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OBVESTILO  ZA VSE  

ZAPOSLENE 

 

Odločitev je padla! Letos se gre na 

Roglo! Tako vas obveščamo, da je 

odhod v smeri končne točke – 

Rogle, dne 11. 2. 2017,  zjutraj ob 

6. uri izpred bolnišnice. Torej se 

dobimo pri avtobusu najkasneje 

ob 5.50 uri. Organiziran je tudi 

pohod pod vodstvom izkušene 

pohodnice Slavice Heric. 

 

Prijave zbiramo na int. št. 113 

(Natalija), 244 (Jurij) in 189 

(Matevž) in sicer do zapolnitve 

avtobusa, zato s prijavami 

pohitite. 

 

Za avtobus je torej poskrbljeno. 

Poskrbite le še za hrano iz 

nahrbtnika, dobro voljo ter ogrete 

mišice. 

 

Se vidimo! 

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 

 

ČLANOM DELOVNE 

SKUPINE ZA OSKRBO 

KRONIČNE RANE 

 

Zaradi predvidenega zbora članov 

Strokovnega društva medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Pomurja,  ki bo v četrtek, 

16. 2.  2017, prelagamo sestanek 

delovne  skupine na 3. 2. 2017 ob 

13. uri. 

Dnevni red delovnega sestanka 

ostaja isti kot je bil posredovan v 

vabilu za mesec januar 2017. 

Hvala za razumevanje! 

 
Delovna skupina za oskrbo kronične rane 

 

 

 

 

 

IZOBRAŢEVANJE ZA 

KLINIČNE MENTORJE NA 

FAKULTETI ZA 

ZDRAVSTVENE VEDE 

 

2. 2. 2017 je na Fakulteti za 

zdravstvene vede Univerze v 

Mariboru potekalo izobraževanje 

z naslovom »Izobraževanje za 

klinične mentorje začetnike«. Iz 

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

se nas je udeležilo 5 diplomiranih 

medicinskih sester oziroma 

zdravstvenikov. 

Sklop predavanj je predstavljal 

odnos mentorja v navezi s 

študentom pri izvajanju kliničnih 

vaj, njuno medsebojno 

komunikacijo, didaktični in 

družbeni odnos, reševanje 

morebitno nastalih konfliktov, 

poudarek na vlogi mentoriranja 

(avtoritativnost, strokovnost ...) z 

vplivi različnih dejavnikov, 

kritično presojo sebe kot mentorja 

in študenta do kliničnega okolja 

oz. dela. Da je proces zdravstvene 

nege kot osnova za opravljanje 

dejavnosti. Pri vsem tem je 

pomembno evalvacija, 

ocenjevanje študenta, refleksija s 

strani mentorja in študenta. 

Za zaključek, če povzamem 

Lindemanovo trditev – besede 

med komunikacijo niso niti tako 

pomembne kot nebesedna 

komunikacija, ki veliko pove o 

nas samih. Bodimo nasmejani in 

prijazni in svet okoli nas bo 

prijetnejši. 

Veliko uspeha bodočim študentom 

in mentorjem. 

 
Konrad Kranjec, dipl. zdravstvenik 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVNI DAN 

BOLNIKOV 

 

V soboto, 11. februarja, je god 

Lurške Matere Božje in 25. 

svetovni dan bolnikov. Zato bo v 

bolnišnični kapeli v petek, 10. 

februarja, ob 14. uri sveto mašo 

daroval g. škof dr. Peter Štumpf. 

Bolni in ostareli lahko prejmejo 

med to sveto mašo bolniško 

maziljenje. 

Pred praznikom bo v bolnišnični 

kapeli tridnevnica (7., 8. in 9. 

februarja). Vsak dan se bomo 

zbirali k molitvi za bolnike in 

zaposlene v bolnišnici ob 18. uri, 

nato bo sveta maša ob 19. uri z 

enakim namenom. Med molitveno 

uro bo mogoče prejeti zakrament 

sv. spovedi, med sv. mašo pa 

zakrament sv. bolniškega 

maziljenja. 

 
Andrej Lažeta, bolnišnični kaplan 

 

 

KAKO ZMAGOVALNO 

MISELNOST IZ ŠPORTA 

PRENESTI V POSLOVNI 

SVET 

 

Zanimiv nasvet, ki ga je 

navdahnila nedavna medalja 

slovenskih rokometašev, govori o 

tem, kako je možno zmagovalno 

mentaliteto iz športnih krogov 

prenesti v poslovni svet in sicer 

izpostavlja 3 "športno-poslovna 

vodila", ki se jih naj pri svojem 

delu držijo vsi lastniki, direktorji, 

vodje ... : 

1. Spodbujajte sodelavce, da 

poskusijo in naredi v 

prepričanju, da jim bo 

uspelo! 

2. Na koncu vedno nekdo 

zmaga, torej, če tekme še 

ni konec, ne odnehaj, 
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vztrajaj, bori se in dokaži, 

da zmoreš! 

3. Včasih igralci ne 

verjamejo dovolj vase, 

zato potrebujejo  vodjo, ki 

verjame v njih takrat, ko 

jim zmanjka vere. Vodje, 

verjemite v svoje ekipe in 

jih spodbujajte do konca, 

splačalo se vam bo! 

A v svetu športa se 90 odstotkov 

časa trenira, preostalih 10 

odstotkov časa pa igra tekme, 

medtem, ko je v poslovnem svetu 

ravno obratno: 90 odstotkov časa 

je tekma in le 10 odstotkov časa 

preostane za treniranje 

zmagovalnih pristopov. Ko se 

boste vodje natrenirali v "trenerje" 

in začeli vzgajati zmagovalne 

ekipe, vam to lahko prinese 

nepredstavljiv nivo uspeha! 

 
Internetni vir 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Torek: 
-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Nujna 

stanja v pediatrični 

gastroenterologiji« 

predavala  bo Amanda 

Muršec,  dr.  med.  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Sestanek na Ministrstvu za 

zdravje, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int. 

in pomočnik direktorja za 

poslovne zadeve Marjan 

Maček, univ. dipl. ekon.  

 Torek: 
- 86. seja Stalne delovne 

skupine bolnišnične 

zdravstvene nege, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege  
-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Tujek v 

dihalih « predavala  bo 

Simona Plajnšek, dr.  med. 

(predavalnica na otroškem 

oddelku) 

 Petek: 
 - Sv. maša ob Svetovnem 

dnevu bolnikov (bolnišnična 

kapelica) 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359              471 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2158 

5,30           4,00 

ŠT. NOVOROJ:                   13 

DOJ. MATERE:                                             17    

                     

                       

 

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Misel 
Mogoče nam ne bo uspelo 

pripraviti prihodnosti za svoje 

otroke, lahko pa pripravimo 

svoje otroke na prihodnost. 

»internet« 
 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 
Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

 

 
 

http://www.sb-ms.si/

