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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 20.06.2016                                          Štev.: 726 

ZAPISNIK 

15. seje strokovnega sveta za 

področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota 

 

15. seja strokovnega sveta je bila v 

četrtek 16.6.2016 z naslednjim 

dnevnim redom 

1. Pregled  in potrditev zapisnika 

zadnje seje 

2. Aktualno dogajanje 

3. Kakovost – akcijski načrt po 

presoji 

4. Razno 

Sejo je odprla in vodila pomočnica 

direktorja za področje zdravstvene 

nege ga. Metka Lipič Baligač.  

Predlagani dnevni red je bil 

soglasno sprejet. 

Pod točko 1 dnevnega reda je bil 

zapisnik 14. seje strokovnega sveta 

za področje  zdravstvene nege 

Splošna Bolnišnica Murska Sobota  

soglasno sprejet. 

Pod točko 2 dnevnega reda 

Aktualno dogajanje je 

- G. Bojan Korošec je povedal, da 

je v prvi polovici leta manjša 

realizacija od predvidene. Največja 

odstopanja so v internistiki. V  

nadaljevanju leta upa na trend 

izboljšanja, tudi zaradi sledenja 

usmeritvam zaposlovanja. 

Internistika je pridobila nekaj novih 

specialistov. 

- Povedal je tudi, da smo s strani 

Ministrstva za zdravje pridobili 

dodatna sredstva za skrajšanje 

čakalnih dob in sicer za ortopedske 

operacije, operacije na oţilju in 

operacije na področju urologije. 

Zaradi teh sredstev je bilo  moţno 

skleniti podjemne pogodbe z 

izvajalci teh storitev. S tem 

programom bodo pridobili bolniki, 

zdravstveni delavci in bolnišnica. 

- Laboratorij se bo do konca leta 

preselil v nove prostore pod 

urgentnim centrom. V pripravi pa 

so tudi načrti za funkcionalno 

preureditev bolnišnice predvsem na 

področjih  kardiologije, dialize, 

nevrologije in ortopedije. 

- Poudaril je, da je čutiti izboljšanje 

vzdušja v bolnišnici, se naprej pa je 

problem v komunikaciji. Zato se na 

to temo v jeseni pripravljajo 

predavanja, predvsem za novo 

zaposlene sodelavce. 

- Opozoril je, da je potrebno 

naloge, ki so nam naloţene 

opravljati vestno in za njih 

prevzemati tudi odgovornost. 

- Končal je z ţeljo, da bo naslednja 

polovica leta za vsaj nekaj 

procentov boljša v zadovoljstvo 

vseh zaposlenih. 

- G. Marjan Maček je pojasnil, da 

so poslovni rezultati primerni 

stroškom dela predvsem zaradi 

napredovanj. Se pa ves čas iščejo 

moţnosti za dodatne prihodke 

(dodatni program za skrajševanje 

čakalnih dob, s povečanjem uteţi, s 

povečanjem perspektivnega  

programa, CT in MR bosta plačana 

po realizaciji).  

- S tem načinom dela smo na poti 

da poslujemo pozitivno, čeprav bo 

končni obračun šele v marcu 2017. 

Pogoj  za pozitivno poslovanje pa 

je tudi, da planirani program 

naredimo. 

- Likvidnost bolnišnice se je 

izboljšala, zato  bo bolnišnica v 

drugi polovici leta najela kredit, ki 

bo namenjen nakupu novega CT 

aparata in nabavi druge medicinske 

opreme. 

- Direktor je k temu dodal, da 

moramo slediti trendom, novostim, 

ker le tako bomo lahko obstali med 

pomembnimi bolnišnicami. 

- Strokovni direktor je prav tako 

poudaril pomen kreativnosti, 

inovativnosti in dobre prakse. 

Zahvalil pa se je za ţe dosedanji 

prispevek vsakega posameznika in 

vsem zaţelel uspešno delo še 

naprej. 

Razvnela se je razprava o 

razporeditvi prostorov znotraj 

bolnišnice. Sprejet je bil sklep: 

Vsak oddelek lahko zbere predloge 

za prostorske potrebe, njihovo 

prerazporeditev in jih predstavi 

vodstvu bolnišnice. Le–to jih bo 

preučilo in podalo odgovor, saj gre 

pri funkcionalni preureditvi za 

dolgoročne plane. 

Po točko 3 dnevnega  reda je  ga. 

Zdenka Gomboc  na kratko 

predstavila rezultate presoje. 

Povedala je, da je akcijski načrt 

pripravljen in oddan. Za neskladje 

na področju obvladovanja okuţb je 

bil skrajšan rok za realizacijo na 

30.6.2016. 40% ukrepov akcijskega 

načrta je bilo ţe izvedeno. 

Realizacija 7 ukrepov je vezana na 

rok 30.6.2016, zato se nosilci teh 

ukrepov naprošajo za realizacijo.  

Podrobno poročilo in akcijski načrt 

je bil posredovan. 

4 točka kolegija je naprej bila 

namenjena upokojitvi Nade Časar, 

odgovorne medicinske sestre na 

oddelku patologije. Ga. Metka 

Lipič Baligač je povzela njeno 

strokovno pot do upokojitve in se ji 

zahvalila za strokovni prispevek, 

razumevanje in dobro energijo, ki 

jo je širila s svojim delom med vse 

zaposlene. Njena naslednica je ga. 

Natalija Stanko Henzlin. 

Ga. Metka Lipič Baligač je 

čestitala g. Joţefu Sevru, ki je 

pridobil naziv magister po uspešno 

opravljenem študiju. Njegovo 

magistrsko delo  Zadovoljstvo 

zaposlenih v akridetirani bolnišnici 

bo predstavljeno na eni izmed 

modrih sred. 

Vse navzoče je obvestila,  da bodo 

negovalne vizite potekale po 

predvidenih terminih. 

V jeseni bo izveden 7. Simpozij o 

kronični rani v dvorani gledališča 

Park.  Okvirni program je ţe 

nastavljen, če pa ţeli še kdo 
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sodelovati naproša, da čimprej 

pošlje predlog. 

Na kratko je predstavila tudi sklepe 

seje Društva medicinskih sester , 

babic in zdravstvenih tehnikov 

Pomurja: 

- Veljavnost članskih izkaznic je 

podaljšana do konca leta 2016. 

- Nove – bodoče sodelavce je treba 

opozoriti, da je vpis v register 

obvezen, sicer ni moţna zaposlitev. 

- Do jeseni je potrebno pridobiti 

podatke, koliko zaposlenim 

manjkajo obvezne vsebine za 

podaljšanje licence. 

- Aktivnosti društva do konca leta 

so še: kolesarski maraton, premiera 

nove gledališke igre, Simpozij o 

kronični rani, volitve,  predboţični 

izlet …) 

Na seminarje se je potrebno 

prijaviti preko spleta.    Po dopustih 

se bo za to organizirala delavnica, 

kako se registrira  v register in 

prijavlja na seminarje.  

Za konec je ga. Metka Lipič 

Baligač povedala, da je potrebno 

graditi na profesionalnem odnosu 

do pacienta. 

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

Zapisala: 

Darija Števančec 

 

 

 

GLAVKOM IN SUHO OKO 

(10. 

multidisciplinarnaizobraževanln

a šola za strokovno javnost) 

 

V sredo, 15.6.2016 je v hotelu 

Diana v Murski soboti potekala ţe 

deseta očesna informativno 

izobraţevalna  šola za strokovno 

javnost naslovom »Glavkom in  

suho oko«. V začetku nas je 

pozdravil direktor SB Murska 

Sobota, nato predsednik 

zdravniškega društva Pomurja. 

Sledil je nagovor predstojnika 

očesnega oddelka in s tem tudi 

prvo njegovo predavanje o 

glavkomu. O suhem očesu nam je 

predavala dr. Štrumbelj Vlasta, o 

povezavi med sistemskimi 

boleznimi in suhim očesom je bilo 

veliko povedanega s strani prim. dr. 

Petric Vlaste. Dr. Gruškovnjak iz 

gin.-por. oddelka nam je predaval  

o povezavi med menopavzo in 

suhim očesom. O glavkomu v 

povezavi z nevrodegenerativnimi 

boleznimi nam je predavala 

dr.Horvat Sabina. Kakšne so 

značilnosti preiskav pri glavkomu 

nam je podal dr. Šterman Mitja. 

Kakšna je zdravstvena nega in 

edukacija pacienta z glavkomom 

sem predavala jaz. O 

malformacijah periorbitalnega 

tkiva in suhim očesom nam je 

predaval dr.Robić Teodor. Melita 

Sreš in Aleksandra Lutar sta nam 

pripravile predavanje o obravnavi 

pacientov z glavkomom in suhim 

očesom v očesni ambulanti. 

Sledila je razprava z vprašanji. 

Predavanja se je udeleţilo okrog 

100udeleţencev (zdravnikov, 

zaposlenih v zdravstveni negi in 

ostalih profilov).Po zaključku 

predavanj smo dan zaključili s 

prigrizkom ob pijači ob klepetu. 

Hvala vsem predavateljem za 

njihove prispevke in vsem 

slušateljem za posluh. 

 
Nataša Veren, mag.zdrav.nege 

Glavna med.sestra ORL in očesnega 

oddelka 

 

 

OBVESTILO 

 
Danes 20.6.2016 bo začel delovati 

odsek intenzivne kirurške nege na 

2. Nadstropju kirurgije. Namenjen 

je abdominalnim, ţilnim in 

urološkim pacientom, ki 

potrebujejo poostren monitoring in 

kompleksnejšo zdravstveno 

obravnavo. Interna telefonska 

številka je 313. Za pridobitev te 

enote smo si vsi skupaj ţe dolgo 

prizadevali in končno so se nam 

uresničili naši cilji. Ţelimo si 

uspešnega multidisciplinarnega 

sodelovanja.  

 
Bojana Jerebic, dipl. m. s, mag.zdr.-

soc.manag. 

Glavna  med.sestra krg. oddelka 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 15. 

Junija 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet je »Papirna konfekcija«. 

Številka razpisa je JN002640/2016-

W01, rok za oddajo ponudb pa 

najpozneje do 13. Julija 2016 do 

10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 16. 

Junija 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet so »Kirurški 

inštrumenti« 

Številka razpisa je JN002717/2016-

W01, rok za oddajo ponudb pa 

najpozneje do 6. Julija 2016 do 

10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 17. 

Junija 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet je »Mobilna porodna 

postelja« 

Številka razpisa je JN002777/2016-

W01, rok za oddajo ponudb pa 

najpozneje do 26. Julija 2016 do 

10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 17. 

Junija 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet je »Naprava za merjenje 

dušikovega oksida v izdihanem 

zraku pri otrocih« 

Številka razpisa je JN002795/2016-

W01, rok za oddajo ponudb pa 

najpozneje do 27. Julija 2016 do 

10.00 ure. 

 
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon. 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gostja  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  je 

bila Simona Slaček, dr. med., 

spec. pulmolog,  predstojnica  

Pljučnega oddelka,  tema 

oddaje  »KOPB« 

 Sreda: 
- 10. multidisciplinarna 

izobraţevalna šola za 
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strokovno javnost  - Glavkom 

in suho oko  

 Četrtek: 
 - 15. seja razširjenega 

Strokovnega sveta za področje 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 

 Ponedeljek: 
 - Sestanek na Ministrstvu  

za zdravje – Skrajševanje  

čakalnih dob v letu 2016,  

direktor        Bojan Korošec, dr.  

med., spec. int. in strokovni  

direktor prim. asist. Daniel  

Grabar, dr.        med.,spec. 

 anest.   

 Sreda:  

- Srednja zdravstvena šola 

organizira izobraţevanje za 

mentorje dijakom na 

praktičnem usposabljanju pri 

delodajalcu (PUD) 

 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364            427 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2019 

5,30          4,42 

ŠT. NOVOROJ:             17 

DOJ. MATERE:                                      7 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

 

Življenje je kot prekratka odeja. Če jo 
potegneš gor, te zebe v noge, če jo 

potegneš dol, ti piha za vrat; toda vedri 
ljudje potegnejo kolena k sebi in noč 

preživijo zelo udobno. 
“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/

