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OBISK VODSTVA 

MEDICINSKE FAKULTETE 

UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

 
 

V sredo, 23. 1. 2019 so našo 

bolnišnico obiskali dekan 

Medicinske fakultete Univerze v 

Ljubljani (MF UL), prof. dr. Igor 

Švab, dr. med., prodekan za 

študijsko področje medicine, prof. 

dr. Tomaţ Marš, dr. med., univ. 

dipl. biol. in prodekan za 

strokovno zdravstveno področje, 

izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. 

med., s katerimi smo spregovorili 

o sodelovanju na pedagoškem in 

znanstveno-raziskovalnem 

področju. 

Splošni bolnišnici Murska Sobota 

je leta 2011 Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije podelilo naziv 

učni zavod, s čimer so bili 

vzpostavljeni formalni pogoji za 

pedagoške aktivnosti na 

srednješolski in visokošolski ravni. 

Danes v naši ustanovi izvajamo 

praktični pouk za dijake srednjih 

poklicnih in strokovnih 

izobraţevalnih programov ter 

klinične vaje za študente 

visokošolskih strokovnih 

programov zdravstvenih smeri in 

študente enovitih magistrskih 

študijskih programov Farmacija in 

Medicina. 

Z MF UL zgledno sodelujemo pri 

izvajanju pedagoških aktivnosti. 

Imamo nekaj zaposlenih, ki so na 

MF UL habilitirani. Posebej 

ţelimo poudariti, da so nekateri 

izmed njih na fakulteti tudi 

zaposleni in da je v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota od leta 

2017, poleg kliničnih vaj, moţno 

opravljati tudi izpit pri predmetu 

Interna medicina, kar je izjemno 

redko v slovenskem prostoru izven 

kliničnih centrov. Naše aktivnosti 

in prisotnost na MF UL 

nameravamo, v skladu z 

medsebojnim dogovorom, okrepiti 

in nadgraditi. MF UL si v zadnjih 

nekaj mesecih v luči hitrih 

sprememb v druţbi in s tem 

povezanimi spremenjenimi 

potrebami prebivalstva ter sistema 

zdravstvenega varstva v Sloveniji 

prizadeva, da bi tem spremembam 

sledile tudi vsebine študijskih 

programov in nenazadnje 

kompetence ter znanja bodočih 

diplomantov. Veseli nas, da smo 

bili kot zunanji deleţniki v 

izobraţevalnem procesu na 

študijskem področju medicine 

vključeni v ta proces in smo 

sodelovali na pedagoških 

konferencah o znanjih in veščinah 

bodočih diplomantov MF UL. Ta 

proces naj bi v prihodnje rezultiral 

v pilotnih preskušanjih nekaterih 

novih pristopov med izvajanjem 

kliničnih vaj, kjer smo prav tako 

pokazali interes za sodelovanje. 

Hkrati smo vodstvu MF UL 

podrobno predstavili aktivnosti na 

področju krepitve znanstveno-

raziskovalne dejavnosti, predvsem 

na področju akademskih raziskav. 

Trenutno izvajamo več 

raziskovalnih projektov, ki so 

financirani s strani drţave in 

zainteresirane javnosti. Redno se 

prijavljamo na domače in 

mednarodne projektne razpise ter 

širimo mreţo znanstvenih in 

strokovnih partnerjev. Menimo, da 

lahko regijske bolnišnice odigrajo 

ključno vlogo v nacionalnih 

raziskovalnih projektih in da lahko 

kot klinična okolja ustrezno 

dopolnjujejo ter izvajajo 

raziskovalne zamisli MF UL. 

Vodstvo MF UL spodbuja razvoj 

znanstveno-raziskovalne 

dejavnosti, zato je bilo podanih 

nekaj moţnih predlogov 

projektnega povezovanja ter 

predstavljen projekt Artemida 

(zasnova novega raziskovalnega 

središča pod okriljem MF UL). 

 
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. 

med., spec. javnega zdravja 

Vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

ZAHVALA 
 

Posredujemo zahvalo, ki  jo je 

posredovala predsednica Zbornice 

zdravstvene nege Slovenije 

Monika Aţman.  Z objavo zahvale 

se strinja. 
 

Spoštovana strokovna kolegica 

Metka,  

 

dovoli mi, da v imenu mojega 

sorodnika, ki je bil pred kratkim v 

vaši hospitalni obravnavi, izrazim 

celotnemu zdravstvenemu in 

administrativnemu timu veliko 

pohvalo in zahvalo! 

 

Navajam: »lahko pohvalim 

vsakega med njimi, njihov 

profesionalni odnos, ocenjujem 

izredno strokovno usposobljenost, 

prijaznost, ki je pristna, 

ustreţljivost, ki je prilagojena 

posamezniku in higienske pogoje 

na najvišji ravni.« 

 

Gospod je dolgoletni turistični 

delavec, ki pozna mednarodne 

razmere, tudi v zdravstvu, zato 



 2 

sem osebno zelo ponosna na vse 

vas. 

 

Hvala vam in srečno/ srčno tako 

 tudi naprej.  Vesela bom, če 

zahvalo posreduješ tudi 

sodelavcem. 

Lepo vas pozdravljam. 

 

 
 

Monika Ažman, dipl. m. s./RN, 
predsednica/president 

 

 

ČESTITKA 

 

Na Fakulteti za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru je 

magistrirala naša sodelavka Urška 

Nemec in si pridobila naziv 

magistra zdravstvene nege. Naslov 

njene magistrske naloge je 

»Tvegano pitje alkohola in 

duševno zdravje pri odraslih«. 

Ob njenem profesionalnem uspehu 

ji čestitamo in ji obljubljamo, da 

bo lahko svoje smele ideje 

udejanjila v praksi. 

 
Sodelavci Urgentnega centra 

 

V naši bolnišnici cenimo napore 

posameznika za doseganje čim 

višjih ciljev, kajti visoko izobraţen 

kader je potencial na katerem 

moramo in si upamo graditi 

prihodnost naše bolnišnice. 

Iskrene čestitke! 

 
Vodstvo 

 

JAVNA NAROČILA 

 
Na portalu javnih naročil je bilo 

21. januarja 2019 objavljeno javno 

naročilo, katerega predmet so 

»Kruhi in pekovsko pecivo«.  

Številka razpisa je 

JN000289/2019-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

31. januarja 2019, do 10. ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon. 

   Strokovni sodelavec 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bila Andreja NEMEC, dr. 

med., specializantka 

pediatrije,  tema oddaje: 

»Gripa pri otrocih« 

 Torek: 
- Strokovno izobraţevanje o 

Drţavnem  presejalnem 

programu  za raka dojk  

DORA   

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Motnje 

ritma«, predavala je Helena 

Klar, dr. med.   

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Paliativna oskrba – 

Paliativna zdravstvena nega, 

vključevanje in koordiniranje 

obravnave pacientov v 

paliativni oskrbi«, predavala 

je Marija Flisar, mag. zdr. 

nege  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 
- Renata Pleh, univ. dipl. inţ. 

ţiv. teh., vodja Sluţbe 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije bo  sodelovala v 

radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu; tema oddaje: 

»Predstavitev Sluţbe 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije« 

 Torek: 
- Nadaljevanje 4. seje 

Strokovnega sveta  Splošne 

bolnišnice  Murska Sobota  

(knjiţnica, V. nadst.  krg. 

bloka) 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Hemangiomi v otroštvu«, 

predaval bo Aljoša 

Pungartnik, dr. med., spec. 

pediater (predavalnica na 

Otroškem odd.)  

 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: 
- 9. seja Strokovnega sveta  

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjiţnica, V. nadst.  krg. 

bloka) 

- 8. seja Sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota  (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka) 
 

Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
431 

ŠTEVILO   B O D: 2107 

LEŢALNA DOBA: 4,02 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE - BOD: 20 
 

 

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 

 

 

Misel 

 

Odnos se lahko vedno reši.  
To, kar morate storiti je, da ste 

iskreni, opravičite se, če je 
potrebno, in pozabite. 

»Internet« 

 

 

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/

