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ČESTITKA
Mag.
Radenko
Koprivica,
dr.med.,spec.kirurg zaposlen na
Kirurškem oddelku je doktoriral na
Medicinski fakulteti v Novem sadu.
Naslov
njegove
doktorske
disertacije je RANA KAROTIDNA
ENDARTEREKTOMIJA
NAKON
AKUTNOG
NEUROLOŠKOG
DEFICITA

Spoštovanemu sodelavcu iskreno
čestitamo za pridobljeni znanstveni
doktorat in mu ţelimo še naprej
veliko strokovnih uspehov.
Vodstvo bolnišnice
Kirurški oddelek

8. september -SVETOVNI
DAN FIZIOTERAPEVTOV

Utrinki iz stojnice

Obeleţili smo ga s sloganom
»DODAJMO
ŢIVLJENJE
LETOM«.
V naši bolnišnici smo fizioterapevti
pripravili različne aktivnost,ki so
potekale tudi zunaj bolnišnice.
Promocija poklica in stroke za širšo
pomursko javnost na Murskem
valu je vključevala tudi priporočila
za zdrav ţivljenjski slog s
poudarkom na gibanju in kako s
preprostimi testi oceniti svojo
telesno pripravljenost.
V četrtek 8. septembra smo
pripravili v kletni avli kirurške
zgradbe stojnico namenjeno tako

obiskovalcem
kot
našim
sodelavcem v bolnišnici. Izvajali
smo testiranja in meritve:
-zmogljivost prijema
-test stoje na eni nogi
-test dosega za vrat in hrbet.
Obisk je bil zelo dober, tako s
strani zaposlenih kot obiskovalcev.
Izvedli
smo
40
testiranj
zmogljivosti prijema,37 testiranj
dosega za vrat in hrbet in 35 testov
stoje na eni nogi. Testirali smo
skupaj 40 oseb in opravili 112
testov. Glede na dobljene rezultate
smo opravili svetovanje in dali
priporočila
kako
rezultate
izboljšati. Vsak testiranec je prejel
zapis o dobljeni meritvi in
referenčne vrednosti za svojo
motivacijo in kot obvestilo
zdravniku. Na stojnici smo
pripravili tudi različno zdravstveno
vzgojno gradivo in
projekcijo
fotografij na temo« Fizioterapevt in
njegova vloga v različnih okoljih«.
Kot zanimivost naj izpostavimo
najvišjo
izmerjeno
vrednost
zmogljivosti prijema in sicer: 79
kg(moški,zaposlen v SBMS).
Ob priloţnosti, kot je obeleţitev
svetovnega dne, je pomembno
izpostaviti dejstvo,ki nam ga
priznavajo tudi druge stroke v
zdravstvu in ne samo rezultati
našega dela,da smo nepogrešljivi
člani tima v obravnavi bolnika . Na
področju
dostopnosti
do
fizioterapevta
neposredno
v
zdravstvenem sistemu kakor tudi o
primerni kadrovski razpoloţljivost
pa nas čaka še nekaj korakov.
Vodja Sl. za fiz in rehab. med.
Metka Vlaj s sodelavci

ČESTITKA
DENIS
FÜKAŠ,
dipl.inţ.
laboratorijske
biomedicine,

Štev.: 738
zaposlen
na
Oddelku
za
laboratorijsko
diagnostiko,
je
zaključil
magistrski
študijski
program laboratorijske biomedicine
na Fakulteti
za farmacijo in
7.9.2016
uspešno
zagovarjal
magistrsko nalogo z naslovom:
Primerjava
dveh
reagenčnih
kompletov za določitev aktivnosti
nizkomolekularnega heparina z
načinom
zaviranja
aktivnega
faktorja X na vzorcih bolnikov, ki
prejemajo
antikoagulacijsko
zdravljenje.
Čestitamo!
Vodstvo bolnišnice in sodelavci

16. SEJA SVETA ZAVODA
16. seja sveta zavoda, je bila dne
8.06.2016 ob 13. uri. Seji sveta
zavoda so prisostvovali tudi člani
sveta zavoda območne enote ZZZS.
Pod točko 1 je bil sprejet zapisnik
15. seje.
Pod točko 2
Obravnava in
sprejem polletnega poročila za leto
2016 je direktor uvodoma povedal,
da je poslovanje v prvem polletju
za slovenske razmerje zadovoljivo,
za naša pričakovanja pa ne dovolj
dobro. Pričakujemo, da bomo do
konca leta s trudom in nekaterimi
spremembami v reorganizaciji
prišli iz negativnega rezultata do
pozitivne ničle, prav tako pa, da
bo likvidnostni rezultat še boljši.
Dotaknil se je tudi dogodka v
Izolski bolnišnici in s tem povezavi
dogajanja v naši bolnišnici. Razna
izsiljevanja in groţnje se dogajajo
ţe leta in leta. Med drugim je
sigurna ugotovitev, da je struktura
ljudi ţal slabša kot je bila in, da so
pričakovanja velikokrat nerealna.
Pravica, ki je zapisana in je ni
mogoče dati je škodljiva pravica.
Naše ukrepanje gre v treh smereh:
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organizacijo, ki nam varnost vrši,
zavzemamo se za to, da bo en
varnostnik, ki bo vedno na urgenci
in verjetno bomo nabavili ustrezne
telefone s katerimi se lahko pokliče
varnost brez dviga telefona.
Čakalne
dobe
so
predolge.
Potrebno je, da drţava poskuša to
reševati z ukrepi. Eden od takih je
bil uveden pred nekaj meseci, da so
bila dodatna sredstva namenjena za
skrajševanje čakalnih dob.
V
nadaljevanju
je
direktor
predstavil poslovanje v prvem
polletju. Izpostavil je uteţ, ki je
realizirana višje kot plačana in
izpostavil predvsem povečanje
kadra, ki pa je predvsem na račun
urgentnega centra.
V nadaljevanju je g. Maček
predstavil finančno poslovanje v
številkah. V prvi polovici leta 2016
se je opravilo 8.756 primerov, kar
je za 1,7 odstotkov manj kot je bilo
načrtovano. Prikazan je minimalni
negativni poslovni rezultat v višini
38.116 EUR, ki je posledica
večjega obsega opravljenega dela v
okviru dodatnega programa in bo
prihodkovno upoštevan šele pri
končnem obračunu za leto 2016. V
prvem letošnjem polletju se je
največ
investicijskih
sredstev
namenilo za nakup in vzdrţevanje
opreme, zgradb in medicinske
opreme. Bolnišnica si prizadeva
likvidnost izboljšati, še vedno pa
imamo 1,2 milijona izgube iz
preteklih let. Zamujamo s plačili od
60 do 90 dni po valuti.
V razpravi so sodelovali Alojz
Horvat, Ivan Tibaut, Darja
Viţintin, Jolanda Prelec Lainščak,
Marko Virag.
Pohvalili vodstvo za uspešno
obvladovanje stroškov in celotno
delo in, da je treba program in
dodatni program izpeljati v celoti.
Pripraviti je potrebno načrt za
skrajševanje
čakalnih
dob.
Prizadevati si je potrebno, da bo
razvoj bolnišnice šel še naprej. V
letošnjem letu pričetek dokončanje
laboratorija.
Po razpravi je bil soglasno s 6
glasovi ZA sprejet naslednji
Sklep k 2 točki dnevnega reda:
Svet javnega zavoda
sprejme

polletno poročilo za leto 2016 v
predloţeni obliki in vsebini.
Sklep soglasno sprejet s 6 glasovi
ZA
Pod točko 3 Poslovnik o delu
zavoda je Matevţ Ruţič predstavil
poslovnik o delu zavoda s
spremembami iz prve obravnave.
V razpravi sta sodelovala Marko
Virag in Darja Viţintin.
Spremembe iz prvega v drugo
branje so naslednje in se naj
upoštevajo:
16. člen_ prvi stavek se spremeni in
sicer:
Svet zavoda sprejme dnevni red na
začetku seje. Člani sveta in direktor
lahko predlagajo spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda, vendar
so dolţni, da obrazloţijo razloge za
to.
Doda se drugi odstavek ki glasi:
Sprejeti dnevni red se med sejo več
ne more spreminjati, spremeni se
lahko le vrstni red posameznih točk
sprejetega dnevnega reda.
18. člen_ doda se tretji odstavek,
ki po novem glasi:
Predlagatelj lahko kadarkoli med
razpravo umakne svoj predlog,
vendar pa tega ne more več storiti
potem, ko predsednik objavi, da je
razprava končana in da svet zavoda
prehaja na glasovanje.
27. člen_ na koncu prvega stavka
se doda drugi stavek, ki glasi:
Zaključena seja sveta zavoda se ne
more nadaljevati.
Pregledajo in popravijo se naj
slovnične napake.
Sklep k točki 4 dnevnega reda:
Svet javnega zavoda sprejme
poslovnik o delu zavoda s
spremembami iz razprave.
Sklep sprejet soglasno s 6 glasovi
ZA.
Pod točko 5 Predlog spremembe
akta o ustanovitvi je Matevţ Ruţič
predstavil predlog spremembe akta
o ustanovitvi. V lanskem letu je
bila pripravljena dopolnitev akta o
ustanovitvi v smislu, da se dodajo
nekatere dejavnosti, ki do sedaj
niso bile vključene. Prvotno je bilo
predvideno tudi, da se dodata
dejavnosti
druga
proizvodnja
električne energije in trgovanje z
električno energijo, kar pa je potem

naknadno v usklajevanju bilo s
strani Sluţbe vlade za zakonodajo
podano, da ti dve dejavnosti nista
namenjeni dejavnosti za katero je
ustanovljen zavod.
Tako je
Ministrstvo za zdravje pripravilo
drug predlog, ki ni vključeval ti dve
dejavnosti hkrati pa tudi opozorilo
na določbe glede pogojev za
zasedbo delovnega mesta direktorja
in pa mesta strokovnega direktorja
in sicer na uskladitev z zakonom o
visokem šolstvu, ki več ne govori o
univerzitetni izobrazbi kot je bilo
do sedaj v aktu o ustanovitvi.
Dodajo pa se dejavnosti čiščenja
stavb, čiščenja cest
in drugo
čiščenje ter urejanje in vzdrţevanje
zelenih površin in okolice. Eden
izmed razlogov je, da je to pogoj da
lahko potem kandidiramo pri
programu javnih del za ta namen.
V razpravi so sodelovali ga.
Viţintin, g. Brenčič in g. Virag.
Izpostavljeno je bilo vprašanje
glede
proizvodnje
električne
energije in ali se je proizvaja več
kot jo potrebujemo za lastne
potrebe.
Odgovor je podal g.
Brenčič in povedal, da jo rabimo za
lastne potrebe, vedno pa se pojavi
višek, ki gre v omreţje. Zato ga
čudi, da nam ne dovolijo sprememb
akta.
V razpravi se je tudi
izpostavilo, da ta rešitev ni prava.
Glede
dejavnosti
proizvodnje
električne energije in trgovanje z
električno energijo, naj vodstvo
pripravi podrobno analizo glede
viškov proizvodnje in se bo to
posebej obravnavalo na eni izmed
naslednjih sej in se bo potem
podala nova vloga na Ministrstvo
za zdravje.
Sklep ktč. 5 Svet zavoda predlaga
ustanovitelju
javnega
zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Murska Sobota sprejetje
sprememb in dopolnitev Sklepa o
preoblikovanju Splošne bolnišnice
Murska Sobota v javni zdravstveni
zavod v zvezi z dopolnitvijo
dejavnosti
in
uskladitvijo
izobrazbenih pogojev za zasedbo
vodilnih delovnih mest, kakor
izhaja iz priloţenega besedila
predloga.
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Sklep soglasno sprejet z 6 glasovi
ZA
Pod točko 6 Soglasje za delo pri
drugem delodajalcu je g. Ruţič
predstavil izdajo soglasij za delo
pri
drugem
delodajalcu
po
podjemnih pogodbah za naše
zaposlena delavce:
- Tomaţ Brodnik, dr.med.spec.ort.
- Marko Hanc, dr.med.,spec.ort.
- Rudolf Mikolič, dr.med.,spec.int.
- dr. Marija Šantl Letonja,
dr.med.,spec.rtg.
Radenko
Koprivica,
dr.med.,spec.krg.
- Darko Ščančar, dipl.rad.inţ.
- Maja Šabeder, dipl.m.s.
- Metka Vlaj, višja fizioterapevtka
Maksimiljan
Budja,
dr.med.,spec.radiolog
Sklep k 6 točki dnevnega reda:
Svet zavoda izda zdravstvenim
delavcem, ki so zaposleni v Splošni
bolnišnici M. Sobota soglasje za
opravljanje zdravstvenih storitev
pri drugih javnih zdravstvenih
zavodih oz. pravnih ali fizičnih
osebah na podlagi predloţenih vlog
in pod pogojem, da so pri tem
upoštevana določila zakonodaje, ki
določajo
mesečne
omejitve
delovnega časa.
Sklep soglasno sprejet s 6 glasovi
ZA.
Pod točko 7 Čakalne dobe je
Poročilo o čakalnih dobah podala
Darija Števančec.
Posebej
izpostavila kje so se čakalne dobe
spremenile glede
na prejšnje
poročanje.
V razpravi so člani sveta zavoda
izpostavili, da je potrebno pripraviti
načrt ukrepov za skrajšanje
čakalnih dob
Sklep k 7 točki dnevnega reda: Svet zavoda se je seznanil s
čakalnimi dobami in številom
čakajočih za prvih 7 mesecev leta
2017.
Sklep soglasno sprejet s 6 glasovi
ZA.
K tč. 8 Razno
Glede na prisotnost članov sveta
zavoda območne enote ZZZS je
vodstvo
predstavilo
nekaj
prednostnih projektov v bolnišnici
kot so na področju srčnih in
pljučnih bolnikov, na področju

ţilnih bolezni, ortopedije in
starostnikov. Poleg tega pa se
ugotavlja, da bo v prihodnje
potrebno zagotoviti večje število
izolacijskih sob. Načrtuje se tudi
adaptacija
pediatrije
in
infekcijskega oddelka, preselitev
laboratorija v nove prostore in
adaptacija starega laboratorija.
Predsednica sveta zavoda območne
enote ZZZS ga. Zdenka Bobovec je
uvoda
predstavila
namen
prisotnosti članov sveta zavoda na
naši seji sveta zavoda ter
izpostavila problematiko, ki se
vedno izpostavlja na njihovih sejah
in to so čakalne dobe, ki so zelo
velik problem tako v naši bolnišnici
kot na splošno. Prav tako bi naj bil
velik problem tudi odnos zdravnika
do pacienta.
Direktor bolnišnice je povedal, da
je odnos zdravnik pacient lahko
velik problem in bi si prav gotovo
vsi ţeleli, da bi le ta bil na
najvišjem nivoju. Moramo pa tudi
izpostaviti, da prejemamo tudi
pohvale in ne samo kritike. Kako
prisiliti zdravnika, da bi za to
plačilo, ki ga prejme delal več oz.
popoldan, nam ni jasno je še
izpostavil direktor. V prihodnosti
pričakujemo izboljšanje, saj imamo
veliko število specializantov.
Strokovni direktor je glede
čakalnih dob izpostavil sistem dela
oz.
degradacijo druţinskega
zdravnika. Dokler rabi vsak pacient
veliko število preiskav čakalnih
dob ni moţno skrajšati.
G. Grah zastopnik gospodarstva v
svetu zavoda območne enote ZZZS
je povedal, da vsaka čakalna doba
pomeni odsotnost delavca z dela,
zato bi bilo potrebno čimbolj
skrajšati
čakalne
dobe
za
operativne posege, saj ga je teţko
nadomestiti še teţje pa ga je po
tako dolgi odsotnosti ponovno
zaposliti.
Darinka Štefko je v imenu
invalidov povedala, da je potrebno
preurediti sanitarije v bolnišnici
tako, da bo invalid z vozičkom imel
neoviran dostop. Velik problem je
tudi v razvojnih ambulantah, kjer
so čakalne dobe zelo dolge. Prav
tako
vidijo
problem
v

preobremenjenosti zdravnika, ki
ima premalo časa za posameznega
bolnika.
Predsednik sveta zavoda
Marko Virag
Zapisala:
Jožica Viher

OBREMENITVENO
TESTIRANJE V
KARDIOLOGIJI
V sredo, 7. septembra smo se
udeleţili šole obremenitvenega
testiranja, ki ga je po sedemnajstih
letih znova organiziralo Zdruţenje
kardiologov Slovenije,in sicer,
tokrat v Mariboru.
Teme so bile zanimive, predvsem
pa zelo uporabne za nas ki
izvajamo obremenitvena testiranja.
Govora je bilo o fiziologiji
obremenitve z vidika srca in oţilja,
o standardih, predvsem pa pogojih
za
obremenitveno
testiranje,
indikacijah in kontraindikacijah ter
kriterijih za prekinitev testa, ter o
protokolih
za
obremenitveno
testiranje.
Povdarjena
je
bila
vloga
medicinske sestre, pripravi bolnika
in spremljanju bolnika med samo
preiskavo, vrednotenju kliničnih
sprememb, vrednotenju EKG – ja.
in
o
kardiopulmonalnem
obremenitvenem
testiranju,
katerega se posluţuje predvsem
Golnik.
Predstavili so scintigrafijo srčne
mišice in povdarili pomembnost
odločitve, kdaj je katera preiskava
za bolnika optimalna, kdaj komu in
zakaj naročiti katero od preiskav.
Omenjena so bile posebnosti
obremenitvenega testiranja pri
koronarnem bolniku, pri športniku,
pir srčnem popuščanju in presaditvi
srca, pri hipertenziji in aritmijah ter
pri oceni delovne sposobnosti,
kakor tudi pri predpisovanju
telesne vadbe, to je pri bolnikih po
srčnem infarktu.
Poleg novih informacij smo dobili
tudi odgovore na vprašanja, ki se
pojavljajo pri vsakodnevnem delu,
predvsem pa potrditev da kljub
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prostorskih omejitvam, s katerimi
se srečujemo delamo dobro in
varno za bolnika.
Aleksandra Balažic Gjura dipl.m.s. in
Anita Vogrinčič Černezel, dipl.m.s.
Interni oddelek

Ob koncu tedna smo se trije
zaposleni na oddelku za NBO (
Ludvik Kepe dr. med. spec.
fiziater, Romana Novak, ZT in
Marija Flisar, dipl.m.s.) udeleţili
strokovnega srečanja , ki ga je
organiziral EDUMEDIC d.o.o.
Dvodnevno strokovno srečanje je
bilo
izvedeno
na
visokem
strokovnem nivoju . Predstavljena
je bila kombinacija vsebin na temo
Srce in duša . Z razumevanjem
povezav med srcem in dušo, med
telesom in umom, med boleznimi
in zdravili, med draţljaji iz okolja
in našimi dejanji in tujimi odzivi
smo poslušali vsebine, ki velikokrat
predstavljajo teţavo v delovnem
okolju. Kot je zapisal in večkrat
poudaril organizator Marko Gričar
je dejstvo, da ţivimo v svetu v
katerem je srečo zasenčil uspeh,
veselje potlačil stres, igro zadušil
strah, sodelovanje pa je potehtala
tekmovalnost. Premalokrat
se
vprašamo ali poznamo sebe, ali
znamo ravnati s seboj in ali se
lahko naučimo obvladovati svoje
odzive ter s tem narediti svoje
vedenje znosnejše za soljudi, s
katerimi delamo in ţivimo.
Predstavitve so bile podane v večih
sklopih: Na stičišču psihičnega in
somatskega sveta, Blišč in beda
medčloveških
odnosov,
Komunikacija v terapiji bolečine in
paliativni medicini, Navodila za
uporabo
sebe:
pozitivna
psihologija,
Memorialno
predavanje v spomin na prof. dr.
Aleša Kogoja, Stres na delovnem
mestu
in
posledice,
Profesionalnost, vedenje in delo,

Odnosi
in
komunikacija
v
zdravstvu, Komunikacija: dajanje
in sprejemanje povratnih sporočil
ter Misel in smisel.
Komunikacija je znanost in
umetnost. Znanost zato, ker se
komunicirati moramo naučiti in
umetnost zato, ker moramo znati
komunicirati z občutkom. Nihče ni
rad sam. In odnosi so tisti, ki nas
zbliţujejo. Kadar ni povezanosti
nastane spor. In spori se velikokrat
ne rešujejo. Vsi spori in nesoglasja
pa izhajajo iz ţelje po sprejetju,
razumevanju, slišanosti, potrditvi
in povezanosti. Ljudje smo v
osnovi dobri. Nihče noče škodovati
drugemu. Kot odrasle in odgovorne
osebe
pa
moramo
prevzeti
odgovornosti za svoja dejanja, ker
posledice lahko povzročijo zelo
veliko škodo. Tudi tišina je
komunikacijsko orodje in te
veščine se moramo naučiti.
Nova znanja, misli in zaključke
razprav ter strokovnih debat bomo
skušali čim boljše prenesti v svoje
delovno okolje, ki je povezano z
ljudmi – sodelavci in pacienti ter
njihovimi svojci.
Marija Flisar, dipl.m.s.
NBO

ZAHVALA
KIRURGIJI – II. NADSTROPJE
»ŢILNI ODDELEK«
Pozdravljeni,
Ţivljenje je lepo, če ga znaš ţiveti;
in zdravje je največje bogastvo,
dokler ga imaš. Toda ţal nimamo
vsi take sreče, med njimi se tudi
jaz. Kalvarijo vlečem s sabo ţe od
mladosti »od 17. Leta«, vendar
nikoli nisem obupal nad ţivljenjem.
Letos, v začetku meseca maja, me
je poškodba prstov desne noge
pripeljala k vam. Ni mi bilo
vseeno, ko sem izvedel, da bom
ostal brez dveh prstov. In tu bi se
rad zahvalil celotnemu osebju
ţilnega oddelka., ki so mi v teh
teţkih dneh stali ob strani, me
bodrili,
mi
dajali
nasvete,

pospravljali za mano in mi stregli.
Nikdar niso pokazali slabe volje,
ali nerganja ob zvonenju »na klic«.
Nikogar
ne
bom
posebej
izpostavljal morda le »Ţiga«, ki je
bil največkrat pri meni. Drugače pa
ste si vsi zasluţili veliko zahvalo in
hvala za vašo nesebično pomoč!
S spoštovanjem
Branko Kranjc
soba 20

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 7.
septembra
2016
ponovno
objavljeno javno naročilo male
vrednosti katerega predmet je
»Nadgradnja
telefonske
centrale«.
Številka razpisa je JN005296/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 14. septembra 2016
do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 8.
septembra
2016
ponovno
objavljeno javno naročilo male
vrednosti katerega predmet je »UZ
aparat za reanimacijo«
Številka razpisa je JN005331/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 20. septembra 2016
do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 8.
septembra 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet so »Različni vozički po
sklopih:
Sklop A: Transporter – leţišče za
bolnike
Sklop B: Voziček za prevoz
umrlih
Sklop C: Voziček za prevoz
umrlih hidravljični
Sklop D: Pregledne mize
Sklop E: Terapevtske mize I
Sklop F: Terapevtske mize II«
Številka razpisa je JN005337/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 5. oktobra 2016 do
10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN
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ZGODILO SE JE
teden

-

prejšnji



Ponedeljek:
- Gostji
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« sta
bili
Metka
Vlaj,
višji
fizioterapevt, vodja Sluţbe za
fizikalno
in
rehabilitacijsko
medicino
in
Aleksandra
Lackovič, dipl. fizioterapevt,
tema oddaje:«8.9.2016, Svetovni
dan fizioterapevtov,
moto –
Dodajmo ţivljenje letom«.
- 9. seja Strokovnega sveta
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
 Torek:

- Seja izvršnega odbora
Sekcije medicinskih sester v
managementu,
pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege Metka Lipič
Baligač, mag. zdr. nege



Sreda:

Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Herpes zoster in zdravstvena
nega«, predavala je Klavdija
Sever Lovenjak, dipl. m. s.



Četrtek:





- Delavnica higiene rok
za dijake Srednje zdravstvene
šole (knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)
Sreda:
Delovni
sestanek
glavnih medicinskih sester
oz.
zdravstvenikov
hospitalnih oddelkov Splošne
bolnišnice Murska Sobota
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)
- Tradicionalno proščenje
ob prazniku Povišanja sv.
Kriţa v bolnišnični kapelici
Četrtek:
- Sestanek na Zdruţenju
zdravstvenih
zavodov
Slovenije, tema sestanka sprememba
financiranja
urgentnih centrov, direktor
Bojan Korošec, dr. med.,
spec. int., strokovni direktor
prim. asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec. anest. in vodja
sluţbe ZEPA Natalija Zrim,
univ. dipl. ekon.
- 16. seja razširjenega
strokovnega sveta za področje
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota
(sejna
soba
Bolnišnične
prehrane in dietoterapije)

- Delovni sestanek Skupine za
raziskovanje v zdravstveni
negi
- Stojnica – ob Svetovnem
dnevu
fizioterapevtov
»Dodajmo ţivljenje letom«
ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Sestanek Komisije za
obvladovanje bolnišničnih okuţb
(sejna soba na Inf. odd.)
- Gostja radia Romic bo
Metka Vlaj,višji fizioterapevt,
vodja Sluţbe za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino
na temo: »8.9.- svetovni dan
fizioterapevtov s sloganom –
Dodajmo
ţivljenje
letom«
 Torek:

Misel
"Ni pomembno to, v kar gledaš,
pomembno je to, kar vidiš."
(Henry David Thoreau)

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

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.
430
1.892
3,98
15
11

Branko Temlin
Splošna služba
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