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SVETOVNI DAN LEDVIC - 

ZDRAVJE LEDVIC ZA VSE IN 

POVSOD 

Zaposleni na Odseku za dializo in 

člani društva ledvičnih bolnikov 

Pomurja smo svetovni dan ledvic 

obeleţili v četrtek, 14. marca 2019 

s postavitvijo zdravstveno-vzgojne 

info točke. Letošnja tema 

svetovnega dneva ledvic je bila: 
»ZDRAVJE LEDVIC ZA VSE IN 

POVSOD«.  

Ocenjujejo, da ima v svetu zaradi 

različnih vzrokov kar 850 

milijonov ljudi kronično ledvično 

bolezen. Zaradi nje vsako leto 

umre vsaj 2,4 milijona ljudi; 

trenutno je ţe na 6. mestu med 

vzroki smrti, število umrlih pa se 

še vedno povečuje. 

Akutna ledvična okvara je 

pomemben vzrok tveganja za 

kronično ledvično bolezen. Letno 

prizadene po vsem svetu več kot 

13 milijonov ljudi in kar 85 % 

vseh bolnikov je v drţavah s 

prebivalci z majhnimi in srednjimi 

dohodki. 

Informacijsko točko smo postavili 

med 9. in 12. uro v kirurški avli 

Splošne bolnišnice Murska Sobota.  

Za obiskovalce naše info točke 

smo pripravili preventivne meritve 

krvnega sladkorja, krvnega tlaka in 

beljakovin v urinu, izvajali smo 

tudi zdravstveno vzgojno 

svetovanje in delili zdravstveno 

vzgojne zloţenke. 

Opravljenih je bilo naslednje 

število meritev: 

 analiza prisotnosti 

beljakovin v seču: 39 oseb 

(pri 2 udeleţencih je bil 

izvid proteinurije 1, pri 

enem pa je bil izvid 

proteinurije 2), 

 merjenje krvnega 

sladkorja: 67 oseb, 

 merjenje krvnega tlaka: 67 

oseb. 

Na info točki smo sodelovali: 2 

zdravstvena delavca Odseka za 

dializo (člana društva ledvičnih 

bolnikov Pomurja) in 2 dijaka 

Srednje zdravstvene šole Murska 

Sobota. 

Za to, da smo lahko izvedli 

svetovni dan ledvic tudi v naši 

ustanovi se zahvaljujemo: upravi 

Splošne bolnišnice Murska Sobota, 

Oddelku za laboratorijsko 

diagnostiko, Čistilni sluţbi, Srednji 

zdravstveni šoli Murska Sobota in 

Društvu ledvičnih bolnikov 

Pomurja. 
 Darijan Marić, dipl. zn. 

Odsek za dializo 

 

DAN ŢIL V SB MS 

 
 

Zdruţenje za ţilne bolezni pri 

Slovenskem zdravniškem društvu 

v sodelovanju z Društvom za 

zdravje srca in oţilja je letos ţe 

šesto leto organiziralo Dan ţil. 

Namen akcije, ki je letos potekala 

13. marca na številnih lokacijah po 

Sloveniji, je osveščanje javnosti o 

pomenu periferne arterijske 

bolezni. Akciji so se pridruţili tudi 

v murskosoboški bolnišnici. 

Stojnico v murskosoboški 

bolnišnici so v avli kirurškega 

bloka pripravili v sodelovanju 

kardiološkega odseka Internega 

oddelka in odseka za ţilno 

kirurgijo Kirurškega oddelka v 

sredo, 13. marca, med 8. in 13. 

uro. Na stojnici so merili 

gleţenjski indeks, krvni tlak, krvni 

sladkor ter opravljali svetovanje 

glede dejavnikov tveganja za 

aterosklerozo.   

 

T 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

Odnosi  z javnostmi 

 

SKUPNI KOLEGIJ 

 

V četrtek, 14. 3. 2019, ob 14. 

uri je v knjiţnici potekal skupni 

kolegij strokovnega sveta in 

strokovnega sveta za področje 

zdravstvene nege s točko 

dnevnega reda - sanacijski 

ukrepi. Direktor Direktorata za 

zdravstveno ekonomiko, mag. 

Mirko Stopar je predstavil 

sanacijo in sanacijske ukrepe 

slovenskih bolnišnic v sanaciji 

ter še posebej zahteve sanacije 

za SB MS v letu 2019. Ob tem 

je bilo posebej izpostavljeno, da 

v letu 2019 bolnišnica ne sme 

poslovati z izgubo in da so za 

izvajanje sanacije in sanacijskih 

ukrepov odgovorni sanacijska 

uprava, predstojniki, glavne 

medicinske sestre/zdravstveniki 

oddelkov in vodje sluţb kot 

nosilci sanacijskih ukrepov. 

Sprejet je bil sledeč sklep: 

strokovni svet in strokovni svet 

za področje zdravstvene nege se 

je seznanil z usmeritvami 

direktorja Direktorata za 

zdravstveno ekonomiko, mag. 

Mirka Stoparja, Ministrstva za 

zdravje in sanacijskega odbora. 

Predstojniki in glavne 

sestre/zdravstveniki oddelkov 

ter vodje sluţb morajo do 18. 3. 

2019 posredovati predloge 

sanacijskih ukrepov za leto 
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2019, prejeli bodo tudi osebno 

izkaznico bolnišnice. 

 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

Odnosi  z javnostmi 

 

 

PSIHOLOGIJA 

KOMUNICIRANJA IN 

MEDOSEBNIH ODNOSOV 

 

»Nobeno oroţje, ki ga je izumil 

človek, ni tako smrtonosno, močno 

ali nevarno, kot so napačno 

uporabljene besede.«(L. Dorst) 

Minuli konec tedna je na Bledu 

potekalo strokovno izobraţevanje 

na temo PSIHOLOGIJA 

KOMUNICIRANJA IN 

MEDOSEBNIH ODNOSOV-

mehke veščine pri oskrbi bolnikov. 

Izobraţevanja sem se udeleţila z 

velikimi pričakovanji, ki so bila v 

celoti izpolnjena. Teme in 

predavatelji so bili skrbno izbrani. 

Ob zaključku dogodka je 

organizatorica menila, da ima 

občutek, da ji je uspelo iz njih 

iztisniti maksimalno in le 

najboljše. Vsi smo se strinjali. 

Predstavljeno je bilo kako 

vzpostaviti empatijo do samega 

sebe; torej kot bolnik nisem 

diagnoza ampak oseba v celoti, z 

dušo in telesom. Na to temo je 

potekala delavnica učenja veščin 

poslušanja in slišanega. 

Psihologinja nam je predstavila 

kako prevzemati odgovornost za 

lastno ţivljenje. Najprej je treba 

poskrbeti zase, če hočeš ti skrbeti 

za druge. Dati sebi prednost pred 

drugimi, vendar ne na račun 

egoizma. Na njenih delavnicah 

smo se učili kako spregovoriti o 

teţavi, ki nas mori in kaj smo v 

sebi ob začetku pogovora začutili 

(tesnobo, olajšanje, nekateri so tudi 

jokali). Pokazala nam je kako se 

od problema oddaljimo in 

odmaknemo, da se lahko 

njegovega reševanja pravilno 

lotimo. Veliko je bilo govora o 

stresu, o ugodnem vplivu 

pozitivnega stresa na naše ţivljenje 

in da brez stresa ni mogoče 

funkcionirati. Zelo pomemben je 

dvig stresne tolerance za njegovo 

dobro obvladovanje. 

 »Moje počutje je v mojih rokah«, 

sami si določamo koliko nekomu z 

verbalno ali neverbalno 

komunikacijo spustimo v osebni 

prostor. 

Beseda je tekla o opolnomočenju 

bolnika, kar dosegamo skupaj z 

njim in njegovimi svojci. Gre za 

proces, ki poteka po principu 

povratne zanke, od rojstva do 

smrti. 

Gospa Klemenčeva je govorila o 

celostni skrbi za pacienta, t.i. care, 

kako pomemben je prvi vtis, ki ga 

naredimo na pacienta ter 

medosebni odnos, kako ga 

pravilno vzpostaviti in zaključiti. 

88 % je ključnih za uspešno 

sodelovanje, predvsem med 

uspešnimi timi. Njihove glavne 

značilnosti so: zaupanje, zavzeto in 

burno prepiranje o idejah, 

obvladovanje konfliktov, 

predanost, odgovornost in 

usmerjenost k dobrim rezultatom. 

Kot zadnja tema je bila 

predstavljena neverbalna 

komunikacija in vpliv na 

osebnostni razvoj. Tako nam je 

gospod Edvard Kadič predstavil 

komunikacijske veščine ob 

samozavestnem nastopanju, 

telesno drţo, pravilno obnašanje in 

odzivanje v določenih 

problematičnih situacijah in 

osebno karizmo. 

Iskrena hvala vsem, ki so mi 

omogočili udeleţbo na seminarju. 

Zelo me bo izpolnilo in dopolnilo 

pri svojem poklicnem delu, kakor 

tudi v vsakdanjem ţivljenju. 

 
Ambrož Angela, dipl. m. s 

 Ambulanta za sladkorne bolnike 
 

 

OBVESTILO 

Dne 19. 3. 2019 se bo izvajala 

nadgradnja sistema Kadris 4. V 

času nadgradnje bo aplikacija 

nedosegljiva predvidoma 5 ur. 

Registracija delovnega časa na 

registracijskem terminalu bo v tem 

času moţna, registracije se bodo 

beleţile v sistem. 

Finančno-računovodska služba 

REALIZACIJA FIZIČNEGA 

OBSEGA V OBDOBJU 

JANUAR - FEBRUAR 2019 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar - februar 2019.  

V planih še niso upoštevane 

spremembe, ki jih uvaja Splošni 

dogovor za leto 2019, pogodba z 

ZZZS še ni podpisana. Podatki 

kaţejo sledeče: 

 

 Realiziranih je bilo 2.842 

SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 3.836,15  obteţenih 

primerov. Plan primerov je 

izpolnjen 92,2-odstotno (240 SPP-

jev smo pod planom). Povprečna 

realizirana uteţ je 1,35. V 

primerjavi s preteklim letom je 

bilo narejeno v ABO po pogodbi 

do ZZZS 15 primerov manj, 

upoštevajoč celotno realizacijo pa 

17 primerov več. 

 Prospektivni program po 

pogodbi v tem obdobju ni doseţen 

pri naslednjih programih: porod 

(ind. 87,2), kirurško zdravljenje 

rakavih bolezni (ind. 96,0), 

zdravljenje moţganske kapi (ind. 

95,2), hipertrofija prostate (ind. 

87,9), operacija nosu in grla (ind. 

86,1), operacije na oţilju – arterije 

in vene (ind. 81,2), operacije na 

oţilju – krčne ţile (ind. 61,7), 

operacije kile (ind. 68,0), operacije 

ţolčnih kamnov (ind. 93,7), 

endoproteza kolena (ind. 56,1), 

operacije na stopalu – halluxvalgus 

(ind. 61,0) in operacija hrbtenice 

(ind. 84,2).  

 Program nemedicinsko 

oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je realiziran 112,8 %, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

142,3 %.  

 Program PBZ je izpolnjen 

104,-odstotno (37 neakutnih BOD-

ov je nad planom, program 

negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 85,0 % (195 neakutnih 
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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 81,2), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (ind. 

točk 56,6), 

- tireološka amb. (ind. 

točk 94,3), 

- nevrološka amb. (ind. 

točk 94,3), 

- revmatološka amb. 

(ind. točk 74,4) 

- diabetološka – endok. 

amb. (ind. točk 68,4)  

- infektološka amb.  

(ind. točk 42,9) 

- kirurške spec. amb. 

(ind. točk 90,2), 

- urološka amb. (ind. 

točk 78,4), 

- fiziatrija (ind. točk 

98,4), 

- ORL amb. (ind. točk 

89,8), 

- urgentni center (skupaj 

ind. točk 78,9) – od 

tega; enota za 

poškodbe (ind. točk 

71,8), enota za bolezni 

(ind. točk 93,0), 

- ginekološka spec. 

amb. (ind. točk 96,0), 

- amb. za bolezni dojk 

(ind. točk 76,2), 

- rentgen (ind. točk 

97,6) 

- ultrazvok (ind. točk 

62,7), 

- mamografija (ind. točk 

85,6). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni. Preseganje je v 

specialistični ambulantni 

dejavnosti plačano do 5,0 %. 

 

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

kile – ind. 0,0; 

rektoskopija – ind. 61,5; 

sklerozacija – ind. 69,0 

 OKULISTIKA: presejanje 

diabetične retinopatije – 

ind. 92,0. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

76,2, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 68,9 in delna 

kolonoskopija 0,0. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 97,0 %. 

 

Program CT-ja je izpolnjen s 24,8-

odstotnim preseganjem (152 

preiskav je nad obdobnim planom 

(v primerjavi z realizacijo lanskega 

leta je indeks 108,1), program MR-

ja ni izpolnjen, saj je indeks 99,4 

oz. 7 preiskav je pod obdobnim 

planom (v primerjavi z realizacijo 

obdobja lanskega leta je indeks 

96,7). CT im MR preiskave so v 

letu 2019 plačane po realizaciji. 

Enako velja za RTG slikanja ter 

UZ. 

 

Pri fizioterapiji plan uteţi ni 

preseţen, saj je indeks 93,6 %, 

plan števila pacientov z različnimi 

KZZ, ki je skupaj z uteţjo pogoj za 

plačilo programa (prej so bili 

upoštevani primeri), ni doseţen, 

indeks je namreč 96,2. 

 

Indeks realizacije dializ (do ZZZS) 

znaša 93,7 (156 dializ je pod 

obdobnim planom).  

 
Izidor Lebar, dipl.ekon. 

Strokovni sodelavec 

 

 

ZDRAVSTVENA NEGA 

KIRURŠKEGA PACIENTA 

MED TEORIJO IN 

INOVATIVNO PRAKSO 

Seminar je potekal od 15. 3. - 16. 

3. 2019 v Kongresnem centru 

Thermane Laško. V uvodnem delu 

se nam je predstavila kandidatka 

za novo predsednico   kirurške 

sekcije za mandatno obdobje štirih 

let, Adrijana Debelak, ki je bila 

tudi izvoljena. Dosedanja 

predsednica sekcije Lidija Fošnarič 

se je  članom izvršilnega odbora 

zahvalila za dobro sodelovanje in 

delovanje v kirurški sekciji v času 

njenega predsedovanja. 

V pestrem  strokovnem programu 

se je prvi dan zvrstilo 15 

predavanj. Dotaknili smo se ta čas 

zelo aktualne teme za zdravstveno 

nego, negovalnih diagnoz 

NANDA. Beseda je tekla tudi o 

pravni zaščiti medicinskih sester 

na področju okuţb povezanih z 

zdravstvom. Zanimiva je bila 

predstavitev inovativne operativne 

tehnike vstavitve mehkega 

analnega traku pri inkontinenci 

blata, ki je novost v Sloveniji.  

Predstavljena je bila tudi vloga 

medicinske sestre na urgenci v 

forenzičnih preiskavah, kjer je zelo 

pomembno, da se za forenzične 

dokaze zagotovi njihova 

integriteta, kar je mogoče le ob 

ustrezni označitvi, dokumentiranju 

in strokovnem zavarovanju, 

hrambi ter transportu v analizo. 

Med drugim je bilo tudi 

predavanje o posebnostih priprave 

pacienta na operativni poseg 

vstavitve globokega moţganskega 

stimulatorja in pooperativne 

zdravstvene nege pri pacientu s 

Parkinsonovo boleznijo. Seznanili 

smo se kako poteka predaja sluţbe 

v enoti intenzivne medicine, 

kakšne so posebnosti pacienta s 

traheostomo, kako poteka 

higienska priprava pacienta na 

operativni poseg. Čeprav se nam je 

zdelo, da so smernice za to enotne, 

smo ugotovili, da ima svaka 

bolnišnica svoj protokol oz. 

standard za omenjene postopke in 

posege. Predstavljena je bila tudi 

zdravstvena nega otroka z obliţno 

ekstenzijo in doţivljanje bolečine 

pri otroku po operativnem posegu. 

Večer smo zaključili s svečano 

večerjo in ob zvokih glasbe 

kramljali pozno v noč. Drugi dan 

seminarja je bil razdeljen na dva 

dela. V prvem delu so se zvrstila 

predavanja o celjenju kirurških ran 

s pomočjo hiperbarične 



 4 

oksigenacije, izkušnjah s 

hidrofilno polimerno membrano, 

vlogi medicinske sestre pri 

preprečevanju razjed zaradi 

pritiska, pomembnosti znanja na 

področju motenj uriniranja v 

kirurški zdravstveni negi. V 

drugem delu so potekale delavnice, 

kjer je bila predstavljeno merjenje 

perfuzijskih tlakov in določitev 

gleţenjskega indeksa pri pacientih 

po revaskularizacijskih posegih na 

arterijah spodnjih okončin, vloga 

in pomen sodobnih oblog pri 

oskrbi akutne in kronične rane in 

enteralno hranjenje ter ENFIT 

pripomočki. V teh dveh dneh smo 

razširili svoja strokovna obzorja, 

prav tako pa navezali nove stike in 

prijateljstva. Izmenjali smo 

izkušnje iz delovnih sredin in tudi  

primere dobrih praks. 

                                                                                    

Nataša Kreft dipl.m.s; mag.zdr.-soc.manag 

 

IZOBRAŢEVANJE ZA 

UKREPANJE EKIP NMP V 

KEMIJSKIH NESREČAH 

 

15. in  16. marca 2019 sva se s 

sodelavcem Simonom udeleţila 

zgoraj navedenega izobraţevanja. 

Kot posebnost naj omenim, da je 

izobraţevanje potekalo v vojašnici 

v Novem Mestu, prisotni so bili 

sodelavci primarnega, 

sekundarnega in terciarnega 

nivoja, prav tako predstavniki 

gasilcev in vojske. Kot prvo so 

nam preko predavanj predstavili 

posebnosti reševanja v kemijskih 

nesrečah. Teoretičnemu delu so 

sledile učne delavnice, na katerih 

smo v praksi pod budnim očesom 

mentorjev preizkusili uporabo in 

namestitev OVO (osebne 

varovalne opreme), spoznali smo 

specifičnost triaţe v primeru 

kemijske nesreče (primarna, 

sekundarna in dekontaminacijska 

triaţa) in izvedbo dekontaminacije. 

Nato smo v simuliranih pogojih 

prave mnoţične kemijske nesreče 

izvedli simulacijsko vajo,  pri 

kateri smo v praksi preizkusili 

kako poteka reševanje. Naj povem, 

da je pri takih nesrečah potrebna 

prerazporeditev in mobilizacija 

dodatnega kadra, ki se razporedi na 

podlagi vrste razglašenega alarma 

(rdeči, rumeni, zeleni), aktivirajo 

se tudi dodatne bolnišnice in ekipe 

NMP. Naslednji dan je 

teoretičnemu delu sledila še ena 

simulacijska vaja, pri kateri smo še 

enkrat v realnosti preizkusili svoje 

znanje. 

Kljub močno natrpanemu urniku 

sva z veseljem spoznavala nova 

teoretična in praktična znanja in 

ukrepe, kateri so nujno potrebni ob 

izbruhu kemijske nesreče z večjim 

številom poškodovancev. Upava, 

da najinega znanja ne bova nikoli 

primorana uporabiti v realnosti. 
                                                                                                                              

Robert Ilić, dipl. zn. 

Urgentni center 

 

KREPITEV ODNOSOV IN 

PREPREČEVANJE TER 

UPRAVLJANJE KRIZNIH 

SITUACIJ V BOLNIŠNICI 

 
12. 3. 2019, ob 12. uri je bilo v 

RIS Dvorcu  Rakičan organizirano 

izobraţevanje za vodstvene 

delavce zdravstvene nege na temo, 

ki je navedena v naslovu 

prispevka.  

Predavatelja izobraţevanja (dr. 

Damjana Pondelek in mag. 

Ambroţ Pondelek) sta nam v 

sklopu izobraţevanja predstavila 

perečo problematiko delovnih 

odnosov, kako preprečiti krizne 

situacije in kako ravnati, ko pride 

do zapletov. Za laţje razumevanje 

tematike in pri iskanju pravih 

odgovorov nam je bilo v pomoč 

delo v skupinah. Prišli smo do 

zaključkov, da je v delovnem 

okolju  krepitev zaupanja edino, 

kar lahko podarimo drug drugemu 

v timskem delu. V delovnih 

odnosih ima ključno vlogo 

spoštovanje, zaupanje, iskrenost, 

timska pomoč in samokritičnost. 

Pomembno je, da se zavedamo, da 

nas nihče ne more bolj prizadeti, 

kot se lahko ranimo med seboj. 

Zelo pomembno je spoštovanje in 

sicer najprej samospoštovanje in 

občutek lastne vrednosti in 

istočasno spoštovanje sodelavcev 

in pacientov.  

Za dobre delovne odnose si 

moramo prizadevati vsi zaposleni. 

Če je tim dober in so dobri odnosi 

v timu, je posledično dobro 

poskrbljeno tudi za pacienta. 

Odlikuje nas profesionalizem, ki 

od nas zahteva prizadevanje za 

krepitev odnosov in ugleda. 

Komunikacija ne sme biti ranljiva. 

Prizadevati si moramo za visoko 

stopnjo empatije, kot rezultat 

temeljne profesionalne drţe. 

Razvijati moramo spoštljiv odnos 

do potreb in uporabnikov, zaznati 

ter upravljati tveganja in ranljivost. 

Pozitivnost zahteva veliko 

energije. Proces dela pa nam 

energijo silovito jemlje, zato je 

prav, da se zavedamo, da  s 

pripadnostjo timu lahko odnose 

vzdrţujemo in negujemo. Pravica 

in dolţnost zaposlenih je, da smo 

strokovni in skrbimo za rast sebe 

in sodelavcev v timu.  Največja 

nagrada je, da s sodelavci uspemo 

priti do zastavljenih ciljev. 

Problem s strani vodenja in 

obravnave pacientov se pojavlja 

tudi zaradi velikih pričakovanj 

druţbe. Druţba od nas pričakuje, 

da smo nezmotljivi in brez sence 

človeške slabosti. Iz neuresničenih 

pričakovanj pride do nerazumevanj 

in hudih zmot. Pričakovanja 

velikokrat presegajo meje 

zmogljivosti, v realnosti pa se 

lahko zgodijo hude zgodbe. Iz tega 

izhaja jeza pacienta ali svojca. Na 

nas pa je, da odreagiramo 

profesionalno in jezo pacienta 

razumemo kot izraz nemoči in 

frustracije. Jeze pacienta nikoli ne 

smemo razumeti kot osebni napad. 

Pacient s tem, ko izraţa 

nezadovoljstvo ne misli na nas 

osebno, ampak je nezadovoljen s 

celotnim zdravstvenim sistemom. 

Javni odziv je lahko čustven, 

ogorčen in silovit. Zato je 

pomembno, da vemo kako 

odreagirati. Ko se nekdo znajde v 
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hudi situaciji bodimo profesionalni 

in mu stopimo nasproti. Od našega 

ravnanja je  odvisno kako se bo 

dana situacija razpletla. Vsakdo od 

nas skozi ţivljenje nosi svoj 

nahrbtnik in v njem je morda čisto 

drugačna oprema kot jo imamo 

sami. Smo profesionalci in 

zmoremo presegati naše razlike, 

nasprotovanja in zamere. Ugled in 

zaupanje je najdragocenejše kar 

imamo, zato pa je potrebno, da s 

svojim delom in odnosom krepimo 

pošteno in odgovorno delovanje, 

gradimo spoštljiv odnos in odkrito 

komunikacijo. 

V sklopu izobraţevanja se je z 

aktivno predstavitvijo predstavilo 

podjetje Medis d.o.o. 

Po uradnem delu je sledilo 

druţenje, ob katerem smo se 

spomnili dveh praznikov, ki jih 

obeleţuje mesec marec in sicer dan 

ţena in materinski dan. Pogostitev 

je bila sponzorirana s strani 

podjetja Medis d.o.o.  

 
Marija Flisar, dipl. m .s; mag. zdr. nege 

Glavna medicinska sestra Oddelka za 

neakutno bolnišnično obravnavo 

 

 

 

 

ČESTITKA 

 
Ga. Simona Rajtar, zaposlena na 

Odseku za dializo je uspešno 

zagovarjala diplomsko nalogo z 

naslovom »Zadovoljstvo 

zaposlenih v Urgentnem centru 

Murska Sobota« in si tako 

pridobila naziv diplomirana 

medicinska sestra.  

Za pridobljeni strokovni naziv ji 

čestitamo in ţelimo veliko 

profesionalnih izzivov na njeni 

karierni poti! 

 
Zaposleni na Odseku za dializo 

 

Čestitki se pridruţuje vodstvo 

bolnišnice. 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

- Delovni sestanek Delovne 

skupine za kategorizacijo   

 

 Torek:  
- Izobraţevanje 

vodstvenih delavcev 

zdravstvene nege na temo: 

»Krepitev odnosov in 

preprečevanje ter upravljanje 

kriznih situacij v bolnišnici«, 

predavateljica dr. Damjana 

Pondelek, strokovnjakinja na 

področju managementa  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Otitis pri 

otrocih«, predaval je Gorazd 

Kovač, dr. med.   

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zadovoljstvo pacientov 

z obravnavo na dializi 

(predstavitev diplomske 

naloge)«, predavala je: Darja 

Crnkovič, dipl. m. s.    

- Strokovni seminar 

Odseka za kardiologijo z 

naslovom: »Primerjalna 

analiza hsTnT in hsTnl«, 

predavala sta prof. dr. Mitja 

Lainščak, dr. med. spec. 

interne medicine in spec. 

kardiologije z vaskularno 

medicino: »Troponin v 

klinični praksi« in mag. Ivica 

Nikolajević, dr. med., spec. 

int. med.: »Kaj bom 

spremenil v svoji klinični 

praksi?«  

- Stojnica ob 

vseslovenski akciji Dan  ţil   

 Četrtek: 
- Skupni kolegij 

strokovnega sveta  in 

strokovnega sveta za 

področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota  

-  Stojnica ob Svetovnem 

dnevu ledvic  

 

 

 Petek: 
- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom 

 »Konzervativno 

zdravljenje rupture ahilove 

tetive«, predaval je Franjo 

Kljajić, dr. med., spec. 

ortoped, predstojnik Odd. za 

ortopedijo  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 

-Mag. Zdenka Gomboc, prof. 

zdr. vzgoje bo sodelovala v 

radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu, tema oddaje: 

»Spremljanje izkušenj 

pacientov« 

-  Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo Simona Slaček  Kovšča, 

dr. med., spec. pulmolog,  

predstojnica Pljučnega odd., 

tema oddaje: »Imunoterapija 

pri  pikih koţekrilcev« 

- Delovni sestanek Delovne 

skupine za padce  (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka) 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev Odd. 

za perioperativno medicino z 

naslovom 

 »Priprava bolnika z 

endokrino disfunkcijo na 

operacijo«, predavali bosta 

Andrea David Kovač, dr. 

med. in Alja Beznec, dr. 

med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med.  (konzilij 

Odd za perioperativno 

medicino) 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Otroške 

izpuščajne bolezni«, 

predavala bo Tina Duh, dr. 

med. (predavalnica na 

Otroškem odd.)  

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zdravstvena nega 
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pacienta z enterokolitisom«, 

predaval bo Konrad Kranjec, 

dipl. zn.  (knjiţnica, V. nadst.  

krg. bloka)  

- Strokovni seminar 

Odseka za kardiologijo z 

naslovom: »Atrijska 

fibrilacija - Webinar«, 

predavala bosta Dušan 

Kovač, dr. med. spec. int., 

spec. kardiologije in 

vaskularne medicine: »Kaj je 

atrijska fibrilacija: od 

diagnoze do zdravljenja« in 

Darko Rajtman, dr. med., 

spec. internist: »Pot bolnika z 

novonastalo atrijsko 

fibrilacijo« (konzilij Odseka 

za kardiologijo v pritličju 

Internega oddelka) 

 Četrtek: 
- Delovni sestanek 

Delovne skupine za kronične 

rane (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka) 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Kirurškega odd. z naslovom 

»Endovaskularno 

zdravljenje  varic«, predavala 

bosta Luka Vodišek 

Slemenjak, dr. med. in  dr. 

Radenko Koprivica, dr. med., 

spec. krg., predstojnik Krg. 

odd. (konzilij  Krg. odd.) 

- Dan odprtih vrat 

Očesnega oddelka Splošne 

bolnišnice Murska Sobota za 

strokovno javnost   

 
     Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
353 

ŠTEVILO   B O D: 2092 

LEŢALNA DOBA: 4,80 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
14 

DOJEČE MATERE - BOD:      22 
 

 

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

Misel 
Na koncu niso leta življenja,  

ki štejejo, ampak dejstvo, koliko 

življenja je bilo v teh letih.  

(Abraham Lincon) 

 

 

 

 

 

 

 

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/

