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48. STROKOVNI SEMINAR
ROGAŠKA SLATINA
Dne 22. in 23.5.2015 smo se
udeležili 48. strokovnega seminarja
Sekcij medicinskih sester in
zdravstvenih
tehnikov
za
anesteziologijo, intenzivno terapijo
in transfuziologijo. Seminar je
potekal pod naslovom: Obravnava
kritično bolnih od novorojenčka do
odraslega. Teme seminarja so bile:
-Okužbe v enotah intenzivne
terapije,
-Varnost
obravnave
kritično
bolnega,
-Transport kritično bolnega,
-Anestezija in intenzivna terapija v
ginekologiji,
-Obravnava kritično bolnih v
pediatriji in neonatologiji.
Velik poudarek je bil na higieni rok
in nad nadzorom vzdrževanja I.V.
kanalov. Predstavljen je bil tudi
Pupilometer, aparat za natančno,
zanesljivo in objektivno spremljanje
velikosti in odzivnosti očesnih
zenic.
Seminarja smo se udeležili Norčič
Sonja dipl.m.s., Krpič Edita
dipl.m.s., Andrejč Sanja dipl.m.s.,
Mihalič Petra dipl.m.s., Cigut Matej
dipl.zn.
Matej Cigut, dipl.zn.

22. OBLETNICE
DELOVANJA FAKULTETE
ZA ZDRAVSTVENE VEDE
V torek 2.6.2015 sva se z g.
direktorjem Bojanom Korošcem
udeležila svečane proslave ob 22 letnici delovanja Univerze v
Mariboru Fakultete za zdravstvene
vede.
Fakulteta z zdravstvene vede
univerze v Mariboru uspešno

sodeluje s Splošno bolnišnico
Murska Sobota od ustanovitve,
posebej pa odkar si je bolnišnica
pridobila naziv Učna bolnišnica, saj
je učna baza za opravljanje
kliničnega usposabljanja študentom.
Na svečanosti so bile podeljene
nagrade, pohvale in priznanja
Univerze v Mariboru Fakultete za
zdravstvene
vede.
Namen
podeljevanja nagrad, priznanj in
pohval je počastitev izjemnih
uspehov, zaslug in dosežkov na
pedagoškem
in
znanstvenoraziskovalnem področju,
za mentorsko delo ali za druge
pomembnejše dosežke študentov,
zaposlenih in institucij, ki so
pomembno prispevali k celovitemu
razvoju, ugledu in uveljavitvi
fakultete. Tako je na svečanosti bila
podeljena zahvalna listina naši
bolnišnici za uspešno sodelovanje s
fakulteto, ki jo je iz rok dekanice
prejel direktor bolnišnice Bojan
Korošec.
Na svečanosti je tudi Kreft Nataša,
dipl. m.s., mag. zdr.-soc. manag. ,
zaposlena na kirurškem oddelku
naše bolnišnice prejela priznanje
kot
najboljša
študentka
magistrskega študijskega programa
Management v zdravstvu in
socialnem varstvu.
Kreft Nataši, dipl. m.s., mag. zdr.soc. manag. iskreno čestitamo in
želimo še veliko uspehov na njeni
profesionalni poti.
Leon Šabjan, mag. zdr. nege

IZLET OTROŠKEGA
ODDDELKA
V soboto, dne 6.6.2015 smo se
zjutraj odpravili na že tradicionalni
izlet našega oddelka.

Štev.: 672

Pot nas je vodila iz naše prelepe
ravnice na Koroško, kamor nas je
naš organizator in vodič Dušan
Kolarič,dr.med. med »živahno in
vročo« vožnjo z avtobusom
pripeljal do prve točke izleta Mute. Sprejele so nas prijazne in
gostoljubne
flosarskefrajle
in
flosarji s harmoniko v rokah, nam
na stari način prikazali splavarjenje
- splavarsko rajžo in nas med
dvourno
plovbo
pogostili
z
tradicionalnim flosarskim kosilom
(golaž, poletna zabeljena z grumpi,
kruh) ter flosarsko kavo. Med samo
plavbo smo pa bili priča tudi
tradicionalnemu flosarskemu krstu,
katerega je bila deležna (po
naključju) tudi naša sodelavka
Simona. Po splavarjenju nas je pot
vodila naprej v Mežico pod goro
Pece, v sedaj turistični rudnik
svinca, ki je 600 metrov pod
površjem. S pravim rudarskim
vlakom smo se odpravili v izjemne
podzemne prostore, v 3,5 km dolg
rov, kjer smo spoznali zgodovino
rudarjenja.
Po dogodiščivni podzemlja nas je
pot vodila še naprej, ves čas ob reki
Neži, vse do smučišča Kope, kjer
smo imeli že pošteno zasluženo
okrepčilo. Na Kopah smo začutili
lepoto neokrnjene narave, katere ne
moremo občudovati v zimskem
času.
Po vsem doživetem smo se v poznih
večernih urah, polni novega znanja

1

in doživetij vrnili
prekmursko ravnico.

v

našo

Zahvala vsega doživetega in
videnega gre predvsem našemu
sodelavcu, organizatorju in vodiču
izleta Dušanu Kolariču, dr.med., ki
je dokazal, da ni le poznavalec
Gorenjske, Primorske ampak tudi
Koroške.
Darko Zadravec,zdrav.tehnik,
otroški oddelek

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bil Jurij Miloš Borovšak, dr.
med., spec. citopatolog,
predstojnik Oddelka za
patologijo, tema oddaje
»Alkohol in promet«.
Delavnica higiena rok , Marija
Kohek,M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. m. s.

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Sinkopa pri
otrocih« predavala je, Elena
Topolovec, dr. med.
- 7. očesna izobraževalna šola
za paciente in svojce z
naslovom Sodobno zdravljenje
bolezni mrežnice - Moravske
Toplice, Terme Vivat

Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Jobov
sindrom« predavala bo, Tjaša
Zorko, dr. med., (predavalnica
na Otroškem odd.)

 Sreda:
- Skupni strokovni kolegij
Strokovnega sveta Splošne
bolnišnice Murska Sobota in
Strokovnega sveta za področje
zdravstvene
nege
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
(knjižnica V. nadst. Krg. bloka)
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Vloga medicinske sestre pri
aktivnosti prehranjevanja pri
starostniku«, predavala bosta
Damjana Sabotin, dipl. m. s. in
Jožica Forjan, ZT (mala sejna
soba V. nadst. Krg. bloka)

Misel
....čudovito je, kadar se zberejo ljudje
različnih nazorov, ne zato da bi
poudarjali svoje razlike, ampak to tisto, kar nas - jih druži.
"Flats"

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

 Četrtek:

- 10. Seja Sveta zavoda Javnega
zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Murska Sobota
(knjižnica V.nadst. Krg. bloka)
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane (predavalnica –
šola za starše 3. nadstopje GINPOR)

 Petek:
- Uvajalni seminar za novo
zaposlene (mala sejna soba V.
nadst. Krg. bloka)

Tajništvo:
Darja Cigut

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Pomen izobraževanja OŠ
Pomurja o zdravi spolnosti«,
predavala je Nada Bac, dipl. m.
s.

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Delovni sestanek Skupine za
standarde (knjižnica V. nast.
Krg. bloka)

 Torek:

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
385
2035
4,69
18
7

Branko Temlin
Splošna služba
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