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PRESELITEV ODDELKA ZA 

LABORATORIJSKO 

DIAGNOSTIKO 

V preteklem vikendu smo se 

preselili v nove prostore, na 

lokacijo kletne etaţe UC. 

Vhod v laboratorij, tako za 

ambulantne paciente, ki so 

napoteni na odvzem, kot tudi za 

sprejem vzorcev z oddelkov, se 

nahaja s hodnika v nasprotni smeri 

prejšnjega laboratorija. 

 

Za vstop in oddajo vzorcev je 

potrebna kartica za evidentiranje. 

 

Postavitev, nove opreme za 

biokemične in imunokemične 

preiskave ter sistema za 

predanalitiko prinaša nekatere 

spremembe: 

Imunokemičnim preiskavam: 

hormoni, tumorski označevalci, 

srčni markerji- so v skladu z drugo 

metodo, spremenjene referenčne 

vrednosti, ki so izpisane na izvidu. 

Pri kontrolah oz. spremljanju 

predstavlja izmerjena vrednost  

izhodiščno vrednost za naprej. 

Preiskavo hs TroponinI smo 

zamenjali s hs TroponinT, 

spremenjena je tudi referenčna 

vrednost. Za izključitev AMI 

predlagamo ponovno meritev čez 

tri ure.  

Za hematološke preiskave, teste 

hemostaze in urinske preiskave 

ostaja vse po starem. 

 

Izvajati smo začeli tudi dve novi 

preiskavi. Najdete ju na osnovni 

naročilnici.  

1. Serumski tumorski označevalec 

CA 72 4,  

    -visoko specifičen marker za 

potrditev in spremljanje 

ţelodčnega raka 

    -pri raku jajčnikov v 

kombinaciji s CA 125  

 

2. Kalprotektin v blatu 

Koncentracija kalprotektina v blatu 

neposredno odraţa aktivnost vnetja 

črevesne sluznice. 

Najprimernejši vzorec za analizo je 

vzorec prvega jutranjega odvajanja 

blata. 

Koncentracija kalprotektina do 

50µg/g blata ima visoko negativno 

napovedno vrednost za izključitev 

KVČB. 

 

Naše nove zahteve glede 

volumnov odvzete krvi: 

-ob naročilu hkrati biokemičnih in 

imunokemičnih preiskav je 

potrebna ena 5ml epruveta, tudi 

zaradi naraščajočega trenda 

donaročil;  

-če je naročena samo posamezna 

biokemična preiskava je dovolj 4 

ml epruveta; 

-ob naročilu alergenov je potreben 

odvzem dodatne epruvete; 

-za pediatrične vzorce ni nobenih 

sprememb. 

 

Ponovno opozarjamo na dosledno 

lepljenje etiket na epruvete, 

nalepite jo točno na nalepko, ki je 

na epruveti. Preden rokujete z 

epruvetami počakajte, da se vam 

dezinfekcijsko sredstvo posuši, v 

nasprotnem primeru so podatki 

zabrisani. 

 

Za morebitne nejasnosti smo na 

razpolago. 

                                                                                                                                                           
Valerija Cvetko Weiss, mag .farm., spec. 

med. biokemije 

Predstojnica Oddelka za laboratorijsko 

diagnostiko 

 
 

 

 

 

3. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA 

26. 11. 2018 je potekala 3. seja 

Strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota z 

naslednjim dnevnim redom: 

 Pregled in potrditev 

zapisnika 2. seje 

 Fizična realizacija 

programa 2018 - ocena 

uspešnosti prizadevanj za 

doseganje programa 

 Planiranje izvajanja 

programa za leto 2019 - 

smernice za opredelitev 

plana in sprejem obvez po 

posameznih izvajalcih 

 Aktualna strokovna 

problematika: 

 - izvajanje E-posveta 

 -zagotovitev termina 

kontrolnega pregleda takoj ob 

prvem pregledu 

 -spremljanje nivoja 

neposrednih oralnih 

antikoagulantov 

      -raba osebnih podatkov 

      -delovanje Enote za 

izolacijo v primeru gripe 

 Kakovost v zdravstvu 

- poročila o odklonih 

 Pobude in predlogi 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 

Sklep k tč. 2: Strokovni svet je 

seznanjen z realizacijo, velja 

dogovor za doseganje izpolnitve 

programa v celoti in preseganje 

kjer je moţno, z navodili kako 

zaključiti letošnje leto. 

 

Sklep k tč. 3: Sluţba za 

zdravstveno ekonomiko, plan in 

analize bo pripravila izhodišča za 

vrednotenje opravljenega dela v 

smislu doseganja 105 % realizacije 
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programa v prve pol leta, ki jih 

bodo oddelki dobili decembra. 

 

Sklep k tč. 4: 

 Strokovni svet se seznani s 

potekom priprave 

organizacijskega navodila 

o izvajanju E-posveta in 

podpre izvajanje e-posveta 

v vseh dejavnostih v letu 

2019; 

 Strokovni svet ponovno 

podpre zagotovitev 

termina kontrolnega 

pregleda takoj ob prvem 

pregledu; 

 Strokovni svet podpre 

odločitev o spremljanju 

nivoja neposrednih oralnih 

antikoagulantov in zadolţi 

vodjo Oddelka za 

laboratorijsko dejavnost in 

vodjo Bolnišnične lekarne, 

da se dogovorita o izvedbi 

postopkov za začetek 

izvajanja preiskave. Po 

tem bodo izdana navodila 

kdaj je ta preiskava 

indicirana in kaj nam 

pokaţe; 

 Strokovni svet se seznani z 

opozorilom ministrstva 

glede rabe osebnih 

podatkov; 

- Konkretnejša opredelitve 

delovanja Enote za 

izolacijo v primeru gripe 

se bo dorekla s 

predstojnikoma 

internistike in 

infektologije. 

 

Sklep k tč. 5: Poročila o odklonih 

so orodje za vodenje kakovosti še 

naprej, poskušali bomo čim bolj 

informatizirati ta postopek tudi 

znotraj ustanove in pripravljati 

celovito analizo kako uspešni smo 

pri tem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpostavljen je bil apel vodstva, da 

se vsi do konca leta maksimalno 

potrudimo za opravljen program in 

da se v ta namen po 25. 12 ne 

koristi letnega dopusta. 

 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

Odnosi z javnostmi 

 

 

 

PREŠERNOVA NAGRADA ZA 

DIPLOMSKO DELO 

 

Naš novi sodelavec Lukač 

Sebastjan , ki je zaposlen kot 

tehnik zdravstvene nege v UC je 

minuli teden prijel Prešernovo 

nagrado za svoje diplomsko delo z 

naslovom » Obdelovanje površin 

kovin za kontrolirano adhezijo 

bakterij« s katerim je več kot 

uspešno zaključil študij ortotike in 

protetike na Fakulteti za 

zdravstvene vede v Ljubljani. 

Rezultati so pokazali vpliv 

topografije materiala na stopnjo 

pritrditve bakterij. Število 

pritrjenih bakterij na površino 

materiala lahko zmanjšamo, če 

material zaščitimo s srebrom, saj 

srebro negativno vpliva na 

bakterijsko pritrditev in na ţe 

pritrjene bakterije. Veseli smo, da 

imamo med nami mladega 

raziskovalca, ki bo svoje znanje 

nadgrajeval še z delom v mavčarni, 

čeprav ne kot ortotik in protetik, 

ampak kot tehnik zdravstvene 

nege, ki je njegov prvi poklic.  
Ob uspehu mu sodelavci iskreno 

čestitamo in ţelimo še naprej bogat 

strokovni razvoj. 
mag. Marija Zrim, dipl. m.s. 

Vodja ZN v UC 

 

 
 

OBVESTILO 

 
Obveščamo vas, da zaradi priprave 

pogostitve ob otvoritvi novega 

laboratorija, ki bo v torek, 18. 

decembra 2018, ne bo možno 

konzumirati malice v jedilnici 

Sluţbe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije. Prosimo za 

razumevanje. 

  
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh.  

Vodja Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

 

ZGODILO SE JE 

 

 Torek: 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Obporodne poškodbe« , 

predavala je Silvija Prainer, 

dr. med.  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Obvladovanje okuţb 

povezanih z zdravstvom«, 

predavala sta dr. Emil Pal, 

dr. med., spec. inf. – ZOBO 

in Marija Kohek, M. 

Sc.(Austrija), dipl. m. s. – SOBO 

- Strokovni seminar Odseka 

za kardiologijo z naslovom: 

»Smernice po ESC – 

Arterijska hipertenzija«, 

predavala sta Urška Bencak 

Ferko, dr. med., spec. int.: 

»Predstavitev smernic«, in 

Štefan Horvat, dr. med., 

spec. int.: »Kaj bom 

spremenil v svoji klinični 

praksi?«  

 Četrtek: 

- V sklopu sedme 

Raziskovalne injekcije, je 

izsledke svoje doktorske 

disertacije predstavil dr. Emil 

Pal, dr. med., spec. 

infektolog. Naslov njegovega 

predavanja je »Pomen 

dejavnikov endotelijske 

prepustnosti pri patogenezi 

hemoragične mrzlice z 

renalnim sindromom«.  
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ZGODILO SE BO 

 

 Ponedeljek: 

- Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege  bo 

sodelovala v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema oddaje: »Boţično 

dogajanje v Splošni 

bolnišnici  Murska Sobota«. 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo Nataša Kreft, dipl. m. s., 

mag. zdr. in soc. manag., 

tema oddaje: »Zdravstvena 

nega urološkega bolnika«. 

 Torek: 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Invaginacija – prikaz 

primera«, predavala bo 

Karmen Kaiser, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.)  

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost (knjiţnica, V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Oskrba kroničnih ran in 

Preventive RZP (teoretični in 

praktični del)«, predavali 

bosta Marija Kohek, M. 

Sc.(Avstrija), dipl. m. s. in 

Brigita Kovačec dipl. m. s. 

(knjiţnica, V. nadst. Krg. 

bloka) 

 Četrtek: 

- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane (knjiţnica, 

V. nadst. Krg. bloka). 

 
Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
472 

ŠTEVILO   B O D: 2050 

LEŢALNA DOBA: 3,92 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
21 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
5 

 

 
 

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 

 

 

Misel 
 

»Skrivnost sreče je v tem, 

da zmoreš najti radost v veselju 

drugega.« 

Georges Bernanos 

 

 

 

 

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/

