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PROJEKT ZA PODPORO 

RAZVOJA ZDRAVSTVA 

NA KOSOVU 

 

V obdobju 22. do 27. februar 

2018 sva v okviru projekta med 

luksemburško razvojno 

agencijo in našo bolnišnico za 

podporo razvoja zdravstva na 

Kosovu skupaj z glavno sestro 

Izolske bolnišnice obiskala 

Univerzitetni klinični center 

Priština na Kosovem z 

namenom predstavitve dela 

zdravstvene nege v Sloveniji 

oz. v naših bolnišnicah.  

Opravili smo več strokovnih 

srečanj, ogledov kliničnih 

okolij in konzultacij z 

vodstvenim osebjem 

zdravstvene nege iz vseh 

drţavnih bolnišnic na Kosovu 

in predstavniki Ministrstva za 

zdravje Kosovo. Po 

predvidenem programu so bile 

izvedene tudi dvodnevne 

interakcijske delavnice, kjer 

smo izvedli posamezne sklope 

izobraţevanj, usposabljanj in 

posvetov. Prišli smo do 

ugotovitev, da v kliničnem 

okolju nimajo zagotovljenih 

minimalnih tehničnih pogojev 

za delo, kot je zadostna oskrba 

z materialom za izvajanje 

zdravstvene nege, zdravili, 

posteljnim perilom, sterilnim 

materialom, prav tako nimajo 

še sistematizacije delovnih 

mest in jasno opredeljenih 

kompetenc za delo. V 

evalvaciji opaţanj, ki smo jih 

vršili v času našega obiska, bi 

pa izpostavili motivirane, 

zavzete in strokovno 

usposobljene zaposlene, ki so 

izkazali veliko zanimanja za 

napredek, strokovni razvoj in 

organizacijsko urejenost 

področja zdravstvene nege, 

kljub pomanjkanju resursov za 

delo. Ţeljni so novega znanja in 

predstavljajo potencial 

konkurenčne prednosti za 

organizacijo. Za nas je bila 

izkušnja dragocena, vrnili smo 

se z  izjemno lepimi spomini in 

ţeljo po nadaljnjem 

sodelovanju. 

 
Nataša Kreft dipl.m.s.; mag. zdr.-

soc.mang 

Tadej Kreft dipl. zn. 

 

 

 

 

OBVESTILO ZA VSE  

ZAPOSLENE - DRUGIČ  

 

 
 

Odločitev je padla! Letos se gre na 

Mariborsko Pohorje! Tako vas 

obveščamo, da je odhod v smeri 

končne točke, dne 10. 3. 2018, 

zjutraj ob 7.30 uri izpred 

bolnišnice. Organiziran je tudi 

pohod pod vodstvom izkušene 

pohodnice Slavice Heric.  

Prijave zbiramo na int. št. 113 

(Natalija) in 244 (Jurij) in sicer do 

zapolnitve avtobusa oz. najkasneje 

do srede 7.3.2018,  zato s 

prijavami pohitite. Ob prijavi je 

obvezno plačilo akontacije v 

znesku 10,00€, ki jo v primeru 

udeleţbe dobite povrnjeno.  

Za avtobus je torej poskrbljeno. 

Poskrbite le še za hrano iz 

nahrbtnika, dobro voljo ter ogrete 

mišice.  

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 

 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 
Na portalu javnih naročil je bilo 

28. februarja 2018 objavljeno 

javno naročilo male vrednosti, 

katerega predmet je »Najem 

plinskih analizatorjev s 

potrošnimi materiali«.  

Številka razpisa je 

JN001187/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

14. marca 2018 do 10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl. ekon. 

strokovna sodelavka za JN 

 

 

 

 

OBVESTILO - PONOVNO 
 

 

V skladu s 10. členom  Pravilnika 

o prometu in parkiranju na 

prometnih površinah SB Murska 

Sobota, je 28.2. potekel rok za 

plačilo parkirnine za leto 2018. V 

kolikor parkirnine ne boste 

nemudoma oz. do konca tega 

tedna poravnali, bo pravica do 

parkiranja ukinjena. 
Vodstvo 
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ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Sreda: 
  - Varstvo pri delu in  

poţarna varnost    

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   
 

 Ponedeljek:   
-  Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo  Samantha Malok, dr. 

med., specializantka 

pediatrije, tema oddaje: 

»Revmatska obolenja pri 

otrocih«  

-  Varstvo pri delu in 

poţarna varnost  (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka)  

 Torek: 
 - Izobraţevanje s področja  

prepoznave in obravnave 

ţrtev nasilja v druţini v 

okviru zdravstvene dejavnosti  

(dopoldanski del: knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka;  

popoldanski del:    delavnice  

Delavnica 1: Dobre klinične 

prakse (ZZS): Mala sejna 

soba v 5. nadstropju 

kirurškega bloka – 

nadaljujete v Delavnici 2,  

Delavnica 2: Ţrtve nasilja v 

druţini (ZRC SAZU): 

Knjiţnica Internega oddelka 

v 1. nadstropju Internega 

oddelka – nadaljujete v 

Delavnici 3,  Delavnica 3: 

Komunikacija z ţrtvijo 

(Zavod Emma): Simulacijski 

center v 1. nadstropju 

Urgentnega centra – 

nadaljujete v Delavnici 4,  

Delavnica 4 

Medinstitucionalne 

pristojnosti (CSD): Seminar 

za Šolo za starše v 3. 

nadstropju Ginekološkega 

oddelka – nadaljujete v 

Delavnici 1)  

 - 4. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska  Sobota (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka)  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Nujna 

stanja v oftalmologiji pri 

otrocih« predavala bo, Katja 

Sladnjak, dr. med. 

(predavalnica na otroškem 

oddelku) 

 Sreda:  
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Delo operacijske 

medicinske sestre pri orl. 

operaciji (operacija nosnega 

pretina)«, predaval bo Zoran 

Kranjec, mag. zn. (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 Četrtek: 
  - Stojnica ob  Svetovnem 

dnevu  ledvic med 9. in 12. 

uro (avla Krg. bloka) 

  -  Interno  predavanje v 

okviru Kirurških strokovnih 

seminarjev  z naslovom: 

Poškodbe 

   Ahilove tetive, načini 

zdravljenja«, predaval bo 

Sašo Stankovič, dr. med., 

spec. krg. 

   (konzilij Krg.  odd.) 

  - Varstvo pri delu in  

poţarna varnost  (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka)  

 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             427 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2114 

5,30           4,47 

ŠT. NOVOROJ:                   16 

DOJ. MATERE:                                           10 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

 

 
 

 

 
 

Misel 
"Uspeh pride takrat, ko se 

zavemo, da so vse  

ovire samo izzivi,  

ki nam pomagajo 

 postati boljši."  
(Stephen Covey) 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

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/

