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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 22.02.2016                                          Štev.: 709 

OBČNI ZBOR 

STROKOVNEGA 

DRUŠTVA MEDICINSKIH 

SESTER, BABIC IN 

ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV 
 

 
 

V petek, 19.02.2016 je v hotelu 

Vivat v Moravskih Toplicah 

potekal občni zbor Strokovnega 

društva medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Pomurja. Na 

občnem zboru so bila podana 

poročila o delu DMSBZT Pomurja 

v letu 2015, finančno poročilo, 

poročilo nadzornega odbora, 

poročilo o delu komisije za 

izobraţevanja ter plan dela in 

finančni načrt za leto 2016. Vse 

prisotne je pozdravila predsednica 

Zbornice zdravstvene in babiške 

nege Slovenije ga. Darinka 

Klemenc. Na kratko je predstavila 

najaktualnejše dogajanje na 

zbornici. 

 

Na občnem zboru se je zbralo 

okrog 100 članov društva. Po 

razpravi in raznih pobudah članov 

je sledil kulturni program. 

Nastopila je vokalna skupina 

ŢAREK, ki jo sestavljajo preteţno 

člani domačega društva. Zdaj ţe po 

tradiciji smo se tudi iz srca 

nasmejali. Za to sta poskrbela 

sodelavca naše bolnišnice ga. Nada 

Kuhar in Metod Kozar, ki sta nam 

z izvirno komedijo polepšala večer. 

 

Sledilo je prijetno druţenje s 

pogostitvijo. Še enkrat se je 

pokazalo, da medicinske sestre 

znajo delati in drţati skupaj, ter 

kako pomembno je sodelovanje, 

podpora in medsebojno zaupanje. 
 

Jožef Sever, dpl.zdrav. 

Glavni zdravstvenik Otroškega oddelka 

 

 

 

SEMINAR ZA NOTRANJE 

PRESOJEVALCE PO 

STANDARDU AACI 
 

15. in 16.02.2016 je v Ljubljani 

potekal seminar za notranje 

presojevalce po standardu AACI 

za zdravstvene ustanove 4.1, 

katerega smo se udeleţili tudi 

trije zaposleni iz naše 

bolnišnice. Seminar je izvajala 

ga. Harriet Smith, 

strokovnjakinja na področju 

sistemov kakovosti in varnosti 

pacientov. Spoznali smo 

posamezne module standarda in 

posamezne standarde znotraj le- 

teh. Obravnavali smo posamične 

primere iz prakse in si na ta 

način krepili znanje in tudi 

odkrivali neskladja, ki so 

prisotna v naših organizacijah. 

Zaključek dvodnevnega 

izobraţevanja pa je bil 

evalvacijski test. Poslanstvo 

AACI je razvoj na posameznika 

usmerjenih zdravstvenih storitev 

ter izboljšanje varnosti, dobrega 

počutja in kakovosti ţivljenja ter 

kakovosti zdravstvenega varstva 

po vsem svetu.  

 
Nataša Kreft, dipl.m. s., mag. zdrav.– soc. 

manag. 

 

 

 

 

STROKOVNO INTERNO 

IZOBRAŢEVANJE-  

APLIKACIJA ZDRAVIL 

 

Prvo strokovno izobraţevanje o 

aplikaciji zdravil, ki ga  izvaja 

asist. Alenka Premuš Marušič, 

mag. farm., spec. klin. farm. je 

za nami. Nadaljnji termini za 

omenjeno izobraţevanje so: 

01.03.2016, 15.03.2016 in 

5.4.2016, ob 14 uri v knjiţnici v 

5 nadstropju kirurškega bloka in 

bo predvidoma trajalo 2 uri. Ob 

koncu bo sledil evalvacijski test. 

Udeleţenci prejmejo tudi 

potrdilo o usposabljanju. Vodje 

oddelkov prosim, če posredujejo 

seznam zaposlenih na e-mail: 

natasa392@gmail.com. Večji 

oddelki naj planirajo 3 

zaposlene, manjši 2 zaposlena. 

Izobraţevanje je obvezno za vse 

zaposlene v zdravstveni negi. 

Nadaljnji termini bodo 

objavljeni naknadno. 

 
Nataša Kreft, dipl.m. s., mag. zdrav.– soc. 

manag. 

 
 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Torek:  
- Sestanek Komisije za 

obvladovanje bolnišničnih 

okuţb  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Prirojene 

srčne hibe« predaval je 

Aleksander Koroša, dr. med.  

 

 

 

 



 2 

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Temeljni postopki oţivljanja 

– obvezne vsebine (TPO)  

teoretični in praktični del«, 

predavali so:  Mojca Horvat, 

dr. med., specializantka  

anesteziologije in 

reanimatologije,  Ludvik 

Vogrinčič, dipl. zn., Uroš 

Raščan, dipl. zn., Tomaţ Čarni, 

dipl. zn, inštruktor in  mag.  

Marija Zrim, dipl. m. s.   

 Četrtek: 
-Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane 

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gost  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« bo 

Jurij M. Borovšak, dr. med., 

specialist citopatolog, 

predstojnik Oddelka za 

patologijo, tema oddaje  

»CITOLOGIJA KDAJ? KAJ? 

ZAKAJ?« 

 Torek:  
- Sestanek na MZ pri 

generalnem direktorju 

Direktorata za zdravstveno 

ekonomiko, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int.,  

strokovni dierktor prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. in pomočnik direktorja 

za  poslovne  zadeve Marjan 

Maček, univ. dipl. ekon.   

 Sreda: 
- Prestavitev poklicev za 

dijake Gimnazije Murska 

Sobota (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- 100-tič bosta kri darovala 

gospod Slavko Šavel in gospod 

Štefan Lajnšček  

- Strokovno srečanje na 

temi: »Prebijajoča bolečina pri 

onkološkem  pacientu« 

predavala bo dr. Branka 

Straţišar, dr. med., spec. 

anesteziologije in 

reanimatologije iz OI Ljubljana 

in »Mikrocitna anemija – 

anemija zaradi pomanjkanja 

ţeleza« predavala bo Romana 

Rotdajč, dr. med., spec. 

hematologije  (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 
 

 

Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             395 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949        2176 

5,30          4,96 

ŠT. NOVOROJ:               21            

DOJ. MATERE:                                       11 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Skrivnost sreče je v tem,  

da zmoreš najti radost  

v veselju drugega. 

 

Georges Bernanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

