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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 16.05.2016                                          Štev.: 721 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA 

OB DNEVU MEDICINSKIH 

SESTER NA BLEDU 

 

 
 

Ob mednarodnem dnevu 

medicinskih sester in babic je bila 

12. maja slavnostna akademija na 

Bledu.  

Ţe dopoldne je potekal 15. 

Simpozij pod naslovom 

Medicinske sestre- moč za 

spremembe: Vpliv na izboljševanje  

( proţnosti) zdravstvenega sistema.  

Na slavnostni akademiji nas je 

nagovorila ministrica Milojka 

Kolar Celarc, ki je poudarila 

pomen dela in kakovostne 

obravnave medicinskih sester za 

naše paciente. 

Na slavnostni akademiji so bila 

podeljena najvišja priznanja 

Zbornice – Zveze. Zlate znake so 

prejele: Marija Maruša Brvar, 

Andreja Krajnc, dr. Mateja 

Lorber, Ema Mesarič, Barbara 

Moţgan, Mira Peroša, Damjana 

Polanc, mag. Joţica Ramšak 

Pajk in Vladimira 

Tomšič. Priznanje Angele Boškin 

za ţivljenjsko delo je prejela 

Maruša Šolar, ki je svoje ţivljenje 

posvetila zdravstveni negi 

pacientov, preteţno na področju 

duševnega zdravja in medicine 

dela, prometa in športa in je 

pomembno prispevala k 

detabuizaciji psihiatrične diagnoze 

v druţbi. 

Najbolj smo se razveselili Zlatega 

znaka Eme Mesarič, dipl. m. s., 

zaposlene na NIJZ,  ki je  ţe dolga 

leta deluje na področju preventive v 

našem Pomurju in je s svojim 

zdravstveno vzgojnim delom in 

znanjem pomagala izboljšati 

zdravje naših Pomurcev. 

Po akademiji je sledilo prijetno 

druţenje in izmenjava izkušenj iz 

različnih delovnih sredin. 

  
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

 

POROČILO 

AKREDITACIJSKE 

PRESOJE 

 

Po opravljeni ponovni zunanji 

akreditacijski presoji, ki je v naši 

bolnišnici potekala 22. In 

23.4.2016,  smo prejeli poročilo 

presojevalcev. Ţe med samo 

presojo je bilo ponovno potrjeno, 

da smo bolnišnici, v kateri zavzeto 

delamo na področju kakovosti, 

potrebujemo pa doslednejšo 

zavzetost vseh izvajalcev in prenos 

znanja v konkretna področja 

izvajanja storitev. Sistematičnost 

dela zdravnikov s poenotenim 

pristopom in dorečenostjo pravil 

postopanja je osnovno orodje 

zagotavljanja varnosti pacientov. 

Ukvarjanje s tveganji in pozornost 

preprečevanja bolnišničnih okuţb 

so nadgrajevanja zagotavljanja 

varnosti pacientov. 

 

V poročilu navedene ugotovitve se 

praktično skladajo z našimi izsledki 

in potrjujejo uspešnost lastne 

zavzetosti zagotavljanja 

kakovostne in varne oskrbe 

pacientov: 

 

Medicinsko osebje – podatki o 

uspešnosti. Zbiranje podatkov o 

uspešnosti zdravnikov, kot zahteva 

standard v točki 8.4, vključno z 

analizo in pregledovanjem, na več 

oddelkih v SB Murska Sobota je 

potrebno poenotiti in nadgraditi.  

 

Obvladovanje tveganj - Kot je bilo 

ugotovljeno na presoji leta 2015, ni 

zagotovljena razpoloţljivost 

zdravnika specialista v enoti 

intenzivne terapije. Razpoloţljivost 

je v zadnjem letu izboljšana, 

vendar se še vedno obravnava kot 

tveganje za bolnišnico. 

Tveganje predstavlja tudi neaţurno 

vrednotenje preiskav 

hospitaliziranih pacientov. 

 

Bolnišnične okuţbe – Ob pojavu 

večjega števila rezistentnih 

patogenov v bolnišnici postaja 

prevencija širjenja bolnišničnih 

okuţb vse bolj zahtevna. Skrb za 

pripomočke radioloških preiskav je 

potrebno izboljšati in na vseh 

nivojih izvajanja radioloških 

preiskav morajo radiološki inţenirji 

skrbeti za varno okolje. 

 

Patologija – pacientove pravice – 

Potrebno je urediti nadzor nad 

izvajalci pogrebnih storitev v 

bolnišnici. Po urejenem načinu 

dostopanja izvajalcev, je potrebno 

poskrbeti še za nadzor nad 

njihovimi postopki.  

 

Farmacevtske storitve – Več 

manjših odstopanj v praksi 

rokovanja in shranjevanja 

farmacevtskih pripravkov in  

preverjanja rokov je potrebno 

poenotiti ali na novo doreči. 

 

Patologija – laboratorijske storitve 

Naročanje histopatoloških preiskav 

je potrebno opredeliti z enotnimi 

navodili z natančnejšo določitvijo 

razmejitve med zadostnostjo 

makroskopskega pregleda in 

potrebo mikroskopiranja.  

 

Informacijska tehnologija – 

Vprašanje varnosti in dostopnosti 
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do streţnika informacijskih 

storitev.  

Pacientove pravice – zagotavljanje 

zasebnosti in varnosti pri jemanju 

vzorcev 

Preprečevanje okuţb – primerna 

zaščita laringoskopov, ureditev 

naslonjal za roke na stolih 

Sluţba prehrane – ni dietetika 

Nevarne snovi – skladiščenje in 

rokovanje v ambulantah internega 

oddelka 

Informacijska tehnologija – 

oddaljen dostop, politike 

odjavljanja 

Pozitivna naravnanost sodelavcev 

bolnišnice in dovzetnost za iskanje 

dobrih rešitev so bile bistvene 

odlike, ki so jih zaznali zunanji 

presojevalci. Njihova prizadevanja 

so bila usmerjena v zagotavljanja 

nadgrajevanja doseţene uspešnosti 

naše bolnišnice na področju 

kakovostne in varne oskrbe 

pacientov. 

 Vodstvo bolnišnice pozdravlja 

pozitivne zaključke, jih pa smatra 

kot dodatno obvezo in nov izziv, da 

na tem temeljnem področju oskrbe 

pacientov, nadaljujemo z zavzetim 

delom in prizadevanja usmerjamo v 

nadgrajevanje sistematičnosti in 

poenotenja. Vsem sodelavcem se 

za doseţeno zahvaljujemo, z 

gotovostjo, da si ţelimo in 

zmoremo najti še ustreznejše 

rešitve sistematičnega 

zagotavljanja kakovostne in varne 

oskrbe. 

 
 Prim.asist. Daniel Grabar, dr.med.,spec 

Strokovni direktor  

 

FOOT and FOOD 

 

Slovenci smo po številu amputacij 

zaradi diabetičnega stopala na 

neslavnem predzadnjem mestu v 

Evropi. Tudi zaradi tega smo se 

sodelavci dodatno izobraţevali na 

področju diabetičnega stopala in 

sicer v okviru strokovnega srečanja 

FOOD and FOOT, ki je potekalo 

 med 13. in 14.5.2016 v Portoroţu. 

Ugledni predavatelji iz Evrope in 

Amerike so nam poleg teoretičnega 

znanja predstavili  tudi praktični 

pristop k oskrbi stopala bolnika s 

sladkorno boleznijo. Veliko časa je 

bilo posvečenemu bolniku z 

odpovedjo dvotirne peroralne 

terapije. Predstavljene so bile 

novejše skupine zdravil kot so 

zaviralci DPP4 in SGLT 2 ter 

agonisti GLP 1 receptorjev. 

Ponovno je bil poudarjen pomen 

dobre urejenosti glikemije v času 

nosečnosti tako pri bolnicah s 

sladkorno boleznijo tipa 1 in 2 kot 

pri bolnicah z nosečnostno 

sladkorno boleznijo, ko ţelimo s 

zdravim ţivljenjskim slogom in po 

potrebi z insulinskim zdravljenjem 

doseči normoglikemijo (krvni 

sladkor na teše pod 5,3 mmol/l in 

90 minut po obrokih  pa manj kot 

6,6 mmol/l). 

Z zadovoljstvo ugotavljamo, da 

večino povedanega obvladamo, ţal 

pa zaradi slabe dostopnosti 

bolnikov do naše diabetološke 

ambulante, tega znanja vedno ne 

uspemo prenesti v prakso. V 

upanju, da bomo med drugim 

zmanjšali število amputacij, poleg 

presejalnega testa za diabetično 

stopalo in meritev gleţenjskega 

indeksa od lanskega leta deluje tudi 

ambulanta za diabetično stopalo, 

kjer izvajamo še doplersko 

preiskavo ţilja spodnjih okončin, 

svetlobno terapijo in malo kirurgijo 

diabetičnega stopala. 

  
Nataša Pitz,dr.med.,spec.inter. 

 Sodelavci diabetološke ambulante 

 

 

ZA DOBRO LEDVIC – 

EDUKACIJA BOLNIKOV S 

KRONIČNO LEDVIČNO 

BOLEZNIJO 

 

V soboto 7. maja sva se s 

sodelavko iz odseka za 

hemodializo udeleţila enodnevnega 

strokovnega izobraţevanja z 

naslovom: Za dobro ledvic – 

edukacija bolnikov s kronično 

boleznijo. Predavanje je potekalo v 

Ljubljani v hotelu MONS. 

Glavna tema predavanja je bila 

edukacija bolnikov, ki se 

pripravljajo na hemodializo, 

peritonalno dializo in 

transplantacijo ledvice. V celostno 

obravnavo bolnika kateri bo 

educiran, bi naj bil vključen 

celostni tim zdravstvene oskrbe. To 

so zdravnik, dipl. medicinska 

sestra, dietetik, psiholog in socialni 

delavec. Le tako lahko pacienta 

psihično in fizično pripravimo na 

eno izmed oblik zdravljenja. 

Predavatelji so nam podali, kako 

lahko z dobro in uspešno edukacijo 

zmanjšamo število hospitalnih dni, 

obiskov pri zdravniku, ter obiskov 

v urgentnem centru. Bolnik kateri 

je o svoji bolezni dobro educiran, 

lahko z svojim zdravim načinom 

ţivljenja pomaga podaljšati čas do 

pričetka hemodialize. 

Po koncu predavanja smo s testom 

preverili kaj smo se naučili. 

 
                                                                                          

Zadravec Simon, dipl. zdr. 

                                      Crnkovič Darja, zt. 

 

 

ZNANJE V SODOBNI 

ENDOSKOPIJI 

 
Pod tem naslovom je potekalo 

strokovno srečanje Sekcije 

medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v endoskopiji in sicer 

6.5.2016 in 7.5.2016 v Rogaški 

Slatini. Iz naše bolnišnice sva se ga 

udeleţila Nada Bac dipl. ms. in 

Manuel Jug dipl. zn.. Program je 

bil sestavljen iz več sklopov. V I. 

sklopu so nam predstavili posebne 

skupine pacientov v endoskopiji 

med katere spadajo slepi in 

slabovidni, pacienti z duševno 

motnjo in priprava otrok na 

endoskopski poseg... V II. sklopu je 

bil poudarek na prostorskem in 

higienskem reţimu v endoskopiji. 

Predstavljen nam je bil model 

idealne endoskopske enote, h 

kakršni bi morala strmeti vsaka 

bolnišnica, ki ima endoskopsko 

enoto zaradi varnosti zaposlenih in 

pacientov. V III. sklopu so bili 

zajeti zapleti pri endoskopskih 

posegih, tu je bilo posebej 

izpostavljeno delo z pacienti na 

antikoagulantni terapiji. 

Endoskopski posegi se uvrščajo 

med velike posege z velikim 
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tveganjem za krvavitev. Skrbna 

priprava pacienta na poseg 

omogoča varno izvedbo. Za varno 

izvedbo je pomembno učinkovito 

sodelovanje med pacientom in 

medicinskim osebjem različnih 

strok. Prikazana je bila tudi tabela, 

katera je prikazana spodaj za 

pripravo pacienta na velik poseg z 

velikim tveganjem za krvavitev. 

 

Strokovno srečanje smo zaključili z 

učnimi delavnicami, kjer smo 

obnovili pravilno uporabo osebne 

varovalne opreme, ročno in strojno 

razkuţevanje endoskopov ter 

reprocesiranje endoskopskih 

pripomočkov za večkratno 

uporabo. 
 

Manuel Jug dipl. zn. 

Interni oddelek- endoskopije  
 

 

 

STROKOVNO INTERNO 

IZOBRAŢEVANJE-  

APLIKACIJA ZDRAVIL 

Termin za izobraţevanje o 

aplikaciji zdravil, ki ga  izvaja 

asist. Alenka Premuš Marušič, 

mag. farm., spec. klin. farm. za 

mesec maj je : 31.05.2016, 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 ali na tel.št. 

313. Večji oddelki naj planirajo 3 

zaposlene, manjši 2 zaposlena. 

Izobraţevanje je obvezno za vse 

zaposlene v zdravstveni negi. 

Termin za omenjeno izobraţevanje 

za mesec junij je : 07.06.2016. 

Nadaljnji termini bodo objavljeni 

naknadno.                                 

 Nataša Kreft dipl. m. s.,  

mag. zdrav.– soc. manag 

 

 

USPOSABLJANJE ZA 

MENTORJE 

 

V torek 10. maja je na Alma Mater 

Euroaea potekalo predavanje za 

klinične mentorje, ki so se ga 

udeleţili slušatelji tako iz naše 

bolnišnice, kakor tudi drugih 

zdravstvenih ustanov v Pomurju. 

Predavanje je zaradi velikega 

zanimanja potekalo v prostorih 

Zavarovalnice Triglav.  

Uvodni pozdrav sta imela doc. ddr. 

Joca Zurc, predstojnica 

zdravstvenih programov, ki je pred 

kratkim uspešno zagovarjala ţe 

svoj drugi doktorat, za kar ji vsi še 

enkrat iskreno čestitamo, ter pred. 

Edvard Jakšič, mag. zdr. nege, 

predstojnik programa zdravstvena 

nega na Alma Mater Europaea.  

Sledilo je predavanje doc. ddr. Joca 

Zurc podnaslovljeno "Didaktični 

vidiki mentorstva v kliničnem 

okolju pri študentih zdravstvene 

nege". Spoznali smo različne 

didaktične pristope pri delu s 

študenti v klinični praksi, ter kako 

se izognemo različnim zapletom, ki 

lahko pri posameznem delu s 

študentom nastanejo.  

Sledilo je predavanje Mateja 

Jakšič, univ.dipl.psihologinje, ki 

nam predstavi lik mentorja. Poudari 

nam, da delu s študentom ni lahko 

delo, saj podajanje znanja ni 

zmoţen vsak izmed nas, saj se 

študenti med seboj močno 

razlikujejo, tako po značaju, kakor 

tudi drugih značilnostih. 

"Pričakovanja Alma Mater 

Europaea od zdravstvenih in 

socialnih institucij v kliničnih 

okoljih" nam predstavil pred. 

Edvard Jakšič, mag. zdr. nege. 

Povedal man je, da se vsi moramo 

zavedati, da pripravništva v obliki 

kot je bilo prej ni več, zato se 

morajo diplomanti različnih 

postopkov in posegov naučiti v 

času študija. 

Pred. Metka Lipič Baligač, 

mag.zdr.nege, pomočnica 

direktorja za področje zdravstvene 

nege v SB M.Sobota nam prestavi 

Splošno bolnišnico Murska Sobota, 

kot učno bolnišnico. Pove nam, da 

je naša bolnišnica učna baza za 

različne zdravstvene profile, tako 

medicinske sestre, zdravnike, 

fizioterapevte.    

Na koncu je sledilo še poročanje 

visokošolskih učiteljev mentorjev v 

kliničnem okolju o poteku 

kliničnega usposabljanja in sicer 

pred. Šabjan Leon, mag.zn, pred. 

Šumak Irena, mag zn., pred. Šemrl 

Simon, dipl.zn., uni.dipl.org., pred. 

Jakšic Leon, mag.zn. V imenu vse 

nas ga je izredno lepo predstavil 

pred. Šabjan Leon, mag.zn., ki je 

predstavil, kaka potekajo klinična 

usposabljanja za študente ECM v 

naši bolnišnici. Poudaril, je da je 

klinično usposabljanje od študenta 

zahteva zelo veliko odrekanja, tako 

letnega dopusta, prostih ur,.., saj so 

ti študenti, po večini vsi zaposleni, 

ter si tako morajo organizirati svoje 

profesionalno delo v njemu lastni 

instituciji s klinično prakso pri nas 

oz. drugi ustrezni instituciji glede 

na letnik študija.  

Sledilo je druţenje ob glasbi in 

pijači ter tako izmenjava različnih 

mnenj v sproščenem vzdušju. 

 
Pred. Šemrl Simon, dipl.zn., uni dipl.org. 

 
 

OBVESTILO O VIŠINI PLAČE 

ZA MESEC APRIL! 

 

V mesecu aprilu je plačo prejelo 

1007 zaposlenih, bruto plača z 

vsemi dodatki in neto izplačili 

(skupaj bruto II) je znašala za 

celotno bolnišnico 2.309.387,48 

EUR.  

Bruto plača zaposlenega (bruto I z 

vsemi dodatki in izplačanimi 

nadurami) je po višini v mesecu 

aprilu znašala:  

- najniţja  bruto plača za 

 celomesečno prisotnost 

790,73 eur,  

- najvišja bruto plača 

8.979,40 eur,  

- povprečna bruto plača 

1.841,19 eur, 

- plača direktorja 4.521,00 

eur bruto I. 

Vodstvo  

mailto:natasa392@gmail.com
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OBVESTILO 

 
Zaradi preureditve telefonske 

centrale v eno klicno številko, vas 

obveščamo, da so se spremenile 

klicne interne telefonske številke 

od 600 do 689 v 800 do 889. Torej 

spremenila se je prva številka 6 v 8. 

Ostalo ostane nespremenjeno.  

Številke klicane od zunaj se torej 

pričnejo s številko 02 5123 ter  

interna številka.  

 
Vodstvo 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
  Torek:  

- Obvezni seminar  za 

pripravnike zdravstvene nege   

 Sreda:  

- Interno strokovno 

predavanje na temo: Atipični 

zlomi stegnenice, predaval je 

Sašo Stankovič, dr. med., spec. 

kirurg  

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek:  
- 8. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Torek:  
- Delovno srečanje z 

naslovom »Vodenje 

sestankov ekipe – sestanki 

kot orodje informiranja in 

motiviranja« v okviru 

izobraţevalnega programa za 

srednji management  (RIS 

dvorec Rakičan) 

- Obvezni seminar  za 

pripravnike zdravstvene nege 

(mala sejna soba V. nadst. Krg. 

bloka) 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Sladkorna 

bolezen tip 1« predavala  bo 

Klementina Šafar, dr. med. 

(predavalnica na otroškem 

oddelku) 

 Sreda:. 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Obravnava ţivljenjsko 

ogroţenega bolnika skozi vrata 

urgentnega centra«, predavala 

bo Ivanka Lovrenčec, s. m. s 

(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka) 

 Četrtek: 
-  Delovni sestanek 

Skupine za kronične rane 

(knjiţnica V. andst. Krg. bloka) 
 

 
 

Tajništvo: 
Darja Cigut 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364            422 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2071 

5,30          4,46 

ŠT. NOVOROJ:              15      

DOJ. MATERE:                                       8 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Biti pripravljen je veliko,  
znati čakati, je še več,  

toda izkoristiti  
pravi trenutek, je vse.  

 
Arthur Schnitzler 

 

 

 

 

 

 

 

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/

