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ČESTITKA 

 

Svet Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošne bolnišnice 

Murska Sobota je na svoji  seji 

dne 12.4.2018 za strokovnega 

direktorja za naslednja 4 leta 

bolnišnice imenoval prim. asist. 

Daniela Grabarja, dr.med., 

spec.anest.  

V imenu sodelavcev iskrene 

čestitke z ţeljo še vnaprej 

konstruktivnega in strokovnega 

sodelovanja.  

 
Vodstvo  

 

 

UČNA DELAVNICA 

VARNO CEPLJENJE- 

DOBRA DISTRIBUCIJSKA 

PRAKSA CEPIV 

 

V četrtek 19.4.2018 je potekala 

učna delavnica na temo: Varno 

cepljenje-dobra distribucijska 

praksa cepiv v organizaciji  NIJZ 

OE M. Sobota .Podlaga za 

tovrstno izobraţevanje je bil 

program cepljenja in zaščite z 

zdravili ter zakonodajne podlage 

na tem področju. Delavnica je bila 

namenjena odgovornim osebam in 

namestnikom odgovornih oseb za 

cepiva v zdravstvenih  zavodih. 

Ključni namen delavnice je bila 

nadgradnja znanja s področja 

varnega cepljenja- dobre cepilne 

prakse ter dobre 

skladiščne/distribucijske prakse 

cepiv s poudarkom na vzpostavitvi 

sistema kakovosti na posameznih 

cepilnih mestih, zahtevah 

pravilnika o sistemu za sprejem , 

shranjevanje in sledljivost zdravil, 

vodenju dokumentacije, ravnanju 

ob neţelenih dogodkih, kot so 

farmakovigilanca, zdravstvene 

napake, reklamacije, odstopanja, 

izredni dogodki, odpoklici zdravil.  

Delavnice sva se udeleţili skupaj 

z mag. Bernardo Emeršič,mag. 

farmacije, ki je v naši ustanovi 

skrbnik za področje ravnanja s 

cepivi in jaz, ki sem njen 

namestnik. Po izvedeni učni 

delavnici smo opravljali še pisno 

preverjanje znanja, ki je bilo 

osnova  za pridobitev potrebnega 

certifikata. 

Skupno spoznanje in zaključne 

ugotovitve obeh prisotnih na učni 

delavnici je, da imamo sicer ţe 

zdaj precej dobro urejeno to 

področje, kljub temu pa nam 

določeni elementi, ki predstavljajo 

temelje kakovosti in varnosti še 

manjkajo in jih bomo morali v 

bliţnji prihodnosti dopolniti. 

Nekaj teh aktivnosti se navezuje 

na pripravo in izdelavo ustrezne 

manjkajoče dokumentacije,  

nadalje  na uvedbo izobraţevanja 

za zaposlene, ki se srečujejo s 

cepivi pri vsakdanjem delu v naši 

ustanovi ter nekaj aktivnosti 

spremembe praktičnih postopkov. 

Aktivnosti bomo načrtovali in 

izvedli v mesecu maju in juniju. 

Področje moramo urediti tudi 

zaradi tega, ker je to področje 

lahko predmet inšpekcijskega 

nadzora. Učne delavnice so 

potekale kot predavanja in tudi 

proaktivno z vključevanjem 

udeleţencev, kar povezuje 

teoretične vsebine s prakso v  

razumljivejšem  jeziku.  

Izvedene delavnice  na nek način 

dopolnjujejo aktivnosti, ki 

potekajo v okviru Evropskega in 

svetovnega tedna cepljenja, ki 

letos poteka od 24. do 30. aprila 

pod globalnim geslom Cepljenje 

deluje – za zaščito zdravje v vseh 

starostnih obdobjih. Namen 

obeleţevanja je priloţnost za 

povečanje ozaveščenosti o 

pomenu cepljenja in 

poudarjanje pomembnosti tega 

preventivnega ukrepa, ki 

dokazano rešuje ţivljenja po 

vsem svetu. Na Nacionalnem 

institutu za javno zdravje (NIJZ) 

priporočajo pravočasno cepljenje 

proti nalezljivim boleznim in 

svetujejo, da svojega zdravnika 

povprašate, katera cepljenja 

priporoča, da s tem zaščitite sebe, 

svoje najbliţje in tudi svojo 

okolico.  

Poleg otroških cepljenj se  

priporočajo cepljenja tudi 

odraslim in starejšim, saj bodo na 

ta način v veliki meri zmanjšali 

moţnost, da bi zboleli in s tem 

poslabšali svoje morebitne 

kronične bolezni. Odraslim in 

posebej starejšim tako priporočajo 

cepljenje proti gripi, klopnemu 

meningoencefalitisu, 

pnevmomoknim okuţbam in 

tetanusu, za vse potnike pa  je 

priporočeno tudi  cepljenje proti t. 

i. potovalnim boleznim. 

 
Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija)dipl.m.s., 

SOBO  

mag. Bernarda Emeršič,mag. farmacije 

 

 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na 3. mednarodnem 

sejmu sodobnega zdravstva 

Medical 

 

V Gornji Radgoni je od 17.‒19. 4. 

2018 potekal 3. mednarodni sejem 

sodobnega zdravstva Medical, ki 

je bil namenjen tako strokovni kot 

laični javnosti, bolnikom in vsem, 

ki skrbijo za svoje zdravje in 

zdravje bliţnjih. Na sejmu so bile 

predstavljene novosti s področja 

sodobne medicinske opreme in 

pripomočkov, inovativni načini 

odkrivanja in zdravljenja bolezni 
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ter izdelki in storitve za boljše 

počutje in zdrav ţivljenjski slog. 

Na voljo so bila brezplačna 

strokovna svetovanja in številne 

meritve vitalnih parametrov. Na 

7.500 m
2
 razstavnih površin se je 

predstavilo 160 razstavljavcev iz 8 

drţav. 

V hali A sta se ob razstavnih 

prostorih Ministrstva za zdravje, 

Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in Ministrstva za 

izobraţevanje, znanost in šport 

predstavila tudi Splošna 

bolnišnica Murska Sobota in 

Strokovno društvo medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Pomurja. Na razstavnem 

prostoru so v treh dneh sejma 

sodelovali Tanja Kukovec, dipl. 

m. s., Petra Hegeduš, ZT, Tadeja 

Gašparič-Pincetić, dipl. m. s., 

Cvetka Horvat, ZT, Erna Sreš, ZT, 

Sanja Andrejč, dipl. m. s., Brigita 

Kovačec, dipl. m. s., Robert Ilić, 

dipl. zdravstvenik in dr. Jerneja 

Farkaš Lainščak. Sodelavci naše 

bolnišnice so izvajali meritve 

sladkorja v krvi, krvnega tlaka in 

gleţenjskega indeksa, razlagali 

rezultate meritev in 

zdravstvenovzgojno svetovali, 

izobraţevali o nudenju začetnih 

postopkov oţivljanja, predstavljali 

donorski program in 

obiskovalcem omogočili vpis v 

register za darovanje organov. Na 

razstavnem prostoru smo tudi 

predstavljali Program ozaveščanja 

in opolnomočenja o srčnem 

popuščanju, ki ga sofinancira 

Ministrstvo za zdravje ter 

obiskovalce vabili na osrednji 

dogodek medijske kampanje 

Nepopustljivo srce, ki bo potekal 

7. maja 2018 na ploščadi 

Drevoreda Martina Luthra v 

Murski Soboti. Prvi dan sejma nas 

je na razstavnem prostoru obiskala 

gospa Milojka Kolar Celarc, 

ministrica za zdravje, ki sta jo 

sprejela Bojan Korošec, dr. med., 

direktor in prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., strokovni 

direktor naše bolnišnice. 

Poleg razstavnega programa, je na 

sejmu vse tri dni potekal bogat 

strokovni in spremljajoči program. 

Sodelavci Splošne bolnišnice 

Murska sobota so aktivno 

sodelovali na okrogli mizi 

Enakovredna obravnava bolnikov 

s kronično rano, okrogli mizi 

Demenca‒Izziv odgovorni druţbi, 

seminarju Vloga medicinskih 

sester v lokalni skupnosti, 

predavanju Koronarna bolezen in 

vseţivljenjska rehabilitacija ter 

predavanju Kaj bi morali vedeti o 

sladkorni bolezni. Drugi strokovni 

poudarki sejma so bili na 

dolgotrajni oskrbi, celostni 

obravnavi bolnika, vključevanju 

gibalno oviranih v vsakdanje 

ţivljenje, promociji zdravja pri 

delu ter na inovacijah, novih 

tehnologijah in inovativnih 

pristopih v zdravstvu.  
 

doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. 

med., spec. javnega zdravja 

  Vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

IZLET ZAPOSLENIH NA 

INTERNEM ODDELKU V  

MADŢARSKO MESTO 

PÉCS 
 

 
 

V petek 20.4.2018 smo se 

zaposleni na internem oddelku v 

naši bolnišnici odpravili na 

vsakoletni izlet, letošnja 

destinacija je bilo mesto Pécs na 

jugu Madţarske. Pot nas je vodila 

po lokalnih cestah mimo 

Nagykanizse, Kaposvarja. Med 

voţnjo smo lahko občudovali 

nepregledna polja na katerih ţe 

rumeno cveti oljna ogorščica, 

videli smo številne vasi in doţiveli 

"tisto pravo Madţarsko". Mesto 

Pécs nekateri uvrščajo med 

najlepša Madţarska mesta, ki je 

naseljeno ţe od rimskih časov. 

Zaradi strateškega geografskega 

poloţaja je bilo mesto več sto let 

pod Osmansko nadvlado. Turki so 

s svojo prisotnostjo mestu pustili 

neizbrisen pečat, ki se odraţa 

predvsem v arhitekturi. V mestu 

so številne cerkve, mošeji, 

sinagoga. Sprehodili smo se po 

starem mestnem jedru in 

občudovali zlitje evropske in 

osmanske arhitekture. Začutili 

smo pridih orienta, ki se na 

zanimiv način vpleta v evropski 

prostor. Ogledali smo si katedralo, 

povzpeli smo se tudi na zvonik in 

občudovali mestno panoramo, 

pokukali smo v dţamijo,  ki stoji 

na glavnem mestnem trgu in je 

sedaj preurejena v katoliško 

cerkev. Videli smo tudi judovsko 

sinagogo, nato smo se odpravili na 

ogled muzejske zbirke porcelana 

Zsolnay.  Po dobrem  kosilu v eni 

od mestnih restavracij smo si še 

mesto ogledali vsak po svoje. 

Polni doţivetij in nauţiti toplega 

spomladanskega sonca smo se 

proti večeru vrnili nazaj proti 

domovini. Med prijetno voţnjo z 

avtobusom proti domu pa smo ţe 

kovali načrte za prihodnji izlet. 

 
Blaž Nemec, diplomirani zdravstvenik 

 

 

ČESTITKA 

 
Na Fakulteti za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru je naša 

sodelavka glavna medicinska 

sestra Oddelka za neakutno 

bolnišnično obravnavo Marija 

Flisar, diplomirana medicinska 

sestra zagovarjala  magistrsko 

delo in si pridobila naziv 

magistrica zdravstvene nege.  Za 

strokovni uspeh ji iskreno 

čestitamo in ţelimo veliko 

profesionalnih izzivov v dobro 

naših bolnikov in naše bolnišnice. 

 
Vodstvo 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

19. aprila 2018 objavljeno javno 
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naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Letna obnova obstoječih licenc 

za informacijsko varnost«.  

Številka razpisa je 

JN002601/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

25. aprila 2018 do 10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

Tedenska merica zdrave 

(kmečke) pameti – 16. teden 

povzetek 

 

Iskreno lahko rečem, da nam je v 

Sloveniji zelo dobro. 

Ponosen sem, da ţivim v 

Sloveniji. 

Veliko stvari še nimamo urejenih. 

A sprašujem se, koliko interesa 

imamo, da nam bo šlo v prihodnje 

še bolje. 

Koliko nas je res ponosnih na to, 

da ţivimo tu in ključno vprašanje: 

»Kaj smo pripravljeni narediti za 

to? 

 
Branko in ekipa BMC International 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
-  Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

je bil  Dimche Malukoski, 

dr. med., specializant 

urologije, tema oddaje: »Rak 

prostate«  

 

 Torek:  
-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Angelmanov sindrom« 

predavala je Jasmina Bezjak, 

dr. med.  

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Obvladovanje okuţb 

povezanih z      zdravstvom 

– KUŢNINE ZA 

MIKROBIOLOŠKE 

PREISKAVE«, predaval je 

mag. Iztok     Štrumbelj, dr. 

med., spec. klin. mikrobiol.    

- 7. seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

Zdruţenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije, direktor 

Bojan  Korošec, dr. med., 

spec. int.   

 Četrtek:  
- V sklopu pete 

Raziskovalne injekcije, je 

novosti na področju 

onkološke genetske 

obravnave predstavila doc. 

dr. Mateja Krajc, dr. med., 

spec. klin. gen., spec. jav. 

zdrav., vodja Ambulante za 

onkološko genetsko 

svetovanje in testiranje na 

Onkološkem inštitutu 

Ljubljana. Naslov njenega 

predavanja je »Novosti v 

onkološki genetiki – pomen 

genetskega izvida za 

zdravljenje in načrtovanje 

preventivnih ukrepov«.  

-  Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Kirurškega odd.,  z 

naslovom 

»Klinična slika elektivne, 

simptomatske in rupturirane 

abdominalne anevrizme«,  

predavala sta Luka 

Vodišek-Slemenjak,  dr. 

med., specializant kirurgije 

in dr. Radenko Koprivica, 

dr. med., spec.  krg.    

 Petek: 
 - Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom 

 »Kirurški dostopi na kolčni 

sklep«, predaval  je Marko 

Hanc, dr. med., spec. 

ortoped  

   

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   
 

 Četrtek:  
- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom  »Juvenilna kostna 

cista  -  diagnostika, 

zdravljenje«, predaval  bo 

Franjo Kljajić, dr. med.,    

spec. ortoped  (konzilij 

Oddelka za ortopedijo) 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 
 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359            424 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1998 

5,30           4,15 

ŠT. NOVOROJ:                   18 

DOJ. MATERE:                                           10 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 
 

Misel 

Vse kar se moramo odločiti je, kaj 

storiti s časom, ki nam je dan.  

— J.R.R. Tolkien 

 

 

 

 
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/

