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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 16                             DATUM : 26. 03. 2018                                          Štev.: 817 

 

18. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA 

 

18 .  seje strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska je 

potekala dne  20.3.2018, z 

dnevnim redom: 

1. Opredelitev strokovnega 

sveta, glede vlaganja anonimnih 

prijav, zadnjih dogodkov v 

bolnišnici v zvezi s tem in objav v 

lokalnih medijih 

2. Pregled in potrditev 

zapisnika 17. seje 

3. Aktualno dogajanje – 

izvrševanje sanacijskega programa 

4. Realizacija fizičnega 

programa 

5. Programi operativnih 

strok v poletnih mesecih 

– dogovor o  naročanju 

eritrocitnih pripravkov 

-  priprava kataloga diet 

6. Mnenje konzilija o 

nadaljevanju zdravljenja in 

paliativni oskrbi ob koncu 

ţivljenja 

7. Kakovost in varnost v 

zdravstvu 

- Letni cilji za leto 2018 

- Aktivnosti s področja 

kakovosti in varnosti 

8. Informacije, pobude, 

predlogi 

Na pobudo več članov 

strokovnega sveta se je strokovni 

svet seznanil s poročanjem v 

medijih o zadnjih dogajanjih v 

naši bolnišnici. Izoblikovalo se je 

stališče, da strokovni svet poda 

načelno mnenje o vseh dogodkih, 

ki so pripeljali do okrnitve ugleda 

naše bolnišnice. Po anonimni 

prijavi o domnevnih nepravilnosti 

v bolnišnici so stekli postopki, v 

sklopu katerih je potekala tudi  

policijske preiskava. Sindikat v 

zdravstvu je podal javni poziv k 

odstopu direktorja. Kot nosilci 

stroke smo kompetentne  osebe, ki 

smo do dogajanja dolţni 

opredeliti. Taka dejanja smatramo 

kot nedopustna – ovadbe, 

anonimne prijave, brez 

predhodnega opozarjanja in 

reševanja v sami bolnišnici.. Smo 

ustanova, kjer ima vsak moţnosti 

podati svoje pobude, mnenja, 

prijaviti nepravilnosti. So torej 

načini, ki omogočajo reševanje 

problemov na ustrezen način, 

znotraj bolnišnice. Vsi smo dolţni 

oblikovati zdravo klimo, v kateri 

lahko opravljamo svoje 

poslanstvo. 

Sklep : Strokovni svet bolnišnice 

ocenjuje dogajanje v zvezi z 

anonimno prijavo domnevnih 

nepravilnosti, javno obtoţevanje 

nekdanje vodje kadrovsko-pravne 

sluţbe bolnišnice in sindikatovo 

javno pozivanje direktorja k 

odstopu, kot povsem 

nesprejemljive, obsodbe vredne 

postopke. Bolnišnica je urejen 

sistem z vsemi inštancami za 

reševanje nestrinjanj ali razhajanj 

mnenj. Niti strokovni svet, niti 

posamezni člani niso v ničemer 

bili seznanjeni z domnevnimi 

nepravilnostmi v bolnišnici, 

navedenimi v anonimni prijavi. 

Ostro obsojamo podajanje 

anonimnih prijav brez da se 

zadeve prej poskuša reševati 

znotraj bolnišnice. Povsem 

neodgovorno in poniţujoče je 

ravnanje nekdanje vodje 

kadrovsko-pravne sluţbe 

bolnišnice, ki strokovnega sveta, 

ali posameznih članov, niti enkrat 

ni opozorila na kakršnokoli 

spornost izplačevanj nadomestil 

za neizkoriščen dopust, kar bi bila 

njena dolţnost, v kolikor se s tem 

ne bi strinjala. Javno 

obračunavanje in vpletanje 

sindikata je povsem neprimerno, 

nedostojno in ga strokovni svet 

ostro obsoja. Avtorjev anonimnih 

prijav in pobudnikov javnega 

obračunavanja nočemo imeti med 

svojimi sodelavci. Strokovni svet 

ostaja odprt za vsako pobudo, ki 

bo še naprej zagotavljala 

pravilnost in transparentnost 

delovanja bolnišnice in ţe vnaprej 

obsoja vsako anonimno 

prijavljanje organom izven 

bolnišnice, kakor tudi javno 

polemiziranje, dokler se zadeve 

znotraj bolnišnice ne rešijo. 

V nadaljevanju je bil zapisnik 

prejšnje seje sprejet v predloţeni 

vsebini in obliki.  

Direktor Bojan Korošec je  podal 

aktualno dogajanje v naši 

bolnišnici, ki je kljub trenutni 

situaciji usmerjeno v pozitivna 

prizadevanja nadaljevanja razvoja. 

V zadnjih letih je viden strokovni 

napredek v naši bolnišnici.  

Predstavljeni so bili načrtovani 

ukrepi za 4 letno obdobje, ki 

morajo biti sprejeti v sanacijskem 

programu: 

-  Zniţanje cen pri 

dobaviteljih za 3-5 %  z enako 

kvaliteto kot do sedaj;  

- Organizacija dela v 

centralno operacijskem bloku.  

- Skrajšanje leţalnih dob.  

- Zniţanje dela laboratoriju, 

predvsem naročanje zunanjim 

izvajalcem  

- 2-3 % zmanjšati porabo na 

oddelkih zdravstvenega  materiala 

in storitev. Vse z ciljem, da 

pacient ne bo prikrajšan 

- Zmanjšati stroške porabe 

krvi 
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- Odpusti pacientov do 11. 

ure  

- Optimizacija pranja perila. 

Pri številu posameznih uniform 

zmanjšanje, vendar proces ne sme 

biti moten 

- Manj zalog na oddelkih 

predvsem zaloge zdravniškega  

materiala in zdravil.  

- Temeljni proces dela – 

organizacija dela 

Sklep: Predstojniki predstavijo 

sanacijski program  na oddelkih  

in do ponedeljka 26.3. podajo 

svoje predloge.   

Po točko 4 je bil predstavljen plan 

za leto 2018,  v glavnem z 

vsebinskih vidikov, glede na 

določila opredeljena v dogovoru z 

ZZZS. Po razpravi je bil sprejet  

Sklep: primarno  zdravstvo še 

enkrat obvestiti o obveznosti 

izpolnjevanja določenih obrazcev 

za napotene paciente na 

specialistične preglede in 

operativne posege.  Člani 

strokovnega sveta so se seznanili s 

planom za leto 2018.  

Pod točko 5: Programi operativnih 

strok v poletnih mesecih je 

predstojnica Oddelka za 

perioperativno medicino 

predstavila število anesteziologov   

v zvezi s planiranjem operativnih 

posegov v poletnih mesecih. Prosi, 

da se čimprej, najkasneje pa do 

konca meseca marca pripravijo in 

uskladijo načrtovani operativni 

posegi za poletne mesece.  

– dogovor o  naročanju 

eritrocitnih pripravkov 

Strokovni svet se je seznanil s 

pisnim navodilom vodje BTO 

bolnišnice glede naročanja 

eritrocitnih pripravkov in vračilo 

krvnih pripravkov na ZTM UKC  

Maribor.  

-  priprava kataloga diet 

Renata Pleh je predstavila 

dokument dopolnjen katalog diet. 

Predlog bil poslan predstojnikom 

in prosi, da se pregleda in podajo 

pripombe najkasneje v roku 14 

dni.  

Sprejet je bil  

Sklep: člani strokovnega sveta so 

se seznanili s navodilom za 

naročanje eritrocitnih pripravkov, 

s pripravo in uskladitvijo 

operativnih posegov v poletnih  

mesecih  ter katalogom diet.  

Pod točko  6:  Mnenje konzilija o 

nadaljevanju zdravljenja in 

paliativni oskrbi ob koncu 

ţivljenja, je bil izpostavljen 

ustrezen obrazec UKC Ljubljana 

in ustanovljena delovna skupina, 

ki bo oblikovala dokument v 

obliki obrazca in navodil. 

Pod točko  7:  Kakovost in varnost 

v zdravstvu je Zdenka Gomboc 

predstavila zastavljene in 

realizirane cilje za leto 2017, ki so 

objavljeni v letnem poročilu za 

leto 2017, bodo pa poslani tudi po 

oddelkih. Predstavljene so bile 

tudi strateške usmeritve kot so: 

Osredotočenost na pacienta, 

dostopnost informacij in razvoj 

zaposlenih.  

Cilji za leto 2018 so nekateri ţe 

znani kot so: sprejeti 2 klinični.  

Za ostala področja pa prosi za 

predloge  v skladu s sanacijskim 

programom. Po oddelkih zbrani 

predlogi se bodo posredovali 

odgovorni osebi. 

Pod točko 8: Pobude, predlogi; 

Strokovni svet je podal  soglasje 

za imenovanje predlaganih 

zdravnikov v višjega zdravnika. 

Podana je bila pobuda za 

nadaljnjo dodelavo 

informacijskega sistema v zvezi z 

odobravanjem dodatnega 

naloţenega dela in pobuda za 

nadaljevanje postopka nabave 

opreme za varčevanje s krvjo med 

zahtevnimi operativnimi posegi. 

 
prim.asist. Daniel Grabar, 

dr.med.,spec.anest. 

Strokovni direktor 

 

Zapisala: 

Jožica Viher,spec.jave uprave 

 

 

 

 

 

 

 

4. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE 

 

Pod točko 1: Pregled zapisnika  3. 

seje poda pomočnica direktorja za 

področje ZN Metka Lipič Baligač.  

sklep: zapisnik 3. seje se sprejme 

brez pripomb. 

Strokovni direktor Daniel Grabar 

je povedal, da je smiselno, da se 

tudi strokovni sveti seznanijo s 

poročanjem v medijih o zadnjih 

dogajanjih v naši bolnišnici. 

Strokovni svet predstojnikov se je 

z dogajanji ţe seznanil na zadnji 

seji, ki je bila 20.3.2018. 

Soglasno so sprejeli naslednji 

sklep: 

Strokovni svet bolnišnice ocenjuje 

dogajanje v zvezi z anonimno 

prijavo domnevnih nepravilnosti, 

javno obtoţevanje nekdanje vodje 

kadrovsko-pravne sluţbe 

bolnišnice in sindikatov o javno 

pozivanje direktorja k odstopu, 

kot povsem nesprejemljive, 

obsodbe vredne postopke. 

Bolnišnica je urejen sistem z 

vsemi inštancami za reševanje 

nestrinjanj ali razhajanj mnenj. 

Niti strokovni svet, niti posamezni 

člani niso v ničemer bili 

seznanjeni z domnevnimi 

nepravilnostmi v bolnišnici, 

navedenimi v anonimni prijavi. 

Ostro obsojamo podajanje 

anonimnih prijav brez da se 

zadeve prej poskuša reševati 

znotraj bolnišnice. Povsem 

neodgovorno in poniţujoče je 

ravnanje nekdanje vodje 

kadrovsko-pravne sluţbe 

bolnišnice, ki strokovnega sveta, 

ali posameznih članov, niti enkrat 

ni opozorila na kakršnokoli 

spornost izplačevanj nadomestil 

za neizkoriščen dopust, kar bi bila 

njena dolţnost, v kolikor se s tem 

ne bi strinjala. Javno 

obračunavanje in vpletanje 

sindikata je povsem neprimerno, 

nedostojno in ga strokovni svet 

ostro obsoja. Strokovni svet ostaja 

odprt za vsako pobudo, ki bo še 

naprej zagotavljala pravilnost in 

transparentnost delovanja 
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bolnišnice in ţe vnaprej obsoja 

vsako anonimno prijavljanje 

organom izven bolnišnice, kakor 

tudi javno polemiziranje, dokler se 

zadeve znotraj bolnišnice ne 

rešijo. 

Tak sklep je podprl tudi 

Strokovni svet zdravstvene nege 

in prisotni člani so ga soglasno 

sprejeli in potrdili. 

Pod točko  2: Sanacijski program 

- spremembe na področju 

organizacije dela v bolnišnici 

Marjan Maček je predstavil 

ukrepe za 4 letno obdobje, ki dodo 

sprejeti v sanacijskem programu: 

- Zniţanje cen pri 

dobaviteljih za 3-5 %  z enako 

kvaliteto kot do sedaj;  

- Organizacija dela v 

centralno operacijskem bloku;  

- Skrajšanje leţalnih dob;  

- Zniţanje dela laboratoriju, 

predvsem naročanje zunanjim 

izvajalcem;  

- 2-3 % zmanjšati porabo na 

oddelkih zdravstvenega  materiala 

in storitev. Vse z ciljem, da 

pacient ne bo prikrajšan; 

- Zmanjšanje stroškov 

porabe krvi; 

- Odpusti pacientov  

realizirani do11. ure;  

- Optimizacija pranja perila. 

Po moţnosti racionalizacija 

delovnih oblek,  vendar z vidika 

preprečevanja okuţb ne sme biti 

tveganja.  

- Manj zalog na oddelkih 

predvsem zaloge zdravniškega  

materiala in zdravil;  

- Temeljni proces dela – 

organizacija dela 

Pozval  je prisotne, da je vsaka 

ideja dobrodošla, saj se vsi skupaj 

moramo  truditi, da bomo čim bolj 

uspešno zaključili poslovno leto.  

Razprava: 

Člani in članice strokovnega sveta 

zdravstvene nege so se vključili v 

razpravo in podali ţe določene 

predloge: 

- preveri se naj  ali je potrebna 

vsak dan menjava posteljnine v 

zdravniških sobah ali samo v 

tistih, kjer so zdravniki  deţurni; 

- v zvezi z uniformami zaposlenih 

(delovnih oblek) je bil podan 

predlog, da bi se naj naredila 

informacijska podpora  za 

spremljanje števila uniform po 

posamezniku in koliko uniform 

pripada posamezniku. Pri tistih 

delavcih, ki uporabljajo tudi filtre 

saj naj preveri potrebno število 

uniform. 

- odpusti se morajo planirati vsaj 

en dan prej in ne tisti dan ko je 

pacient odpuščen in tega se 

morajo drţati vsi, vsaj vzgledi 

vlečejo; 

- preveriti leţalno dobo pri dnevni 

operativi; 

-  ponovno naj se ustanovi 

komisija za kontrolo naročila 

laboratorijskih preiskav, za 

antibiotike …. 

- varčevanje pri papirju (strmeti k 

zeleni bolnišnici).  Od 26.3. 2018 

se dopis na  tajništvo napiše kot en 

izvod; 

- čimprej urediti elektronske 

podpise 

 Povračilo potnih 

stroškov 

Melita Vratar je razloţila plačilo 

prevoznih stroškov na delo. 

Povedala je, da se zaposleni lahko 

osebno obrnejo na njo, da 

vsakemu posebej razloţijo način 

obračuna.   

V razpravi je bilo izpostavljeno, 

da so tisti zaposleni, ki se vozijo 

od daleč zelo prikrajšani.  

Odgovor je bil podan, da bi se 

obračuni potnih stroškov kot se 

izplačujejo sedaj morali izvajati ţe 

prej, zdaj po notranji reviziji pa so 

se morali uskladiti s pravnimi 

predpisi.   

Pod točko 3: Kakovost in varnost 

 Točka preloţena na naslednjo 

sejo. 

Pod točko 4: Pobude in predlogi 

 Do marca se zbirajo 

predlogi za srebrni znak  

 20. februarja se je 

predstavil Ginekološko porodni 

oddelek in Metka Lipič Baligač se 

je zahvalila Leonu Šabjanu in 

sodelavcem za odlično in 

profesionalno izpeljano 

predstavitev 

 Za predavanje  -  Temeljni 

postopki oţivljanje se je potrebno 

prijaviti Dragici Jošar 

 Predlog za Zlati znak 

Zbornice- Zveze je Metka Lipič 

Baligač poslala v imenu 

strokovnega sveta in z podporo 

Strokovnega DMSBZT Pomurja 

na Zbornico- Zvezo, na komisijo. 

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

Zapisala: 

Jožica Viher, spec.javne uprave 

 
 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

21. marca 2018 objavljeno javno 

naročilo malih vrednosti, katerega 

predmet so »Avtomatska vrata«. 

Številka razpisa je 

JN001761/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

10. aprila 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

21. marca 2018 objavljeno javno 

naročilo malih vrednosti, katerega 

predmet je »Čistilni stroj«. 

Številka razpisa je 

JN001762/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

9. aprila 2018 do 10.00 ure.  

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

21. marca 2018 objavljeno javno 

naročilo malih vrednosti, katerega 

predmet so »Inštrumenti, ki s 

pomočjo mehanskega gibanja 

doseţejo simultano rezanje«. 

Številka razpisa je 

JN001763/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

17. aprila 2018 do 10.00 ure.  

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

21. marca 2018 objavljeno javno 

naročilo malih vrednosti, katerega 

predmet je »Endoskopska 

oprema«. Številka razpisa je 

JN001764/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

11. aprila 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

23. marca 2018 objavljeno javno 

naročilo malih vrednosti, katerega 

predmet je »Akreditacija 

bolnišnice na podlagi mednarodno 
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priznanega standarda za 

bolnišnice«. Številka razpisa je 

JN001887/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

19. aprila 2018 do 10.00 ure. 

 
mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

POJASNILO OB POLICIJSKI 

PREISKAVI V BOLNIŠNICI 

 

Dne 15.3.2018 je bila v bolnišnici 

Murska Sobota policijska 

preiskava zaradi suma na 

neupravičeno izplačilo letnega 

dopusta. 

Preiskava je bila namenjena 

zbiranju dokumentacije zaradi 

izplačila neizkoriščenih dopustov, 

v letih 2015 in 2016 v vrednosti 

21.564 EUR. Izplačilo za  

neizkoriščen dopust je prejelo 25 

zaposlenih.  

Izplačilo smo oprli na sodno 

prakso, ki govori, da zaposlenemu 

pripada izplačilo za neizrabljen 

dopust, če le tega ni mogel 

izkoristiti zaradi potreb delovnega 

procesa, oziroma mu delodajalec 

ni omogočil letni dopust zaradi 

delovnega procesa. 

Takšnemu mnenju so potrdili: 

Inštitut IECG Maribor, Zdruţenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije, 

mnenje nekaterih odvetnikov, pa 

tudi pravna praksa.  

 
Vodstvo 

 

Quo vadis bolnišnica ? 

 
Spoštovani novinarji, sodniki,  

kriminalisti, direktorji, prebivalci 

Prekmurja, Slovenije. 

Včeraj smo Pomurci ponovno 

poslali svojo sliko v svet. Kliče 

me namreč sin iz Nigerije in me 

vpraša, če sem zaprt? 

Kot zdravnik, le eden od vijakov v 

uri, ki se imenuje naša  bolnišnica, 

ţe 30 let hodim po svetu da 

prinesem tisto najboljše kar 

mislim da je najboljše. Mirne vesti 

lahko rečem, da je tukaj v 

Prekmurju  vsak poseg enako 

dobro narejen kot tisti v Houstonu, 

Hamburgu ali Dunaju, pa tega še 

bolniki ne vejo. Istočasno ste nam 

kot  druţba dali celih  10 min 

časa,  da ga v ta isti poseg 

prepričamo. In danes, po vseh teh 

beţno prebranih člankih lokalnih 

medijev pričakujete da se še kdo 

pride zdravit v to hišo katera naj 

bi bila zgrajena prav na znanju  in  

zaupanju do vseh nas, zaposlenih 

in vodstva? 

Prvič resno obţalujem in istočasno 

se sramujem da sem v bolnišnici 

zdravnik in čakam priloţnost da jo 

zapustim. Vsem vpletenim v ta 

tako »pomemben«  spor, ko brez 

besede prikrivamo izgubo naših 

bank v milijonih eurih, pa 

predlagam da bolnišnico zapremo. 

Si je ne zasluţimo in pojdimo vsi 

skupaj v tujino, v Avstrijo, 

Nemčijo ali preko morja, poiskat 

in poslušat resnico o zdravju, 

zaupanju in spoštovanju vsak do 

vsakega. Zaprimo jo, dokler vsak 

v svoji vesti  ne začuti ţelje, da 

pride nazaj. Pa mogoče 

ugotovimo, da bodo ostali le 

prazni zidov. Očitno je le eno, da 

smo  padli niţje od moţnega, 

poraja se mi slika Golega otoka. 

Še ptiči in ribe so nam lahko vzor. 

Takega pisanja in odnosa nisem 

srečal še v nobeni podobni 

inštituciji nikjer v svetu. Vem da 

mi ne verjamete,  odprite google 

in se sami prepričajte, seveda ne 

pozabite  preveriti  sočasno strani  

naše bolnišnice.  

In če kdo misli da samo branim 

čast direktorja, se moti. Je glasno 

pojasnilo sinu v Nigerijo in  upam, 

da to sporočilo prebere še kdo na 

tej razdalji. Vpletenim zgoraj, 

skupaj s mano in mojimi sodelavci 

pa v pojasnilo in  globoko 

sporočilo celotni druţbi v  kolikor 

se  nam otroci  ne vrnejo  v naše 

domove. 

 
Asist. Borislav Vrbanec, dr. med. spec. 

kirurg 

 

Oče in ati Davida, Denisa in Dina:   

Borislav Vrbanec l.r. 

 

 

ODGOVOR V SKLADU S 26. 

ČLENOM ZAKONA O 

MEDIJIH 

 

»Predlog je bil izvzet iz konteksta 

in glede na številne negativne 

komentarje bi rad osvetlil 

okoliščine in razloge, ki so 

privedli do predloga, čeprav vsi 

vemo, da je v praksi neizvedljiv. 

Poudarjam, da je bil predlog 

mišljen samo in le v primeru: da 

bi bil kot ukrep dovolj za to, da 

bolnišnica izplava iz rdečih 

številk, v kolikor bi z njegovo 

uvedbo lahko preprečili ali 

zadrţali vse druge ukrepe, ki bodo 

morebiti (morali) slediti zaradi 

sanacije oz. so se ţe pričeli 

izvajati (npr. obračun potnih 

stroškov je po ţepu najbolj udaril 

zaposlene z najniţjimi plačami in 

tiste, ki prihajajo na delo iz bolj 

oddaljenih krajev), v kolikor bi na 

ta način zadovoljili zahtevam 

sanacijskega odbora, uspešno 

izpeljali sanacijo ter dosegli 

finančno vzdrţno poslovanje«.  

 
Marjan Žekš, član svet zavoda 

 

 

 DODATNO POJASNILO 

 

Še iz zvočnega zapisa: 

Marjan Ţekš: Samo en predlog pa 

bolj za šalo kot zares, ne bi bilo 

treba nič pisati sanacijskih 

programov, ne ukrepov, ne 

aktivnosti, zniţati za en plačni 

razred, za 4 % plačo pa so vse 

rešili. 

Vsak naj si sam ustvari mnenje ali 

se na Svetu Zavoda za šalo 

razpravlja o tako pomembnih 

rečeh kot je sanacijski program in 

zmanjšanje plač; še posebej, ko je 

jasno, da je to nemogoče in 

neresno. 

Še o potnih stroških: 

Povrnitev potnih stroškov je 

bolnišnica morala urediti skladno 

s predpisi, ki so določena na 

drţavni ravni; na to nas je 

opozorila revizija… 

 
Vodstvo 
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ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

je bila  Simona Slaček, dr. 

med., spec., predstojnica 

Pljučnega odd.,  tema 

oddaje: »Motnje dihanja v 

spanju« 

 Torek: 

   - 18. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice  Murska 

Sobota   

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Tujki v 

prebavilih« predavala je, 

Sanja Vulović, dr. med.  

 Sreda:  
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Organizacija in 

dejavnost patologije v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota«; predavala je 

Natalija Stanko Henzlin, ZT 

 Četrtek: 
-  4. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota    

-  Predavanje v okviru 

Kirurških strokovnih 

seminarjev z naslovom 

»Urgentna stanja v 

proktologiji«,  predavala  sta  

Aleksander Gönter,  dr. 

med., specializant kirurgije 

in dr. Radenko Koprivica, 

dr. med., spec. krg.    

- Velikonočna delavnica 

prostovoljcev  na oddelku za 

Neakutno bolnišnično 

obravnavo  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   

 Torek:  
- Srečanje sanacijskega 

odbora  s predstavniki 

sanacijskih uprav in 

predstavniki v svetih 

zavodov  z namenom 

pojasnjevanja odprtih 

vprašanj pri pripravi 

sanacijskega programa, 

UKC Maribor   

-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Anemije« predavala bo, 

Luana Laura  Luk, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.) 

 Sreda: 
- 2. seja  Ekonomske 

komisije  Upravnega odbora 

Zdruţenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije, 

pomočnik direktorja za 

poslovne zadeve Marjan  

Maček, univ. dipl. ekon.   

-  Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Internega oddelka,  z 

naslovom »Obravnava 

bolnika s periferno arterijsko 

boleznijo«,  predavala  bo  

Urška Ferko Bencak, dr. 

med., spec. int.  (knjiţnica 

Int. odd.) 

 Četrtek:  
-   Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom »3D načrtovanje  

operativnih posegov«,  

predaval  bo  doc. dr.  

Tomaţ Tomaţič, dr. med., 

spec. ortoped  (konzilij 

Oddelka za ortopedijo) 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 
 

 
 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             467 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2167 

5,30           4,26 

ŠT. NOVOROJ:                   19 

DOJ. MATERE:                                           5 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 

 
 

 

 
 

 

Misel 
 

Če se želite prepričati, da je nekdo 

zaupanja vreden,  

mu najprej zaupajte sami. 

 
»Ernest Hemingway« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/

