MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
OBVESTILO ZA VSE
ZAPOSLENE

Obveščamo vas, da bo ponovno
organiziran zimsko športni dan 4.
3. 2017. Vabljeni vsi smučarji,
pohodniki, sankači ter ostali, ki
vam sneg in zima prinašata
veselje ter želite dan preživeti ob
zimskih lepotah Rogle.
Odhod bo 4. 3. 2017, ob 6.00
zjutraj izpred bolnišnice, zbrali se
bomo najkasneje do 5.50. Prijave
zbiramo najpozneje do srede, 1.
3. 2017 (Natalija – int. št. 113,
Jurij – int. št. 244). Ob prijavi se
plača akontacija 10,00 €, ki pa
vam jo bomo, v kolikor se zimsko
športnega dneva udeležite, vrnili
na avtobusu.
Pohod
bo
organiziran
s
strokovnim vodstvom Slavice
Heric, izkušene planinke in
navdušene pohodnice. Za hrano
poskrbite sami, za dobro voljo pa
celotna druščina.
Vljudno torej vabljeni, da se
prijavite in si zagotovite prijeten
zimsko športni dan!
ORGANIZACIJSKI ODBOR

STROKOVNO INTERNO
IZOBRAŢEVANJEAPLIKACIJA ZDRAVIL
Termin za izobraževanje o
aplikaciji zdravil, ki ga izvaja
asist. Alenka Premuš Marušič,
mag. farm., spec. klin. farm. za
mesec marec je 14. 3. 2017, ob 14.

DATUM : 20.02.2017
uri, v knjižnici, v 5. nadstropju
kirurškega
bloka
in
bo
predvidoma trajalo 2 uri. Ob
koncu bo sledil evalvacijski test.
Udeleženci prejmejo tudi potrdilo
o usposabljanju. Vodje oddelkov
prosim, da posredujejo seznam
zaposlenih
na
e-mail:
natasa.kreft@sb-ms.si.
Izobraževanja se lahko udeležijo
tudi tisti zaposleni, ki
niso
pozitivno opravili evalvacijskega
testa. Nadaljnji termini bodo
objavljeni naknadno.
Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.–
soc. manag

SREČANJE S PREDSEDNICO
ZDRAVNIŠKE ZBORNICE
SLOVENIJE - DOC. DR.
ZDENKO ČEBAŠEK
TRAVNIK

V četrtek, 16. 2., je v prostorih
knjižnice potekalo srečanje s
predsednico Zdravniške zbornice
Slovenije - doc. dr. Zdenko
Čebašek Travnik na temo
"Pogledi in razmišljanja o
delovanju
zbornice
in
o
zdravstveni reformi". To je bil
obenem tudi prvi uradni obisk
predsednice Zdravniške zbornice,
ki se je prisotnim zahvalila za
glasovanje, še posebej pa tistim, ki
so ji z glasovanjem zanjo, izrazili
zaupanje. Na srečanju so bili
prisotni Bojan Korošec, direktor
Splošne bolnišnice Murska Sobota
(SB MS), prim. asist. Daniel
Grabar, strokovni direktor SB MS,

Štev.: 760
prim. asist. mag. Maja Šeruga,
predsednica
Pomurskega
regijskega odbora ZZS, Mitja
Šterman, predsednik Pomurskega
zdravniškega društva, Ivan Tibaut,
direktor območne enote ZZZS
Murska Sobota in direktorji
zdravstvenih domov, ki so podali
svoja
stališča,
poglede
in
razmišljanja
o
delovanju
Zdravniške zbornice ter o
zdravstveni reformi. Zbrane je
uvodoma pozdravil in nagovoril
direktor SB MS Bojan Korošec in
v
nadaljevanju
izrazil
pričakovanja glede delovanja
zbornice, ki so z novo izvoljeno
predsednico - rojakinjo, še posebej
velika:
večje
število
specializantov;
krajše
specializacije, ki bi se večji del
opravljale v primarni ustanovi;
boljše
in
konstruktivno
sodelovanje Zdravniške zbornice
in Ministrstva za zdravje; hitrejše
in odločno odzivanje Zdravniške
zbornice na izzive v zdravništvu
in zdravstvu.
Predsednica
Zdravniške zbornice, doc. dr.
Zdenka Čebašek Travnik je
poudarila, da si bo pri svojem delu
prizadevala za ureditev statusa
mladih zdravnikov, tako po
formalni plati, kot tudi za
skrajševanje
specializacij
in
uvedbo
mreže
potrebnih
specializacij na podlagi patologije
po regijah.
Prisotni so se dotaknili tudi nove
zdravstvene reforme in se strinjali,
da so spremembe v slovenskem
zdravstvenem sistemu nujne.
Predsednica Zdravniške zbornice
je o predlagani zdravstveni
reformi dejala, da podpira
ohranjanje javnega zdravstva,
prihodnost slovenskega zdravstva
pa mora temeljiti na sodelovanju
obeh - privatnega in javnega
zdravstva. Vodstvo bolnišnice
predlagano reformo zdravstva
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splošno podpira glede ohranjanja
javnega zdravstva, še posebej pa
področja: večja solidarnost pri
plačilu zdravstvenih storitev;
ohranjanje
košarice
pravic;
stabilnejše finance, ki bi jih
zagotovil večji delež denarja iz
proračuna; večja pooblastila,
odločanje in odgovornost upravam
javnih zavodov; vzpostavitev
pravnega in vsebinskega reda pri
izdajanju koncesij. Za vse našteto
so potrebne zakonske spremembe,
ki bodo omogočale lažje in
hitrejše združevanje dejavnosti, še
posebej takrat, ko to zahteva
stroka, pa tudi ekonomija. Samo
spremembe pri financiranju ne
bodo prinesle učinkov, ki si jih
ljudje najbolj želijo - to so krajše
čakalne vrste in boljše zdravstvene
storitve - če ne bo hkrati
sprememb tudi pri organizaciji
dela zdravnikov, vodenju in
upravljanju bolnišnic, nabavi
materiala in zdravil, mreži
izvajalcev, kakovosti v zdravstvu
in pri varnosti pacientov. Vse to
pa še čakamo, je o predlagani
zdravstveni reformi strnilo svoja
razmišljanja
in
pričakovanja
vodstvo
Splošne
bolnišnice
Murska Sobota.
Srečanje se je zaključilo v
prepričanju prisotnih, da lahko in
moramo doseči spremembe na
bolje v slovenskem zdravstvu, vsa
naša dejanja na poti k temu pa naj
temeljijo na profesionalizmu, s
poudarkom na kolegialnosti in
dobrih medosebnih odnosih.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

POTRDITEV NOVE
PREDSEDNICE
ZDRAVNIŠKE ZBORNICE
V ponedeljek, 13. 2. 2017 se je
sestala Skupščina Zdravniške
zbornice in potrdila mandat
predsednice doc. dr. ZDENKE
ČEBAŠEK TRAVNIK. Potrdila je

tudi člane Izvršnega odbora
zbornice
razen
predstavnika
stomatologov in pa potrdili so
Tožilca zbornice in Predsednika
razsodišča 2. stopnje.
V tokratnem mandatu so dobro
zastopani v organih zbornice tudi
zdravniki pomurske regije.
Predsednik odbora za bolnišnično
in specialistično zdravstvo je prof.
dr. Mitja Lainšak, dr. med., spec.
internist,
član
sveta
za
izobraževanje in usposabljanje
zdravnikov je mag. Dejan Majc,
dr. med., spec. internist, član
odbora za strokovno-medicinska
vprašanja je prim. asist. Daniel
Grabar, dr. med., spec. anest in
reanim., član pravno etične
komisije je Milan Nemeš, dr.
med., spec. kirurg., član odbora
za socialno-ekonomska vprašanja
je Bojan Korošec, dr. med., spec.
internist.
Vsem
novo
izvoljenim
predstavnikom želim obilo uspeha
pri svojem delu.
Predsednica pomurskega
regijskega odbora
prim. asist. mag. Maja Šeruga

OBVESTILO
Od 22.-23. 2. 2017 bo v Grand
Hotelu Union v Ljubljani potekalo
mednarodno
srečanje
raziskovalcev evropske mreže
COST (European Cooperation in
Science and Technology), ki ga
kot
nacionalni
organizator
pripravlja Splošna bolnišnica
Murska Sobota. Namen srečanja
je
razprava
o
možnostih
raziskovalnega sodelovanja in
oblikovanje konzorcija za skupne
prijave na mednarodne razpise.
doc.dr. Jerneja Farkaš Lainščak,
dr.med.,spec. javnega zdravstva

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Torek:
Izobraževanje
o
aplikaciji zdravil, predavala
je asist. Alenka Premuš
Marušiš, mag. farm. spec.
klin. farm.
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Epileptični
status«
predavala
je
Dobruška
Černela, dr. med.

 Sreda:

- Izobraževanje v mreži
TeleKap
za
zdravnike
radiologe,
interniste,
nevrologe,
radiološke
inženirje in za zdravstveno
osebje Urgentnega centra
- Interno strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oživljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali so: Mojca
Horvat,
dr.med.,
specializantka
anesteziologije
in
reanimatologije,
Ludvik
Vogrinčič, dipl. zn., Uroš
Raščan, dipl. zn., Tomaž
Čarni, dipl. zn, inštruktor in
mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

 Četrtek:
- Srečanje s predsednico
Zdravniške
Zbornice
Slovenije doc. dr. Zdenko
Čebašek Travnik

 Petek:
- Sestanek vodstev javnih
zdravstvenih zavodov na
MZ glede vključenosti in
potrditve novega roka za
izenačitev elektronske in
papirnate napotnice in
sestanek pri ministrici za
zdravje, direktor Bojan
Korošec, dr. med. spec. int.
in strokovni direktor prim.
asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec. anest.
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ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Marko Hanc, dr. med.,

spec. ortoped, tema
oddaje: »Bolečina«
- Delovni sestanek NIJZ in
programske hiše Infonet z
namenom učinkovitejšega
reševanja
problematike
Enaročanja
(konferenčna
soba v pritličju uprave)

 Torek:
- Predstavitev poklicev za
dijake Gimnazije Murska
Sobota (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Varstvo pri delu (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)

Misel
Veliki ljudje so tisti, ki vedo, da
je duhovna moč močnejša od
materialnega,
da svetu vladajo misli.
»Ralph Waldo Emerson«

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

 Sreda:
- 19. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota (knjižnica V.
nadst. Krg. bloka)
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Oskrba kronične rane,
teoretični
in
praktični
del«,predavala bo: Brigita
Kovačec, dipl. m. s. (šola za
starše III. nadst. Gin. –
porod. odd.)
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI
ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
464
2212
4,17
16
15

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba
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