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5. MEDNARODNA 

KONFERENCA »ZA 

ČLOVEKA GRE: 

INTERDISCIPLINARNOST, 

TRANSNACIONALNOST IN 

GRADNJA MOSTOV« 

 

V organizaciji Alma Mater 

Europaea – ECM  je 10. in 11. 

marca 2017, v Mariboru potekala 

5. mednarodna konferenca z 

naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: 

INTERDISCIPLINARNOST, 

TRANSNACIONALNOST IN 

GRADNJA MOSTOV«. Dogodek 

je potekal pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika 

Republike Slovenije Boruta 

Pahorja in Evropske akademije 

znanosti in umetnosti. 

Po uvodnih pozdravih in 

plenarnem delu, smo se 

udeleţenci konference imeli 

moţnost razvrstiti v  devet sekcij, 

ki opredeljujejo različna področja 

in sicer: Druţboslovne in ostale 

tematike sodobnega časa, 

Fizioterapija, Socialna 

gerontologija, Zdravstvena nega: 

praksa, organizacija, 

izobraţevanje, Sodobni izzivi 

humanistike, Ekoremediacije, 

Migracijske študije, Strateški 

komunikacijski management, 

Toleranca in medreligijski dialog. 

V sekciji Zdravstvena nega: 

praksa, organizacija, 

izobraţevanje, smo aktivno, s 

prispevki in predavanji sodelovali 

trije predstavniki Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. Mag. 

Marija Zrim je predstavila 

prispevek z naslovom Razvijanje 

kulturnih kompetenc ranljivih 

skupin v Urgentnem centru in s 

tem opozorila na izjemno 

občutljivo področje, ki mu še 

vedno posvečamo premalo 

pozornosti. Tanja Ţmauc je v 

soavtorstvu predstavila raziskavo, 

izvedeno v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota, kjer se je 

osredotočila na merjenje delovne 

sposobnosti medicinskih sester 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota, starih 50 let in več, ter 

statistično ni mogla dokazati, da 

se le-ta z leti zmanjšuje. Simon 

Šemrl je s tretjim prispevkom 

predstavil rezultate merjenja 

zadovoljstva uporabnikov storitev 

Urgentnega centra Splošne 

bolnišnice Murska Sobota v letu 

2016, jih primerjal z letom 2015 

ter ugotovil, da smo z rezultati 

raziskave  lahko zadovoljni, saj se 

je v večini kategorij zadovoljstvo 

v letu 2016 povečalo. 

Okolje v katerem deluje 

zdravstvena nega se spreminja. 

Soočamo se z novimi izzivi. Vse 

bolj se  srečujemo z različnimi 

kulturnimi in ranljivimi skupinami 

pacientov, ki jih opredeljuje 

revščina, jezik, kultura, narodnost 

in vera. Globalno se svet vse bolj 

spreminja v smislu spremenjene 

demografske strukture 

prebivalstva in tako se soočamo z 

realnostjo starajoče se populacije. 

Zadovoljstvo uporabnikov storitev 

je ključnega pomena delovanja 

vsake zdravstvene organizacije, 

saj se je vse bolj potrebno 

usmerjati k potrebam 

uporabnikov,  ki imajo danes 

moţnost izbirati kje se bodo 

zdravili. Z vsemi tremi prispevki 

smo se avtorji dotaknili ravno teh 

izzivov. 

 
Tanja ŢMAUC, mag. zdrav. – soc. manag. 

Glavna medicinska sestra Infekcijskega 

oddelka 

 

 

 

 

NACIONALNI MODEL 

RAZVOJA IN KREPITVE 

ZDRAVSTVENE NEGE KOT 

ZNANSTVENE DISCIPLINE: 

TEHNIKA SKUPINSKEGA 

KONSENZA 

 

8. 3. 2017 sem sodelovala v 

skupini ekspertov na temo 

«Kompetenčni model za vse ravni 

izobraţevanja in kategorije 

izvajalcev v zdravstveni negi« in 

»Nacionalni model razvoja in 

krepitve zdravstvene nege kot 

znanstvene discipline«. Delo je 

potekalo v dveh skupinah na 

podlagi metode konsenza, ki se 

pogosto uporablja kot del večjih 

razvojnih projektov in zagotavlja 

uporaben način za identificiranje 

in merjenje še ne dovolj 

pojasnjenih raziskovalnih 

problemov v zdravstveni 

obravnavi. Moderator skupine 

nam je predstavil izhodišča za 

razpravo, udeleţenci pa smo se 

opredelili do izhodišč in 

predstavili svoja stališča, jih 

argumentirali s tehtnimi 

argumenti, dokazi. Poudarek je bil 

na profesionalnem pristopu, 

osebna stališča glede podanih 

izhodišč niso bila vključena. Na 

koncu pa je vsaka skupina 

zasnovala svoj «Nacionalni model 

razvoja zdravstvene nege kot 

znanstvene discipline«, ki bi se ga 

lahko uvedlo na nacionalni ali 

regijski ravni ali na ravni zavoda. 

Vsaka skupina je svoj model 

predstavila in argumentirala. Cilj 

projekta je pripraviti predlog 

nacionalnega modela razvoja in 

krepitve zdravstvene nege kot 

znanstvene discipline, ki bo 

interdisciplinaren in 

interprofesionalen ter bo rezultiral 

v opolnomočenju kompetentnih 

posameznikov za pozicioniranje 

zdravstvene nege kot druţbeno-
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politične, socialno-ekonomske, 

vzgojno-izobraţevalne, vplivne 

znanstvene discipline. 

 
Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.– soc. 

manag. 

 
 

SVETOVNI DAN LEDVIC - 

ZDRAVO ŢIVLJENJE ZA 

ZDRAVE LEDVICE 

 

 
 
Svetovni dan ledvic smo letos 

obeleţili v četrtek, 9. marca 2017. 

Letošnja tema je debelost in 

slogan: »Zdravo ţivljenje za 

zdrave ledvice«. Kot vemo, je 

debelost dejavnik tveganja za 

razvoj sladkorne bolezni in 

visokega krvnega tlaka, ki sta 

glavna vzroka kronične ledvične 

bolezni in odpovedi ledvic. Ljudi 

smo tako ozaveščali o pomenu, ki 

jo imata zdrava prehrana in 

telesna dejavnost tudi za zdravje 

ledvic. 

Informacijsko točko smo postavili 

v Splošni bolnišnici Murska 

Sobota v preddverju fizioterapije 

in specialističnih ambulant med 9. 

in 12. uro. Na info točki smo 

opravili naslednje število meritev: 

 analiza prisotnosti 

beljakovin v seču:51 oseb 

 merjenje krvnega 

sladkorja:     89 oseb 

 merjenje krvnega tlaka:           

78 oseb 

 

Obseg pasu pri moških 

več kot 90 

cm 

normalen obseg pasu       

 16 

več kot 94 

cm 

povečana ogroţenost        

18 

več kot 102 

cm 

zelo povečana 

ogroţenost   15 

  

Obseg pasu pri ţenskah 

več kot 76 

cm 

normalen obseg pasu                          

4 

več kot 80 

cm 

povečana ogroţenost            

9 

več kot 88 

cm 

zelo povečana 

ogroţenost      11 

 
Ljudje se neradi izpostavljajo zato 

so številke merjenja krvnega 

sladkorja z merjenjem pritiska v 

nesorazmerju kot seveda tudi z 

merjenjem pasu. 

 

Na info točki smo sodelovali: 2 

zdravstvena delavca – člana 

Društva ledvičnih bolnikov 

Pomurja, 1 transplantiran bolnik 

in 4 dijaki Srednje zdravstvene 

šole Rakičan. 

 

Vsi skupaj  smo tako naredili 

nekaj dobrega za soljudi. 

 
Simon Zadravec, član IO DLB 

Ljubiša Ţivić, član IO DLB 

 

 

OBISK PREDAVATELJEV IZ 

SLOVAŠKE, BOLGARIJE IN 

EVROPSKEGA CENTRA 

MARIBOR – ALMA MATER 

EUROPAEA 

 

V sklopu 5. mednarodne 

znanstvene konference  na Alma 

Mater Europaea so v sredo,  8. 3. 

2017, bolnišnico obiskali 

predavatelji zdravstvenih fakultet 

iz Slovaške, Bolgarije in Alma 

Mater Europaea.  

Marjan Maček, pomočnik 

direktorja za poslovne zadeve je 

predavateljem  predstavil  

organizacijo in vizijo bolnišnice in 

financiranje zdravstvenih storitev 

v Sloveniji. Predavatelje je 

zanimala organizacija kliničnega 

usposabljanja v bolnišnici za 

študente zdravstvene nege in 

fizioterapije. Zato so izrazili ţeljo, 

da bi si ogledali posamezna 

klinična okolja, kjer se izvaja 

klinično usposabljanje študentov. 

Ogledali so si: Sluţbo za fizikalno 

in rehabilitacijsko medicino, 

Urgentni center, Oddelek za 

perioperativno medicino in 

Ginekološko – porodniški 

oddelek.  Predavatelji so bili 

navdušeni nad urejenostjo in 

opremljenostjo bolnišnice in nad 

prijaznostjo zaposlenih. 

Ob tej priliki bi se zahvalil Metki 

Vlaj, višji fizioterapevtki,  glavni 

fizioterapevtki  Sluţbe za 

fizikalno in rehabilitacijsko 

medicino, Ireni Droţina , dr.med. , 

spec., predstojnici Oddelka  za 

perioperativno medicino, Juretu 

Horvatu, dipl.  zn., in mag. Mariji 

Zrim,  vodji zdravstvene nege v 

UC  za izjemno izčrpno 

predstavitev dela in organizacije 

posameznega oddelka in sluţbe. 

 
Leon Šabjan, mag. zdr. nege 

Vodja ZN na Ginekološko-porodniškem 

oddelku 

 

OTVORITEV RAZSTAVE 

»ONE« 

 

 
 
8. 3. 2017, ob dnevu ţena, je v 

pritličju Otroškega oddelka 

potekala otvoritev fotografske 

razstave prim. Aleksandra 

Brunčka z naslovom »One«. 

Uvodoma je vse zbrane nagovoril 

predstojnik Otroškega oddelka 

prim. asist. mag. Zdravko Roškar. 

Sledili sta glasbeni točki Glasbene 

šole Beltinci, ki sta še popestrili 

dogodek, za kar se jim 

zahvaljujemo. Avtor razstave je 

nato s temeljito in humorno 

razlago fotografij popeljal vse 

obiskovalce skozi razstavo. 

Fotografije bodo na ogled do 8. 4. 

2017. 

 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

   Odnosi z javnostmi 
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ZNAČILNOSTI DIALIZNIH 

MEMBRAN V 

NADOMESTNEM 

ZDRAVLJENJU, PRAVA 

IZBIRA IN PRIPRAVA 

 

11. 3. 2017, v Ljubljani, sva se s 

sodelavko udeleţila izobraţevanja 

z naslovom: Značilnosti dializnih 

membran v nadomestnem 

zdravljenju, prava izbira in 

priprava. Teme ki smo jih 

obravnavali so bile: dializne 

membrane in značilnosti 

membran, ter prava izbira 

membran; zakaj je pomembna 

pravilna izbira dializatorjev in 

kako izbira membrane vpliva na 

koncentracijo BPA (bisfenol A) v 

krvi; priključitev pacienta na 

hemodializno zdravljenje, vodenje 

antikoagulacije in odključitev 

pacienta s hemodializnega 

zdravljenja ter ocena stanja kapilar 

dializne membrane. Poudarjena je 

bila tudi skrb za bolnikovo kri, ki 

jo bolniki na hemodializnem 

zdravljenju nenehno »izgubljajo«, 

zato je pomembna pravilna 

namestitev stiščkov pri testiranju 

sistemov, zadostna reinfuzija – 

izpranost dializne membrane in 

sistemov pri odključevanju 

bolnikov, prebrizgavanje 

arterijske igle pri odključevanju in 

periodično preverjanje 

antikoagulacije pri hemodializnih 

bolnikih. Izobraţevanje je bilo 

zelo poučno, kakovostno in ga 

bomo s pridom uporabili v praksi 

dializne zdravstvene nege. 

 
Bernarda Šlihthuber s. m. s 

Darijan Marič dipl. zn. 

Odsek za dializo 

 

 

ZDRAVSTVENO 

RAZVOJNI FORUM 2017 

 
Dne 8. in 9. 3. 2017 je v Portoroţu 

potekala 14. konferenca 

Management in vodenje v 

zdravstvu z naslovom Zdravstveni 

sistem prihodnosti. Pogovarjali 

smo se o novi zdravstveni reformi 

in o tem kaj nam prinaša, o 

zdravstvenih sistemih v tujini in 

jih primerjali s slovenskim, o 

upravljanju v javnih in zasebnih 

zdravstvenih zavodih ter 

kakovosti in varnosti. Zelo veliko 

je bilo tudi govora o čakalnih 

dobah, predvsem o vzrokih dolgih 

čakalnih vrst, posledicah in pa tudi 

rešitvah. Na koncu prvega dne je 

bila tudi okrogla miza z zanimivo 

temo Bolnišnice v letu 2050, kaj 

nas čaka in na kaj moramo biti 

pripravljeni. Z gotovostjo lahko 

potrdimo in to nam kaţe tudi 

statistika, da bo okrog leta 2050- 

2060 kar 30- 35 % ljudi starih 65 

let in več in na to moramo biti 

vsekakor pripravljeni. Drugi dan 

je konferenca potekala v znamenju 

primerjave javnega in zasebnega 

zdravstva, tako na primarni kot na 

sekundarni ravni, kakšna je razlika 

v managementu in upravljanju v 

obeh sektorjih. Zanimivo je bilo 

tudi predavanje o zaupanju ljudi v 

zdravstveni sistem in vplivu 

medijev na institucije. Na koncu 

naj dodam, da je bilo v Portoroţu 

vreme prijetno toplo in da sta ta 

dva dneva prehitro minila v 

prijetni druţbi vseh ostalih 

udeleţencev. 

 
Bojana Jerebic, dipl.m.s.; mag zdr.-

soc.manag. 

Vodja ZN kirurških dejavnosti 

 

OCENJEVANJE 

ZAPOSLENIH ZA LETO 2016 

 
Vse ocenjevalce, ki ste prejeli 

obrazce za določitev letne ocene 

delovne uspešnosti zaposlenih za 

ocenjevalno obdobje 2016 in še 

niste določili letnih ocen, 

pozivamo, da to nemudoma 

storite, saj je potrebno postopek 

ocenjevanja v skladu z Uredbo o 

napredovanju javnih usluţbencev 

v plačne razrede izvesti najkasneje 

do 15. marca. Le tako bo mogoče 

zagotoviti pravočasno izvedbo 

napredovanja javnih usluţbencev 

v plačne razrede. 

 
Matevţ Ruţič 

Vodja Pravno – kadrovske sluţbe 

 

 

JAVNA NAROČILA 

  

Na portalu javnih naročil je bilo 

10. marca  2017 objavljeno javno 

naročilo po odprtem postopku 

katerega predmet so »Material za 

interventno radiologijo po 

artiklih«.  

Številka razpisa je 

JN001808/2017-B01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

14. aprila 2017 do 10.00 ure. 

 
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon. 

strokovna sodelavka za JN 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
-  Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bila  prim. doc. dr. Marija 

Šantl Letonja, dr. med., 

spec. radiolog, predstojnica  

Odd. za radiologijo, tema 

oddaje: »Zdravljenje 

varikozne bolezni«  

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Anafilaksija « predavala  je 

Andreja Šinko Gider, dr.  

med.  

 Četrtek: 
   -  Stojnica ob  Svetovnem 

   dnevu  ledvic   

- Predavanje za zaposlene v  

Sluţbi za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino na 

temo: »Bolečina v vratni  

hrbtenici«, predaval je Attila 

Szunyog, dr. med., 

specializant ortopedije   

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 
- Skupni sestanek zaposlenih 

na UC skupaj z ZD MS 

 Torek: 
- Tradicionalni koncert 

Mešanega pevskega zbora 

Štefana Kovača iz Murska 
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Sobote ob dnevu ţena in 

srečanje upokojencev naše 

bolnišnice  (avla  Krg. 

bloka) 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Tujki v 

dihalih« predavala  bo 

Simona Plajnšek, dr.  med. 

(predavalnica na otroškem 

oddelku) 

- predavanje -Aplikacija 

zdravil za zaposlene v 

zdravstveni negi – asist. 

Alenka Premuš Marušič, 

mag. farm. (knjiţnica V. 

nadstr.) 

 Sreda: 
-  20. Seja Odbora 

bolnišnične dejavnosti 

Skupščine Zdruţenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije in sestanek na 

Ministrstvu za zdravje 

(Marjan Maček, univ. dipl. 

ekon.) 

   - Interno strokovno  

   izobraţevanje za področje  

  ZN, »Obvladovanje okuţb  

   povezanih z    zdravstvom«,  

   predavala bosta mag. Emil 

   Pal, dr. med., spec. inf. –  

   ZOBO in Marija    Kohek,  

  M. Sc.(Austrija), dipl. m. s. –  

  SOBO (knjiţnica V. nadst.  

  Krg. bloka) 

 Petek: 

- Sestanek direktorjev 

bolnišnic na Ministrstvu za 

zdravje (Bojan Korošec, dr. 

med. in prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med.) 

 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359              504 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2312 

5,30           4,13 

ŠT. NOVOROJ:                   12 

DOJ. MATERE:                                             23    

                     

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna sluţba 
 

 

 

 

 

 
 

Misel 
"Nič ni teţjega od iskrenosti 

 in nič ni laţjega od laskanja." 
(Dostojevski) 

 

 

 

 

 
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/

