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DRUGA OBLETNICA 

URGENTNEGA  CENTRA 

 

16. 9. sta minili dve leti, odkar je 

naš Urgentni center odprl vrata 

vsem bolnikom potrebnim 

urgentne oskrbe.  Bil je velik 

napor, izziv in veliko truda s strani 

vseh, ki ste v delovanje vpeti tako 

ali drugače. Vsem zaposlenim v 

UC in vsem, ki se v delo in oskrbo  

v UC vključujete čestitamo in 

ţelimo še naprej uspešno in 

visoko strokovno obravnavo 

urgentnih bolnikov. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 
OB SVETOVNEM DNEVU 

PRVE POMOČI JE mag. 

Marija Zrim, vodja ZN v UC na 

Murskem valu razmišljala 

takole: 

Nedelja je. Zgodnje jutro. Pa še 

praznik. Vse je spokojno na cesti, 

niti ţive duše. Vsi še spijo. Tudi 

moji doma. Ko mi zjutraj zvoni 

ura se najprej sprašujem kaj 

moram zdaj, kaj danes mogoče 

delam?Le jaz na cesti,  ţe sedmič 

ta teden. Pomislim,  uh kako lepo 

bi bilo danes doma, malce 

poleţati, kava v krogu druţine, 

mogoče maša, dopoldne v miru 

kuhanje kosila.  Tisti vonj po juhi 

čutim v nosnicah. Brezbriţnost, 

pogovor, pa kakšen nenapovedan 

obisk mogoče.  Oh pozabila sem, 

da biti medicinska sestra ni samo 

poklic, to je poslanstvo, kakor tudi 

vsi ostali zdravstveni poklici.  

Vedno in povsod. Biti prijazen, 

poznati vse odgovore, še posebej 

na urgenci , kjer si prvi za vse, 

znati moraš odgovoriti na vsako 

vprašanje, najti rešitev tudi, če je 

ni. Tako malo je potrebno,da 

pokvariš  vso nadaljnjo 

obravnavo, ves trud ostalih je 

lahko zaman. Velika odgovornost 

je na nas, ohraniti, vzdrţevati in 

izboljšati ugled bolnišnice.  

Misli mi odpotujejo v sluţbo, le 

kakšen dan me čaka? Bo sploh čas 

za jutranjo kavo? Kosilo bo ţe itak 

postano, solata upadla, krompir 

trd, ko si utegnem vzeti čas,da ga 

v naglici pojem.  Še bolj pa 

pomislim kakšen  delavni  dan 

bo,ali bo mirno, ali bo kaj hudega. 

Srečam rešilca z lučmi. Sprašujem 

se ali se srečamo čez nekaj minut 

na urgenci  in ţe vem,da to jutro  

ne bo kave.  Počasi mi misli 

tavajo, vedno znova se spominjam 

urgence. Znova in znova 

premlevam primere, kaj smo res 

naredili vse, bi mogoče še en krog 

oţivljanja prinesel tisto nam znano 

ţivljenjsko krivuljo na monitorju. 

Smo izčrpali vsa zdravila, je 

potekalo vse kot mora biti. V glavi 

vlada zmeda takšna kot za vrati 

rdeče sobe, kjer se borimo za 

ţivljenje. Z očmi se sprašujemo  

kdo bo prvi zapustil prostor  in šel 

do svojcev, na hodnik. Vsi na 

hodniku strmijo v nas, vedo ,da se 

nekaj dogaja, presenetljivo še ne 

sprašujejo zakaj tako dolgo 

čakajo. Čuti se mir ali strah kdaj 

bom pa jaz  na drugi strani vrat. 

Po vsaki reanimaciji pustiš delček 

sebe nekje, v premlevanju, v 

ţalosti, v empatiji, z nešteto 

vprašanji. Zakaj? Preletiš ponovno 

postopke. Ja bili smo kot ekipa 

brezhibni, šlo je gladko, uigran 

tim. Zakaj ni rezultatov, zakaj je 

človek umrl? Obtoţuješ se. Ne 

moreš pozabit.  Vse to je del 

našega poslanstva reševati 

ţivljenja, ki odtehta vse drugo, kar 

se nam zdi včasih nepomembno in 

je tudi v urgenci vedno prisotno. 

Kajti vsi smo ljudje s takšnimi in 

drugačnimi problemi.  Vsako 

ţivljenje šteje, prav to je največje 

plačilo za naše delo. 
mag. Marija Zrim,dipl.m.s. 

TRADICIONALNO 

PROŠČENJE V 

BOLNIŠNIČNI KAPELI 

 

 
 
V četrtek 14.9.2017 na praznik 

POVIŠANJA SVETEGA KRIŢA 

je bilo v naši bolnišnici posebej 

slovesno, saj smo imeli pravo 

proščenje. Kot se spodobi za 

vsako proščenje smo le tega začeli 

ţe tri dni prej, ob večerih je bila v 

bolnišnični kapeli skupna molitev 

in sveta maša. Na slovesni praznik 

pa smo obhajali slovesno sveto 

mašo, ki jo je vodil upokojeni 

bolniški duhovnik gospod Miro 

Šlibar, ki je v slovenskem prostoru 

oral ledino na področju duhovne 

oskrbe bolnikov in slovenskih 

bolnišnic. Somaševal je naše 

bolnišnični duhovnik gospod 

Andreja Laţete.  

Pred začetkom slovesnosti je z 

nekaj besedami navzoče nagovoril 

direktor Splošne bolnišnice 

Murska Sobota gospod  Bojan 

Korošec. Sveto mašo  smo 

pomagali oblikovati tudi zaposleni 

v bolnišnici z branjem berila in s 

prošnjami. Za še slovesnejšo 

vzdušje pa so poskrbeli pevci 

Stolnega pevskega zbora Sv. 

Nikolaja iz Murske Sobote pod 

vodstvom maestra Marjana 

Potočnika.  

 Med pridigo je gospod Miro 

Šlibar povedal, da je zelo vesel, da 

lahko sodeluje pri našem 

proščenju in se obenem zahvalil 

vsem zaposlenim, ki skrbimo za 
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bolne in trpeče ljudi. Izpostavil je, 

da je pomembno trpečim in 

ubogim prisluhniti, jih spodbujati 

in jim dajati tolaţbo ter upanje. Pri 

slovesni sveti maši so bili prisotni 

tudi bolniki, ki so trenutno na 

zdravljenju in so izrazili ţeljo, da 

bi prisostvovali pri sveti maši. Da 

pa so lahko bolniki prišli v kapelo 

pa so poskrbeli prostovoljci in 

dijaki ter dijakinje srednje 

zdravstvene šole iz Murske Sobote 

z njihovo mentorico, ga Sašo 

Šabjan. K sveti maši pa so prišli 

tudi številni zaposleni v bolnišnici 

in tudi zunanji gostje. Med sveto 

mašo je bila tudi priloţnost, da so 

pričujoči dobili zakrament 

bolniškega maziljenja. Na koncu 

slovesnosti pa nam je nekaj besed 

namenila tudi gospa Metka Lipič 

Baligač, ki se je zbranim iskreno 

zahvalila za obisk in pripravo ter 

izvedbo proščenja.  Po končani 

sveti maši pa nas je v avli 

bolnišnice čakala pogostitev, brez 

katere na pravem proščenju ne 

gre. Zanjo je   poskrbela ekipa 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije. 

Zahvala vsem za bogato duhovno 

doţivetje. 

 
Nemec Blaž, dipl. zdravst. 

 

 

ZAKONODAJNE 

SPREMEMBE NA 

PODROČJU ODPADKOV in 

ODPADNE EMBALAŢE 

 
v prvih sedmih mesecih letošnjega 

leta je bilo sprejetih kar nekaj 

sprememb in dopolnitev 

zakonodaje, ki ureja področje 

ravnanja z odpadno embalaţo in 

odpadki. Te novosti je potrebno 

poznati in jih uresničevati, zato 

sem se v petek 15.9.2017 

udeleţila seminarja v Mariboru, 

na katerem so nas v celoti 

informirali o tem, kako 

izpolnjevati svoje obveznosti iz 

naslova novih odpadkovnih 

predpisov in kako zagotavljati 

učinkovitost na tem kompleksnem 

strokovnem področju. Obenem 

odpadki potujejo več tisoč 

kilometrov, iz severa na jug 

Evrope in je zato pritisk na ceno 

velik; zaradi trga cene niso 

stabilne in bodo v letu 2018 še 

nekoliko narasle. Od leta 2006 in 

do danes je bilo zakonodajnih 

sprememb kar 9, v zadnji 

spremembi je prišlo do sprememb 

v celo 60. členih; najbolj 

izpostavljena je sprememba z 

namenom, da zmanjšamo rabo 

plastičnih nosilnih vrečk in 

spremenimo vedenjske vzorce 

potrošnikov. Zakaj je pomembno, 

da odpadke ločujemo? Predvsem 

zaradi varstva okolja. Še vedno 

najrazličnejši odpadki končajo 

med mešanimi komunalnimi 

odpadki. Pri sortiranju teh 

odpadkov je praktično nemogoče 

izločiti odpadke, ki tja ne spadajo 

zato končajo na odlagališčih, s 

tem pa pride do sproščanja 

nevarnih snovi iz teh odpadkov v 

okolje, zlasti v tla in podzemne 

vode. Pri odpadni embalaţi je naš 

poslovni partner Dinos tisti, ki 

nam ponuja rešitve, ki so 

prilagojene novim potrebam 

zakonodaje ter nam svetuje o 

moţnostih zniţevanja stroškov. 

Ker ţe vrsto let skrbno ločimo 

trdo in mehko plastično embalaţo 

ter odpadno folijo, nas bo Dinos v 

prihodnjem letu nagradil z 

denarnim prispevkom za 

sofinanciranje nakupa opreme za 

novorojenčke naše porodnišnice. 

Gre za velik doseţek, s katerim 

smo postali del Dinosove zgodbe 

o kroţnem gospodarstvu. Le 

malokdo pozna kaj pomenijo 

kratice DINOS - Daj Industriji 

Nazaj Odpadne Surovine. Naš 

sistem ravnanja z odpadno 

embalaţo ni samo na videz dobro 

delujoči sistem ampak je tudi  zelo 

učinkovit. Na našem "dvorišču" 

nikoli ne ostane neprevzeta 

mešana embalaţa, cilj nam ni le v 

tem, da si zniţamo stroške ampak, 

da doseţemo okoljske cilje. 

 

 Bojana VODEB MESARIČ,  

dipl. sanit. inž. 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 
Na portalu javnih naročil je bilo 

12. septembra  2017 objavljeno 

javno naročilo po postopku male 

vrednosti, katerega predmet so 

»Prenosni brezţični čitalci 

črtnih kod«.  

Številka razpisa je 

JN008083/2017-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

19. septembra 2017 do 10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Sreda:  
-  Delovni sestanek skupine 

za kronične rane  

 Četrtek: 
- Tradicionalno proščenje 

ob prazniku Povišanja sv. 

Kriţa v bolnišnični kapelici  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 
- 3. seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

Zdruţenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije, direktor 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int. 

- 15. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice  Murska 

Sobota  (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

- Gostji radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

bosta Milena Tivadar, višji 

fizioterapevt in  Metka Vlaj, 

višji fizioterapevt, vodja 

Sluţbe za fizioterapijo in 

medicinsko rahabilitacijo  

tema oddaje: »Telesna 

dejavnost vse ţivljenje«    

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Dokumentiranje v 
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zdravstveni negi«, predavali 

bosta: Mateja Lukač, dipl. 

m. s. in Sanja Jerebic, ZT 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka)  

 Četrtek: 
- 100-tič bosta kri darovala 

gospod Jurij Miloš 

Borovšak, dr. med., spec. 

patolog in  gospod Alojz 

Hari 

 Petek: 
- 1. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica  

Murska Sobota  (knjiţnica 

V. nadst.  Krg. bloka) 

 
. 

Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             376 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1909 

5,30           4,56 

ŠT. NOVOROJ:                   22 

DOJ. MATERE:                                             2   

               

                       

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Skrivnost sreče je v tem,  

da zmoreš najti radost 

 v veselju drugega. 
 

Georges Bernanos 
  

 

 

 

 
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/

