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NOV URGENTNI CENTER 

(UC) 

 

Prostori urgentnega centra (UC) so 

zadnje dneve ţe pripravljeni, da se 

delo v njih začne. Še posebej, ker 

delo v Internistični urgentni 

ambulanti poteka v utesnjenih in 

neprimernih prostorih za zdravnike 

in celoten tim, bolniki pa čakajo na 

pregled in izvide na hodniku 

Internega oddelka. 

Na temo preselitev in organizacije 

dela v novih prostorih je bil minulo 

sredo tudi sestanek na Ministrstvu 

za zdravje z odgovornimi 

strokovnjaki, ki so vključeni v 

projekt Urgentnih centrov, iz 

bolnišnice pa smo se ga udeleţili 

vodstvo, mag. Marija Zrim, 

koordinator ZN v UC, ter pravnik 

Matevţ Ruţič. Te dni intenzivno 

poteka dobava medicinskih aparatur 

in opreme, ki je bila izbrana preko 

razpisa na MZ. Otvoritev je 

predvidena  v sklopu obiska vlade v 

Pomurju, 16.09.2015 ob 13.15, pred 

vhodom v UC, trak pa bo ob 

kulturnem programu prerezala 

ministrica za zdravje. 

Takoj  po otvoritvi , ţe v 

popoldanskem času pa se bo  

pričelo delo v novih prostorih. In 

kaj bo  drugače? Vseh sprememb v  

organizaciji delovanja UC, ki so 

bile napovedane s strani MZ ne bo, 

ker ni sprejet in usklajen novi 

pravilnik o organizaciji sluţbe 

nujne medicinske pomoči ter 

dogovorjena mreţa NMP. Na novo 

odprti UC je vsebinsko in 

funkcionalno morda res nekoliko 

okrnjen, ker osnovno in bolnišnično 

zdravstvo v UC nista zdruţena v 

celoti, kot je bilo načrtovano 

oziroma je to premaknjeno v 

prihodnost. 

Za bolnišnico pa je UC velika 

pridobitev, saj smo  na enem mestu 

pridobili poleg urgenci namenjenih 

in opremljenih prostorov, še 

enodnevno bolnišnico za 

internistične bolnike, prostor za nov 

bolnišnični laboratorij, simulacijski 

center, ki je v nastajanju in nekaj 

zdravniških sob. 

 Največje prednosti  pridobitve UC 

in nove organizacije pa so: 

- skupni reanimacijski 

 prostor s sodobno opremo 

in prisotnostjo 

reanimacijskega tima ob 

najteţjih bolnikih in 

poškodovancih 

- triaţa po Manchesterskem 

sistemu, ki jo bo izvajal za 

to usposobljen negovalni 

kader 

- opazovalnica, kamor bomo 

nameščali paciente, ki 

potrebujejo nadzor pred 

prvo obravnavo, med 

obravnavo in eventuelno 

krajše zdravljenje.  

Trenutno je v prostorih 

opazovalnice zaradi obnove 

njihovih prostorov  kirurška 

intenzivna terapija, tako da bo delo 

v opazovalnici nekoliko 

modificirano, vsi pa upamo, da se 

bodo čimprej preselili nazaj v 

obnovljene prostore. 

Sam potek dela je opisan v 

organizacijskem navodilu, ki bo na 

voljo pri vodilnih oddelkov in na 

intranetu. Vse zaposlene, ki se bodo 

kakor koli vključevali v delo UC 

prosimo, da ta navodila  preberejo. 

Morebitne predloge, pripombe  

lahko naslovite pisno ali osebno na 

strokovnega direktorja. Prav tako bo 

za vse, ki bodo delali v UC, 

sestanek v torek 08.09.2015 ob 14. 

uri v knjiţnici kirurške stavbe. 

Vabljeni tudi ostali zaposleni s 

svojimi konstruktivnimi predlogi. 

Ker dodatnega negovalnega kadra, 

kljub novemu načinu dela triaţe, 

zaenkrat še nismo dobili, so vsi  

zaposleni s področja ZN  

prerazporejeni z drugih delovišč. 

Nekateri zaposleni pa se bodo pa v 

delo UC še vedno vključevali s 

svojih obstoječih delovišč. Tako 

tudi  bolničarji iz operacijskega 

bloka -  v nočnem času, ko ne bo 

aktivnosti v operacijskih dvoranah, 

radiološki inţenirji, inštrumentarke.  

Na osnovi trenutno dogovorjene 

metodologije bo še najmanj 

sprememb pri delu zdravnikov v 

urgentni medicini. Izvajalo se bo po 

štirih segmentih. Ţivljenjsko 

ogroţajoča stanja bodo oskrbljena v 

reanimacijskem prostoru, primarni 

nivo zdravstvene oskrbe bo storitve 

zagotavljal v nočne času in dela 

prostih dneh, na temeljih novega 

triaţnega sistema pa se bo odvijala 

internistična in kirurška urgentna 

oskrba. Za vse bo na voljo 

opazovalnica s stalnim nadzorom 

negovalnega osebja, urgentni 

pacienti pa do 4 ur ostajajo pod 

domeno zdravnika, ki jih bo napotil 

v opazovalnico. Po 4 urah pa bo 

potrebno rešiti potekajoče dileme 

pri pacientih in zagotoviti njihovo 

nadaljnjo oskrbo. Postavljene 

spremembe v organizaciji oskrbe 

urgentnih pacientov postavljajo 

pacienta v središče dogajanja, z 

nadgrajevanjem spoštovanja 

pacientovih pravic do njegovega  

časa, zasebnosti in diferenciranja 

potreb, na kar se navezuje obveza 

zagotavljanja najvišjega moţnega 

nivoja strokovne oskrbe. V izdelavi 

so tudi tri osnovne  klinične poti, ki 

jim bomo dodajali nove in 

postavljeni izhodiščni kazalniki 

kakovosti. 

Delo v UC je timsko delo. Temelji 

na strokovnem znanju in 

profesionalni komunikaciji, s katero 

se lahko reši marsikatera dilema. 

Pogoj pa je, da tako komuniciramo 
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vsi sodelavci in se med seboj tudi 

spoštujemo. Najpomembnejše 

vodilo pri delu pa je hitro in 

strokovno obravnavan pacient. 

Organizacija triaţne sluţbe je 

postavljena na novo, morebitne 

teţave pa bomo reševali sproti. 

Vsem ţelimo uspešno delo v UC in 

dobro sodelovanje! 

 
Vodstvo bolnišnice in UC 

 

 

Rdeči noski prinašamo dobro 

voljo in pogum  

v Mursko Soboto  

S pomočjo humorja Rdeči noski 

obujamo ţivljenjski pogum in k 

posteljam malih in velikih bolnikov 

prinašamo trenutke veselja ter jim 

lajšamo tesnobo in bolečino. Naši 

obiski v bolnišnicah predstavljajo 

pomembno podporo otrokom in 

mladostnikom pri premagovanju 

ovir na poti do zdravja.  V SPB 

Murska Sobota Rdeče noske 

poznate, saj uspešno sodelujemo ţe 

vrsto let, novost pa je ta, da bomo 

ob podpori farmacevtske druţbe 

Lek, člana skupine Sandoz, to jesen 

prvič začeli z rednimi mesečnimi 

obiski otrok in mladostnikov na 

otroškem oddelku v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota.  

Videli se bomo v popoldanskem 

času vsak prvi torek v mesecu! 
Otvoritev rednega mesečnega 

programa Rdečih noskov, klovnov 

zdravnikov bo v sredo 9.9.2015 ob 

11 uri, na otroškem oddelku 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota. 

Pridite z nasmehom po nasmeh. 

Veselimo se srečanja in 

sodelovanja z vami! 

 
FOTO/SŢ-Bobo 

 

8. september – SVETOVNI DAN 

FIZIOTERAPIJE 

8. september je svetovni dan 

fizioterapije in ga praznujemo 

fizioterapevti po vsem svetu. Na ta 

dan ţelimo opozoriti posameznike 

in druţbo, kako pomembna je vloga 

fizioterapije za ohranjanje in 

pridobivanje zdravja ter za dobro 

počutje prebivalstva. Svetovna 

zveza za fizioterapijo 

(WorldConfederationforPhysicalTh

erapists) je globalna organizacija, ki 

je bila ustanovljena 8. septembra 

1951 in danes zdruţuje 111 drţav 

sveta ter šteje pribliţno 350.000 

članov. Narava dela fizioterapevtov 

se v svetu razlikuje glede na kulturo 

in nacionalni sistem zdravstvenega 

varstva posamezne drţave, zato je 

eden glavnih namenov zveze 

izboljšati in poenotiti kakovost 

celotne zdravstvene oskrbe s 

spodbujanjem visokih standardov 

pri izobraţevanju in delu na 

področju fizioterapije. Dan 

ustanovitve Svetovne zveze za 

fizioterapijo praznujemo kot 

svetovni dan fizioterapevtov. 

Društvo fizioterapevtov Slovenije – 

strokovno zdruţenje je bilo 

ustanovljeno leta 1954 in je 

strokovna organizacija, do katere 

večina slovenskih fizioterapevtov 

čuti pripadnost. Merila za članstvo 

v svetovni zvezi je društvo izpolnilo 

leta 1995. S tem korakom smo 

pridobili veliko podporo v 

promociji in vodenju fizioterapije, 

predvsem doma, pa tudi v svetu. 

Fizioterapija je zdravstvena stroka, 

ki ima svoje raziskovalno področje. 

Izobrazba slovenskih 

fizioterapevtov je danes večinoma 

visokošolska strokovna, z 

moţnostjo magistrskega študija iz 

fizioterapije. Glavna naloga društva 

je zagotavljati kakovostno, varno in 

sodobno fizioterapijo ob nenehnem 

strokovnem izpopolnjevanju. 

Fizioterapevti smo pri svojem delu 

samostojni. Za svoje delo smo 

etično, strokovno, kazensko in 

materialno odgovorni. Imamo 

poglobljeno znanje o 

fizioterapevtskih postopkih, ki so 

temeljni del slovenskega 

zdravstvenega sistema. Naše delo 

zmanjša stroške in čas zdravljenja 

ter preprečuje zaplete. Rezultati 

fizioterapije so merljivi in večinoma 

objektivni, zato jih je mogoče 

neodvisno preverjati. Pomembnejši 

fizioterapevtski metodi sta 

zdravljenje z gibanjem – 

kinezioterapija, ki zdravi in 

preprečuje številne bolezni 

gibalnega in drugih telesnih 

sistemov, ter manualna terapija, s 

katero se odpravljajo specifične 

teţave. Fizioterapevtska obravnava 

je sestavljena iz fizioterapevtske 

ocene, načrta, izvajanja in 

ovrednotenja fizioterapije, ob 

upoštevanju posameznikovih potreb 

in ţelja.  

Slovenski fizioterapevti ţe 65 let 

skrbimo za prebivalce Slovenije. 

Pomagamo jim od rojstva, ţe v 

porodnišnici, pa do pozne starosti, 

kar lahko vključuje tudi paliativno 

oskrbo. To poslanstvo bomo z vso 

odgovornostjo nadaljevali in si 

prizadevali ponuditi uporabniku 

najboljšo fizioterapijo, ob 

ohranjanju avtonomnosti poklica. 

Ne glede na dolgo tradicijo poklica 

v Sloveniji ugotavljamo njegovo 

slabo prepoznavnost. Prav zato 

letošnji svetovni dan fizioterapije 

posvečamo predstavitvi poklica. 

Gabrijela Starc   

Predsednica Društva fizioterapevtov 

        Slovenije – strokovnega združenja  
 

8. september-SVETOVNI DAN 

FIZIOTERAPIJE bomo V SB MS 

obeleţili z izvajanjem meritev za 

bolnike,ki se bodo odzvali povabilu. 

Izvajali bomo meritev zmogljivosti 



 3 

prijema in test dosega za vrat in 

hrbet.  Udeleţenci bodo dobili zapis 

te meritve in kratka priporočila 

kako rezultate izboljšati oz. 

vzdrţevati. 

 

Ob tej priloţnosti smo na večih 

mestih v bolnišnici  namestili 

 plakate :8.september-SVETOVNI 

DAN FIZIOTERAPIJE,ki je v 

celoti objavljen v zgornjem 

prispevku in Predstavitev poklica 

fizioterapevt. Prepričani smo ,da 

bodo informacije ne samo zanimive 

ampak tudi koristne za uporabnike. 

Spoštovani sodelavci v bolnišnici, 

veseli bomo če boste gradivo 

prebrali ali nanj opozorili 

obiskovalce. Tako bomo skupaj 

obeleţili ta dan in poskrbeli za 

večjo prepoznavnost poklica kar je 

tudi cilj vseh aktivnosti v 

slovenskem prostoru. 

 
Metka Vlaj, višja fizioterapevtka 

Vodja Službe za fizikalno in rehabilitacijsko 

medicino s sodelavci 

 
 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 4. 

septembra 2015 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet je »Pohištvena oprema za 

oddelek za perioperativno 

medicino«. 

Številka razpisa je NMV5566/2015, 

rok za oddajo ponudb pa najpozneje 

do 21. septembra 2015 do 10.00 

ure. 

 
Mag. Andreja Stepanović, univ.dipl.ekon. 

 

ZAHVALA 

Spoštovani kolegici in kolega iz 

Murske Sobote, 

 Dovolite mi, da se vam (predvsem 

in tudi) v imenu naših profesoric iz 

Finske, Helene Malmivirta in Kaije 

Virjonen, iskreno zahvalim za 

topel sprejem, strokovna vodenja 

in intenzivne debate, ki smo jih 

imeli v sredo 2.9.2015  ob našem 

obisku v Murski Soboti. 

Kaija in Helena sta navdušeni tako 

nad modernostjo in prijaznostjo 

bolnišnice, kot tudi izredno 

strokovnim delom na obeh 

institucijah in profesionalno 

povezavo med SB MS in AMEU. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste nam 

včeraj popestrili popoldanski ogled, 

še posebej pa vodstvu SB Murska 

Sobota, ki nam ga je omogočilo. 

Sodelavci Alma Mater Europea 

 

 

ČESTITKA 

 
Ga. Mojca Bohar Topolovec 

zaposlena v oddelku za 

laboratorijsko diagnostiko je z 

uspešnim zagovorom zaključila 

interdisciplinarni doktorski študijski 

program Biomedicina, znanstveno 

področje Veterinarska medicina in 

si pridobila znanstveni naslov 

»doktorica znanosti« 

Za pridobljeni naziv ji iskreno 

čestitamo in ţelimo veliko 

profesionalnih uspehov. 

 

Vodstvo  
 

 

VABILO NA 

TRADICIONALNO 

PROŠČENJE V 

BOLNIŠNIČNO KAPELO 
 

Vabimo vse zaposlene naše 

bolnišnice, bolnike in njihove 

svojce na tradicionalno proščenje 

ob prazniku Povišanja  sv. Kriţa, ki 

ga bomo praznovali v bolnišnični 

kapeli s sveto mašo,  v ponedeljek 

14.09.2015 ob 14,00 uri . 

Sveto mašo bo vodil škof 

murskosoboške škofije mnsg. Peter 

Štumpf. Dijaki Srednje zdravstvene  

šole bodo poskrbeli, da se bodo 

praznovanja lahko udeleţili tudi 

bolniki, ki  sami ne bodo mogli v 

kapelo.  

 
Vodstvo bolnišnice 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
 Sreda:  

- Delovni sestanek na 

Ministrstvu za zdravje,  tema 

vzpostavitve in organizacije 

dela v Urgentnem centru 

Murska Sobota, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int.,  

strokovni direktor prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. z rean., pomočnica 

direktorja za področje ZN 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. 

nege in vodja ZN  za področje 

kirurških dejavnostih  mag. 

Marija Zrim, dipl. m. s. in 

pravnik Matevţ Ruţič.  

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Projekt metulj«, predavala je 

prim. asist.,  mag. sc. Maja 

Šeruga, dr. med., spec. int. 

gastroenterolog  

-  Delovni obisk iz Alma 

Mater Europaea – Evropski 

center, Maribor, ki je  gostil  

dve profesorici iz Finske.   

  

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gosta radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bosta prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec. anest. z 

rea. – strokovni direktor in mag. 

Marija Zrim, dipl. m. s. – vodja 

zdravstvene nege za področje 

kirurških dejavnosti;  tema 

oddaje  »Kaj morajo bolniki 

vedeti ob odprtju Urgentnega 

centra v Murski Soboti« 
 Sreda:  

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Okuţbe povezane z 

zdravstvom (OPZ)«, predavala 

bosta mag. Emil Pal, dr. med. 

spec. inf. - ZOBO in Marija 

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

s. - SOBO (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 
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-  Rdeči noski prinašajo 

dobro voljo in pogum  - Otroški 

oddelek  

 Četrtek: 
- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane (mala sejna 

soba V. nadst. Krg. bloka) 

 Petek: 
- Delavnica Higiena rok 

(knjiţnica V. nadst. Krg,. bloka) 

  
 

 Tajništvo: 

Darja Cigüt 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             340 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1788 

5,30          4.85 

ŠT. NOVOROJ:                20               

DOJ. MATERE:                                        4            

                     

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

 

 

 

 

Misel  
 

 
"Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so 

vse ovire samo izzivi,  

ki nam pomagajo postati boljši."  

(Stephen Covey) 

 

 

 

 
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/

