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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 13                             DATUM : 2.02.2015                                          Štev.: 654

ČESTITKA 

 

28.1.2015  sta zagovarjali na 

Fakulteti za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru svoji 

magistrski deli naši sodelavki, 

diplomirani medicinski sestri s 

Kirurškega oddelka Bojana 

Jerebic -  delo z naslovom 

 Razvitost in uporaba strateškega 

managementa v bolnišnici in 

 Nataša Kreft - delo z naslovom 

Vpliv vodenja na uvajanje 

koncepta managementa znanj v 

zdravstvu. 

 Pridobili sta si naziv magistrica 

zdravstveno-socialnega 

managementa. 

Za strokovni uspeh jima iskreno 

čestitamo in želimo veliko 

profesionalnih izzivov v dobro 

naših bolnikov in naše 

bolnišnice. 

 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

OBVESTILO 

 

Z današnjim dnem je pričela 

nova skupina zaposlenih preko 

javnih del,  ki delujejo pod 

nazivov mobilna zdravstvena 

nega – transporta, ki je v veliko 

pomoč vsem oddelkom. Prosimo 

za strpnost in pomoč, da se novi 

sodelavci uvedejo.  Številka kjer 

so dosegljivi je nespremenjena.  
 

 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

    Ponedeljek:  
      - Gostja radijske oddaje  

      Murskega vala »Za zdravje«   

      je bila Simona Slaček, dr.  

      med.,spec. pulmolog, 

      predstojnica Pljučnega 

      oddelka,  tema oddaje:  

      »Kajenje« 

     - Seminar,  nujna stanja za 

      zdravnike pripravnike – 

      Nujna stanja v pediatriji,  

      predavala je Andreja Nemec,  

      dr. med. 

      - Notranja presoja – po  

      urniku notranjih presoj 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Kašelj« 

predavala je  Gabriela 

Cavalcanti Peixoto, dr. med. 

- Tedenska koordinacija 

gradnje Urgentnega centra  

- Revmatološka 

delavnica za paciente  

 Sreda: 
- Posvet načrtovanje 2015 in 

priprave na sestavitev letnega 

poročila 2014 – Združenje 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije, pomočnik 

direktorja za poslovne 

zadeve Marjan Maček, univ. 

dipl. ekon. in vodja finančno 

računovodske službe mag. 

Melita Vratar, dipl. ekon.  

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Zdravstvena nega po 

carskem rezu«, predavala je 

Valentina Viher, dipl. m. s.  

- Notranja presoja – po 

urniku notranjih presoj 

-  Seminar, nujna stanja za 

zdravnike pripravnike – 

Nujna stanja v oftalmologiji,  

predaval je Peter Kiraly, dr. 

med. 

 Četrtek: 
- Sestanek  članov strokovne 

komisije za dobavo, montažo 

in vzdrževanje medicinske 

opreme za potrebe sedmih 

urgentnih centrov, strokovni 

direktor prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec. 

anest.,  

- Izobraževanje za zaposlene 

v Službi bolnišnične 

prehrane in dietoterapije - 

Kakovost v procesu 

prehranske oskrbe (ISO in 

HACCP) 

- Notranja presoja – po 

urniku notranjih presoj  

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

    Ponedeljek:  
      - 4. seja  strokovnega sveta 

     Splošne bolnišnice Murska  

     Sobota (knjižnica V. nadst.  

     Krg bloka)  

- Delavnica higiena rok , 

Marija 

Kohek,M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. 

m. s. (knjižnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Akutni 

bronhitis« predaval bo Goran 

Hekić, dr. med. (predavalnica 

na Otroškem odd.) 

- Tedenska koordinacija 

gradnje Urgentnega centra 
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(mala sejna soba V. nadst. 

Krg. bloka)  

- Notranja presoja – po 

urniku notranjih presoj  

 Sreda: 
- Notranja presoja – po 

urniku notranjih presoj 

 Četrtek:  
- Notranja presoja – po 

urniku notranjih presoj  

 Petek: 
- Notranja presoja – po 

urniku notranjih presoj 
 

 

 

Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                        Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             404 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2037 

5,30          4,62 

ŠT. NOVOROJ:                 18          

DOJ. MATERE:                                          12 

                     

  
 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

Misel  

"Iz sedanjosti ne moremo bežati 

v preteklost, marveč zmeraj in 

samo v bodočnost." 

- George Orwell 
 
 
 
 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  


