 

komunikaciji s pacienti in 

njihovimi svojci, medpoklicni 

komunikaciji in komunikaciji z 

javnostjo. Spoznali pa smo tudi 

elemente mediacije in njihov 

pomen. Ker vse začrtane stvari 

vedno ne tečejo gladko je 

pomembno, da smo poslušali tudi 

predavanje  s področja merjenja 

zadovoljstva uporabnikov, 

podrobneje spoznali pritožbene 

poti, reševanje pritožb in 

nezadovoljstva. Veseli smo bili 

dejstva, da tudi število pohval 

narašča, torej pacienti izrazijo tudi 

zadovoljstvo z našim delom. 

Seminar smo zaključili z vedno 

aktualno temo - Obvladovanje 

okužb v zdravstvu. Osvežili smo 

znanje o poteh širjenja in 

preprečevanja okužb, higieni rok 

in ustrezni uporabi varovalnih 

sredstev.  Podrobneje smo 

spoznali obvladovanje tveganj na 

področju preprečevanj okužb v 

zdravstvu. Tako je bil uspešen dan 

pripeljan h koncu. Naj dodam še 

zlato pravilo «Obravnavajmo 

drugega tako, kot bi želeli biti 

obravnavani sami«, ki je bilo tudi 

sklepna misel dneva.  

                                                                
Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.– soc. 

manag 

 

 

 

 

NOVA SPLETNA STRAN 

 

V izdelavi je prenova spletne 

strani SBMS. Prosimo, da vsi 

predstojniki, glavne medicinske 

sestre in vodje služb pregledajo 

vsak svoje področje in možne  

nepravilnosti javijo na tajništvo. 

 

Vodstvo bolnišnice 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- 3. seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

Združenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije, direktor 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int. 

- 15. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice  Murska 

Sobota   

- Gostji radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

sta bili Milena Tivadar, višji 

fizioterapevt in  Metka Vlaj, 

višji fizioterapevt, vodja 

Službe za fizioterapijo in 

medicinsko rahabilitacijo  

tema oddaje: »Telesna 

dejavnost vse življenje«   

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Dokumentiranje v 

zdravstveni negi«, predavali 

sta: Mateja Lukač, dipl. m. s. 

in Sanja Jerebic, ZT   

 Četrtek: 
- 100-tič sta kri darovala 

gospod Jurij Miloš 

Borovšak, dr. med., spec. 

patolog in  gospod Alojz 

Hari 

 Petek: 
- 1. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica  

Murska Sobota  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek:  
- Sestanek Komisije za 

obvladovanje bolnišničnih 

okužb (konferenčna soba na 

Upravi bolnišnice) 

 Sreda: 
- 1. delovni sestanek  

Delovne skupine na 

področju zdravstvene nege  

za obvladovanje okužb 

povezanih z zdravstvom – 

OPZ (knjižnica V. nadst.  

Krg. bloka) 

- 27. 9. 2017 ob 7.30,  

predavanje prim.  Vlasta 

Petric, dr. med., spec. int., 

tema: »Novosti v obravnavi 

in zdravljenju revmatičnih 

bolezni«, predavanje je 

prijavljeno pri ZZS in 

prinaša 1 kreditno točko 

(Interni oddelek) 

 
. 

Darja Cigut 
Tajništvo 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             376 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1909 

5,30           4,56 

ŠT. NOVOROJ:                   22 

DOJ. MATERE:                                             2   

               

                       

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

 

 

 

 

 

 

Misel 
Nobena stvar ni slaba ali 

dobra sama po sebi:  

šele misli jo naredijo tako! 

 »internet« 

 

 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 
Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

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

