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ZAVEZANOST K 

POKLICNI MOLČEČNOSTI 

 

Bolnišnica je bila v zadnjem 

času večkrat opozorjena, da 

osebje ne ravna skladno z 

zahtevo o poklicni molčečnosti, 

ki smo ji zavezani vsi delavci v 

zdravstvu. Dolţnost varovati 

poklicno skrivnost in obveznost 

varstva osebnih podatkov je 

določena tako s Kodeksom 

medicinske deontologije 

Slovenije, predvsem pa z več 

zakoni, kot so Zakon o 

pacientovih pravicah,  Zakon o 

zdravniški sluţbi, Zakon o 

varstvu osebnih podatkov, velja 

pa tako za zdravnike, kot tudi za 

preostalo zdravstveno osebje in 

vse zaposlene. Za poklicno 

skrivnost se štejejo vsi podatki, 

ki jih zdravstveno osebje 

pridobi zaradi narave dela, 

osebni podatki pa so vsi 

podatki, ki se nanašajo na 

posameznika. Posebej občutljivi 

so podatki o pacientu, predvsem  

o njegovem zdravstvenem 

stanju, osebnih, druţinskih in 

socialnih razmerah ter seveda 

tudi informacije v zvezi z 

ugotavljanjem, zdravljenjem in 

spremljanjem bolezni in 

poškodb.  

Zagotovo prav nobenemu od 

nas ne bi bilo prijetno, ko bi se 

javnost oziroma nepooblaščene 

osebe seznanile s takšnimi 

informacijami o nas samih. 

V kolikor bo prišlo do suma 

takšnih kršitev, smo dolţni 

zadevo v preiskovanje predati 

policiji, zato poziv vsem, da pri 

svojem delu ravnamo etično, 

skladno z zahtevo po poklicni 

molčečnosti in varstvu osebnih 

podatkov. 

Vodstvo bolnišnice 
 

 

 

VABILO 

 

V sredo,  7.11.,  ob 19. uri bo maša 

v kapelici bolnišnice za vse 

pokojne, ki so bili zaposleni v 

bolnišnici. 

 

Mašo bo vodil kaplan Andrej 

Laţeta. Spomnili se bomo vseh 

naših umrlih.  
 

 

UDELEŢBA – 

PREDAVATELJI 

 

Prisotnost predavateljev v 

mesecu oktobru na raznih 

simpozijih ter ostalih 

predavanjih, kjer so aktivno 

sodelovali sodelavci Kirurškega 

oddelka:  
 VIII. Slovenski sipozijj o 

kilah z mednarodno 

udeleţbo, Ljubljana 27. 

10. 2018 

Predavatelj: Jelko Čopi, 

dr. med., spec. kirurg 

 9. Pomurski in 4. 

Mednarodni simpozij o 

kronični rani, Radenci 26. 

10. 2018 

Predavatelja:  

- prim. asist. dr. Draţen 

Popović, dr. med., spec. 

kirurg 

- Luka Slemenjak 

Vodišek, dr. med. 

 22. Goriški travmatološki 

dnevi 

-predavatelj: Arpad 

Norčič, dr. med., spec. 

kirurg 

 
 

 

 OBVESTILO 

 

6. 11. 2018 bo v OP bloku 

potekala workshop »Lop 

TAPP« - laparoskopska 

hernioplastika. Udeleţenci bodo 

kirurgi iz SB Ptuj, SB Slovenj 

Gradec in SB Breţice. 

Predavatelj in operater bo dr. 

sci. Radenko Koprivica, dr. 

med.,spec.  
 

Pripravil: 

Dr.sci.  Radenko Koprivica, dr. 

med., spec. 

 

 

     ZAHVALA 

 

Od podjetja Dinos smo dobili   

naslednjo zahvalo: 

 

“Zahvaljujemo se vam, ker ste se 

nam v letu 2018 pridruţili pri 

zbiranju odpadnih plastenk. S tem 

plemenitim dejanjem boste v 

okviru ozaveščevalno-

humanitarnega projekta pomagali 

pri nakupu ultrazvočne naprave za 

novorojenčke v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota” 

 

Damijan Zorko 

Predsednik uprave 

 

 

ZAHVALA 
 

Oš Franceta Prešerna Črenšovci 

nam je poslala naslednjo zahvalo:    

 

»Spoštovani,  
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z OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

vam sporočamo, da smo zaključili 

akcijo zbiranja zamaškov za našo 

zaposleno učiteljico Matejko 

Koštric, ki je oseba s posebnimi 

potrebami in je na šoli zaposlena 

preko podporne zaposlitve za 

polovični delovni čas.  

 

V akciji je bilo zbranih 3000 kg 

zamaškov, za kar smo vam kot 

organizatorji, prav tako tudi 

Matejka, ki je bila deleţna vaše 

pomoči, zelo hvaleţni. V stiski 

vsaka pomoč pride prav.  

 

 Obveščamo vas, da smo  akcijo 

zaključili, saj nimamo več 

moţnosti skladiščenja zamaškov.  

 

Za vaše sodelovanje in pomoč se 

vam v imenu Matejke Koštric 

iskreno zahvaljujemo. 

 

Lep pozdrav! 

 
Otroci in zaposleni 

zavoda OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

mag. Marija Horvat, ravnateljica« 

 

 

POHVALA 

 
Z veseljem ţelim pohvaliti dijake, 

ki trenutno opravljajo praktično 

usposabljanje na Infekcijskem 

oddelku Splošne bolnišnice 

Murska Sobota, pravzaprav vse 

štiri, ki so v tem šolskem letu od 

septembra prihajali na naš oddelek. 

Verjetno povedo kako zahtevno je 

delo na Infekcijskem oddelku, pod 

kakšnimi pritiski dela osebje, 

dodatno breme in odgovornost  

prinašajo številne izolacije, ki so 

seveda značilnost našega oddelka. 

Vsi omenjeni dijaki so se lepo 

vpeljali v delo in to dobesedno. 

Pravzaprav na oddelku teţko 

zagotavljamo mentorstvo v pravem 

pomenu besede in so dijaki bolj 

kot ne prepuščeni sami sebi. Eni se 

potem bolje vključijo, drugi slabše. 

Kot ţe omenjeno pa so se vsi 

omenjeni dijaki lepo vključili v 

delo, kaţejo veliko samostojnosti, 

vidi se jim, da delajo z veseljem, 

so hitri, prijazni, dobro 

usposobljeni, imajo strokovno 

znanje, odnos do dela, znajo 

oceniti situacijo, prioritete in vsi 

kaţejo na zelo dobro razvito 

čustveno inteligenco. Menim, da je 

potrebno te dijake izpostaviti, 

pohvaliti in se potruditi, da bi v 

bodoče delali v naši bolnišnici. Z 

javno pohvalo teh dijakov bodo 

tudi drugi dijaki spoznali, da so 

strokovno delo, empatija in 

delavnost vrednote, ki so opaţene, 

zaţelene in seveda cenjene.  

 

Kot glavna medicinska sestra 

oddelka sem imela pogosto teţave 

zagotavljati dijakom ustrezno 

mentorstvo in seveda posledično 

neprijeten občutek, da jim nismo 

nudili kar bi bilo potrebno za 

njihovo učinkovito usposabljanje. 

Ti omenjeni dijaki so pokazali 

veliko zrelosti, odgovornosti, sami 

si najdejo delo, sprašujejo, iščejo 

razlage in so se zelo lepo vključili 

v delovni tim. 

 

Oba dijaka, ki sta trenutno pri nas, 

sta ponudila, da prihajata na prakso 

tudi v času počitnic in to ne zato, 

da potem prej končata 

usposabljanje, temveč preprosto 

zato, da pomagata, ker jima je delo 

na oddelku všeč. Moram povedati, 

da je to velika pohvala tudi za naš 

oddelek. Šolska praksa je 

priloţnost, da se postavi ogledalo 

tako šolskemu sistemu oziroma 

populaciji, ki se vpisuje v program 

zdravstvena nega, kot tudi 

zdravstvenim ustanovam, pri 

katerih se dijaki usposabljajo.  

 
Tanja Žmauc, mag. zdr. - soc. manag. 

Glavna sestra Infekcijskega oddelka 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

      - Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« je bila Metka 

Lipič Baligač, mag. zdr.           

nege, pomočnica direktorja 

za področje zdravstvene 

nege, tema oddaje: 

»Duhovna oskrba         v 

bolnišnici« 
 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Motnje 

avtističnega spektra« 

predavala bo Helena Klar, dr. 

med.(predavalnica na 

Otroškem odd.)  

- 8. sejo strokovnega sveta 

zdravstvene nege  Splošne 

bolnišnice Murska Sobota  

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka)   

 Sreda: 
-  99. seja Stalne delovne 

skupine za bolnišnično 

zdravstveno nego, 

pomočnica  direktorja za 

področje zdravstvene nege  

Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege 

- Predavanje v okviru 

internih strokovnih predavanj 

na Internem oddelku, z 

naslovom »Izbor empiriče 

antibiotične terapije v 

urgentni ambulanti« 

predavala bo Karin  Fister, 

dr. med., specializantka 

infektologije (knjiţnica – Int. 

odd.) 

- Strokovni seminar 

Odseka za kardiologijo z 

naslovom: »Rehabilitacija 

bolnikov z boleznimi srca -  

Webinar«, predavali bodo 

prof. dr. Mitja Lainščak, dr. 

med. spec. interne medicine 

in spec. kardiologije z 

vaskularno medicino: »Kdo 

so kandidati in kako poteka 

izbor?«, Sonja Vidovič 

Rauter, dr. med., spec. int., 

spec. kardiologije in 

vaskularne medicine: »Kako 

izvajamo rehabilitacijo?« in 

Julija Tepeš, dr. med., spec. 

int., spec. kardiologije in 

vaskularne medicine: »Kaj  

naj naredim po 

rehabilitaciji?« (konzilij 
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Odseka za kardiologijo v 

pritličju internega oddelka) 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Oskrba kroničnih ran in 

preventiva RZP« predavali 

bosta  Brigita Kovačec, dipl. 

m. s.  in Marija  Kohek, M. 

Sc.(Austrija), dipl. m. s. 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 Četrtek: 

        - 100-tič bosta kri darovala 

gospod  Robert Flegar in  

gospod Andrej Tratnik  

 Petek: 
- Odbor za  varnost 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 
 

Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
473 

ŠTEVILO   B O D: 2050 

LEŢALNA DOBA: 3,93 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
21 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
4 

 

 

 
Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Vsak je genij, ampak če sodimo ribo 

po tem, kako pleza na drevo, bo živela 

celo življenje v prepričanju,  

da je neumna. 

 

 (Albert Einstein) 

 

 

Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 

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/

