MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 13
UVODNIK
Najprej ţelim vsem skupaj z
veseljem in ponosom čestitati in se
zahvaliti za dobro opravljeno delo v
letu 2014. To je uspeh vseh nas in
vsakega posameznika posebej.
Seveda bomo v bolnišnici tudi v
letu 2015 nadaljevali začrtano pot
optimizacije delovnih procesov, ter
kakovostne in varne obravnave
bolnikov.
Prav gotovo je marsikaj potrebno
spremeniti na drţavni oziroma na
sistemski ravni; kot npr.; dati
zdravstvenim
zavodom,
managementu in Svetom zavodov
večjo vlogo in pooblastila v smeri
podjetizacije in odgovornosti; saj
zdaj vodstva nimajo prave vloge ne
pri kadrovski politiki in ne pri
financiranju. Odpraviti je potrebno
uravnilovko. Pri zaposlovanju,
oziroma zmanjševanju kadra (minus
1%) je potreben selektiven pristop.
Upošteva naj se bolj poslovni
rezultat, kot pa zmanjševanje kadra
ne glede na škodljive posledice.
Seveda bo največ odvisno od nas
samih. Velik korak je ţe napravljen
ob zavedanju, da je to NAŠA
BOLNIŠNICA, ki nam daje kruh;
da so to NAŠI BOLNIKI, ki jih
ZNAMO
dobro
zdraviti
ob
upoštevanju strokovnih smernic in
ekonomskih zmoţnosti. Naš trud bo
še naprej posebej usmerjen v
krepitev timskega dela in boljše
komunikacije do bolnikov in med
nami zaposlenimi.
Tudi v letu 2015 bo sredstev za
medicinsko opremo in investicije
manj kot si ţelimo. Zato bodo
morale biti naše odločitve toliko
bolj preudarne
V prvih mesecih leta 2015 bo
izvedena
zdruţitev
obeh
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intenzivnih terapij. Do poletja je
planirano
odprtje
Urgentnega
Centra; do sedaj potekajo dela po
terminskem planu. Pred odprtjem
UC sta pred nami še dva pomembna
zalogaja
:
organizacijski
in
kadrovski.
Kljub
omejenim
sredstvom
načrtujemo nadaljnjo strokovno rast
in novosti, kot so npr.: vstavljanje
stalnega srčnega vzpodbujevalca,
začetno izvajanje koronarografij,
izvajanje
nukleolize
pri
diskopatijah.
Ţe iz napisanega se vidi, da bo leto
v katerega smo pravkar vstopili
bogato in zanimivo; polno izzivov
in preizkušenj. Vendar verjamem,
da bomo večini nalog kos in v
zadovoljstvo naših bolnikov in nas
samih.
Ob začetku novega leta vsem skupaj
ţelim veliko zdravja, smelosti,
poguma ter srčnih in pametnih
odločitev.
Bojan Korošec, dr. med.,spec.inter.
direktor

PORODI V NAŠI
BOLNIŠNICI V LETU 2014
V letu 2014 je bilo v naši
porodnišnici 937 porodov (leta
2013 – 925 porodov). Rodilo se je
941 otrok, saj je bil 4 krat porod
dvojčkov, to je 450 deklic in 491
fantkov.
Prvorojenka v letu 2015 je bila
deklica Mija. Rodila se je 2.1.2015
ob 11:14 uri, tehtala 3630g, velika
pa je bila 52 cm.
Prvorojenec v letu 2015 je bil deček
Nik. Rodil se je 2.1.2015 ob 14:05

Štev.: 650
uri, tehtal pa 4260g, dolg pa je bil
54 cm.
V minulem letu je bilo največ
porodov meseca avgusta – 101,
najmanj pa meseca marca – 67.
18 porodov je bilo v vodi, 230
porodnic je imelo epiduralno
analgezijo za lajšanje porodne
bolečine in 60 % porodov je bil
prisoten partner pri porodu.
Društvo upokojencev Sekcija ročnih
del ţe vrsto let donira prvorojeni
novorojenki in novorojencu darilo,
ki ga prejmejo mamice po porodu.
Za lepo gesto se Društvu
upokojencev Murska Sobota Sekcija
ročnih
del
iskreno
zahvaljujemo.
Leon Šabjan, mag. zdr. nege
Vodja ZN na Ginekološko porodnem
oddelku

ČESTITKA
Gospa Metka Lipič Baligač,
mag.zdrav.nege,
pomočnica
direktorja za področje ZN je po
izboru
bralcev
Vestnika
in
poslušalcev Murskega vala bila
izbrana za naj Pomurko leta 2014.
Za to priznanje ji iskreno čestitamo
z ţeljo, da bo še naprej delovala v
dobrobit bolnikov in zaposlenih v
naši bolnišnici.
Vodstvo

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 30.
decembra 2014 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Diskovno polje in
virtualne streţniške gruče.« Številka
razpisa je NMV5906/2014, rok za
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oddajo ponudb pa najpozneje do 26.
januarja 2015 do 10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

 Četrtek:
- 100-ič bosta kri darovala g.
Alekander Bočkorec in g. Joţef
Hanc

Tajništvo:
Darja Cigut

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bil direktor Bojan Korošec, dr.
med., spec. int., tema oddaje:
» Bolnišnica v letu 2014 in
2015«

ZGODILO SE BO - ta teden

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŢALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
287
1493
5,53
12
1

Branko Temlin
Splošna sluţba

 Ponedeljek:
- Delavnica Higiena rok Marija Kohek,M.Sc (AUSTRIA) ,
dipl. m. s., (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike –
Hipoglikemija, DKA, DAHS,
predavala bo Nuša Forjanič, dr.
med. (knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Torek:
Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Pljučnica pri
otroku « predaval bo Nejc
Jelenko, dr. med. (predavalnica
na Otroškem odd.)
Tedenska koordinacija
gradnje Urgentnega centra
(mala sejna soba V. nadst. Krg.
bloka)

Misel
Preživite dan tako, kot si najbolj
želite. Privoščite si drobne
nagradice in sladkosti, ki siv
vsakdan naredijo ne-pozaben.
»internet«

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

 Sreda:
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike –
Adrenalna kriza,
tiroidna
kriza, miksedemska koma,
predaval bo Nejc Jelenko, dr.
med., (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
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