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ŠTEVILO BOLNIKOV S 

SLADKORNO BOLEZNIJO 

V SLOVENIJI STRMO 

NARAŠČA 

 
14. novembra obeleţujemo 

svetovni dan bolnikov s 

sladkorno boleznijo 

14. november je svetovni dan 

bolnikov s sladkorno boleznijo. V 

Sloveniji je več kot 100.000 

bolnikov s to boleznijo, njihovo 

število pa po podatkih 

Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje strmo narašča. Svetovna 

zdravstvena organizacija celo 

ocenjuje, da naj bi bila sladkorna 

bolezen do leta 2030 sedmi glavni 

vzrok smrti na svetu. Zbornica – 

Zveza, stanovska organizacija 

medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije, 

ob tem poudarja, da je pri oskrbi 

bolnikov s sladkorno boleznijo 

izjemno pomembna edukacija, saj 

bolezen zahteva bolnikovo polno 

sodelovanje. 

»Sladkorna bolezen je 

neozdravljiva in traja celo 

ţivljenje. Zato je izredno 

pomembna edukacija bolnikov, saj 

predstavlja osnovni ukrep, s 

katerim bolnika usposabljamo za 

samostojno vodenje sladkorne 

bolezni. Dostopnost do edukacije 

bolnikov je v Sloveniji zdaj večja 

kot doslej, saj jo osebje 

zdravstvene nege izvaja po 

zdravstvenih domovih. Doslej 

takih programov pri nas ni bilo,« 

je povedala Monika Aţman, 

predsednica Zbornice – Zveze. 

Trenutno se program izvaja v treh 

zdravstvenih domovih, v letu 2017 

pa se bo predvidoma izvajal še v 

dodatnih 25 zdravstvenih 

domovih, ki se bodo v prihodnjem 

letu prenovili z novimi programi v 

Centre za krepitev zdravja. S to 

prenovo se bo uresničevala teţnja 

po zagotavljanju večje dostopnosti 

in enakosti. 

»Bolnik s sladkorno boleznijo 

poleg zdravljenja z zdravili 

potrebuje tudi oporo osebja 

zdravstvene nege. Bolnik je v 

središču našega delovanja, pri 

čemer mu zagotavljamo najboljšo 

moţno oskrbo, ki ni več 

usmerjena v to, da naredimo nekaj 

zanj, ampak da naredimo nekaj 

skupaj z njim. 

Poznamo več vrst sladkornih 

bolezni – tip 2 se pojavlja v 

odrasli dobi in jo imenujemo tudi 

starostna sladkorna bolezen, tip 1 

pa je najpogostejša sladkorna 

bolezen otrok in mladostnikov. 

Slednja se pojavlja vedno bolj 

zgodaj v letih do vstopa v osnovno 

šolo. Zaradi nezdravega 

ţivljenjskega sloga narašča tudi 

število otrok, ki imajo »starostno 

sladkorno bolezen – tipa 2«. 

Zbornica – Zveza ob tem 

poudarja, da je zaskrbljujoče 

dejstvo, da ima vedno več otrok in 

mladostnikov sladkorno bolezen 

tipa 2, čemur botruje predvsem 

nezdrav ţivljenjski slog. 

Edukacija bolnikov je zato zelo 

pomembna, saj je razumevanje 

bolezni za dobro urejenost le-te ter 

za preprečevanje zapletov 

izrednega pomena. 

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

MEDNARODNI DAN 

RAZJEDE ZARADI PRITISKA 

V Splošni bolnišnici  Murska 

Sobota  bomo 17. novembra 2016 

obeleţili mednarodni dan razjede 

zaradi pritiska, ki poteka po vsem 

svetu pod geslom »Stop razjedi 

zaradi pritiska«. 

Več v prilogi! 
Člani Delovne skupine 

  

ŢIVLJENJE Z OTROCI 

PRISELJENCEV IN 

BEGUNCEV 

 

Dne 20.10.2016 sem se udeleţil  

usposabljanja na temo Ţivljenje z 

otroci priseljenci in begunci  v 

naši šoli in skupnosti. Prav tako so 

na to temo potekale delavnice, 

kjer smo se imeli moţnost soočiti 

z lastnimi predsodki ter se naučili, 

da vse kar v ţivljenju imamo ni 

samoumevno ter da je vse tudi 

minljivo. 

Začel bom z besedami beguncev, 

ki so bili na predavanju naši gosti 

in sicer: Kaj bi naredili vi če bi 

ţiveli v več milijonskem mestu 

kjer vsak dan umre zaradi 

napadov po več sto ljudi, s sabo pa 

lahko odnesete samo tisto kar 

lahko nosite.   

Za začetek pa je tudi pomembno, 

da se ločita dva pojma in sicer 

begunec in migrant. Tema 

predavanja je bila namreč  

namenjena beguncem, njihovim 

otrokom in kako te ljudi, ki so se 

odločili ostati v Sloveniji tudi 

uspešno integrirati v naše okolje. 

Seveda pa je največji poudarek na 

učenju jezika tako pri starejših kot 

pri otrocih. Z učenjem otrok 

učimo tudi starše tako, da imajo 

vpogled v naš jezik, navade, 

kulturo, itd.  Današnji begunci so 

podobna zgodba kot pred leti, ko 

so k nam prišli begunci iz Bosne. 

Dejstvo je, da zaradi slabega 

socialno-ekonomskega poloţaja 

Slovenije jih večina nima interesa 

niti ostati v Sloveniji. O beguncih 

pa vemo samo to kar nam 

vsakodnevno sporočajo mediji (v 

večini pa so to zgolj slabe novice). 

Res je, da poslušamo ogromno o 

napadih, izgredih itd., vendar je to 

zgolj ena zgodba in je zelo daleč 

od resnice. Kot primer vam bom 
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navedel firmo z stotimi 

zaposlenimi kjer sta dva slaba 

delavca. Ali to pomeni, da je to 

potem slaba firma. 

Da boste laţje razumeli zgoraj 

napisano vam predlagam ogled 

prispevka:  Dandger of a single 

story. Prispevek najdete v okviru 

googla ali youtuba. 

Begunce se obravnava na podlagi 

Ţenevske konvencije, Dublinske 

uredbe, pravice pa so zagotovljene 

z zakonom o azilu oz. mednarodni 

zaščiti.  

Od leta 1995 ter do leta 2015 smo 

imeli v Sloveniji 438 prosilcev za 

azil. V letu 2016 do konca avgusta 

smo imeli 773 prosilcev od katerih 

je naša drţava 74 ljudem priznala 

status ter jim podelila azil.  

Kar se tiče učenja in procesa 

integracije begunskih otrok, pa je 

v Sloveniji temu vzor in sicer OŠ 

Tabor v Logatcu. Ravnateljica 

šole nam je razloţila celoten potek 

učenja, načina dela ter 

povezovanje. Delo v celoti poteka 

prostovoljno izven učnega načrta. 

Ravnateljica pa je tudi povedala, 

da je ves čas, ko so se pripravljali 

na sprejem otrok  prejemala iz 

okolja negativne kritike med 

katerimi so bile tudi nekatere 

izjemno ţaljive. 

Za zaključek pa bi citiral Nelsona 

Mandelo: 

Vaţno je spoštovati verska 

prepričanja; brez obzira na to 

ali verjamete v njih ali ne, 

spoštujte jih. Če jih ne 

spoštujete, nikoli ne boste ţiveli 

v miru z ljudmi ki pripadajo 

drugemu verskemu prepričanju. 

 
Boštjan Mrzlak, 

dipl.soc.del. 

 

KAKOVOST IN ODLIČNOST 

V DIGITALNI DRUŢBI IN 25 

LET SZKO 

 

Minuli teden dne 10. in 11. 

novembra je v Portoroţu potekala 

25. jubilejna konferenca 

Slovenskega zdruţenja za 

kakovost in odličnost (SZKO). 

Tokrat je potekala v luči uporabe 

najnovejših digitalnih tehnologij, 

obvladovanja organizacijskih 

sprememb in procesnih sprememb 

ter kulture celovite kakovosti. Ker 

je za kakovostnike pomembno, da 

stalno bogatimo svoja znanja in 

veščine ter s kompetencami 

sledimo izzivom nove dobe je 

udeleţba na tovrstnih 

konferencah, kjer se predstavljajo 

dobre prakse tako od domačih kot 

tujih ustanov dobra investicija. Po 

besedah predsednika SZKO in 

veljavnih dokazih naj bi vsak 

evro, vloţen v spoznavanje vsebin 

in metodologije kakovosti, 

prinesel 16 evrov prihranka in 6 

evrov več prihodka. 

V letošnji konferenci je bil 

izpostavljen pomen dobrega 

sodelovanja med javno upravo in 

gospodarstvom. Obljubo je drţal 

tudi sam predsednik vlade kot tudi 

ministra za javno upravo in  

ministrica za izobraţevanje, 

znanost in šport, ki sta aktivno 

sodelovala. 

Da se tudi v zdravstvu, ki je del  

javnega sektorja da po vzgledu 

gospodarskih druţb in primerov iz 

tujine stalno izboljševati in uvajati 

elemente kakovosti in odličnosti  

so  nas prepričali prispevki iz 

nekaterih bolnišnic in nagrada 

SZKO, ki jo je prejela SB 

Jesenice.  

Tako prvi kot drugi dan smo 

slušatelji imeli priloţnost spoznati 

primere dobrih praks. Prvi dan:  

Projekt vzpostavitve sistema 

upravljanja z odkloni v UKC ( s 

pomočjo informatizacije), 

spremljanje kazalnika higiena rok 

v bolnišnici Novo Mesto, nadzor 

hladilne verigi v zdravstvu, 

strukturirana predaja pacienta, 

optimizacija procesov v SB 

Jesenice. Ena izmed optimizacij je 

bila uvedba cevne pošte, potem 

zanimiva je bila tudi izboljšava na 

področju zagotavljanja večje 

zasebnosti pri sprejemu pacienta z 

izgradnjo posebnih kabin. Iz ZD 

Ljubljana pa so nam predstavili 

doprinos digitalizacije procesa 

obvladovanja merilne opreme. 

Drugi dan so predavanja prav tako 

potekalo po modulih. V modulu 

zdravstvo se je zvrstilo kar nekaj 

zanimivih prispevkov. SB 

Jesenice so predstavili delo 

koordinatorjev zdravstvene 

oskrbe, ki ga imajo uvedenega ţe 

deset let in učinke uvedbe 

slednjega oz. kako s svojim 

delovanjem vplivajo na 

kakovostnejšo obravnavo 

pacientov. Sledil je prispevek ZD 

Ljubljana o prednostih 

simulacijskega centra in nato 

simulacij insitu ( ko jih presenetijo 

v delovnem okolju in preverijo 

njihovo dejansko usposobljenost v 

nujnih situacijah). Pediatrična 

klinika (UKC Ljubljana) je 

predstavila primer dobre prakse, 

kako z digitalizacijo procesov 

doseči učinkovit sistem  vodenja 

kakovosti. Zanimiva pa je bila tudi 

predstavitev vzrokov za 

nezadovoljstvo pacientov z ne 

medicinskimi sestavinami 

kakovosti zdravstvenih storitev, ki 

odprla burno razpravo. Zadnji del 

modula zdravstvo je bilo 

namenjeno okrogli mizi na temo: 

»Koliko kakovosti je v 

zdravstvu?«, katere naj bi se 

udeleţila tudi predstavnica 

ministrstva za zdravje, a je ţal ni 

bilo.  

Konferenca je doprinesla k 

obogatitvi znanj slušateljev, 

podala odgovore na nekatera 

vprašanja in odprla nove ideje na 

poti stalnih izboljšav in inovacij, 

ki so nujne ne samo z vidika 

preţivetja ampak kako postati in 

se pridruţiti najboljšim.  

 
         mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. 

vzg. in Nataša Kreft dipl.m.s; 

 mag. zdr.– soc. manag. 

 

Realizacija fizičnega obsega v 

obdobju januar - oktober 2016 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela 

po fakturiranju za obdobje januar 

– oktober 2016,  ki kaţejo sledeče: 

 realiziranih je bilo 14.102 

 SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 20.083,70 obteţenih 

primerov. V  to številko niso všteti 

primeri dodatnega progama za 

skrajševanje čakalnih dob, le-ti 

http://citati.hr/citat-2967
http://citati.hr/citat-2967
http://citati.hr/citat-2967
http://citati.hr/citat-2967
http://citati.hr/citat-2967
http://citati.hr/citat-2967
http://citati.hr/citat-2967
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podatki so prikazani posebej. 

Obračun dodatnega programa bo 

izveden šele pri končnem letnem 

obračunu za 2016. Tako je 

sezonski plan primerov za obdobje 

januar - oktober 2016 izpolnjen 

98,2-odstotno (256 SPP-jev je pod 

dogovorjenim obdobnim planom). 

Povprečna uteţ je 1,42.  Je višja, 

kot nam jo priznava ZZZS v 

pogodbi (1,272) in prav tako višja 

kot interno zastavljena ciljna uteţ 

(1,35).  

 Prospektivni program v 

 obdobju januar - oktober ni 

doseţen do plana pri naslednjih 

programih:  

operacije nosu in grla (ind. 87,9), 

operacije na oţilju – krčne ţile  

(ind. 70,0), operacija na stopalu 

(ind. 83,2), hipertrofija prostate 

(ind. 75,2). Pod planom pa so tudi 

nekateri programi, ki jih sicer 

ZZZS plača glede na realizacijo: 

porod (ind. 96,1) ter splav (ind. 

84,5). 

 Realizacija dodatnega 

 programa za skrajševanje 

čakalnih vrst je sledeča: operacija 

kolena (ind.  93,8, manjka še 5 

posegov), operacija hrbtenice (ind. 

90,0, manjkata še 2 posega), ţilne 

operacije (ind. 96,7, manjka še 1 

poseg) in operacije raka prostate, 

mehurja in ledvic, ki je v celoti 

izpolnjen (ind. 100,0).    

 Program (NOD) je glede na 

 plan iz pogodbe za doječe matere 

doseţen 94,4-odstotno, program  

sobivanje staršev ob bolnem 

otroku pa je realiziran  97,4 %; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 106,0-odstotno (233 neakutnih 

BOD-ov je nad sezonskim 

planom),  program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 108,0-

odstotno (444 neakutnih BOD-ov 

nad dogovorjenim planom). 

Realizacija je bila zniţana na 

račun opravljenega finančnega 

nadzora ZZZS vse od leta 2013 

naprej zaradi zaračunavanja 

neakutnih BOD pod 6,0 dni (234 

bod-ov).  

 Program do ZZZS v 

 specialistično ambulantni 

dejavnosti v obdobju januar - 

oktober  ni izpolnjen v:  

- internistične spec.  

amb. (ind. točk 89,2; ind. obiskov 

87,2), 

- gastroenterološka  

amb. (ind. točk 92,5; ind. obiskov 

91,5), 

- diabeto- 

endokrinološka amb. (ind. točk 

93,5; ind. obiskov 84,8), 

- pulmološka amb. (ind.  

točk 82,0; ind. obiskov 89,4). 

- kirurške spec. amb. 

 (ind. točk 93,6; ind. obiskov 

89,8), 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni. Plani za ambulantne 

programe in storitve niso sezonsko 

nastavljeni. 

Realizacija storitev v 

specialistično ambulantni 

dejavnosti, ki so pod planom, je 

sledeča: 

 KIRURGIJA: operacija  

kile E0261 – ind. 54,0 

 OKULISTIKA: operacija 

 sive mrene – ind. 92,9 (70 

primerov manj od obdobnega 

plana); anti  VEGF terapija prva in 

nadaljnja oskrba – ind. 40,9 

 SVIT PROGRAM: 

 presejalna terapevt. koloskopija – 

ind. 96,0; delna koloskopija 82,5. 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah, ki so bile 

prenesene iz akutne bolnišnične 

obravnave (1. 9. 2011), so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

Program CT-ja je izpolnjen, saj je 

indeks 117,0 oz. 496 preiskav je 

nad planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 110,8), program MR-ja je 

doseţen, saj je indeks 100,3 oz. 13 

preiskav je nad planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

obdobja je indeks 100,3). Program  

MR preiskav je plačan v celoti 

glede na realizacijo.  

V primarni dejavnosti je program 

v ginekološkem dispanzerju 

izpolnjen (ind. 116,0).   

Pri fizioterapiji je indeks 

realizacije uteţi glede na povišan 

plan še vedno 105,5, indeks 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, pa je 103,5. Tako 

obdobni plan dosegamo. 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 102,5 (246 dializ je 

nad planom). Opravljene dialize 

so plačane v celoti glede na 

realizacijo.  
 

Izidor Lebar, 

strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

4. KONGRES ZDRUŢENJA 

ANESTEZIJSKIH TEHNIKOV 

V BIH  

 
Od 4.11. do 6.11. 2016, sem se 

udeleţila 4. kongresa udruţenja 

anestetičara u BIH v Sarajevu, kot 

predstavnica naše  strokovne 

sekcije za anesteziologijo, 

intenzivno terapijo in 

transfuziologijo. Izkušnja je bila 

izjemno prijetna, predvsem z 

vidika strokovnosti, saj šele ko 

greš iz domače hiše drugam, vidiš 

in spoznaš kaj imaš doma. Po 

drugi strani pa vidiš skromnost 

tistih, ki teţijo po vsem tem kar mi 

ţe imamo. Prizadevajo si doseči 

nivo, ki ga mi ţe imamo, znajo pa 

ceniti  svoje obstoječe zmoţnosti. 

Bili so izjemni gostitelji na način 

kot to znajo samo oni. 

 
Marjetka Nemeš, dipl.m.s. 

 

 

ZAHVALA 
 

 

 



 4 

OBVESTILO 
 

 
 

ORGANIZATORJI DOGODKA SO: 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 

SOCIALNEGA SKRBSTVA 

SLOVENIJE 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 

SOCIALNEGA VARSTVA 

SLOVENIJE 

SINDIKAT ZDRAVSTVA 

SLOVENIJE – SPUKC 

SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN 

ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 

– FIDES 

SINDIKAT SEVALCEV 

SLOVENIJE 

SINDIKAT DELAVCEV V 

ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 

 

 
 

Prijave se zbirajo najkasneje do 

18.11.2016. Plačilo 20 eur ob 

prijavi pri predstavnikih 

organizatorjev 

 
 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 7. 

novembra 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet je »OP miza-abdomen«. 

Številka razpisa je 

JN007027/2016-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

1. decembra 2016 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 9. 

novembra 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet je »Nadgradnja 

streţniškega okolja«. 

Številka razpisa je 

JN007083/2016-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

23. novembra 2016 do 10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

Izklop električne energije 

CELOTNE BOLNIŠNICE v 

soboto, 19. 11.2016 
 

Obveščamo vas, da bo v soboto, 

19. 11. 2016 od 16.30 do 18.30 

izklop električne energije na 

področju celotne bolnišnice. 

 

GASTRO – delovale bodo 

stikalne naprave označene z rdečo 

črto agregatsko napajanje 

PLJUČNI – delovale bodo 

stikalne naprave označene z rdečo 

črto agregatsko napajanje 

INTERNI 2, 1, KLET – delovale 

bodo stikalne naprave označene z 

rdečo črto agregatsko napajanje 

INTERNI PRITLIČJE – delovale 

bodo stikalne naprave označene z 

rdečo črto agregatsko napajanje 

INTERNI – INTERNISTIČNA 

INTENZIVNA TERAPIJA – vse 

stikalne naprave delujejo 

agregatsko napajanje 

LABORATORIJ – vse stikalne 

naprave delujejo agregatsko 

napajanje 

TRANSFUZIJA – vse stikalne 

naprave delujejo agregatsko 

napajanje 

DIALIZA – vse stikalne naprave 

delujejo agregatsko napajanje 

INTERNI DEL RADIOLOGIJE – 

delovale bodo stikalne naprave 

označene z rdečo črto 

OTROŠKI – vse stikalne naprave 

delujejo agregatsko napajanje 

INFEKCIJSKI  – vse stikalne 

naprave delujejo agregatsko 

napajanje 

KUHINJA – ni nobenega 

napajanja 

PRALNICA – ni nobenega 

napajanja 

STARA PORODNIŠNICA – vse 

stikalne naprave delujejo 

agregatsko napajanje 

KOTLOVNICA – ni nobenega 

napajanja 

KIRURGIJA – ODDELKI, 

ORDINACIJE – agregatsko 

napajanje vtičnih mest stikal 

označenih z rdečo 

RTG Kirurgija – agregatsko 

napajanje vtičnih mest stikal 

označenih z rdečo 

PORODNIŠNICA – agregatsko 

napajanje vtičnih mest stikal 

označenih z rdečo 

OP BLOK – agregatsko napajanje 

vtičnih mest stikal označenih z 

rdečo 

INTENZIVNA NEGA ODD. ZA 

PERIOP. MED. – agregatsko 

napajanje vtičnih mest stikal 

označenih z rdečo 

UŠESNI – OČESNI ODDELEK – 

agregatsko napajanje vtičnih mest 

stikal označenih z rdečo 

UPRAVA – agregatsko napajanje  

ČISTILNA SLUŢBA – 

agregatsko napajanje vtičnih mest 

stikal označenih z rdečo 

URGENTNI CENTER – 

agregatsko napajanje vtičnih mest 

označenih z rdečo. 

Izklop je nujno potreben, zaradi 

vzdrţevalnih del na 

transformatorskih postajah. 

Prosimo vas da  aparature 

izključite iz napajanja vsaj 5 

minut pred predvidenim izklopom. 

PROSIMO, DA SE NA IZKLOP 

PRIPRAVITE. 

Deţurni delavec,  tehnično 

vzdrţevalne sluţbe bo prisoten  ob 

izklopu električne energije, za vsa 

vprašanja in informacije smo vam 

na voljo. 

 
Peter Brenčič, dipl. inž.             

Vodja TVS 

 

 

 

OBVESTILO 

 

Popravek: V Modrem dirkaču št. 745 

je prišlo do napake v prispevku glede 

odvoza odpadne električne in 

elektronske opreme. Za napako se 

opravičujemo  in objavljamo pravilen 
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tekst, ki je bil poslan tudi po 

oddelkih. 

Dne 15.11.2016 bomo v bolnišnici 

poskrbeli za odvoz odpadne 

električne in elektronske opreme 

(OEEO).  

Poskrbite za odpis odpadne električne 

in elektronske opreme ter pokličite na 

843 (B. Vodeb) ali sluţbo TVS. 

 

 

OBVESTILO O NAMESTITVI 

FILTROV ZA VODO V 

VODNE AVTOMATE 

 
Na področju preprečevanja in 

obvladovanja bolnišničnih okuţb v 

naši bolnišnici skrbimo za čisto in 

zdravo vodo. Za zagotavljanje 

popolnoma čiste in vedno sveţe, 

zdrave vode pa avtomati za vodo 

zahtevajo filtre, ki iz vode odstranijo 

klasično umazanijo, klor, slab vonj in 

okus ter vsa moţna organska 

onesnaţenja, zmanjšujejo pa tudi 

nastajanje vodnega kamna. Zato smo 

v prejšnjem tednu na vseh lokacijah z 

vodnimi avtomati namestili filtre za 

vodo, ki so nameščeni v notranjosti 

avtomata. Poskrbeli bomo za 

zamenjavo vsakih 6 mesecev. 

  
Bojana VODEB, dipl. sanit. inž. 

 

 

OBVESTILO 

 
Zaradi premalo števila prijavljenih 

udeleţencev odpadejo TPO delavnice, 

ki bi bile izvedene v sklopu Modrih 

sred  dne 23.11.2016. 

 
mag. Marija Zrim,dipl.m.s. 

Vodja UC 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Sestanek Zdruţenja za 

kakovost in varnost v 

zdravstvu, strokovni direktor, 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. anest. 

 Torek: 
- Obisk  delovne skupine 

imenovane s strani Ministrstva 

za zdravje, ki je spremljala, 

svetovala in nadzirala izvajanje 

enkratnega dodatnega programa 

za skrajšanje čakalne dobe  v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota  

 - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Motnje ritma« 

predavala  je Karmen Kaiser, dr. 

med.   

- Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege  

 Sreda: 
-  84. seja Stalne delovne 

skupine  bolnišnične 

zdravstvene nege, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege  

 Četrtek:  
- Sestanek Delovne skupine za 

kakovost in varnost v zdravstvu 

– področje izobraţevanja  na 

Ministrstvu za zdravje , 

strokovni direktor,  prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. 

 Petek:  
- Redni nadzor SPP-jev s 

strani Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
 - Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« bo 

Goran Larnsak, dr. med., spec.       

anest. in rean., tema oddaje: 

»Zdravljenje kritično bolnih« 

 Torek: 
- 3. sestanek glede izvedbe 

Pilotnega projekta »Prevedba 

Modre knjiţice standardov in 

normativov zdravnikov in 

zobozdravnikov v praksi«, 

direktor Bojan Korošec, dr. 

med., spec. int.  (Ministrstvo za 

zdravje)      

- Srečanje skupine za duhovno 

oskrbo bolnikov v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota (mala 

sejna soba V. nadst. Krg. bloka) 

 - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Atipična 

Kawasakijeva bolezen« 

predavala  bo Biljana Petrović, 

dr. med. (predavalnica  na 

Otroškem oddelku)  

- Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege 

(šola za starše III. nadst. Gin. – 

porod. odd.) 

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Predstavitev moţnosti 

zdravljenja pri kronični 

ledvični odpovedi« predavala 

bosta Zdenka Tratnjek, dipl. m. 

s. in Darjan Marič, dipl. 

zdravstvenik  (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Četrtek:  
- Delovni sestanek Skupine za 

oskrbo kronične rane (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364              437 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949       2.087 

5,30           4,14 

ŠT. NOVOROJ:                    14 

DOJ. MATERE:                                                11    

                     

                       

 

Branko Temlin  
Splošna služba 

 

 
 

 

 
 

Misel 

 
Da druge premagaš, moraš biti 

krepak; da sebe premagaš, 
 moraš biti neomajen. 

 Lao Ce 
 

 

 

 

 
 

 

 

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/

