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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 15                             DATUM : 12.12.2016                                          Štev.: 750

 

ZAPISNIK 

17. SEJE SVETA ZAVODA 

 
17. seja sveta zavoda je bila 

6.12.2016. Za sejo je bil sprejet 

naslednji  

DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika 16. 

 seje 

2. Obravnava in sprejem 

 poročila januar-oktober 2016 

3. Obravnava in sprejem 

 sklepa DIP Ureditev proizvodnje 

paranteralnih in drugih 

magistralnih izdelkov 

4. Predlog spremembe akta o 

 ustanovitvi 

5. Soglasje za delo pri 

 drugem delodajalcu 

6. Čakalne dobe 

7. Razno 

Pod točko 1 je bil sprejet zapisnik 

17. seje . 

Pod točko 2     Obravnava in 

sprejem poročila januar-oktober 

2016 je bil soglasno sprejet sklep: 

Člani sveta zavoda so se seznanili 

z informacijo o poslovanju 

bolnišnice januar-oktober 2016  in 

poročilo  potrjujejo. 

Pod točko 3 Obravnava in sprejem 

sklepa DIP Ureditev proizvodnje 

paranteralnih in drugih 

magistralnih izdelkov je bil 

soglasno sprejet sklep: Svet 

zavoda potrjuje dokument 

identifikacija investicijskega 

projekta Ureditev proizvodnje 

paranteralnih in drugih 

magistralnih izdelkov. 

Pod točko 4 Predlog spremembe 

akta o ustanovitvi je bil sprejet 

sklep: Svet zavoda potrjuje 

predlog sklepa o spremembah in 

dopolnitvah sklepa o 

preoblikovanju Splošne bolnišnice 

Murska Sobota v predloženi obliki 

in vsebini. Predlog se posreduje 

ustanovitelju zavoda. 

Pod točko 5 Soglasje za delo pri 

drugem delodajalcu je bil sprejet 

sklep: 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 predloženih vlog in pod 

pogojem, da so pri tem upoštevana 

določila zakonodaje, ki določajo 

mesečne omejitve delovnega časa.   

Pod točko 6 Čakalne dobe je bil 

sprejet sklep: Svet zavoda se je  

seznanil  s čakalnimi dobami in 

številom čakajočih za 11  mesecev 

leta 2016. 

 
Zapisala: Jožica Viher 

Predsednik sveta zavoda 

Marko Virag 

 

 

DUHOVNA OSKRBA 

BOLNIKOV IN NJIHOVIH 

SVOJCEV 1.12.2016 

 

S kolegico Marjano Škafar iz 

pljučnega oddelka sva se udeležili 

delavnice z naslovom Duhovna 

oskrba bolnikov in njihovih 

svojcev. 

V izvedeni delavnici smo 

izmenjali izkušnje iz delovnega in 

življenjskega okolja zaposleni v 

različnih profilih: rentgenski 

inženirji, socialna pedagoginja, 

socialna delavka,  zaposleni v 

splošnih ambulantah, patronažni 

službi, intenzivnih terapijah. 

Izobraževanje je bilo namenjeno 

vsem zdravstvenim delavcem, ki 

se pri svojem delu srečujemo z 

težko bolnimi, umirajočimi in 

njihovimi svojci. Soočamo se z 

njihovimi stiskami, strahovi in 

osamljenostjo. Velikokrat se 

zanašamo na naučeno znanje, ki 

pa nikakor ni dovolj. Svoje delo 

opravljamo rutinsko , velikokrat 

imamo občutek, da smo le 

številke, ker preveč posnemamo 

robote. Prevečkrat dopuščamo, da 

nas bolniki in njihovi svojci » 

iztirijo« in se ne zavedamo, da 

prosijo samo za lepo besedo, ki je 

izrečena iskreno in ne samo zaradi 

formalnosti. Bolnik ni samo 

bolnik ,ampak je človek. 

Medicinske sestre bi mogle 

vztrajati in ohraniti to kar smo – 

biti  ČLOVEK. Velikokrat se 

zgodi, da v hitrem tempu življenja 

pozabljamo na duhovnost. V 

današnjem svetu je pomembno, da 

se učimo in naučimo zelo hitro, v 

najkrajšem času osvojimo nova 

znanja in delamo kar se da dobro. 

A pri tem pozabljamo, da je 

znanost potrebna, ni pa 

vsemogoča. Duhovnosti se ne 

moremo naučiti. Če se ne 

spoštujemo in iščemo samo 

izgovore, se branimo odgovornosti 

na vse načine ,potem nimamo 

svojega jaza. Pri duhovnosti gre za 

izvorno odprtost, duhovnost je 

nekaj, kar je samo moje in izvorno 

v meni kot človeku.  

S soočenjem neozdravljive 

bolezni se človek morda prvič 

sreča sam s seboj. Če bolnika 

gledamo samo iz vidika bolezni 

delamo profesionalno napako, ker 

gre človek kot oseba mimo nas.  

Pri razumevanju duhovnosti se 

moramo zavedati, da duhovnost ni 

vezana na religijo, medtem, ko 

vsaka religija temelji na 

duhovnosti. Bolniki in njihovi 

svojci se obračajo na nas, ker nam 

zaupajo. Izražajo strah pred 

obstoječim in strah pred svetom, v 

katerega stopajo in ga ne poznajo. 

Potrebujejo podporo , zato jim 

moramo dati možnost, da se 

odprejo in spregovorijo. Ni 

potrebno, da smo svetovalci, 

ampak je dovolj, da smo z njimi. 

Naša naloga je, da jih na poti po 

kateri hodijo podpremo . Vsakega 
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človeka je strah trpljenja . 

Trpljenje, ki je brez smisla 

človeka uničuje. Duhovna oskrba 

pa je tista, ki pomaga trpljenje 

osmisliti in najti upanje sredi 

obupa. In sredi trpljenja so skrb, 

sočutje in odgovornost pomembni 

dejavniki v katerih bolnik najde 

tolažbo in moč.  

O kakovostni duhovni oskrbi 

lahko govorimo, ko so nam 

bolniki sposobni povedati, kaj si 

želijo in kaj je za njih pomembno. 

Potrebno je biti partner in ne 

ocenjevalec. Duhovno oskrbo 

lahko dobro izvaja vsak 

zdravstveni delavec, saj duhovnost 

ni nekaj kar bi poimenovali z 

besedo ampak je nekaj kar 

izkušamo in živimo. Pogosto se 

zgodi, da z iskanjem odgovorov 

na vprašanja, ki nimajo 

odgovorov, zdravstveni delavci 

zamudimo možnost, da bi slišali 

stisko bolnika. Ni potrebno, da bi 

bili eksperkti za duhovna in 

verska vprašanja, lahko se le 

učimo od bolnikov in odkrivamo , 

kaj je zanje pomembno. Levis 

Carroll je zapisal:» Ena od velikih 

skrivnosti življenja je, da je zares 

kaj vredno le tisto, kar naredimo 

za druge« 

 
Marija Flisar, dipl.med.ses. 

 

 

NASILJE NAD ŢENSKAMI 

V NOSEČNOSTI 

 
S posvetom smo obeležili 

mednarodne dni boja proti nasilju 

nad ženskami,ki potekajo vsako 

leto med 25.11.-10.12. v številnih 

državah po svetu. Na Zdravstveni 

fakulteti v Ljubljani je bilo 

predstavljeno nasilje nad 

ženskami in nosečnicami,ki smo 

se ga udeležile tudi babice iz naše 

porodnišnice .Nasilje se lahko 

pojavlja v vseh družbah,saj vsaka 

druga ženska v Sloveniji do 

svojega 15. leta starosti doživi eno 

od oblik nasilja: psihično, fizično, 

spolno. 

V 90-97%je povzročitelj nasilja 

sedanji oz. nekdanji partner,doživi 

ga 6,5% Slovenk in 5,5% 

nosečnic. Nasilje nad 

nosečnicami, porodnicami je bilo 

predstavljeno z rezultati študije 

NANOS, ki se je izvajala v UKC-

LJ, vrnjenih je bilo 80% 

vprašalnikov, saj je to še vedno 

tabu tema. Nosečnice je strah, 

sram, živijo z občutki krivde, 

molčijo. Tiste, ki so doživele 

nasilje v otroštvu v 40% ponovno 

doživijo nasilje v nosečnosti, 

imajo patološki strah pred 

porodom, dvakrat več prezgodnjih 

porodov in dvakrat več carskih 

rezov. Tako je v nosečnosti 3,2% 

psihičnega, 1% fizičnega in kar 

5,8% nasilja s strani zdravstvenih 

delavcev. Nasilje s strani 

zdravstvenih delavcev je 

nenamerno in opredeljeno s 

subjektivnim občutkom in 

občutkom izgube dostojanstva. 

Zdravstveni. delavci ne smemo 

prezreti meje intimnosti ( ob 

vaginalnem pregledu, UZ, 

klistiranju, britju, šivanju 

presredka...),saj le ta vodi v 

neprofesionalen odnos in 

izgubljeno dostojanstvo 

nosečnice. 

 
Zapisala: 

 Jasna Balažic, dipl. babica 

 

 

 

 

OBVESTILO 

 

V sredo 14.12.2016 poteka v tem 

letu zadnje predavanje na temo 

okužbe povezane z zdravstvom. 

Predstavljena bo  izvedena anketa 

med pacienti na temo "Higiena 

rok skozi oči  pacientov". 

Prosimo, da se modre srede 

udeležite v čim večjem številu.  

 
Marija Kohek,  

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

SOBO  

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek:    
  - Revmatološka delavnica 

za paciente    

 Torek: 
- 17. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska  Sobota  

 - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Glavobol« 

predavala  je Mojca Obran, dr.      

med. 

 - Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege  

 

 Sreda:  

- Delavnica Sistem 

     upravljanja in varovanja 

     informacij  - SUVI   

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
 - Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« bo Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr.   nege,  

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege, 

tema oddaje: »Duhovna       

oskrba v bolnišnici « 

   - Tiskovna konferenca 

(knjižnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

   - Delovni sestanek 

Komisije za obvladovanje 

bolnišničnih okužb 

(konferenčna soba na       

upravi bolnišnice) 

 Torek: 
    - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Fetomaternalna krvavitev« 

   predavala  je Klementina 

Šafar, dr. med. 

(predavalnica  na Otroškem 

oddelku)  

     - Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene 

nege (šola za starše III. 

nadst. Gin. –  porod. odd.) 

 Sreda: 
   - Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Obvladovanje okužb 

povezanih z     

zdravstvom«, predavala 
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bosta mag. Emil Pal, dr. 

med., spec. inf. – ZOBO in 

Marija    Kohek, M. 

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

SOBO (knjižnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Četrtek:  
    - Skupno srečanje članov 

strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, 

članov      strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

in vodij služb    (jedilnica  - 

Bolnišnična prehrana in 

dietoterapija 

-  Božična delavnica 

prostovoljcev  na oddelku za 

Neakutno bolnišnično 

obravnavo 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 
 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364              541 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949       2.116 

5,30           3,49 

ŠT. NOVOROJ:                    12 

DOJ. MATERE:                                                22    

                     

                       

 

Branko Temlin  
Splošna služba 

 

 
 

 

 
 

Misel 
 

Skrivnost življenja moramo najti v 
življenju samem, ne v naukih o njem. 

Anthony de Mello 

 

 

 
 

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/

