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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 13                             DATUM : 23.02.2015                                          Štev.: 657

TRAJNA VSTAVITEV 

SRČNEGA 

VZPODBUJEVALNIKA 
 

 
V murskosoboški bolnišnici smo 

17.2.2015 opravili prvič trajno 

vstavitev srčnega vzpodbujevalnika.  

Pod vodstvom prim. dr. sc. Damjan 

Vokača, dr. med. so pri posegu 

sodelovali naši sodelavci, Štefan 

Horvat, dr. med.spec.inter., Jožica 

Jakob, dipl.m.s., Simona Sečko, 

dipl.m.s. in Katja Zauneker, 

dipl.inž.radiologije. 

Poseg je bil uspešen in bolnici bosta 

predvidoma čez 2 dni že odpuščeni 

v domačo oskrbo. 

Veseli smo strokovnega napredka v 

naši bolnišnici.  
 

Bojan Korošec,dr.med.spec.inter. 

Direktor 

 

 

EVALVACIJA ŠTUDIJSKIH 

PROGRAMOV IN 

KLINIČNEGA OKOLJA NA 

ALMA MATER EUROPEA 
 
Uspešno smo bili vključeni v 

evalvacijo NAKVIS, na Alma 

Mater Europea, kot predavatelji in 

tudi bolnišnica- kot klinično okolje 

za študente. Presojevalci so v 

bolnišnici zaznali primere dobrih 

praks, na katere smo lahko po 

njihovem mnenju ponosni. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste na 

evalvaciji sodelovali, posebej pa 

Leonu Šabjanu, mag. zdr. nege, 

Simoni Šemrl, dipl zn, univ. dipl. 

org.  in Metki Vlaj, višji fiziot., 

Vodji službe za fizioterapijo in 

medicinsko rehabilitacijo.  

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdr.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 
 

DAN ODPRTIH VRAT V 

ZDRAVSTVENEM DOMU 

LJUTOMER 

 

V soboto, 21.2.2015 je imel 

Zdravstveni dom Ljutomer dan 

odprtih vrat in otvoritev 

prenovljenih novih prostorov. 

Ob tem so izvedli ogled 

prenovljenih ambulant ter razne 

delavnice in zdravstveno vzgojne 

vsebine za obiskovalce. 

Prireditve smo se udeležili tudi 

predstavniki vodstva bolnišnice in 

jim čestitali za novo pridobitev. Vsi 

pa smo izrazili željo za čimboljšim 

sodelovanjem obeh zavodov. 

 

Metka Lipič Baligač,mag.zdr.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

    Ponedeljek:  

       - Predstavitev poklicev za  

      dijake Gimnazije Murska 

      Sobota  

 Torek:  
- Tedenska koordinacija 

gradnje Urgentnega centra 

 

 

 

   

  Sreda: 
-  Delavnica higiena rok , 

Marija 

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

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Vnetje kože in šen«, predavala 

sta Konrad Kranjec, dipl. zn. in 

Uroš Vučak, ZT  

 Četrtek:  
-  Delovni sestanek skupine za 

rane  

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

    Ponedeljek:  
       - Predstavitev poklicev za  

       dijake Gimnazije Murska  

       Sobota (knjižnica V. nadst.  

       Krg. bloka) 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Diabetična 

ketoacidoza« predavala  bo 

Janja Magdič, dr. med., 

(Predavalnica na Otroškem 

odd.) 

- Tedenska koordinacija gradnje 

Urgentnega centra (mala sejna 

soba V. nadst. Krg. bloka)  

-  Delavnica – naročanje 

preiskav in odvzem bioloških 

vzorcev (knjižnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

  Sreda: 
- Delavnica – naročanje 

preiskav in odvzem bioloških 

vzorcev (knjižnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Okužbe povezane z 

zdravstvom (OPZ)«, predavala 

bosta mag. Emil Pal, dr. 

med.,spec. inf., ZOBO in 

Marija Kohek,M.Sc.(AUSTRIJA), 

dipl. m. s., SOBO (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 
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 Četrtek:  
- Izobraževanje za delo v 

programu Ciklon – e 

dokumentacija (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 
 

Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                        Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             406 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2150 

5,30          4,75 

ŠT. NOVOROJ:                 18          

DOJ. MATERE:                                         35 

                     

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

Misel  
 

En sam trenutek zadošča, da 

premagamo neskončno razdaljo. 

 

R. Tagore 

 
 
 
 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  


