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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 11.01.2016                                          Štev.: 703

100-IČ KRVODAJALCI 

 

 

V četrtek 7.1.2016 so v prostorih 

ETD Murska Sobota  100-ič 

darovali kri 3 krvodajalci: 

- Kološa Marjan, Martjanci 16  

- Bencik Geza, Lešče 9, Moravske 

Toplice 

- Zorko Andrej, Iţakovci 83  

S svojim humanim dejanjem so 

vključeni v najbolj mnoţično 

solidarnostno dejavnost v Sloveniji, 

kjer beleţimo več kot 5  milijonov 

krvodajalcev, ki so s svojo krvjo  

bolnikom omogočili zdravljenje ali 

jim celo rešili ţivljenje. 

Krvodajalci so pomemben del 

zdravstvenega sistema in predpogoj 

za preskrbo s krvjo. 
 

Jožica Viher, spec.javne uprave 

Splošna služba 

 

IZBOLJŠAVE V  

IZVAJANJU PREHRANE ZA 

KRVODAJALCE 
 

 
 V naši bolnišnici smo leta 2009, 

zaradi zagotavljanja ustreznosti po 

sistemu HACCP, premestili 

prehranjevanje krvodajalcev v 

prostore jedilnice.   

V začetku smo krvodajalcem 

ponujali zgolj klasično krepilno 

»krvodajalsko malico«, z leti pa 

smo ponudbo razširili tudi na 

moţnost zauţitja toplega obroka v 

okviru dnevne ponudbe ali tudi 

odnašanje  hladnega obroka 

domov.  Iz razloga  oddaljenosti in 

»ne domačnosti« prostora, je na 

začetku prihajalo manj 

krvodajalcev. Toda, z razširjanjem 

ponudbe je obroke začela koristiti 

glavnina krvodajalcev. Kljub temu, 

še vedno ostaja peščica 

krvodajalcev, ki ponudbe ne koristi 

iz zgoraj navedenih razlogov.  

V oktobru 2015 smo se skupno s 

strokovno vodjo Enote za 

transfuzijsko dejavnost Murska 

Sobota dr. Danijelo Uleţić-Paučič 

in sekretarko OZ Rdečega kriţa 

Murska Sobota ga. Albino Knapp 

dogovorile, da uvedemo nekatere 

izboljšave in tudi, da se opravi 

poizvedovanje o zadovoljstvu 

krvodajalcev s prehrano. 

S ponedeljkom 11. 01. 2016 bo za 

krvodajalce »odprt« prostor v 

jedilnici, opremljen z majhnimi 

dodatki za toplejše in prijetnejše 

trenutke, ki jih krvodajalci 

preţivijo pri nas. Pri  izvedbi sta 

nam priskočili na pomoč vodja 

Sluţbe za oskrbo s tekstilom ga. 

Nada Obal in tajnica na transfuziji 

ga. Maja Nuhović-Ţeleznikar za 

kar se jim lepo zahvaljujemo.   

Pripravili smo tudi letake z 

informacijami krvodajalcem o naši 

raznovrstni ponudbi malic in 

njihovi moţnosti izbire s katerimi 

bomo seznanjali krvodajalce na 

transfuziji in v jedilnici.  

Dodatno smo krvodajalcem 

ponudili moţnost odnašanja na 

dom tudi toplega obroka. 

Istočasno bo s ponedeljkom stekla 

tudi poizvedbena anketa med 

krvodajalci, ki pridejo v jedilnico. 

Zanima nas predvsem pogostnost 

koriščenja ponudbe, zadovoljstvo z 

našo ponudbo hrane in 

zadovoljstvo s streţbo v jedilnici. 

 

Rezultati anketnega povpraševanja 

bodo vsekakor zanimivi in koristni 

za nas kot ponudnika in za delo v 

naprej. 

                                                            
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 

VODJA BPD 

Daniela Uležić Paučič, dr.med.,spec.transf. 

Vodja ETD M. Sobota 

 

APLIKACIJA ZDRAVIL V 

SBMS - IZOBRAŢEVANJE 

 

Ustrezna aplikacija zdravila pri 

bolniku je poleg predpisovanja in 

izdajanja zdravil pomembno 

področje povezano z zdravili, ki 

zagotavlja ustrezne klinične izide 

pri zdravljenju bolnika. Zdravila se 

lahko aplicirajo na različne načine 

(per os, i.v., i.m. itd.) in način 

aplikacije zdravila mora biti 

izveden strokovno ustrezno, da je 

varnost bolnika pri zdravljenju z 

zdravili ustrezna. 

S področja zdravil je bilo v SBMS 

oblikovanih ţe več dokumentov, 

tako organizacijsko navodilo za 

predpisovanje in aplikacijo zdravil, 

kakor tudi navodilo za shranjevanje 

zdravil na oddelkih.   

Magistri farmacije izvajajo tudi 

nadzore nad deljenjem zdravil po 

oddelkih SBMS. V letu 2015 je bila 

izvedena tudi analiza po oddelkih 

glede predpisovanja in aplikacije 

zdravil. Ker so tudi v procesu 

dajanja zdravil vidni odkloni in 

prihaja do napak, smo se odločili za 

sistemsko izobraţevanje 

zdravstvenega osebja, ki aplicira 

zdravila.  

Ustrezno izobraţevanje  in nadzor 

zdravstvenega osebja glede 
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ustrezne aplikacije zdravil je v 

domeni magistrov farmacije, 

zaposlenih v Bolnišnični lekarni. 

To je potrebno tudi za dosego 

standardov, katerim sledimo tekom 

akreditacije naše bolnišnice. 

Zato z letom 2016 začenjamo z 

izobraţevanjem glede aplikacije 

zdravil po oddelkih Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. Posebej 

bo obravnavana aplikacija 

peroralnih kakor tudi parenteralnih 

zdravil. Izobraţevali bodo magistri 

farmacije iz Bolnišnične lekarne, 

izobraţevanja bodo predvidoma 

potekala vsak prvi in drugi torek 

dopoldne v mesecu celotno leto 

2016 v dopoldanskem času.  

Termine izobraţevanj bo za 

zdravstveno nego po oddelkih 

usklajevala Nataša Kreft, mag.zdr.-

soc.manag.  Izobraţevanje je 

obvezno za vse zdravstvene 

delavce v SBMS, ki sodelujejo v 

procesu aplikacije zdravil 

bolnikom. 

 
asist. Alenka Premuš Marušič,  

mag.farm., spec. 

 

 

SPREMEMBA ČASA IN 

NAČINA SPREJEMA 

BIOLOŠKEGA 

MATERIALA V CITOLOŠKI 

LABORATORIJ 

 

Po navodilih Republiške 

komisije za izdajo dovoljenja 

dela v laboratorijih Vam 

sporočamo spremembe, ki bodo 

veljale od izdaje tega obvestila 

na Oddelku za patologijo v 

citološkem laboratoriju: 

1. SPREJEM  

BIOLOŠKEGA MATERIALA 

(ascites, urin, razni punktati, 

BMV brisi…): 

Material prinašajte v citološki 

laboratorij od ponedeljka do 

petka od 7.30 do 13.30 ure. 

MATERIAL odvzet PO TEM 

ČASU ostane na oddelku ali v 

ambulanti v hladilniku in se 

prinese v citološki laboratorij 

NASLEDNJI DELOVNI DAN.   

Prav tako se material odvzet v 

soboto in nedeljo shranjuje v 

hladilniku na oddelku ali 

ambulanti kjer je bil odvzet in se 

prinese v Citološki laboratorij v 

ponedeljek ali prvi delovni dan 

po prazniku. 

2. SVETOVANJE v zvezi s 

 sprejemom, transportom in 

shranjevanjem: 

Pokličete lahko med 

ponedeljkom in petkom med 

7.30 in 14.00 uro  na  int. št.  

217 –Natalija ali 219 – Nada. 

3. Urnik ambulante za 

 punkcije ostane nespremenjen.  

Naj Vas posebej opozorimo na 

pravilno in čitljivo izpolnjeno 

spremno dokumentacijo kakor 

tudi vpisano v računalniški 

sistem Birpis, zaradi pravilnega 

obračunavanja naših storitev. V 

primeru odstopanj bomo 

skladno s pravilnikom napotnico 

skupaj z biološkim materialom 

zavrnili.  
                                Odgovorni tehnik 

  Nada Časar, SMS 

 Predstojnik: 

   J.M. Borovšak  dr. med. patolog 

  

 

POVABILO 

 

Vse zaposlene, vpisane na 

podiplomski študij vabimo, da v 

zvezi z ureditvijo pravic in 

obveznosti zaposlenih iz naslova 

podiplomskega študija vloge, na 

podlagi katerih bo bolnišnica glede 

na interes in potrebe zavoda ter v 

okvirju svojih moţnosti zaposlenim 

omogočila sofinanciranje oziroma 

ureditev ostalih pravic in 

obveznosti iz naslova 

podiplomskega študija. 

 

Vloga naj zainteresirani oddajo v 

tajništvo bolnišnice najkasneje do 

20.1.2016, v njih pa navedejo smer 

in program izobraţevanja ter 

priloţijo kopijo potrdila o vpisu na 

podiplomski študij. 

 
Vodstvo 

  

PORODI V LETU 2015 

POPRAVEK 

 
V prispevku porodi v letu 2015 

objavljenem v Modrem dirkaču 

štev. 702 je prišlo do tipkarske 

napake. Pravilno je ….. pri 60 % 

porodov je bil prisoten partner pri 

porodu.  

Za napako se opravičujemo. 
 

Uredništvo. 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Addisonova 

kriza« predavala  je Tamara 

Elbl,  dr.  med.  

 Četrtek: 
- 100-tič so kri darovali 

gospod Marjan Kološa, gospod 

Geza Bencik in gospod Andrej 

Zorko  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« bo 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. anest. z rea. – 

strokovni direktor; tema oddaje  

»Triaţa v Urgentnem  centru« 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Prirojen 

PES  EQUINOVARUS« 

predaval bo Peter Strašek, dr.  

med.  (predavalnica na 

Otroškem odd.) 

 Četrtek: 
- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 
 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 
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STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             249 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949        1782 

5,30          6,12 

ŠT. NOVOROJ:               18                

DOJ. MATERE:                                       10 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

»Sreča je posledica osebnega truda. 
Zanjo se boriš, si prizadevaš, vztrajaš 

in včasih celo prepotuješ svet, da bi jo 
našel.« 

“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 

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

