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ZUNANJA PRESOJA NA
ODDELKU ZA
PATOLOGIJO IZ MZ

nesrečah. Dokazila o odpravi
odstopanj je komisiji potrebno
posredovati v roku 6 mesecev.

1.7.2015 smo prejeli zaključno
poročilo o pregledu Oddelka za
patologijo
naše
bolnišnice.
Zunanja presoja glede pridobitve
dovoljenja za delo
s strani
Ministrstva za zdravstvo, ki je
imenovalo tri člansko komisijo
v sestavi Kristina Gornik
Kramberger, dr. med. spec.
patol., Prim.izr.prof. dr.Alenka
Repše Fokter, dr. med.spec.
patol. ter Prof. dr. Metka
Volavšek, dr.med. spec. pat., je
bila
opravljena
12.6.2015.
Komisija
je
pregledala
izpolnjevanje zahtev Pravilnika o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati
laboratorij za izvajanje preiskav
na
področju
laboratorijske
medicine Ur.L. RS 64/2004 in
Pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati laboratoriji
za
pregledovanje
brisov
materničnega vratu. Pri pregledu
je bil prisoten strokovni direktor
prim.asist. Daniel Grabar, dr.
med. spec. anest. ter zaposleni na
oddelku.
V
zaključnem
razgovoru je komisija pohvalila
delo in opremljenost oddelka.

Vodstvu bolnišnice Oddelku za
patologijo izreka priznanje za
dobro
opravljanje
dela,
strokovnost in zavzetost ter
zagotavlja podporo pri odpravi
odstopanj.

V poročilu komisija navaja 6
odstopanj od zahtev pravilnikov,
predvsem v smislu urejanja
dokumentacije,
zagotavljanja
sledljivosti in zagotavljanja
rezultatov meritev škodljivih
snovi.
Potrebno
je
tudi
zagotavljati redno servisiranje ter
dodelati izjave o varnosti z
oceno tveganja, z dopolnitvijo
navodil
o
ukrepanjih
ob

Prim.asist.
Daniel GRABAR,dr.med.spec.anest.
Strokovni direktor

PLANIRANJE IN IZRABA
LETNEGA DOPUSTA
Letni dopust se določa in izrablja
v delovnih dneh.
Letni dopust je mogoče izrabiti v
več delih, s tem, da mora en del
trajati najmanj dva tedna.
Delodajalec je dolžan delavcu
zagotoviti izrabo letnega dopusta
v tekočem koledarskem letu,
delavec pa je dolžan do konca
tekočega
koledarskega
leta
izrabiti najmanj dva tedna,
preostanek letnega dopusta pa v
dogovoru z delodajalcem do 30.
junija naslednjega leta.
Delavec ima pravico izrabiti ves
letni dopust, ki ni bil izrabljen v
tekočem
koledarskem
letu
oziroma
do
30.
junija
naslednjega
leta
zaradi
odsotnosti zaradi bolezni ali
poškodbe, porodniškega dopusta
ali dopusta za nego in varstvo
otroka, do 31. decembra
naslednjega leta.
Letni
dopust
se
izrablja
upoštevaje potrebe delovnega

Štev.: 676
procesa ter možnosti za počitek
in
rekreacijo delavca ter
upoštevaje njegove družinske
obveznosti.
Starši šoloobveznih otrok imajo
pravico izrabiti najmanj teden
dni letnega dopusta v času
šolskih počitnic.
Delavec ima pravico izrabiti en
dan letnega dopusta na tisti dan,
ki ga sam določi, o čemer mora
obvestiti delodajalca najkasneje
tri dni pred izrabo.
Izjava, s katero bi se delavec
odpovedal pravici do letnega
dopusta,
je
neveljavna.
Neveljaven je tudi sporazum, s
katerim bi se delavec in
delodajalec
dogovorila
o
denarnem
nadomestilu
za
neizrabljeni letni dopust, razen
ob
prenehanju
delovnega
razmerja.
Pravno-kadrovska služba
Tatjana Petek, Vodja II

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Simona Kralj Lopert,
dr. med., spec. int., tema
oddaje
»Ledvice, srce,
možgani, noge«
 Torek:
- Delovni sestanek Skupine
za preprečevanje padcev
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ZGODILO SE BO - ta teden

 Sreda:

- 13. seja Odbora bolnišnične
dejavnosti
Skupščine
Združenja
zdravstvenih
zavodov Slovenije, direktor
Bojan Korošec, dr. med.,
spec. int.
Tajništvo:
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
344
1737
4,46
19
14

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
Obstajata samo dva načina, kako živeti
svoje življenje...
En je, doživljati življenje, kot da nič ni
čudež, in drug je, kot da nam je vse čudež
»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:
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