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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 11.04.2016                                          Štev.: 716 

 

 
 

Pomurski sejem od 14. do 16. 

aprila 2016 v Gornji Radgoni v 

sodelovanju z Zdruţenjem 

proizvajalcev in distributerjev 

medicinskih pripomočkov SLO-

MED in pod okriljem Ministrstva 

za zdravje organizira 1. 

MEDNARODNI SEJEM 

SODOBNE MEDICINE 

MEDICAL. 

 Povezal bo ponudnike 

medicinskega tehnološkega 

napredka, zdravnike, medicinsko 

osebje, društva bolnikov in vse, ki 

skrbijo za svoje zdravje in za 

zdravje sočloveka. Predstavljal bo 

sodobne načine odkrivanja, 

zdravljenja in lajšanja bolezni ter 

seznanjal z najboljšimi 

terapevtskimi praksami in doseţki. 

Ozaveščal bo o pravicah in 

moţnostih, ki izhajajo iz 

obveznega, dopolnilnega in 

nadstandardnega zdravstvenega 

zavarovanja. Omogočal in 

vzpodbujal bo stik ter izmenjavo 

izkušenj razstavljavcev med bolniki 

in medicinskimi strokovnjaki. Širil 

bo načela sodobne in etične skrbi 

za zdravje in zastopal vsa področja 

takšne skrbi. Ponudil bo uporabne 

delavnice in zanimive strokovne 

posvete ter poskrbel za dobro 

počutje z izbrano in dietetično 

ponudbo jedi. 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 

se bo na razstavnem prostoru 

predstavila s Simulacijskim 

centrom in izobraţevanjem laične 

javnosti v nudenju začetnih 

postopkov oţivljanja. Usposobljeni 

strokovnjaki bodo predstavili 

donorski program - darovanje 

organov in tkiv za potrebe 

transplantacije, zdravljenja s 

presaditvijo organov. Vsakdo, ki 

ţeli postati darovalec, bo lahko 

svojo odločitev na njihovem 

razstavnem prostoru tudi 

evidentiral. Predstavili bomo tudi  

novejšo storitev nukleolizo - 

izvajanje radioloških interventnih 

posegov na hrbtenici in druge 

interventne radiološke posege. 

Medicinske sestre bodo 

obiskovalcem na razpolago s 

strokovnimi svetovanji in razlago 

rezultatov pri teţavah s krvnim 

sladkorjem, holesterolom in krvnim 

tlakom. Opravljali bomo tudi 

meritve gleţenjskega indeksa - 

pretočnost arterijskega oţilja na 

nogah. 

Po oddelkih smo  razdelili  letake  s 

kuponom za zniţano ceno 

vstopnice. Vljudno vabljeni na I. 

sejem MEDICAL, kjer boste dobili 

koristne informacije za vaše 

zdravje. 

Več informacij najdete na www. 

pomurski-sejem.si 

 
Vodstvo 

 

 

ZAPISNIK 

SKUPNEGA SESTANKA 

STROKOVNEGA SVETA 

SPLOŠNE BOLNIŠNICE 

MURSKA SOBOTA 

 

Skupni strokovni sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota je bil v v 

torek 5.4.2016 z točko dnevnega 

reda Priprava na zunanjo 

akreditacijsko presojo. 

Direktor bolnišnice Bojan Korošec 

na kratko predstaviti aktualno 

dogajanje v bolnišnici. 

Strokovni direktor Daniel Grabar 

prisotne na kratko  seznani s 

programom zunanje akreditacijske 

presoje, ki bo 21 in 22. aprila 2016. 

Prisotne seznani, da je naša 

bolnišnica večkrat predstavljena 

kot primer dobre prakse in povedal, 

da bi bil rad, da izkoristimo to 

priloţnost za naše delo v korist 

pacientov.  

Pomočnica direktorja za področje 

ZN Metka Lipič Baligač nadaljuje s 

tem, da izpostavi, da je potrebno 

vse kar se pri pacientu izvaja 

dokumentirati v dokumentacijo 

zaradi varnosti pacienta in lastne 

varnosti.  

 Zdenka Gomboc v nekaj 

 iztočnicah osvetli aktivnosti v 

zvezi z  izvajanjem presoj. : 

Ključne ugotovitve na notranjih 

presojah SVK 

 Tako načrtovanje kot  

izvedba 2 NPK je potekala bolj 

učinkovito kot 1 NPK, Pohvala! 

 NPK so bile prepoznane 

 kot orodje za izboljšanje delovanja 

oddelka. 

 Nekateri oddelki so 

 izpostavili, da bi si ţeleli bolj 

pogostih presoj. 

Ključne ugotovitve so bile: 

 Pomanjkljivo izpolnjena  

pojasnilna dolţnost. 

 Odsotnost seznama 

 posegov/postopkov pri katerih je 

potrebno izvesti pojasnilno 

dolţnost. 

 Pomanjkljivo izpolnjen 

 terapevtski list (predpisovanje in 

aplikacija terapije. 

prisotnost/odsotnost alergij, 

ukinitev terapije (manjka ura 

ukinitve …). 

 Odsotnost kompetenc in 

 kliničnih pooblastil. 

 Odstopanja pri  

obvladovanju dokumentov. 

 Nedoslednost pri 

 spremljanju dnevnega napredka 

(BOP ND 75 01). 

 Register tveganj -odsotnost  

ali nerevidiranost RT). 

 Urejenost aparaturnih map 

 (pomanjkljive evidence 

preventivnega vzdrţevanje med. 

opreme). 

BOP%20ND%2075%2001%20Bele�enje%20spremljanja%20pacientovega%20dnevnega%20napredka%20zdravljenja.pdf
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 Pomanjkljivo izpolnjevanje 

 Varnostnega opomnika. 

 Nekalibrirana merila – 

 hladilniki v katerih se hranijo 

zdravila na oddelkih. 

 Opremljenost  

reanimacijskih vozičkov (seznami 

opremljenosti reanimacijskih 

vozičkov brez podpisa, datuma). 

V nadaljevanju je bil posebej 

predstavljen obrazec: Privolitev 

pacienta v zdravstveno obravnavo 

in ostala informirana soglasja pred 

invazivnimi posegi/postopki, kjer 

je opredeljen tudi status ne oţivljaj.  

 Matevţ Ruţič  pravnik 

 bolnišnice je podal mnenje kar se 

tiče zahteve status ne oţivljanja, 

kar je posebna zahteva standarda 

AACI. Izraţeno zavrnitev posega 

ne oţivljanja obravnava Zakon o 

pacientovih pravicah  in  kodeks  

medicinske deontologije Slovenije. 

Kot prvo mora biti pacient 

polnoleten, drugi pogoj pa je, da je 

poučen s strani osebnega zdravnika 

in pa tudi s strani zastopnika 

pacientovih pravic. V dvomu se 

zdravnik vedno mora odločiti za 

ţivljenje pacienta.  

V razpravi so se prisotni dotaknili 

naslednjih  zadev: 

- Boris Kous povedal, da je bil na 

seminarju, kjer je bilo govora tudi o 

pisnem soglasju za ne oţivljanje in 

je bilo izrecno povedano, da pisna 

izjava v primeru toţbe ne zdrţi.  

-  Irena Droţina je predlagala, da bi 

povabili prof. Balaţica z Inštituta 

za sodno medicino, da bi skupno 

poskušali razjasniti zadeve v zvezi 

z podpisano izjavo za ne oţivljanje.  

Sprejet je bil naslednji 

Sklep: V zvezi z izvajanjem 

podpisane izjave za ne oţivljanje 

pacienta  se bo prof. Balaţica 

povabilo na sestanek  strokovnega 

sveta v roku 3 mesecev.  

Zdenka Gomboc je v nadaljevanju 

prisotne opozorila, da se korektivni 

ukrepi v zvezi z izvajanjem 

notranjih presoj naj predloţijo 

najkasneje do 15.4. 2016.  

 Romana Rodajč  je v 

 imenu transfuzijskega odbora 

predstavila organizacijsko  

navodilo za sprejem hranjenje in 

izvajanje transfuzije katerega je 

namen predvsem varno, sledljivo in 

kakovostno izvajanje postopkov 

transfuzije v naši bolnišnici. 

Navodila se morajo uporabljati na 

vseh oddelkih.  Vsebina pa se 

nanaša na samo identifikacijo 

bolnika, pridobivanje soglasja za 

transfuzijo, naročanje krvi, 

rezervacijo enot krvi, urgentno 

izdajo, odvzem vzorca krvi za 

transfuzijske preiskave, prevzem 

krvnih komponent v enoti za 

transfuzijo in na oddelkih, 

hranjenje krvnih komponent na 

oddelku, vračanje neuporabljenih 

komponent, izvajanje transfuzije in 

sledljivost transfundiranih enotam 

krvi. Posebej izpostavila dejstvo,  

ko  bolnik pri transfuziji ne more 

sam dati soglasje, se morata 

podpisati tako zdravnik kot 

medicinska sestra. Komponente 

krvi, ki so različne se morajo 

prenašati v različnih prenosnih 

torbah. Zelo pomembno je, da se 

izvajalci transporta ob prevzemu 

krvnih komponent podpišejo in 

preverijo skladnost.  Ko izvajalec 

transporta prinese komponento na 

oddelek mora počakati, da 

medicinsko osebje preveri in se 

podpiše na priloţeno 

dokumentacijo. Po končani 

transfuziji se transfuzijski set z 

uporabljeno vrečko lahko zavrţe v 

infektivne odpadke šele po 24 urah. 

V tem  času pa mora biti shranjen v 

plastični  oz. prosojni ovojnini.  

Sprejet je bil naslednji 

Sklep: Skupni kolegij se je 

seznanil  z novimi navodili in 

pooblašča transfuzijski odbor, da 

stvar realizira in navodila  sprejme.  

 Renata Pleh vodja 

 bolnišnične prehrane in 

dietoterapije je predstavila  zadnjo 

 verzijo posodobljenega  

Organizacijskega navodila 

Prehranski priročnik- Katalog diet, 

ki vsebuje pisne postopke  oziroma 

navodila za izbiro prehrane /diete 

za bolnika. Katalog vsebuje vse 

aktualne posodobljene diete, ki se 

predpisujejo in pripravljajo v naši 

bolnišnici.  

Sprejet je bil naslednji  

Sklep: Skupni kolegij sprejema 

priročnik, ki tako stopi v veljavo in  

bo posredovan na vse  bolnišnične 

oddelke, kjer  mora biti na 

razpolago vsemu zdravstvenemu in 

negovalnemu osebju. 

Na vseh hospitalnih oddelkih 

morajo biti na razpolago v tiskani 

obliki tudi vsi  tekoči jedilniki 

osnovnih in terapevtskih diet, na 

razpolago mora biti v tiskani obliki 

zadnja verzija kataloga alergenov,  

pisna navodila za naročanje hrane, 

pisna navodila in seznam prehrane 

za posebne zdravstvene namene in  

navodila smernic dobre higienske 

prakse za delitev hrane na 

oddelkih.  

Vsi dokumenti bodo s strani Renate 

Pleh ponovno posredovani  

predstojnikom in glavnim sestram 

oddelkov. 

Opozorila je tudi na izvedbo prve 

prehranske ocene ob sprejemu 

bolnika, ki se mora opraviti v 

Birpisu. Navodila, kriteriji in način 

nadaljnje obravnave  prehransko 

ogroţenih pacientov bo potrebno 

pripraviti, za kar se predlaga 

ponovno imenovanje prehranskega 

tima bolnišnice 

 Daniel Grabar je predstavil 

 program presoje za 21. in 22. april 

2016. Posebej izpostavil novost pri 

presoji tj. varnost podatkov in 

dostop do računalnika 

(informacijska varnost);  

 Marija Kohek je opozorila, 

 da se naj izven bolnišnice ne hodi 

v filterskih  in zaščitnih oblačilih in 

obutvi; 

 Nada Bernat predstojnica 

 bolnišnice lekarne predstavila 

izvajanje  delovanja v zvezi z 

visoko tveganimi zdravili 

(transport, hranjenje), nabavo 

hladilnikov za hranjenje zdravil, 

novosti na področju naročanja  

narkotikov. 

 
prim. Daniel GRABAR, 

dr.med.spec.anest. 

strokovni direktor 

 
 

Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege 

pomočnica direktorja za področje ZN 

 

Zapisala: 

Joţica Viher 
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PREDSTAVITEV 

ZDRAVSTVENE NEGE NA  

INTERNEM IN PLJUČNEM 

ODDELKU SB MURSKA 

SOBOTA  

 

V ponedeljek 4.  aprila 2016  je bila 

predstavljena v okviru dneva 

odprtih vrat zdravstvena nega na 

internem in pljučnem oddelku. 

Predstavitev je bila namenjena 

članom Strokovnega društva 

medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Pomurja. Na 

začetku nas je pozdravilo vodstvo 

bolnišnice, uvodni nagovor pa je 

podala predsednica društva Daniela 

Morec. Interni oddelek pa sem na 

kratko z zgodovino in delovanjem 

danes predstavila sama. 

Predstavljene so bile naslednje 

vsebine: 

Program SVIT, Ivanka Rac, dipl. 

m. s. 

Zdravstveno vzgojno delo bolnika 

z Multiplo sklerozo, Alenka Duh, 

dipl. m.s., Katja Rajnar 

Snemanje Elektrokardiografa,  

Anita Vogrinčič Černezel, 

dipl.m.s., Aleksandra Gjura 

Balaţic, dipl. m. 

Zdravstvena vzgoja bolnika z 

inhalacijsko terapijo, Marija 

Holsedl. dipl.m.s. 

Nato je sledil ogled udeleţencev po 

internem in pljučnem oddelku. 

Predstavitve se je udeleţilo veliko 

število članov društva iz različnih 

zavodov. Zadovoljni so bili s 

strokovnimi vsebinami in nad 

urejenostjo nape bolnišnice. 

Zahvaljujem se vsem sodelavkam, 

ki ste sodelovale s prispevki in pri 

organizaciji. 

 
Tanja Kukovec,  dipl.m.s. 

glavna medicinska sestra  

Internega oddelka 

 

 

 

KONFERENCA  »HIGIENA 

ROK  2016 » NA 

MADŢARSKEM 

 

V Budimpešti  na Madţarskem je  

7.4.2016 potekala   konferenca  ob  

dnevu higiene rok za leto 2016. Na 

konferenci, ki je bila  hkrati 

mednarodna je bilo  prisotnih 320 

udeleţencev iz 12 evropskih drţav. 

Med udeleţenci  smo imeli čast biti 

tudi Slovenski predstavniki, ki smo 

si lahko pridobili energijo  in  nova 

znanja za delovanje na tem 

področju, kjer Slovenija ţal še 

močno zaostaja za  številnimi 

evropskimi  drţavami. 

Kongres  je potekal v organizaciji  

ministrstva za zdravje  Madţarske 

in  pod okriljem WHO. Med 

predavatelji različnih drţav je bil 

med najpomembnejšimi   Prof. 

Didier Pittet, ki na področju 

higiene rok deluje na globalnem 

nivoju kot izjemen strokovnjak. 

Hkrati gre  tudi za avtorja številnih 

znanstvenih člankov in 

raziskovalnih študij ter vodjo 

projektov  številnih aktivnosti  po 

celem svetu. Prof. Pittet je tudi 

soavtor smernic za higieno rok, ki  

so bile izdane s strani WHO. V 

svojih predavanjih  je na slikovit in 

izredno motivirajoč način 

predstavljal številna orodja in 

načine za delovanje na področju 

izboljšanja doslednosti higiene rok, 

kjer je potrebno aktivnosti 

intenzivno nadaljevati in 

stopnjevati po vsem svetu. 

Predstavil nam je tudi strategijo 

delovanja za daljše časovno 

obdobje na tem področju ter 

razloge za  izboljšanje doslednosti 

izvajanja razkuţevanja rok s strani 

zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev.  

V nadaljevanju  kongresa so bile 

predstavljene tudi številne 

praktične izkušnje in aktivnosti  iz 

znanih bolnišnic  Madţarske ter 

Romunije s strani predavateljev, ki 

na tem področju delujejo. Predavali 

so tako:  Dr. Emese Szilagyi iz 

kabineta ministrstva za zdravje 

Madţarske, Dr. Piroska Orosi iz 

medicinske fakultete Debrecen, Dr. 

Andreea Moldovan iz bolnišnice 

Brasov v Romuniji, Dr. Kamilla 

Nagy iz univerzitetnega centra 

Szeget ter drugi. 

Med zelo zanimivimi predavanji   

je bilo tudi  predavanje s  ključnimi 

povzetki vseh  dosedanjih študij na 

področju urejenosti rok ter umetnih 

in lakiranih nohtov. Predstavila ga  

je predstavila Dr. Erzsebet Rakay 

iz bolnišnice Saint John Hospital. 

To predavanje je med udeleţenci 

naredilo pomemben vtis tudi zato, 

ker smernice WHO ţe leta 

opozarjajo na pomen« ustrezne 

urejenosti roke« za varno in 

učinkovito razkuţevanje in je zato 

pomembno zavzeti enotno stališče 

o umestitvi tega dejstva  v vsak 

standard za higieno rok širom 

celotne Slovenije.  

Udeleţencem so se porodile 

številne  dobre ideje in sklenili 

smo, da bo potrebno tudi v 

Sloveniji  premakniti voz delovanja 

naprej, kajti večkratno odporni 

mikroorganizmi  so vedno bolj 

prisotni  in varnost bolnikov je 

vedno bolj ogroţena. Potrebno se je 

začeti na vseh nivojih in v 

celotnem zdravstvenem sistemu 

zavedati, da imamo poceni orodje;  

ki lahko postane tudi način za 

varčevanja, in to je preprosto v več 

kot  90%  prav ukrep higiene rok. 

Močno sporočilo bo potrebno 

aplicirati z malo sredstvi v širok 

krog zaposlenih še bolj intenzivno, 

ter podkrepiti dejanja z merjenje: 

direktnim opazovanjem ter 

dodatnimi inovativnimi načini. 

Prof. Pittet je dejal »Adapt to 

adopt«, kar pomeni, da je potrebno 

najti pravi način za vsako okolje. 

Na kongresu je bil predstavljen  

tudi moto letošnjega dneva  higiene 

rok, ki se glasi: »POGLEJ SVOJE 

ROKE,   HIGIENA ROK ZA 

VARNO KIRURŠKO 

OBRAVNAVO.«  

 
Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija), dipl.m.s. 

 
 

ASTMA IN KOPB 

 

Od 8. 4. do 9. 4. 2016 smo se 

udeleţili Pulmološke sekcije v 

Zrečah na temo Astma in kronična 

obstruktivna pljučna bolezen 

(KOPB). Poučili so nas, da 

moramo dajati velik poudarek na 

prehrano, gibanje in psihološko 

obravnavo bolnika s KOPB. 

Predstavljeni so bili tudi vsi 

diagnostični postopki za odkrivanje 
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astme in kronične obstruktivne 

pljučne bolezni. Podrobno je bila 

predstavljena neinvazivna 

ventilacija (NIV) pri poslabšanju 

KOPB in njen pomen.                                                                                                                                                       

Dopolnili smo svoje znanje glede 

obstruktivne apneje v spanju in 

obstruktivne motnje ventilacije, kar 

bomo dobro uporabili pri našem 

delu na oddelku. V sklopu 

pulmološke sekcije smo se 

udeleţili tudi delavnic, kjer smo 

osveţili svoje znanje glede 

inhalacijske terapije, spirometrije, 

virov kisika in uporabe tehnik 

varčevanja z energijo pri KOPB. 

 
       

Tadej Kozar, ZT 

Marjana Škafar, ZT 

Pljučni oddelek 

 

 

OBVESTILO  V ZVEZI Z 

OMARICAMI ZA PRVO 

POMOČ 

 

Na seji Odboru za varnost SB MS, 

je bilo obravnavano  področje  prve 

pomoči in ustreznosti omaric za 

prvo pomoč v bolnišnici.  

Odgovorne osebe na oddelkih in 

sluţbah naj čim prej ( vsekakor do 

presoje) preverijo skladnost 

vsebine z listo zahtevane vsebine, 

ki se nahaja v  omarici oziroma 

skladnost s Pravilnikom o prvi 

pomoči in ustreznost rokov 

uporabe vsega sanitetnega 

materiala 

Ne naročajte novih omaric, ogrodje 

omarice ostane in ostane tudi 

vsebina, ki je še uporabna. Naroči 

se samo sanitetni material, ki mu je 

pretekel rok uporabe in pa material, 

ki v omarici manjka. Sanitetni 

material se naroči v lekarni 

bolnišnice. 

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

 

 

 

NOVI ZAKON O JAVNEM 

NAROČANJU (ZJN-3) 

 

Dne 1.4.2016 je pričel veljati novi, 

ţe četrti, zakon o javnem naročanju 

– ZJN-3 ((Ur. l. RS štev. 91/2015). 

S tem se v slovenski pravni red 

prenaša dve evropski direktivi, 

katerih glavna cilja sta: 

Večja fleksibilnost in poenostavitev 

postopkov oddajanja javnih naročil, 

zasledovanje sekundarnih politik, 

predvsem okoljskih, socialnih in 

delovnih politik, ter spodbujanje 

inovacij. 

In katere so spremembe? 

Mejne vrednosti za izbiro postopka 

so v nekaterih primerih višje, 

dodana so nova temeljna načela 

(okoljska, socialna), 

nekateri postopki so novi, drugi 

dopolnjeni in spremenjeni, 

krajšajo se roki v postopkih,  

uvajajo se nove rešitve, ki 

skrajšujejo trajanje postopka 

(objave odločitev na portalu, 

obvezna obrazloţitev izbire…),  

postopno se uvaja e-Naročanje (e-

obrazci, e-katalogi, e-ponudbe), 

dopušča se spremembe pogodb, če 

so izpolnjeni določeni pogoji, 

spremembe so pri plačilu in 

delovanju s podizvajalci, 

spodbujanja se izbira na podlagi 

stroškov v ţivljenjski dobi, 

večja transparentnost,… 

Ţe sedaj pa lahko ugotovimo, da 

ZJN-3 posega tudi v naročila, ki s 

samim zakonom niso zajeta in sicer 

pod pragom za objavo na portalu 

javnih naročil, to je pod 20.000 

EUR za blago in storitve in 40.000 

EUR za gradnje. Gre za tako 

imenovana evidenčna naročila kjer 

je naročnik dolţan upoštevati 

načelo gospodarnosti, učinkovitosti 

in uspešnosti ter načelo 

transparentnosti ter voditi evidenco 

o njihovi oddaji.  

Ena izmed novosti je seznam 

evidenčnih naročil. Naročnik bo 

moral vsako leto do zadnjega dne 

februarja na svoji spletni strani ali 

na portalu javnih naročil objaviti 

tudi seznam javnih naročil, ki so 

bila oddana preteklo leto in katerih 

ocenjena vrednost je niţja od 

mejnih vrednosti (20.000 oz. 

40.000 EUR brez DDV)  ali višja 

od 10.000 evrov brez DDV, ki 

zajema: 

 opis predmeta, 

 vrsta predmeta in 

 vrednosti oddanega naročila brez 

DDV,  

naziv gospodarskega subjekta, ki 

mu je bilo naročilo oddano. 

Pri tem bo potrebno upoštevati 

istovrstnost naročil (npr. 

pohištvena oprema, arhivi, 

računalniška oprema, razni drugi 

istovrstni drobni inventar, ki se čez 

celo leto pojavlja po različnih 

oddelkih). Tako več ne bo mogoče 

naročati blago samo preko 

naročilnic, saj se v letnem znesku 

preseţejo mejne vrednosti, ampak 

bo potrebno izpeljati ustrezne 

postopke.  

Ali bo ZJN-3 prinesel izboljšave na 

področju javnih naročil blaga, 

storitev in gradenj bo pokazala šele 

praksa, ki se bo oblikovala tako na 

strani naročnikov (uporabnikov) 

kot tudi na strani ponudnikov.  

 
mag. Andreja Stepanović, 

Strokovna sodelavka za javna naročila 

 

 

AKCIJA ZBIRANJA 

ZAMAŠKOV SE 

ZAKLJUČUJE 

 
S 15. Aprilom bomo končali z 

akcijo zbiranja zamaškov za Nejca. 

Hvala vsem, ki ste mi kakorkoli 

pomagali, vsem, ki ste vestno 

zbirali in prinašali zamaške in nam 

s tem pripomogli, da  bo naš Nejc 

čez nekaj dni stopil na pot, za 

katero upamo, da ga bo počasi, a  z 

veliko poguma in vztrajnostjo 

pripeljala do cilja, ki smo si ga 

zadali.  

Hvala Vam, da po tej poti hodite z 

nami.  
                                                                             

Mateja Barbarič 

Kirurški oddelek 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek:  
- Gost  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« je 

bil prim.  Slavko Kramberger, 

dr. med., spec. ortoped, 

predstojnik  Oddelka za 
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ortopedijo,  tema oddaje  

»Zoţen ledveni hrbtenični 

kanal – ledvena bolečina« 

- Dan odprtih vrat 

Internega in Pljučnega oddelka  

 Torek:  
- Skupni sestanek 

Strokovnega sveta bolnišnice 

in Strokovnega sveta za 

področje zdravstvene nege  

-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Izpuščajne 

bolezni« predaval  je Leon 

Köveš, dr. med. 

 Sreda: 
- Sestanek za boljše 

upravljanje čakalnih seznamov  

in dob na Ministrstvu za 

zdravje, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int. in 

strokovni direktor prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. 

 - 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: 
- 8. sestanek Odbora za varnost  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek:  
- Delovni sestanek skupine 

za standarde (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Torek:  
- 14. Seja Odbora 

bolnišnične dejavnosti 

Skupščine Zdruţenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int. 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Šepanje pri 

otroku« predavala  bo Neja 

Roškar, dr. med. (predavalnica 

na otroškem oddelku) 

 Sreda:. 
- 4. seja Poslovnega odbora 

Konzorcija za zagotovitev 

finančnih sredstev za nabavo 

avtobusa za odvzem krvi na 

terenu, direktor Bojan Korošec, 

dr. med., spec. int. 

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Resterilizacija materiala za 

enkratno uporabo«, predavala 

bo Sandra Čarni, sanitarni 

inţenir (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Petek:  
- Nacionalni center za 

hemofilijo RS, UKC Ljubljana  

(pediatrija in hematologija), 

Strokovni svet Društva 

hemofilikov Slovenije in 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota organizirajo Regionalni 

seminar Nujna stanja pri 

prirojenih in pridobljenih 

motnjah strjevanja krvi in 

vloga regijske bolnišnice 

(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka) 
 

 
 

Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364            462 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2251 

5,30          4,64 

ŠT. NOVOROJ:               19          

DOJ. MATERE:                                       3 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

“Nikoli ne pusti spominom, da so 
veličastnejši od tvojih sanj in 

prihodnosti."  
(Doug Ivester) 

 

 

 

 

 

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/

