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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 01.02.2016                                          Štev.: 706

ZBORNICA 

ZDRAVSTVENE NEGE 

PONOVNO Z JAVNIMI 

POOBLASTILI 

 

Zbornica zdravstvene in babiške 

nege je sredi januarja letos znova 

pričela z izvajanjem javnih 

pooblastil na področju registracije 

in licenciranja izvajalcev 

zdravstvene nege. Javno 

pooblastilo je zbornici poteklo 

maja 2012, takratni minister za 

zdravje Tomaž Gantar pa ga 

zbornici ni podaljšal. 

Upravni odbor Zbornice 

zdravstvene in babiške nege 

Slovenije - Zveze strokovnih 

društev medicinskih sester,  babic 

in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

je na seji 11 .januarja letos sprejel 

Pravilnik o registru in licencah 

izvajalcev v dejavnosti zdravstvene 

ali babiške nege in Pravilnik o 

izvajanju strokovnega nadzora s 

svetovanjem v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege. 

Pravilnika sta bila nato 18. januarja 

letos na podlagi soglasja ministrice 

za zdravje Milojke Kolar Celarc 

objavljena v uradnem listu in 

začela veljati dan kasneje. 

Z dnem uveljavitve je tako 

zbornica ponovno začela z 

izvajanjem upravnih in drugih 

nalog na področju podeljenega 

javnega pooblastila.  

Podrobnejše informacije boste 

dobili pri glavnih medicinskih 

sestrah oddelkov. 

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

s.p. Zapisnik 13.seje ZN bo objavljen v 

naslednji številki modrega dirkača.  

 

 

 

 

MOBILNA ZDRAVSTVENA 

NEGA 2016 

 

S 1. 2. 2016 začne  ponovno 

delovati mobilna zdravstvena nega, 

vendar še v okrnjeni obliki, saj bo   

izbor kandidatov  potekal še v 

naslednjem  tednu. Dosegljivi za 

klic na intervencijo bodo  na št. 

618.  Dispečer bo sprejemal  klice, 

uredil intervencijo in vodil 

evidenco. Zapišejo se tudi tisti 

klici, katerih transport se ne more 

opraviti. Prosimo za razumevanje 

in profesionalno komunikacijo ter 

korekten odnos do novih 

sodelavcev iz programa javnih del 

Družabništvo in spremljanje 

bolnikov. 

 
Koordinatorica mobilne zdravstvene nege 

Bojana Jerebic, mag.zdr.-soc.manag. 
 

 

PREDAJA BIOLOŠKEGA 

MATERIALA V 

LABORATORIJ 

 

Ob sobotah, nedeljah in praznikih 

ter ob delavnikih po 15. uri, je vhod 

v laboratorij zaprt. V tem času je 

delavec transportne službe oz. 

zdravstveni delavec vedno pred 

predajo vzorcev tudi pozvonil. 

Od 2.2.2016 naprej velja ob 

sobotah, nedeljah in praznikih ter 

ob delavnikih po 15. uri 

spremenjen režim predaje: 

- vzorce odlagajte skozi okence 

na notranjo polico; pozvonite le 

za urgentne vzorce  

- od 20. do 7. ure zjutraj je treba 

ob predaji vzorcev pozvoniti ali  

poklicati na 585 

- v tem času morajo biti vsi 

vzorci pod oznako nujno 

- brise za mikrobiološke 

preiskave, odvzete po 20. uri, 

hranite na oddelkih do 

naslednjega dne na sobni 

temperaturi 

- vzorce blata, odvzete po 20. uri, 

hranite prav tako do naslednjega 

dne v hladilniku. 

Redno delo z dopoldansko ekipo se 

zjutraj začne ob 7. uri, zato bo 

nočna ekipa sprejemala, pripravila 

in analizirala le nujne vzorce. Če 

pošljete tudi ostale odvzete vzorce, 

prosim ločite od nujnih. 

Ob sprejemu vzorcev je zaradi 

napak pri naročilih potrebno še 

vedno veliko telefonskih 

posredovanj. V bodoče bomo v 

takih primerih vpisali napako in 

zaključili naročilo. 

Ponovno opozarjamo, da ob torkih 

in četrtkih pravočasno dostavite 

vzorce za pošiljanje v zunanje 

ustanove. Izvedeno mora biti 

naročilo v Labis in priložena 

pravilno izpolnjena ustrezna 

napotnica. Le tako bo zagotovljena 

vsa sledljivost, ustrezen in pravilno 

pripravljen vzorec, poslan pod 

predpisanimi pogoji, pravočasno na 

pravo mesto. 

                                                                                                      
Predstojnica                                                     

Valerija Cvetko Weiss, 

mag.farm.,spec.med.biokem. 

 
 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek 
- 4. sestanek strokovne 

komisije Urgentnega centra  

- Gostja  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« je 

bila Petra Hari Lazar, dr. med., 

spec. kirurg, tema oddaje  

»Novosti zdravljenja varic – 

krčnih žil«.  

 Torek:  
- 1. izredna seja Odbora 

bolnišnične dejavnosti 
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Skupščine Združenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int. in 

strokovni direktor prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. 

- 13. seja razširjenega 

Strokovnega sveta za področje 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota   

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Motnje 

zapiranja nevralne cevi« 

predaval je Andrej Roj,  dr. 

med.  

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Aktivnosti operacijske 

zdravstvene nege pri 

preprečevanju pooperativnih 

okužb kirurških ran «, 

predavala je Tanja Žmauc, dipl. 

m. s., mag. zdr.-soc. manag.  

- Izobraževanje za 

zaposlene v službi Bolnišnične 

prehrane in dietoterapije na 

temo: Gibanje za zdravje na 

delovnem mestu«, predavala bo 

Metka Vlaj, viš. fizioterapevtka 

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek 
- Predstavitev navodila  

Shranjevanje zdravil v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota 

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 

- Delovni sestanek Skupine 

za standarde (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Volvulus« 

predaval bo Aleksander 

Gönter,  dr. med. (predavalnica 

na Otroškem odd.) 

 Sreda: 
- Delovno srečanje z 

naslovom »5 stopenj 

vodstvene avtoritete v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota in 

ocena trenutne stopnje 

razvitosti« v okviru 

izobraževalnega programa za 

srednji management  (RIS 

Dvorec Rakičan) 

- Delovni sestanek Skupine 

za kategorizacijo (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Delovno srečanje Skupine 

za paliativno oskrbo v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota 

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 
 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             368 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949        2205 

5,30          5,35 

ŠT. NOVOROJ:               16               

DOJ. MATERE:                                       18 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

Misel 

Svoje omejitve premagujte tako, 

da se z njimi soočite z ljubeznijo 

in pogumom. 

(Louise L. Hay) 

 

 

 
 

 

 

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/

