MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 13

DATUM : 12.01.2015

100-ič KRVODAJALCA

V četrtek 8.1.2015 sta v prostorih
ETD Murska Sobota stotič darovala
kri Bočkorec Aleksander, Adrijanci
50 in Hanc Jožef, Jakobovo naselje
64, Murska Sobota. Pridružila sta se
mnogim, ki s svojim humanim
delom rešijo marsikatero življenje.
Ob tej priložnosti so jima poleg
zaposlenih v ETD
čestitali še
direktor Splošne bolnišnice M.
Sobota
Bojan
Korošec,
dr.med.spec.inter.,
pomočnica
direktorja za področje zdravstvene
nege
Metka
Lipič
Baligač,
mag.zdrav.nege
in
sekretarka
Rdečega
križa
Slovenije
Območnega združenja Murska
Sobota ga. Albina Knapp.
Jožica Viher

Redni letni razgovori
v letu 2015
Vsem ocenjevalcem bomo do
16.01. 2015 preko elektronske pošte
poslali obrazce v zvezi z izvedbo
rednih letnih razgovorov, ki jih
opravijo z zaposlenimi (obrazec za
leto 2015 je spremenjen oz.
dopolnjen).
V Pravno-kadrovsko službo vrnete
samo izpolnjen Obrazec: Zapis
letnega razgovora.
Temeljni cilji letnega razgovora so:

pridobivanje informacij o tem,
kaj zaposleni menijo o svoji delovni
uspešnosti in kaj so njihovi glavni
motivi
pregled delovnih dosežkov in
opozarjanje na potrebne izboljšave
načrtovanje dela za naprej
Predpostavke za kvalitetno izvedbo
letnega razgovora so:
letni razgovor mora biti
pravočasno najavljen, tako, da ga je
možno načrtovano
umestiti v
časovni okvir delovnega časa
tako vodja kot sodelavec se
morata nanj temeljito pripraviti
(tudi na podlagi zapisov, ki bi vsaj
kar zadeva vodjo morali nastajati že
čez vse leto)
pogovor naj ne traja manj kot
30 minut, praviloma pa ni potrebno,
da traja več kot 2 uri
sproščena in spodbujajoča
komunikacijska klima, ki je
značilna za enakopravna sodelavca,
pri čemer so vloge jasno
opredeljene
usmerjenost
izključno
k
vsebini, ki je povezana z delom
zaposlenega in ne na osebne
značilnosti zaposlenega
povsem jasen mora biti
namen letnega razgovora in
vzpostavljeno mora biti zaupanje,
da izrečeno v tem pogovoru nikakor
ne more biti predmet kakršnegakoli
sankcioniranja
Ocenjevanje delovne uspešnosti
javnih uslužbencev za leto 2014
Ocenjevalci bodo prejeli izpisane
obrazce za letno oceno 2014
najkasneje do 16.01.2015.
Ocenjevanje zaposlenih je prav tako
potrebno izvesti najkasneje do
15.03.2015 in do tega datuma tudi v
Pravno-kadrovsko službo dostaviti
izpolnjene in podpisane obrazce.
S 1.4.2015 bodo anekse o
napredovanju prejeli zaposleni, ki
bodo
izpolnili
pogoje
za
napredovanje v višji plačilni razred
na podlagi Uredbe o napredovanju

Štev.: 651
javnih uslužbencev v plačne
razrede. Pravico do izplačila po tem
aneksu pa z 01.12.2015.
Pravno-kadrovska služba
Tatjana Petek,Vodja II

Naročanje in razvoz blaga v
skladišču
Zaradi daljše bolniške odsotnosti v
skladišču in novega sistema dela,
več ne bo mogoč razvoz blaga iz
skladišča od
14. 1. 2015 do
predvidoma 31. 5. 2015.
Interne naročilnice
bo mogoče
oddati v torek in četrtek, s pošto ali
v poštni nabiralnik, ki bo montiran
pred vrati skladišča, izdaja blaga
bo mogoča vsak ponedeljek, sredo
in petek v tednu od 9.00 ure do
14.00 ure.
Skladiščnik bo pripravil naročeno
blago in obvestil naročnika blaga,
kdaj lahko sam dvigne blago iz
skladišča.
Prosimo vas, da naročilnice pišete
natančneje (s točnim nazivom
blaga in količine) in z vsemi
zahtevanimi podatki (oddelek,
datum, podpis odgovorne osebe),
tiskano pa naj bo izpisana oseba, ki
jo bo skladiščnik obvestil o
prevzemu blaga.
S 1. 1. 2015 smo zaradi uvedbe
elektronskega računa začeli knjižiti
tudi ves pisarniški material in
obrazce, ki se tiskajo. Zato vas
prosimo, da priložite k naročilnici
vzorec obrazca in novo oznako po
ISO standardu, ker obrazcev s
starimi oznakami ne smemo več
dajati v tisk kot naprimer INT 1,
KRG 2, INF 1 in podobno.
Slavica Heric, ekon.
Vodja nabavne službe
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Izklop električne energije od
petka 16. 1. 2015 do sobote 17. 1.
2015
Obveščamo vas, da bo v petek, 16.
1. 2015 od 20. ure do predvidoma
02.00 ure zjutraj (soboto) 17. 1.
2015 izklop električne energije na
področju kirurške stavbe in
ginekološko porodniške stavbe.
V času izklopa ne bo delovala tudi
računalniška mreža po celotni
bolnišnici
zaradi
varnostnega
izklopa računalniškega serverja.
Izklop je potreben zaradi navezave
novega urgentnega centra na
električno mrežo bolnišnice.
V času izklopa bi od 20. do 24. ure
delovala običajna električna mreža;
izklop bi se nanašal na agregatsko
napajanje - vtičnice in stikala v
rdeči barvi ali označena z rdečim
trakom ne bodo delovala.
Od 24. ure do 2. ure zjutraj, bo
delovalo agregatsko napajanje;
mrežno napajanje pa bo izklopljeno
do predvidoma 2. ure zjutraj.
Zaradi nedelovanja računalniške
mreže ne bo možno pošiljanje
podatkov, slik, itd.
Prosimo vas, da aparature izključite
iz napajanja vsaj 5 minut pred
predvidenim izklopom,
Prav tako izključite iz napajanja
računalnike
ter
računalniško
opremo.
PROSIMO, DA SE NA IZKLOP
PRIPRAVITE .
Dežurni
delavec
Tehnično
vzdrževalne službe bo prisoten ob
izklopu električne energije. Na vsa
vprašanja in za informacije vam bo
na razpolago Tehnično vzdrževalna
služba.
Peter Brenčič, dipl. inž.
Vodja Tehnično Vzdrževalne službe

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Delavnica Higiena rok Marija Kohek,M.Sc (AUSTRIA) ,
dipl. m. s.,

- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike –
Hipoglikemija, DKA, DAHS,
predavala je Nuša Forjanič, dr.
med.

 Torek:

Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Pljučnica pri
otroku « predaval je Nejc
Jelenko, dr. med.
- Tedenska koordinacija gradnje
Urgentnega centra

 Sreda:
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike
pripravnike
–
Adrenalna kriza, tiroidna kriza,
miksedemska koma, predaval
je Nejc Jelenko, dr. med.

 Četrtek:
- 100-ič sta kri darovala g.
Alekander Bočkorec in g. Jožef
Hanc

zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Oskrba
kronične
rane«,
teoretični in praktični del,
predavali
bosta
Brigita
Kovačec, dipl. m. s. in Marija
Kohek,M.Sc.(AUSTRIA),dipl. m. s.
(knjižnica V. nadst. Krg. bloka)
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike
pripravnike
–
Urgentna
kirurška
stanja,
predaval bo Robert Golob, dr.
med., (mala sejna soba V.
nadst. Krg. bloka)

 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane (knjižnica V.
nadst. Krg. bloka)
Tajništvo:
Darja Cigut

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
prim. dr. Marija Šantl Letonja,
dr. med., spec. radiolog,
predstojnica Odd. za
radiologijo, tema oddaje:
»Mamografija«
- Delovni sestanek skupine za
standarde (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike – Sepsa,
anafilaktična reakcija,
predavala bo Katja Režonja, dr.
med. (knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Torek:

Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Zaščita pred
pnevmokoknimi
okužbami«
predavala bo Tjaša Tibaut, dr.
med.
(predavalnica
na
Otroškem odd.)
- Tedenska koordinacija gradnje
Urgentnega centra (mala sejna
soba V. nadst. Krg. bloka)

 Sreda:

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
307
1868
5,51
21
9

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
Besede so orodje, s katerimi
povemo karkoli, s tišino pa
povemo samo resnico!
»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

- 10. seja Odbora bolnišnične
dejavnosti Skupščine Združenja
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