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12. MAJ MEDNARODNI DAN 

MEDICINSKIH SESTER 

 

Moto letošnjega dne je: 

Medicinske sestre opozarjajo: 

Zdravje je človekova pravica. 
Medicinske sestre smo pomemben 

člen pri preoblikovanju 

zdravstvenega varstva in 

zdravstvenih sistemov, saj le tako 

nihče zaradi svojih potreb po 

zdravstvenem varstvu ni 

zapostavljen ( ICN). 

Medicinske sestre smo ključne pri 

zagovarjanju dostopa do zdravja. 

Zagotavljanje zadostnega števila 

medicinskih sester in drugih 

zdravstvenih delavcev je ključni 

dejavnik človekove pravice do 

zdravja. Na to opozarjamo tudi 

slovenske medicinske sestre. 

Podpiramo pristop, ki je 

osredotočen na ljudi. Pri 

oblikovanju zdravstvene politike 

in načrtovanju pa bi ţeleli, da bi 

bil slišen tudi naš glas. 

Medicinske sestre  smo ključne za 

doseganje pravice do zdravja za 

vse; ne glede na to, kje delujemo, 

ne glede na okoliščine. 

 
Metka Lipič Baligač, mag .zdrav .nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

Marija Kohek je prejemnica 

Zlatega znaka, najvišjega 

priznanja Zbornice Zveze 

 

 
Na predvečer  mednarodnega 

dneva 11. maja je potekal v 

Cankarjevem domu strokovni 

simpozij, ob 18 uri pa je bila 

slavnostna akademija Zbornice 

Zveze, kjer je Zbornica Zveza 

podelila najvišja priznanja za 

strokovno delo na področju 

zdravstvene nege – Znati znak. 

Letos je zlati znak spet prejela  

pomurska medicinska sestra, 

medicinska sestra iz naše 

bolnišnice, Marija Kohek, ki v 

Splošni bolnišnici opravlja dela 

medicinske sestre za 

obvladovanje bolnišničnih 

okužb in je tudi koordinator 

zdravstvene nege, ter skrbnik 

sistema obvladovanja kliničnih 

tveganj. 

 
Metka Lipič Baligač, mag. zdrav. nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 
Za njen strokovni uspeh  ji iskreno 

čestitimo in ţelimo, da ji drţavno 

priznanje da še več zagona za delo 

in trud v bolnišnici, za paciente in 

tudi za prenašanje znanja o 

bolnišnični higieni na vse 

sodelavce in širšo skupnost. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

Osrednji dogodek Programa 

ozaveščanja in opolnomočenja o 

srčnem popuščanju 

 

 
Center za zdravje in razvoj 

Murska Sobota in Splošna 

bolnišnica Murska Sobota sta 

pripravila osrednji dogodek 

Programa ozaveščanja in 

opolnomočenja o srčnem 

popuščanju (program) v okviru 

medijske kampanje Nepopustljivo 

srce, ki je potekal v ponedeljek, 7. 

5. 2018 ob 10. uri, na ploščadi 

Drevoreda Martina Luthra v 

Murski Soboti. Dogodek se je tako 

pridruţil Evropskim dnevom 

ozaveščanja o srčnem popuščanju, 

ki od leta 2010 potekajo vsako 

leto, letos med 5. in 7. majem, 

spodbuja pa jih Zveza za srčno 

popuščanje pri Evropskem 

kardiološkem zdruţenju.  

Zbrane je uvodoma pozdravil 

ţupan Mestne občine Murska 

Sobota, dr. Aleksander Jevšek, 

sledila sta pozdravna nagovora 

direktorja Centra za zdravje in 

razvoj Murska Sobota, Petra 

Bezneca in direktorja Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, Bojana 

Korošca. Navzoči so slišali 

vzpodbudne besede Joţice 

Poličnik iz Direktorata za javno 

zdravje Ministrstva za zdravje 

Republike Slovenije, da bo 

program v treh letih dosegel 

ambiciozno zastavljene cilje v 

skrbi za boljše »srčno« zdravje 

lokalnih prebivalcev in nato vseh 

prebivalcev Slovenije. Nina 

Pirnat, direktorica Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje, je 

pohvalila medsektorski pristop in 

pozdravila partnerstvo edinega 

kolaborativnega centra Svetovne 

zdravstvene organizacije za 

medsektorske pristope k zdravju v 

Sloveniji – Centra za zdravje in 

razvoj Murska Sobota in regijske 

bolnišnice – Splošne bolnišnice 

Murska Sobota kot pomembne 

ustanove na področju raziskav in 

obravnav bolnikov s srčnim 

popuščanjem in njihovih svojcev, 

kot perspektivno partnerstvo na 

področju ozaveščanja in 

opolnomočenja o srčnem 



 2 

popuščanju. Zatem so proglasili 

ambasadorja in ambasadorke 

programa. To so postali dr. 

Aleksander Jevšek, Ema Mesarič, 

Angela Novak in Vijola Bertalanič 

(na sliki).  

Na prireditvi so organizatorji 

predstavili in slovesno odprli tudi 

interaktivno pot za bolnike, 

njihove svojce ter širšo javnost. 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak 

je predstavila namen interaktivne 

poti in pomen samooskrbe 

bolezni, prof. dr. Mitja Lainščak, 

pa je povedal več o sami bolezni 

in raziskavi SOBOTA-HF. Skupaj 

z diplomiranima medicinskima 

sestrama Anito Černezel-

Vogrinčič in Blanko Rajh, 

diplomiranima fizioterapevtkama 

Metko Vlaj in Boţo Gider, 

psihologinjo Natašo Sedlar Kobe 

in ambasadorko svojko Emo 

Mesarič, so predstavili 

interaktivno pot, posredovali 

informacije o simptomih in 

zgodnjem odkrivanju, svetovali o 

ţivljenju s srčnim popuščanjem in 

prikazali različne veščine 

samooskrbe. Dogodek je imel tudi 

dobrodelno noto, kajti v nagradni 

igri so podelili simbolične nagrade 

izţrebanim udeleţencem, ki so 

pravilno odgovorili na nagradno 

vprašanje v povezavi s simptomi 

in znaki srčnega popuščanja. 

V sklopu medijske kampanje 

Nepopustljivo srce, katere del je 

bil tudi osrednji dogodek, so ţe 

pripravili številne aktivnosti. V 

sklopu aktivnosti Srce obvešča so 

tako pripravili novo spletno stran 

www.nepopustljivo-srce.si, FB 

stran Nepopustljivo srce, zloţenko 

Ţivljenje s srčnim popuščanjem, 

interaktivno pot ozaveščanja in 

opolnomočenja o srčnem 

popuščanju ter predstavitev na 

sejmu Medical v Gornji Radgoni 

med 17. in 19. 4. 2018. V sklopu 

aktivnosti Srce kolesari so 7. 4. 

2018 na Svetovni dan zdravja, 

kolesarili iz številnih krajev v 

Pomurju do Splošne bolnišnice 

Murska Sobota z namenom 

ozaveščanja o programu in 

spodbujanja k zdravemu 

ţivljenjskemu slogu. V sklopu 

aktivnosti Srce riše so 21. 4. 2018 

ustvarjali v Knjiţnici igrač, kjer so 

ustvarjale druţine s predšolskimi 

in šolskimi otroki v Pokrajinski in 

študijski knjiţnici v Murski Soboti 

z namenom obveščanja širše 

javnosti in pomena 

medgeneracijske podpore pri 

ţivljenju s srčnim popuščanjem. V 

sklopu aktivnosti Srce posluša so 

8. 5. 2018 na Ekonomski šoli 

Murska Sobota izvedli zanimivo 

predstavitev za srednješolce z 

naslovom Ali lahko najbolj 

učinkovita črpalka popušča. V tem 

tednu pa bodo dne 19. 5. 2018 na 

Maratonu treh src v Radencih v 

sklopu aktivnosti Srce hodi 

sodelovali kot promocijska 

skupina Nepopustljivo srce, na 

Svetovni dan nordijske hoje, z 

namenom ozaveščanja o primerni 

rekreaciji, hoji in nordijski hoji za 

zdravo srce. 

V nadaljevanju izvajanja 

programa bodo vsi, ki delajo na 

tem programu, kot tudi številni 

prostovoljci in ambasadorji 

programa pomagali pri nadaljnjem 

ozaveščanju in opolnomočenju o 

srčnem popuščanju. Verjamejo, da 

bo slogan Nepopustljivo srce ţivel 

še po koncu programa in da bo 

take vrste medsektorsko 

sodelovanje različnih 

strokovnjakov v prihodnosti 

najbolj primeren in uspešen 

pristop za boljše zdravje in 

blaginjo vsakega posameznika in s 

tem celotne druţbe. 

doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, 

 dr. med. 

 

16. Simpozij zdravstvene in 

babiške nege 2018 v 

Cankarjevem domu v Ljubljani 

V petek 11. maja je potekal 6. 

Simpozij zdravstvene in babiške 

nege v Cankarjevem domu v 

Ljubljani.  «Letošnji mednarodni 

dan babic in medicinskih sester   

smo obeleţili ţe s 16. simpozijem 

pod skupnim naslovom:  Zdravje 

je človekova pravica, ki je povzet 

po mednarodnem svetu 

medicinskih sester (ICN). Tudi 

slovenske medicinske sestre in 

babice smo tako kot milijoni 

medicinskih sester in babic po 

vsem svetu glasne zagovornice 

enake dostopnosti do zdravstvene 

oskrbe za vse, ki to potrebujejo«, 

je  zvenelo v   uvodniku 

predsednice Zbornice Zveze Ga. 

Monike Aţman. Področje 

pacientovih pravic in zdravja nam 

je predstavila tudi Ga. Vlasta 

Nussdorfer, varuhinja človekovih 

pravic.  Varuhinja je izpostavila 

številne teţave, ki so del njenega 

vsakdanjega dela in mnoge med 

njimi povezane posredno ali 

neposredno tudi z zdravstveno 

obravnavo. Kljub vsem 

aktivnostim in prizadevanjem 

ugotavlja, da ključne teţave  in 

nepravilnosti po njenem mnenju 

izhajajo na vseh nivojih predvsem 

zaradi slabega upravljanja , ki je 

sicer ustavna pravica. Hkrati pa 

nam je nakazala tudi nekaj izzivov 

s katerimi se bomo v prihodnosti 

srečali zaposleni v zdravstvenem 

sistemu. Med vabljenimi  

predavatelji je pritegnila pozornost 

tako z vsebino svojega predavanja, 

kakor z načinom podajanja 

informacij  Doc. dr. Vesna Vuk 

Godina. Ga.  Vesna je doktorica 

socioloških znanosti  in 

predavateljica socialne in kulturne 

antropologije. Skozi svoje oči, na 

kritičen in drugačen način je 

zanimivo zajela področje zdravja 

in bolezni. Govorila je o aspektih 

videnja teh pojmov in počutja 

posameznika prav na osnovi 

drugačnih, nemerljivih  dejstvih, ki 

zaznamujejo neko skupnost. 

Vrednota zdravja in bolezni  ima 

takšen obraz in vrednost, kolikor je 

temu pripišejo socio -  kulturne 

značilnosti okolja, kjer ţivimo je 

še poudarila. Predavateljica je 

cenjena prav zaradi svojih trdnih 

stališč in kot takšno smo jo 

poslušalci doţiveli in tega dne 

pokukali v vrednote zdravja in ali 

bolezni z druge perspektive, ki bi  

jo bilo  zanimivo vplesti v obstoječ 

način razmišljanja predvsem zato, 

ker kakor je poudarila Ga. Vesna  
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vedno  obstaja razlika med 

subjektivnim doţivljanjem in 

objektivnimi kazalci. Simpozij 

zdravstvene in babiške nege je 

zaznamovalo tudi predavanje dr. 

Brigite Skele Savič, ki je 

predstavila pomen razvoja stroke, 

raziskovanja v zdravstveni negi in 

poudarek na profesionalizaciji  

zdravstvene nege na najvišjem 

nivoju z aktivnostmi znanstvenega 

raziskovanja, ki bo pripomoglo k 

razvoju stroke.  Predavateljica iz 

tujine, Ga. Anna Verwaal je 

zaključila prvi sklop predavanj z 

izjemno predstavitvijo svojih 

izkušenj pri delu s porodnicami in 

novorojenčki.  Medicinska sestra 

Anne, ki trenutno deluje kot 

obporodna svetovalka  je obiskala 

številne drţave in se srečala in 

soočila s številnimi različnimi 

kulturami. Svoje delo tudi 

fotografsko dokumentira na ţeljo 

bodočih staršev in pozneje na 

osnovi analize fotografij pomaga 

reševati teţave, ki sicer  morda 

sploh ne bi bile prepoznane, ker jih  

teţko zaznamo ob normalnem 

tempu dogodkov, nikoli pa ne tako 

natančno, kot to naredi fotografsko 

oko. Prikazala nam je primere s 

področja  zavedanja fetusa in 

novorojenčka ter dolgoročne 

posledice določenih izkušenj. 

Njene aktivnosti, izobraţevanja in 

delo je namenjeno izboljšanju ob 

porodih občutkov in 

odstranjevanju nepotrebne skrbi 

staršev, kar nam je slikovito 

predstavila in poskrbela za 

navdušenje med poslušalci. 

V drugem sklopu je ga. Tatjana- 

Krajnc Nikolić  predstavila javno 

zdravstvo in tehnike pristopov 

izboljšanja zdravja ranljivih 

skupin, sledilo je predavanje  s 

strani bolnika prof. Joţeta 

Faganela, ki je sicer predsednik 

društva Hemofilikov Slovenije in 

je skozi oči bolnika orisal pot, 

ovire, cilje in izzive skozi 

zgodovino do danes.  Prav tako 

zanimivo je bilo predavanje o 

»bolezni«, ki ima številne obraze, 

predvsem pa je obravnavana 

različno s strani posameznih 

zdravnikov. Bolezen fibromialgija 

je bolezen, ki ima pridruţene 

številne simptome in je  priznana, 

kot bolezen šele pred nekaj leti. Za 

ljudi, ki jih  bolezen prizadene je 

izrednega pomena tudi  delovanje 

društva, ki se je na kratko 

predstavilo, ker gre  po njihovem 

mnenju za velike spremembe v 

kvaliteti ţivljenja in socialnem 

sprejemanju. Simptomi 

Fibromialgije so: izčrpanost, 

motnje koncentracije, motnje 

spanja, nenehne bolečine po celem 

telesu, sindrom razdraţljivega 

črevesa, glavobol, depresija. 

Predavateljice so nam podale 

zanimive in koristne informacije o 

tej malo manj znani bolezni, ki pa 

je ţe globoko in dolgo prisotna 

med nami. Drugi del je zaključil 

predavatelj Matjaţ Juhart, ki je 

Prof. Defektologije in je  na osnovi 

pridobljenih izkušenj govoril o 

teţavah in dostopnosti storitev za 

gluhe, naglušne in slepe. Tretji del 

simpozija  je zaznamovala 

predstavitev rezultatov študije 

zahtevnosti, obremenjenosti in 

tveganj ter škodljivih vplivov na 

delovnih mestih v zdravstveni in 

babiški negi v zdravstvenem in 

socialnem varstvu. Temu pa sta 

sledili še dve predavanji povezani 

z duševnim zdravjem tako med 

zaposlenimi zdravstvenimi delavci 

ter skozi njihove oči v druţbi. 

Simpozija sem se letos udeleţila 

prav gotovo zaradi pozitivnih 

pričakovanj, ki jih je narekoval 

zanimivo sestavljen strokovni 

program. Moram priznati, da sem 

na koncu dneva dobila pozitivno 

potrditev in bila upravičeno 

zadovoljna, da sem v vlogi 

poslušalca lahko vsrkala  vsebine 

strokovno izredno zanimivih in 

kvalitetnih prezentacij. 

  Marija Kohek, M. SC. (Austrija) dipl.m.s 

  Medicinska sestra za obvladovanje 

bolnišničnih okužb 

 

Realizacija fizičnega obsega v 

obdobju januar - april 2018 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar - april 2018.  

Pogodba s ZZZS sicer še ni 

podpisana, vendar je ţe usklajena 

in nekateri plani se malenkost 

spreminjajo. Spremembe so 

sledeče: 

- obteţeni primeri: 23.785,98 

uteţi, 

- NO: 7.447,10 BOD, 

- PBZ: 4.801,01 BOD, 

- Medikamentozni splav: 111 

primerov, 

-  plan dializa IV; 225 dializ, 

- plan mamografije: 22.991,85 

točk, 

- plan MR: 6.323 slikanj, 

- plan CT: 3.502 slikanj, 

- količniki v dispanzerju za 

ţenske: 23.355,2 količnikov in 

- primeri v fizioterapiji: 1.693 

primerov. 

Upoštevajoč plane, podatki po 

fakturiranju za obdobje januar – 

april, kaţejo sledeče: 

 Realiziranih je bilo 5.803 

 SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 8.314,46 obteţenih 

primerov. Plan primerov je 

izpolnjen 100,2-odstotno (11 SPP-

jev smo nad dogovorjenim 

planom). Povprečna realizirana 

uteţ je 1,43. V primerjavi s 

preteklim letom je bilo narejeno v 

ABO po pogodbi do ZZZS 420 

primerov manj, upoštevajoč 

celotno realizacijo pa 409 

primerov manj. 

 Prospektivni program po 

 pogodbi v tem obdobju ni 

doseţen pri naslednjih programih: 

porod (ind. 84,5), kirurško 

zdravljenje rakavih bolezni (ind. 

88,0), operacija nosu in grla (ind. 

82,7), operacije na oţilju – arterije 

in vene (ind. 84,1), endoproteza 

kolena (ind. 78,9), operacije na 

stopalu – halluxvalgus (ind. 60,0), 

operacija hrbtenice (ind. 94,7) in 

hipertrofija prostate (ind. 40,0).  

Pri nekaterih programih imamo 

dogovorjen enkratni dodatni 

program (v nadaljevanju EDP). V 

obdobju januar - april je bila 
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realizacija EDP sledeča: operacije 

kile (100,0%), operacije ţolčnih 

kamnov (100,0%), endoproteza 

kolka (100,0%) in artroskopska 

operacija (100,0%).  

 Program nemedicinsko 

 oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je realiziran 97,3 %, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

115,8 %. Preseganje je plačano; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 58,9-odstotno (657 neakutnih 

BOD-ov je pod obdobnim 

planom, program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 94,9 % 

(126 neakutnih BOD-ov je pod 

obdobnim planom). 

 

 Realizacija v specialistično 

 ambulantnih dejavnostih je pod 

obdobnim planom točk v 

naslednjih specialističnih 

ambulantah: 

- internistične spec. 

 amb. (ind. točk 88,1), 
- amb. za kardiološko 

 rehabilitacijo – program se še 

ne izvaja, 
- tireološka amb. (ind. 

 točk 74,1) 
- nevrološka amb. (ind. 

 točk 87,7), 
- infekcijska amb. (ind.  

točk 94,2), 
- urološka amb. (ind. 

 točk 95,9), 

- fiziatrija (ind. točk  

93,2), 

- UC; enota za 

 poškodbe (ind. točk 92,0), 

-  enota za bolezni (ind. točk 

108,3), 

- UC skupaj (zaradi moţnosti 

prelivanja, ind. točk 97,4), 

- ORL amb. (ind. točk  

93,2), 

- ginekološka spec.  

amb. (ind. točk 90,8), 

- amb. za bolezni dojk 

 (ind. točk 95,7), 

- ultrazvok (ind. točk  

92,4), 

- mamografija (ind. 

 točk 85,1). 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni.  

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

 kile – ind. 0,0; rektoskopija – ind. 

81,6; sklerozacija – ind. 90,6  

 OKULISTIKA: presejanje  

diabetične retinopatije – ind. 76,4. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

100,0, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 104,3 in 

delna kolonoskopija 60,0. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 81,6 %. 

Program CT-ja je izpolnjen z 

24,3-odstotnim preseganjem (284 

preiskav je nad obdobnim planom 

(v primerjavi z realizacijo 

lanskega leta je indeks 102,8), 

izpolnjen je tudi program MR-ja, 

saj je indeks 108,7 oz. 184 

preiskav nad obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo obdobja 

lanskega leta je indeks 120,1). CT 

im MR preiskave so v letu 2018 

plačane po realizaciji. Realizacija 

RTG je plačana v celoti, obdobni 

indeks znaša 108,3. 

Pri fizioterapiji je plan uteţi 

preseţen za 13,8 %, prav tako plan 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, indeks je namreč 122,1. 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 109,1 (385 dializ je 

nad obdobnim planom). 

Opravljene dialize so plačane v 

celoti glede na realizacijo. 

 
Izidor Lebar,dipl.ekon. 

Strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

10. maja 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Pohištvena oprema za kirurško 

intenzivno enoto, gastro 

oddelek, bronhoskopijo, 

ambulanto in stoli«.  

Številka razpisa je 

JN002960/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

23. maja 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

10. maja 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Mobilni rentgenski aparat«.  

Številka razpisa je 

JN002978/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

22. maja 2018 do 10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl. ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

POTEPANJE PO BELI 

KRAJINI 

 

 
 

V soboto 12.5.2018 smo se člani 

sindikatov ZSSS in SE naše 

bolnišnice, odpravili na potep po 

Beli krajini. Pot nas je vodila 

skozi neokrnjeno naravo, ki ji 

dajejo pečat cerkvice , kamnite 

hiše, zidanice, vinogradi, breze ter 

številne vrtače.  

Obiskali  smo krajinski park 

Lahinje v Pustem Gradcu , kjer  so 

nam predstavili naravne in 

kulturne spomenike v parku, 

ogledali smo si cerkvico Vseh 

svetnikov, arheološke najdbe  

najdene na okljuku reke Lahinje in 

zlatnik kralja Matjaţa. Na 

posestvu sta še ţaga in mlin, ki jih  

poganja reka Lahinja.  

Na poti do Črnomlja, smo se 

spustili do izvira reke Krupe, ki 

izvira izpod slikovite 30 m visoke 
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skalne stene .  Izvir slovi kot 

najlepši kraški izvir, zaradi svoje 

lepote je atraktivna destinacija za 

poroke na  prostem.  

Ustavili smo se  v Črnomlju, ki se 

ponaša z zanimivim mestnim 

jedrom,  ter  Metliki, kjer smo si 

na gradu ogledali Belokranjski 

muzej, film o Beli krajini in 

vinogradniško zbirko. Izvedeli 

smo  veliko legend, ki so 

povezane z  Zelenim Jurijem in  

Belo krajino ter druge 

zanimivosti. 

Obiskali smo šolo Brihtna glava, 

kjer smo se  v starih učilnicah in z 

zelo strogo učiteljico vrnili v  čase 

šolanja 50 let. 

Naša zadnja destinacija je bila 

Čebelarstvo Gorenjc, nato pa smo 

se v poznih večernih urah,  polni 

lepih vtisov in dobre volje,  vrnili 

v Prekmurje.  

 

Konec oktobra ţe imamo načrte za 

novo potovanje, vabljeni, da se 

nam pridruţite .  

 
Nataša Fridl 

 

 

OBVESTILO 

 
Naša sodelavca Joţica Jakob, 

dipl.m.s. in Darko Horvat, mag. 

zdr.-soc. manag. kandidirata za 

poslanca na drţavno zborskih 

volitvah.  

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Osrednji dogodek  

Programa ozaveščanja in 

opolnomočenja o srčnem 

popuščanju v okviru 

medijske kampanje 

Nepopustljivo srce na 

ploščadi drevoreda Martina 

Luthra v Murski Soboti 

 Sreda: 
 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Edukacija bolnika s 

srčnim popuščanjem«, 

predavala jeJanja Ţabota, 

dipl. m. s. 

 Četrtek:  
- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom  »Biologija  kosti -  

rast in razgradnja«, 

predavala  sta Peter Strašek, 

dr. med.,  specializant 

ortopedije in  prim. Slavko 

Kramberger, dr. med.,  spec. 

ortoped  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   

 Ponedeljek: 
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

bo Metka Vlaj,  vodja 

Sluţbe za fizioterapijo in 

medicinsko rehabilitacijo, 

tema oddaje: »Maraton brez 

poškodb« 

 Sreda: 
- 5. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 Četrtek:  
- Delovno srečanje Skupine 

za kronične rane (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

-  Predavanje v okviru 

Kirurških strokovnih 

seminarjev z naslovom 

»Radikalna resekcija 

prostate«,  predavala  bosta 

Dimche Malukovski,  dr. 

med., specializant in Boštjan 

Šutar, dr. med., spec.  urolog 

(konzilij  Krg. odd.) 

 Petek: 
- Delovni sestanek Odbora 

za varnost (mala sejna soba 

V. nadst. Krg. bloka) 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom  »Mb. Perthes – 

novosti v terapiji?«, 

predavala bo Andreja  

Pehnec, dr. med., spec. 

ortoped,  (konzilij Oddelka 

za ortopedijo) 

- Srečanje pomurskih  

medicinskih sester, babic, 

zdravstvenih tehnikov in 

bolničarjev  na   svečanosti 

ob  mednarodnem dnevu 

medicinskih sester, 12. 

maju, mednarodnemu 

dnevu  babic, 5. maju in  

podelitev srebrnih znakov 

ter priznanj za doseţke  na 

strokovnem  področju.   

 
Darja Cigut 

Tajništvo 
 

 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359            397 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1922 

5,30           4,54 

ŠT. NOVOROJ:                   18 

DOJ. MATERE:                                          6 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misel 

 
Tisti, ki ne verjamejo 

 v čarovnijo, je ne bodo 

 nikoli našli.  

(Roald Dahl) 

 

 

 

 

 

 
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/

