MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
OBISK PREDAVATELJEV V
BOLNIŠNICI
Na povabilo Sekcije medicinskih
sester v vzgoji in izobraţevanju so
5.7.2016 našo bolnišnico obiskali
vodje kateder za zdravstveno nego
visokih zdravstvenih šol in fakultet
v Sloveniji, predstavniki Zbornice
zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveze strokovnih
društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije in
predavatelji Sveučilišnog centra
Varaţdin,
Odjel
za
studij
sestrinstva.
Goste je pozdravil direktor
bolnišnice, ki je hkrati predstavil
bolnišnico kot učno bolnišnico.
Sledil je ogled bolnišnice. Gostje
so bili nad bolnišnico in
predstavitvijo njene dejavnosti zelo
navdušeni.
Predstavniki fakultet s katerimi
sodeluje bolnišnica za klinična
usposabljanja
študentov
so
pohvalili mentorsko mreţo in delo
mentorjev, ki je zelo pomembno v
pedagoškem procesu posameznega
študenta. Obisk so gostje zaključili
z ţeljo, da bi bilo sodelovanje med
izobraţevalnimi ustanovami in
bolnišnicami po vsej drţavi tako
dobro urejeno kot je pri nas.
Leon Šabjan,,mag. zdr. nege
Glavni zdravstvenik Gin. – porod. odd.

ČESTITKA
G. Ljubiša Ţivić zaposlen na
Odseku za dializo je uspešno
zagovarjal diplomsko nalogo z
naslovom »Pomen dietne prehrane
pri
pacientih
zdravljenih
s
hemodializo« in si tako pridobil
naziv diplomirani zdravstvenik.
Za pridobljeni strokovni naziv mu
čestitamo in mu ţelimo veliko

Štev.: 729

DATUM : 11.07.2016
profesionalnih izzivov na njegovi
karierni poti.
Vodstvo in
zaposleni na Odseku za dializo

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 4.
julija 2016 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku
katerega predmet je »Selitev in
obnova oddelka za laboratorijsko
diagnostiko Splošne bolnišnice
Murska Sobota«.
Številka razpisa je JN003345/2016B01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 27. julija 2016 do
9.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 6.
julija 2016 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku
katerega predmet »Oprema za
laboratorijsko
diagnostiko
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota«
Številka razpisa je JN003505/2016B01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 10. avgusta 2016 do
9.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 8.
julija 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet so »Avtomatska vrata«
Številka razpisa JN003593/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 4. avgusta 2016 do
10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 8.
julija 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »UZ aparat za oddelek
REA«
Številka razpisa je JN003594/2016W01, rok za oddajo ponudb pa

najpozneje do 3. avgusta 2016 do
10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon.
Strokovna sodelavka za javna naročila

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Torek:
- Delovni sestanek in ogled
bolnišnice v okviru 9.
razširjene seje izvršilnega
odbora Sekcije medicinskih
sester v vzgoji in izobraţevanju

 Petek:
- Redni letni nadzor s strain
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na
neakutni bolnišnični obravnavi

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo mag. Marija Zrim, dipl. m.
s., Vodja zdravstvene nege v
Urgentnem centru, tema
oddaje »Celovita oskrba
bolnikov v Urgentnem centru «
- Sestanek glede Pravilnika
NZV, ki ga organizira
Zdruţenje zdravstvenih
zavodov Slovenije v Splošni
bolnišnici Celje, strokovni
direktor prim. asist. Daniel
Grabar, dr. med. spec. anest. in
Matevţ Ruţič, dipl. pravnik

 Torek:
- Redni inšpekcijski nadzor s
strani Zdravstvenega
inšpektorata Republike
Slovenije na podlagi Zakona
o zdravstveni inšpekciji
(Uradni list RS, št. 59/06
UPB2 in 40/14 – ZIN-B)
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 Četrtek:
-Sestanek strokovne komisije
Urgentnega centra (konzilij na
Urgentnem centru)
Tajništvo:
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
383
2.019
4,70
23
17

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
Ţivljenje lahko doţivljaš na dva
načina.
Tako, da se ti nič ne zdi čudeţno, ali
pa, kot da je vse čudeţ."
(Albert Einstein)

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si
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