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SREČANJE Z UPOKOJENCI 

IN KONCERT MPZ 

ŠTEFANA KOVAČA IZ 

MURSKE SOBOTE  
 

 
 

V petek 6. marca 2015, se je 

vodstvo bolnišnice srečalo z 

upokojenci Splošne bolnišnice 

Murska Sobota. Najprej so se 

zahvalili nekdanjim sodelavcem, ki 

so se upokojili v letu 2014,  za 

sodelovanje z željo, da ostanejo še 

naprej del kolektiva in se 

udeležujejo vsakoletnih srečanj 

upokojencev. V letu 2014 se je 

upokojilo 9  sodelavcev. 

 

 
 

 

Po srečanju je bil tradicionalni 

koncert Mešanega pevskega zbora 

Štefana Kovača. S svojim ubranim 

petjem so polepšali petkov 

popoldan zbranim upokojencem in 

tudi zaposlenim, saj  je ubrano petje 

odmevalo tudi po oddelkih 

bolnišnice.  
 

 
 

Po koncertu je vodstvo, 

predstojniki, glavne med.sestre in 

vodje služb naše nekdanje 

sodelavce sprejelo v jedilnici 

prehrambene službe in se družilo 

kar nekaj prijetnih ur. Na srečanje je 

prišlo okrog 110 upokojencev. 

Upokojenci se z veseljem vračajo in 

srečujejo s svojimi nekdanjimi 

sodelavci.  

 

Direktor Bojan Korošec je v svojem 

pozdravnem nagovoru povedal 

»Zelo sem vesel, da ste se odzvali 

našemu vabilu v tako velikem 

številu. Nekateri so bili že mnenja, 

da je današnji čas neprimeren, da bi 

se zbrali z našimi včerajšnjimi 

sodelavci. Ampak, če ne bi bilo vas 

in vašega dela, danes tudi nas ne bi 

bilo in našega uspeha« 

 

 Lep je občutek, ko vidimo, da se 

upokojenci radi udeležujejo  

srečanj,  saj je  naš namen, da 

ostanemo velika družina, ki sodi 

skupaj.  

 
Jožica Viher,spec.javne uprave 

 

 

TEČAJ OSNOV 

ULTRAZVOKA 

 
Zadnji vikend v mesecu februarju 

smo v prostorih naše bolnišnice 

izvedli dvodnevno delavnico iz 

osnov ultrazvoka pri oskrbi kritično 

bolnega/poškodovanega  pod 

okriljem WINFOCUSA UltraSound 

Life Support Društva. 

Tečaja se je udeležilo 30 

zdravnikov iz naše bolnišnice in 

zdravstvenih domov M. Sobota, 

Ljutomer, G. Radgona, Lendava in 

Ormož. V dveh dneh smo se 

seznanili kako uporabiti ultrazvok 

kot podaljšano roko pri obravnavi 

kliničnega stanja bolnika ali 

poškodovanega in to najprej v 

dopoldanskem času v prostorih 

knjižnice kirurškega oddelka z 

teorijo ultrazvoka prsnega koša, 

trebuha in srca. Popoldne po 

odmoru za kosilo v prostorih 

jedilnice naše bolnišnice pa smo 

teorijo prenesli s praktičnimi vajami 

na modelih v vsakodnevno prakso v 

4. nadstropju internega oddelka, 

kjer nas je čakalo 6  prenosnih 

ultrazvočni aparatov doniranih za ta 

čas od različnih firm ki prodajajo te 

medicinske aparature. 

 

V teoretičnem in praktičnem delu so 

sodelovali  s svojim znanjem tud 

naši zdravniki kot mentorji in sicer 

Aleksander  Kisilak, dr.med. 

spec.radiolog, primarij dr. Marija. 

Šantl Letonja, dr.med.spec.radiolog  

in primarij mag. Maja Šeruga, 

dr.med.,spec.inter. 

 

Delavnico smo izpeljali s pomočjo 

sponzorjev in sicer farmacevtske 

tovarne KRKA, DR. FALK in  

EUHOSONA. Pri organizaciji so 

sodelovali tudi na različne načine 

tudi zaposleni v bolnišnici zato se 

jim pri tem zahvaljujem. 

 

Odmevi po izobraževanju so odlični 

in pred nami je organizacija 

jesenske delavnice saj je pred vrati 

prve stalo več kot 30 kandidatov. 

HVALA VSEM ZA POMOČ IN 

JESENSKI ZDRAVO 

 
Prim.mag. Maja Šeruga,dr.med.spec.inter.  
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OKUŢBE POVEZANE Z 

NARAVO 

 

V petek 6. marca 2015 je v Rogaški 

Slatini potekalo strokovno srečanje 

na temo Okužbe povezane z naravo. 

As. Mag. Tadeja Kotar, dr.med. je 

predstavila Tropske bolezni in 

Ebola. 

Bliža se čas dopustov, želja po 

plavanju, taborjenju, pohodništvu, 

bivanju v tropskem paradižu. Vse to 

je čudovito, vendar moramo poznati 

nevarnosti, ki nam pretijo in 

semoramo ustrezno zaščititi, kajti 

pri tem vsem smo izpostavljeni 

številnim zoonozam. 

Predstavljene so bile tudi okužbe z 

legionelo, ter preprečevanje le teh. 

Smrtnost zaradi okužbe z legionelo 

ni zanemarljiva, zato je potrebno 

storiti vse, da bi preprečili, da bi do 

nje sploh prišlo. Dobro zasnovan 

vodovodni sistem, reden nadzor nad 

pretočnostjo sistema, ter 

vzdrževanje le tega so ključni 

dejavniki, ki preprečujejo, da bi 

prišlo do izbruha bolezni. 

Tega predavanja sva se aktivno 

udeležili Bojanja Fras in Klaudija 

Sever Lovenjak iz infekcijskega 

oddelka. Predstavili sva 

zdravstveno nego bolnika z mišjo 

mrzlico. Ta bolezen je prav tako 

zoonoza. V Sloveniji se pojavljata 

dva virusa, ki povzročata to 

obolenje in sicer Puumala  in 

Dobrava. Bolezenska slika ima 

širok razpon, ki sega od blage 

bolezni do hudega poteka z akutno 

odpovedjo ledvic in krvavitvami. 

Teme tega predavanja so bile še 

okužbe povezane z hrano. 

Predstavljena sta bila dva primera 

ZN bolnika in sicer  z KME( klopni 

meningoencefalitis) in z tetanusom. 

Prihajajo topli, sončni meseci, ki 

nam bodo prinesli veselje in 

zadovoljstvo. Zelo malo ljudi se 

zaveda, da nam lahko nedolžni izlet 

v naravi ali delo v naravi, prinese 

veliko spremembo na področju 

zdravja. Glavni krivec za to je klop. 

Zavedati se moramo kako 

pomembno je da se cepimo proti 

KME. Kako poteka to cepljenje 

nam je predavala prim. dr. Alenka 

Trop Skaza, dr.med. 

Vse teme predavanja so bile zelo 

zanimive in poučne. Na koncu 

predavanja pa so potekale učne 

delavnice in sicer protokol 

oblačenja in slačenja osebne 

varovalne opreme pri sumu na 

zelo okuženo bolezen ( EBOLA) in 

delavnica preverjanja tesnosti mask. 

                                                                                      
Bojana Fras, dipl.m.s. 

            Klaudija Sever Lovenjak , dipl. m. s. 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV NA 

FAKULTETI ZA 

ZDRAVSTVENE VEDE 

 
4.3.2015 je na Fakulteti za 

zdravstvene vede potekala 

predstavitev delodajalcev 

študentom , ki so ga na fakulteti 

pripravili skupaj s Kariernim 

centrom Univerze v Mariboru. 

Študentom so se predstavili številni 

zdravstveni zavodi: UKC Maribor, 

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, 

Psihiatrična klinika Ljubljana in 

drugi. 

Našo bolnišnico sva predstavila 

pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege Metka Lipič 

Baligač in Leon Šabjan, koordinator 

kliničnega usposabljanja študentov. 

Predstavila sva organiziranost 

bolnišnice, njena področje 

delovanja, zdravstveno nego in 

primere dobre prakse ter 

 organiziranost kliničnega 

usposabljanja za študente v naši 

bolnišnici. Študenti so izpostavili 

težave z zaposlitvijo, ki so 

povezane z težavami države, saj se 

z brezposelnostjo otepamo na vseh 

področjih. Večina zavodov pa je 

izpostavil premajhno število kadra, 

ki bi bil potreben, da bi opravljali 

delo tako kakovostno kot si želimo 

 potrebo po zaposlovanju izvajalcev 

zdravstvene nege,ter  izgorelost 

zaposlenih na področju ZN. 

Študente je najbolj zanimalo kakšne 

so zaposlitvene možnosti v 

posameznih zavodih, ki so se 

predstavljali.   

 
Leon Šabjan,mag.zdrav.nege 

Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege 

 

 

 

O B V E S T I L O   Z A 

  V S E   Z A P O S L E N E 

 
Kljub sončnemu 

spomladanskemu vremenu, 

marsikoga še vedno privlači čar 

zime in belih strmin. Tako se je 

organizacijski odbor za zimske 

športne igre sestal in dogovoril 

vse podrobnosti, ki jih nekateri 

že nestrpno pričakujete. 

 

Seznanjeni ste že z datumom 

odhoda (21. marec 2015), 

tokrat vam sporočamo 

destinacijo naših smučarskih 

dogodivščin. Organizacijski 

odbor se je glede na snežne 

razmere, razdaljo in cene kart 

odločil za Kope. Odhod bo v 

ranih jutranjih urah. Zbirati se 

bomo začeli ob 5.45 uri pred 

bolnišničnim kompleksom. 

Odhod z avtobusom bo namreč 

točno ob 6.00 uri. Na poti do 

smučišča bomo naredili 

postanek za okrepitev.  

 

Tudi pohodniki prisrčno 

vabljeni z nami na svež zrak in 

uživanje v lepi pokrajini. 

Strokovno vodstvo pripada tudi 

letos izkušeni planinki Slavici 

Heric.  

 

Kosilo bo v lastni organizaciji. 
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In cene? Po preverjanju smo 

pridobili naslednje informacije: 

cena celodnevne smučarske 

karte je za odrasle 24,00€, za 

mladino 22€ in za otroke 15€. 

Nakup karte boste opravili na 

smučišču. 

 

Prijave zbiramo do srede, 

18.3.2015 in sicer na 

telefonsko štev. 113 (Natalija 

Zrim). V kolikor bodo v 

avtobusu ostala prosta mesta, 

bomo povabili tudi najbližje do 

zapolnitve avtobusa.  

 

O morebitnih spremembah vas 

bomo pravočasno obvestili. Če 

pa imate kakšno vprašanje, 

pokličite (int. 113)!  

 

Se vidimo na snegu!!!! 

    
 ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 
 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Torek:  
-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Nizka rast« 

predavala  je Andreja Nemec, 

dr. med. 

- Tedenska koordinacija gradnje 

Urgentnega centra  

- Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege  

  Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Vloga medicinske sestre pri 

ugotavljanju možganske smrti v 

EIIT«, predavala je Vesna 

Makovec, dipl. m. s.  

 Petek: 
- Tradicionalni koncert 

Mešanega pevskega zbora 

Štefana Kovača iz Murska 

Sobote ob dnevu žena in 

srečanje upokojencev naše 

bolnišnice  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek:  
      - Delavnica – Kompetence in 

     zemljevid znanj (knjižnica V.  

     nadst.  Krg. bloka) 

      - Gostja radijske oddaje 

     Murskega vala »Za zdravje« bo 

     Dominika Novak Pihler,   dr. 

      med., spec. nevrolog, tema  

     oddaje  »Akutna stanja po 

     možganski kapi«. 

- Delavnica Higiena rok (šola 

za starše III. nadst. Gin. – 

porod. odd.) 

 Torek:  
-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Turnerjev 

sindrom« predavala  bo Biljana 

Petrović, dr. med., 

(predavalnica na Otroškem 

odd.) 

- Tedenska koordinacija gradnje 

Urgentnega centra (mala sejna 

soba V. nadst. Krg. bloka)  

- Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege 

(šola za starše III. nadst. Gin. – 

porod. odd.) 

  Sreda: 
- 8. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 

-  72. seja Stalne delovne 

skupine bolnišnične 

zdravstvene nege  

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN 

(predavanje in delavnica), 

»Oskrba kronične rane«, 

predavali bosta Brigita 

Kovačec, dipl. m. s.  in Marija 

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

s. (mala sejna soba V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Stojnica ob Svetovnem dnevu 

ledvic (avla Krg. bloka) 

- Delovni sestanek Skupine za 

kronične rane  (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 
 

Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             412 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2212 

5,30          4,71 

ŠT. NOVOROJ:                 22          

DOJ. MATERE:                                         17 

                     

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

Misel  
 

Strah sega do tja, kjer se začne 

neizbežno; od tam naprej izgubi ves 

smisel. 

 

COELHO 

 

 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

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

 

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

