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5. SLOVENSKI KONGRES 

KLINIČNE KEMIJE IN 

LABORATORIJSKE 

MEDICINE 

Laboratorijska diagnostika je 

nujni in nepogrešljivi del 

diagnostičnega procesa v 

odkrivanju in zdravljenju bolezni 

in na drugi strani pobudnik 

pomembnih kliničnih in bazičnih 

raziskav, predvsem na področju 

odkrivanja novejših 

laboratorijskih označevalcev 

bolezni, ki pripomorejo k laţjemu, 

hitrejšemu in neinvazivnemu 

odkrivanju bolezni. 

V Grand hotelu Bernardin v 

Portoroţu je v petek, 30. 

septembra in v soboto, 1. oktobra 

potekal največji dogodek 

medicinsko laboratorijske stroke 

iz področja klinične kemije in 

laboratorijske medicine pri nas. 

Pod okriljem Slovenskega 

zdruţenja za klinično kemijo in 

laboratorijsko medicino sta se 

sočasno odvila dva dogodka: 5. 

slovenski kongres klinične kemije 

in laboratorijske medicine  in 5. 

Slovenski kongres tehnikov 

laboratorijske medicine.  

Domači in tuji strokovnjaki so 

razpravljali o pomenu in poloţaju 

laboratorijske diagnostike kot 

pomembne strokovne veje v 

zdravstvenem sistemu. 

Predstavljeni so bili doseţki in 

spoznanja z različnih področij 

klinične kemije in laboratorijske 

medicine v okviru štirih  

tematskih sklopov. Izpostavljene 

so bile novosti tako na področju 

metod določanja kot tudi 

spremljanja dinamike posameznih 

novejših patoloških označevalcev 

v različnih bioloških vzorcih (kri, 

serum, urin). Letos je  bil kongres 

zdruţen z 8. Jesenovčevimi dnevi, 

ki v svojih predstavitvah 

izpostavljajo pomen 

raziskovalnega dela na področju 

laboratorijske medicine.  

5. slovenski kongres je potekal 

pod pokroviteljstvom Mednarodne 

zveze klinične kemije in 

laboratorijske medicine (IFCC) in 

Evropskega zdruţenja za klinično 

kemijo in laboratorijsko medicino 

(EFLM). SZKKLM  je sočasno 

organiziral tudi 5. slovenski 

kongres inţenirjev in tehnikov 

laboratorijske  medicine. 

Vzporedna organizacija kongresov 

omogoča odlično in pomembno 

komunikacijo ter  izmenjavo 

strokovnih izkušenj med vsemi 

strokovnjaki, zaposlenimi na 

področju klinične kemije in 

laboratorijske medicine. 

Program kongresa se je začel s 

plenarnim predavanjem Med 

epruveto in rajsko ptico: znanost v 

dţungli  in dţungla v znanosti,  

profesorja Boruta Telbana, 

farmacevta in antropologa  z 

Inštituta za  antropološke in 

prostorske študije in raziskave  

Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti. Program se je  

nadaljeval s prispevki iz 

naslednjih glavnih tem: Bolniku 

prilagojena laboratorijska 

medicina, Uvajanje novih 

paradigem in tehnologij 

laboratorijske medicine v okolju 

zdravstva 21. stoletja, 

Laboratorijska diagnostika 

avtoimunskih revmatskih bolezni 

in Laboratorijska diagnostika 

srčno ţilnih bolezni. Vzporeden 

program kongresa inţenirjev in 

tehnikov laboratorijske medicine  

je  dodal tri pomembne teme: 

Primeri dobrih laboratorijskih 

praks, Mikroskopske analize v 

laboratorijski medicini ter 

predstavitev strokovnih doseţkov 

in dela v okviru prostih tem. Prav  

tako pomemben sestavni del 

programa so bile  izobraţevalne 

delavnice sponzorjev organizacije 

kongresa ter razstava 

laboratorijske opreme. 

Predstavljene so bile tudi 

raziskave in izkušnje tako naših 

kot tujih strokovnjakov. Številni 

prispevki so objavljeni v 

mednarodni reviji 

ClinicalChemistryandLaboratory 

Medicine ter v Zborniku 

predavanj za tehnike 

laboratorijske medicine.  Na 

kongresu smo s predstavitvijo 

našega dela in raziskav aktivno 

sodelovali tudi strokovnjaki 

laboratorijske medicine iz naše 

bolnišnice. Greta Štrakl  s 

prispevkom: Casereport: First 

confirmedcaseof human 

babesiosis in Slovenia; dr. Mojca 

Bohar Topolovec s prispevkom: 

ComparisonofglucosePoint-of-

caremeasereuemtandlaboratoryval

ues in General Hospital Murska 

Sobota in Denis Fukaš s 

prispevkom: 

Comparisonoftwochromogenicass

ayformeasuringanti-

factorXaactivityoflow- molecular-

weight-heparins in human plasma. 

Na kongresu so bila podeljena tudi 

društvena priznanja 

najzasluţnejšim članom, ki so s 

svojim izrednim prispevkom in 

delovanjem prispevali k razvoju in 

ugledu klinične kemije in 

laboratorijske medicine v 

Sloveniji.  

 
Greta Štrakl, mag.farm., 

spec.med.biokem., EuSpLM 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

29. septembra 2016 objavljeno 

javno naročilo male vrednosti 

katerega predmet je »Prevoz 

bolniškega perila«. 
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Številka razpisa je 

JN005837/2016-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

26. oktobra 2016 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 

30. septembra 2016 objavljeno 

javno naročilo male vrednosti 

katerega predmet je »Aparat za 

ogrevanje bolnikov z blazinami«. 

Številka razpisa je 

JN005901/2016-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

27. oktobra 2016 do 10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

UJEMITE »4D RITEM« 

 

»Mi nismo tukaj zato, da se 

imamo radi, ampak da nekaj 

zasluţimo.” To se običajno sliši 

v podjetjih, ko se delajo 

poslovni načrti, vizije in 

razvojne strategije. A ravno ta 

“gonja" za denarjem in (zadnje 

čase vse preveč lahkim) 

zasluţkom je povzročila, da 

smo na drugih področjih 

povzročili neravnoteţje. Na 

splošno se govori o “razpadu 

vrednot” in podobnih zadevah, 

a sam ocenjujem, da stanje ni 

tako katastrofalno. Večina se 

nas vendarle trudi vsak dan, da 

ustvarjamo dodano vrednost 

oziroma korist. Vprašanje je, v 

čigavo korist in koliko je ta 

uravnoteţena. Ravno trud, da bi 

bil človek koristen, lahko 

včasih povzroči, da celo 

škoduje sebi in drugim. Kako je 

to moţno? Poznate tisti 

pregovor, ki pravi “da je vse 

dobro, če je v zmernem obsegu 

- tudi preveč dobrega je lahko 

škodljivo"? 

V tem nasvetu tedna razkrivam 

skrivnost, zakaj je na eni strani 

toliko nezadovoljnih vodij, 

delavcev, posameznikov, parov 

in s tem povezanih neprijetnih 

situacij, na drugi strani pa 

neizkoriščenih potencialov - v 

podjetjih, ki bi lahko postala 

vodilna v svoji panogi. Gre za 

ravnoteţje na 4 področjih, na 

katerih si vsakodnevno 

postavljamo prioritete - ali pa 

ne: 

1. DENAR - ali imate 

izračunano, koliko resnično 

potrebujete za srečo in 

ravnoteţje na drugih treh 

področjih? Na koncu gre za to, 

kaj z denarjem ustvariš in ne da 

ga čim več ustvariš! 

2. DRUŢINA - kdo in kako 

skrbite za rituale in pravila, ki 

drţijo druţino skupaj? To 

potrebujete, da drţite skupaj ob 

pritiskih drugih “D” področij, 

da vas ne vrţejo iz tira in 

povzročijo najhujšo posledico - 

“razpad” druţine? 

3. DOM - kdo skrbi za dom in 

koliko? Se počutite doma res 

doma in je to prostor, kjer 

ţivite med iskrenimi ljudmi? 

Dom ni le prostor, kamor se 

vračaš vsak dan, ampak je 

prostor, kjer je doma srce! Naj 

ne bo denar oz. sluţba izgovor, 

da niste radi doma! 

4. DOGODIVŠČINE - kdaj ste 

nazadnje doţiveli kakšno 

dogodivščino (in ne mislim 

samo na neprijetna, ampak 

predvsem prijetna 

presenečenja); kdaj ste jo 

pripravili svojemu partnerju; 

svojim otrokom; sebi? Največji 

sovraţnik odnosov tako v 

poslovnem, kot tudi zasebnem 

okolju, je dolgčas. 

Sedaj je bistveno bolj jasno, 

kako se razvijejo problemi, ko 

si prioritete postavljamo samo 

na osnovi enega ali dveh 

področij. Neravnoteţje 

povzroča nezadovoljstvo - 

ţivljenje pa je samo eno. 
Zato vas izzivam, da 

uravnotežite svoja 4D področja 

in umirite “gonjo" za denarjem 

ter ujamete ritem zadovoljstva v 

življenju. Obrestovalo se vam 

bo. 
Vsi tisti, ki ste vodje oddelkov, 

sluţb ali ekip - preverite, kako 

4D delujejo vaši sodelavci in 

prav gotovo boste odkrili nove 

motivatorje, da bodo sodelavci 

pri delu bolj zavzeti. Dejstvo 

je, da če nisi 4D uravnoteţen, 

ne moreš biti polno zavzet, ker 

ves čas izgubljaš energijo z 

reševanjem teţav, ki jih 

neuravnoteţenost povzroča. 

Karkoli ţe boste naredili, si ta 

teden privoščite eno pravo 

dogodivščino - prijetno, 

sproščeno, spontano in takšno, 

da bodo tudi vsi ostali 3D-ji 

zaradi tega malo boljši (ker 

boste vi boljši!) 
 

Branko in ekipa BMC International 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

- Delavnica higiene rok za 

dijake Srednje zdravstvene 

šole  

 Torek: 

- 1. sestanek delovne 

skupine za pripravo predloga 

Zakona o kakovosti in 

varnosti v zdravstvu na 

Ministrstvu za zdravje, 

strokovni direktor, prim. 

asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. anest z rean.  

-  Delavnica higiene rok za 

dijake Srednje zdravstvene 

šole  

 Četrtek: 

- Sestanek  - SD 2017 – 

oblikovanje predlogov za 

NBO in PBZ, Bolnišnica 

Seţana, strokovni direktor  

prim. asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec. anest. z rean., 

predstojnik Odd. za NBO 

Ludvik Kepe, dr. med., spec. 

fiziater in glavna m. sestra 

Odd. za NBO Marija Flisar, 

dipl. m. s.  
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- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane 

  - Predavanje na področju  

  OPZ za zaposlene Oddelka  

  za perioperativno medicino,     

  predavala je Marija Kohek,  

 M. Sc(Austrija), dipl. m. s.  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
  - Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

bo  strokovni direktor in 

koordinator     Slovenija 

transplant, prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec. anest. 

z rean., tema        oddaje  

»Donorski program« 

- Delavnica higiene rok za 

dijake za novo zaposlene v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Torek: 
 - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Zdravljenje akutnega 

poslabšanja astme« 

      predavala  bo Martina  

      Lipič, dr. med.    

     (predavalnica  na Otroškem 

      oddelku)  

 Petek: 
- Uvajalni seminar za novo 

zaposlene v Splošni 

bolnišnici Murska  Sobota 

(šola za starše III. nadst. 

Gin. – porod. odd.) 
 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364              475 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        2.249 

5,30            4,27 

ŠT. NOVOROJ:                  20 

DOJ. MATERE:                                          5     

                     

                       

 
Branko Temlin  

Splošna služba 

Misel 
 

Svet nam vsem ponuja toliko stvari,  

če le imamo oči, da vidimo,  

srce, da ljubimo in  

roke, s katerimi si vse to naberemo ...  

 

Lucy Maud Montgomery 

 

 

 

 

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/

