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MODRI DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 2. 11. 2021                            Štev. 1003

COVIDNE RAZMERE 

Število okuženih se v Sloveniji 

povečuje, zasedene so vse 

zmogljivosti na covidnih 

oddelkih, prostih je le še nekaj 

postelj za intenzivno nego. 

Zato tudi v naši bolnišnici 

povečujemo zmogljivosti akutne 

bolnišnične obravnave, in sicer na 

40 postelje za intenzivno ter 8 za 

akutno obravnavo. Poleg oddelka 

na nekdanjem ginekološkem 

oddelku (namenjenem covidnim 

pacientom) odpiramo mesta na 

Infekcijskem oddelku z 12 

posteljami ter sočasno na oddelku 

ORL za potrebe Internega 

oddelka prav tako z 12 posteljami. 

Negovalni kader bomo glede na 

potrebe morali prerazporejati. 

Zaradi vse pogostejših vdorov v 

bele cone se bodo morali 

necepljeni in nepreboleli 

samotestirati na 48 ur. V kratkem 

bomo podali nadaljnja navodila. 

Še enkrat pozivam zaposlene, ki 

imajo neposreden stik s pacienti, 

da se odločijo za cepljenje in s 

tem preprečijo večji prenos 

bolezni. 
 

Manuela Kuhar Makoter, dr. med., spec., 

strokovna direktorica 

 

 

LICENCA ZA SAMOSTOJNO 

OPRAVLJANJE 

ZDRAVSTVENIH STORITEV 

Zbornica zdravstvene in babiške 

nege je bolnišnice opozorila, da 

bo vloge za prejem licence za 

samostojno opravljanje 

zdravstvenih storitev – na podlagi 

38. člena ZZDej-K prejemala do 

30. 9. 2021.                                                        

Rok za pridobitev licence vseh 

DMS, ki so bile prerazporejene iz 

TZN na podlagi 38. člena ZZDej-

K, je 17. 12. 2021. 

Še enkrat pozivamo vse sestre oz. 

tehnike ZN, ki so bili 

prerazporejeni na delovno mesto 

diplomirane medicinske sestre na 

podlagi 38. člena ZZDej-K in so 

si uredili (že prejeli) licenco, da 

kopijo licence nujno posredujejo 

v našo službo. Opažamo namreč, 

da so vloge urejene prek Pravno- 

kadrovske službe, kopije 

pridobljenih licenc pa niso 

vrnjene. 

Edo Gal, univ. dipl. prav.,                                    

vodja pravno-kadrovske službe 

 

 

KROG ŽIVLJENJA 2021 

Spoštovani sodelavci, 

želim vas opozoriti, da je bil rok 

za oddajo člankov za bolnišnično 

glasilo Krog življenja 30. 10. 

2021. 

Nekaj člankov smo že prejeli, 

zanje se vam lepo zahvaljujem. 

Če želite, da v Krogu življenja 

objavimo tudi zapise o delu 

oziroma dogajanju na vašem 

oddelku, nam prispevek 

posredujte najpozneje do petka, 

5. 11. 2021. Da bo glasilo čim 

bolj privlačno, vas prosim še, da 

priložite tudi fotografije. 

Že vnaprej hvala. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

PSIHOLOŠKA PODPORA 

ZAPOSLENIM 

Moč je poiskati pomoč! Zaposleni 

v zdravstvu smo vsakodnevno 

izpostavljeni različnim stresnim 

in kriznim dogodkom, ki jih 

doživljamo na različne načine in 

na vsakem puščajo različne 

posledice.                                                         

Ker se zavedamo pomena in 

vrednosti zaposlenih, je za vse v 

naši bolnišnici vzpostavljena 

možnost psihološke pomoči in 

podpore ob stresnih in kriznih 

dogodkih ali po potrebi. Proces 

psihološke pomoči je popolnoma 

zaupen. Psihološko pomoč izvaja 

zunanja specialistka klinične 

psihologije z dolgoletnimi 

izkušnjami mag. Renata Kos 

Berlak (041 437 364). 

Metka Lipič Baligač, mag., zdr. nege, 

vodja izobraževanja v ZBN 

 

 

SPOŠTOVANJE 

PACIENTOVEGA 

DOSTOJANSTVA IN 

PROFESIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

S svojim vedenjem ljudje 

govorimo izključno o sebi. Drugi 

nas opazujejo in si o nas 

ustvarjajo mnenje, ocene, sklepe. 

Od tega, kar vidijo, slišijo in 

občutijo, je odvisno, kako bodo z 

nami komunicirali. 

Pacient opazi naš odnos do 

nadrejenih in podrejenih, vidi, 

kako se obnašamo do drugih 

obiskovalcev, posluša in opazuje, 

kakšen je naš odnos do prostora in 

inventarja. Veliko časa ima za 

ogled podrobnosti. Primerja nas z 

drugimi, s samim seboj in sklepa. 

Če so njegove ugotovitve 

negativne, jih bo skoraj zagotovo 

povedal še drugim: znancem, 

prijateljem in naključnim 

sogovornikom. Tako se oblikuje 

javno mnenje, ki se kaže v 
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vedenju in pričakovanju 

pacientov, ki pridejo v 

zdravstveno ustanovo z že 

izdelano predstavo o nas, našem 

delu, pa tudi o strokovnosti. 

(Flajs).  

Uspešna komunikacija vodi do 

boljših in višje postavljenih 

standardov nudenja zdravstvene 

oskrbe (Rungopodiochy). 

Vsak pacient in obiskovalec naj bi 

že ob prvem stiku z zdravstveno 

ustanovo spoznal, da je prišel v 

humano ustanovo, kjer zaposleni 

spoštujejo človeka in njegovo 

celovitost, si prizadevajo za 

ohranjanje njegovega 

dostojanstva in dajejo poudarek 

humanim in enakopravnim 

partnerskim odnosom (Pajnkihar). 

Zaupanje pacientov, ki je 

najpomembnejše za dobro 

sodelovanje in uspešnost vsake 

obravnave, je treba pridobiti z 

jasnimi in razumljivimi 

informacijami, na podlagi katerih 

lahko pacient z gotovostjo 

pričakuje najvišjo stopnjo 

pomoči, spoštovanja in 

avtonomije ter je tega tudi 

deležen.   

Strokovnost v naši bolnišnici ni 

vprašljiva, vse več pripomb in 

tudi pritožb bolnikov pa je v 

zadnjem času predvsem na odnos 

in komunikacijo nas zaposlenih 

tako z bolniki kot z njihovimi 

svojci.  
 

Metka Lipič Baligač, mag., zdr. nege, 

vodja izobraževanja v ZBN 

 

 

ZAHVALNO PISMO 

V navalu vseh negativnih in 

slabih informacij v medijih vam 

pišem, da povem ravno nasprotno 

in pohvalim vaš kader. 

13. 10.2021 sva bili s hčerkico 

sprejeti na oddelek za pediatrijo, 

da bi dobila infuzijo, vendar se je 

zdravnik odločil, da naju zadrži, 

ker je imela hčerka že četrti dan 

vročino.                                                             

Naj povem, da sta prvi pregled in 

sprejem potekala zelo hitro, 

hčerki so že na sprejemu dali 

calpol za zbijanje vročine.                                                 

Ko sva odšli na oddelek v 2. 

nadstropje, so takoj začeli  

preiskave in na koncu ugotovili, 

da ima hčerka pljučnico.                    

V bolnišnici sva bili od 13. do 16. 

10., za hčerkino zdravje so zelo 

dobro poskrbeli in se potrudili, da 

bi ji bilo čim prej boljše. Tako v 

dopoldanski izmeni kot v 

popoldanski in nočni so 

neprestano spraševali po počutju, 

vročini, ali je dovolj jedla ... Res, 

vse pohvale za odličen, srčen ter 

human odnos, hkrati pa tudi  

strokoven.                                                                                                  

Ne morem izpostavljati vseh 

zaposlenih, ker niti vseh ne 

poznam.                                               

Lahko povem, da sta naju sprejela 

zdravnik A. Pungartnik in Jožek 

Sever in prvi trenutek odreagirala 

hitro in strokovno. Seveda pa 

potem zahvala vsem in vsakemu 

posebej.                                                

V tem kaotičnem svetu zelo radi 

slišimo dobro besedo in pohvalo, 

ki je povedana/zapisana iz srca. 

Verjamem, da je bodo veseli tudi 

vaši zaposleni, ko jo bodo slišali.  

Vse dobro še naprej.  

Nataša Kuhar 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v 

radijski  oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu je bila 

Jasmina  Ignjatović, dr. med., 

spec.  pediatrinja, tema: Okužbe 

RSV. 

-  Gost v radijski  oddaji  Za 

zdravje je bil dr.  Radenko 

Koprivica, dr. med., spec.  krg., 

predstojnik Krg. odd., 

tema: Laparoskopsko  zdravljenje 

dimeljskih kil. 

Sreda: 

-  Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN za novozaposlene 

v zdravstveni negi Vloga 

zdravstvene nege pri 

preprečevanju padcev pacientov in 

posebni varovalni ukrepi, 

predavala je Klaudija Cimbola, 

dipl. m. s. (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka).  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Četrtek: 

 - Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Bolečine v  kolenu in sindrom 

plike, predavala bosta Domen  

Tajki, dr. med., in  Robert Golob, 

dr. med., spec. (soba kirurškega 

konzilija). 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
399 

ŠTEVILO BOD: 1985 

LEŽALNA DOBA: 4,35 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
58 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                              Misel 

      Sreča daje mnogim preveč,         

a nikomur dovolj.  
 

Mark Valerij Marcial 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

              Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

