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100-ič KRVODAJALEC 

 

 
 

24.09.2015 je v prostorih ETD 

100-ič daroval kri Štefan Sever, 

Puconci 319.  S svojo 

humanostjo  se je  pridruţil 

pomurskim rekorderjem, ki so 

rešili ţe marsikatero ţivljenje.  

Za to humano delo se mu v 

imenu vodstva bolnišnice 

iskreno zahvaljujemo in mu 

ţelimo zdravja, da bo še tudi  v 

bodoče opravljal to humano 

delo.  

  
Jožica Viher 

 

 

 

2. 10. 2015 - SLOVENSKI 

DAN KLINIČNE KEMIJE IN 

LABORATORIJSKE 

MEDICINE. 

 

»Dan odprtih vrat laboratorijev 

klinične kemije in laboratorijske 

medicine« 

V okviru Slovenskega dneva 

klinične kemije in laboratorijske 

medicine Slovensko zdruţenje za 

klinično kemijo in laboratorijsko 

medicino (SZKKLM) na ta dan, v 

petek 2. oktobra organizira »Dan 

odprtih vrat laboratorijev klinične 

kemije in laboratorijske medicine«, 

ki bo posvečen predstavitvi 

laboratorijske medicinske 

dejavnosti širši javnosti.  

Laboratorijska medicina je 

pomemben sestavni del 

zdravstvenega sistema, a ţal 

pogosto manj prepoznaven širši in 

tudi strokovni javnosti. Naše 

poslanstvo je skrb za razvoj stroke 

in predvsem  odgovornost za 

zanesljive laboratorijske rezultate, 

ki ob ustrezni interpretaciji 

prispevajo kar 70 % deleţ pri 

odločitvah o diagnozi in zdravljenju 

bolezni. Pri delu nas zavezujejo 

visoka etična merila, ki so 

opredeljena v Kodeksu deontologije 

v laboratorijski medicini.   

Ta dan bo v naši bolnišnici, v avli 

na prehodu INT KRG, postavljena 

informacijska točka s plakati in 

zloţenkami.  

Ob 11. in 12. uri bomo razkazali naš 

laboratorij in prikazali postopke za 

pridobitev analiznih rezultatov.  

Za bolnišnične sodelavce in zunanje 

obiskovalce nudimo do 10. ure 

brezplačno moţnost odvzema krvi 

na odvzemnem mestu v laboratoriju 

in izvedbo naslednjih preiskav: 

holesterol, trigliceridi, HDL in 

LDL; pogoj je, da so tešči. 

Vljudno vabljeni! 

 
Valerija Cvetko Weiss, 

mag.farm.,spec.med.biokem. 

Predstojnica Oddelka za laboratorijsko 

diagnostiko 

 

 

ODGOVORNOST, 

VARNOST, MEDPOKLICNO 

SODELOVANJE V 

ZDRAVSTVENIH TIMIH 

 

22.09.2015 je bil v Brezovici pri 

Ljubljani Posvet na Zbornici – 

Zvezi o aktualnih perečih dogodkih 

v slovenskem zdravstvu. Udeleţili 

sva se ga z Metko Lipič Baligač, 

pomočnico direktorja za področje 

zdravstvene nege. 

Sodelovali so različni strokovnjaki s 

področja prava, medicine, 

zdravstvene nege in sociologije.  

Udeleţili smo se  ga v velikem 

številu, udeleţenci so bili tudi 

vodilni s področja zdravstvene nege 

raznih zdravstvenih ustanov. Cilj 

posveta je bil informirati in 

opomniti vodilne in vodstvene 

medicinske sestre, babice, tehnike 

zdravstvene nege, druge kolegice in 

kolege v zdravstvenih, socialno 

varstvenih in drugih zavodih, v 

izobraţevalnih institucijah, 

predsednike regijskih strokovnih 

društev in strokovnih sekcij za 

kakovostno, varno in humano 

strokovno delo s pacienti, s 

sodelavci v timih, s posebnim 

poudarkom na odgovornosti v luči 

zakonodaje, etičnih kodeksov, 

drugih dejavnikov, ki vplivajo na 

delo v timih, ob refleksiji na 

aktualne dogodke na Nevrološki 

kliniki UKC Ljubljana.  

Ţivimo v času vse večje 

negotovosti, nepredvidljivosti. Na 

spremembe se bodo morali 

pripraviti vsi segmenti naše druţbe. 

Spremembe so stalnica. Temeljno 

načelo Evropske Unije so ustrezni 

strokovnjaki, enake pravice 

drţavljanov, enaka obravnava 

posameznikov v drţavah članicah 

Evropske Skupnosti. Zdravstvena 

nega mora odgovorno ravnati in 

potrebuje strokovnjake, 

profesionalce, ki bodo usposobljeni 

za delovanje v timih. Profesionalec 

je oseba, ki ima najsodobnejše 

znanje, obvlada aktivnosti in 

veščine, sledi spremembam v stroki, 

se nenehno izobraţuje in pridobiva 

Kompetence za izvajanje 

zdravstvene nege. Prim.doc.dr. 

Danica Rotar Pavlič iz Zdravniške 

zbornice Slovenije Odbora za 

pravno etična vprašanja je 

predstavila odgovornost v medicini 
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iz etičnega vidika. Predstavljene so 

bile tudi odgovornosti v zdravstveni 

in babiški negi s pravnega vidika, 

poklicne aktivnosti in poklicne 

kompetence in odgovornost s 

strokovnega vidika, medpoklicno 

sodelovanje, varnostna kultura, 

krizno komuniciranje in varnost v 

zdravstvu – kako naprej? 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                     
Tanja Kukovec, dipl.m.s. 

 

 

 

ČESTITKA 
 

Ines Maček, višja strokovna 

sodelavka v Finančno-računovodski 

sluţbi  je uspešno opravila zagovor 

magistrske naloge po bolonjskem 

sistemu na Ekonomsko-poslovni 

fakulteti Univerze v Mariboru z 

naslovom magistrske naloge 

Izboljšanje managementskega 

vodenja v javnem zavodu Splošne 

bolnišnice Murska Sobota.  

 

Za njen uspeh jih iskreno čestitamo 

in ţelimo uspešno delo. 

 
Vodstvo 

 
 

   

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 
- Kirurška delavnica – Sodoben 

pristop operativnega zdravljenja 

kil  

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  je 

bil  Satar Baghrizabehi,dr. 

med., spec. oftalmolog, 

predstojnik Očesnega oddelka, 

tema oddaje  »Operacije 

laserske odprave dioptrije« 

 Sreda:  
- Seja SDSBZN, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Poškodbe ramen in 

imobilizacija predavala sta 

Urška Kapun Hozjan, dipl. m. s. 

in Tomaţ Šadl, mavčar  

 Četrtek: 
- 14. Seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine Zdruţenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije, pomočnik direktorja 

za poslovne zadeve  Marjan 

Maček, univ. dipl. ekon.   

- 100-tič je  kri daroval gospod 

Štefan Sever  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Torek:  
- 6. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 Sreda:  
- 11. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska 

Sobota(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Temeljni postopki oţivljanja – 

obvezne vsebine (TPO)  

teoretični in praktični del«, 

predavala bosta mag.  Marija 

Zrim, dipl. m. s. in Ludvik 

Vogrinčič, dipl. zn.  (v prostoru 

simulacijskega  centra na 

novem  Urgentnem centeru) 

 Četrtek: 
      - Seminar,  nujna stanja za  

      zdravnike pripravnike –  Srčni 

      zastoj in oţivljanje pri odraslih, 

      predavala bo Tadeja Korpič, dr.  

      med. (knjiţnica V. nadst. Krg.  

      bloka) 
 

 Tajništvo: 

Darja Cigüt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             401 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        2077 

5,30          4.77 

ŠT. NOVOROJ:                20               

DOJ. MATERE:                                       8           

                     

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Vse je v spreminjanju 
kajti spreminjanje je pot; 

in vse je v rasti, 
ker tudi rast je pot; 

in prav vse je v ljubezni, 
brez nje ni ne poti in ne rasti. 

 
J. Eye 

 

 

 

 

 

 
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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