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10. SEJA SVETA ZAVODA 

 

V četrtek, 4. 4. 2019 je v knjiţnici 

kirurškega bloka potekala 10. seja 

Sveta zavoda. Pred samo sejo je 

bil za člane Sveta zavoda 

organiziran ogled bolnišnice in 

sicer so si ogledali Očesni oddelek, 

Urgentni center, SIIT, Oddelek za 

radiologijo, Oddelek za 

perioperativno medicino, 

prenovljene prostore v stari 

porodnišnici za potrebe Oddelka za 

neakutno obravnavo in v času 

gripe za hospitalizacijo gripoznih 

bolnikov, Enoto za naročanje in 

nastajajoče prostore za potrebe 

Razvojne ambulante. Vodstvu 

omenjenih oddelkov se najlepše 

zahvaljujemo za predstavitev in 

sodelovanje pri ogledu, člani Sveta 

zavoda so izrazili veliko 

zadovoljstvo nad videnim, nad 

urejenostjo in čistočo. 

 

Dnevni red 10. seje: 

1. Obravnava in potrditev 

zapisnika 9. redne seje in 

pregled sklepov ter zapisnika 

6. korespondenčne seje; 

2. Poročanje direktorja o 

tekočem poslovanju in o 

izvrševanju sprejetih sklepov; 

3. Obravnava in sprejem 

Programa dela in finančnega 

načrta za leto 2019; 

4. Obravnava in sprejem 

novelacije Sanacijskega 

programa; 

5. Obravnava in sprejem 

Načrta notranje revizije SB 

MS za leto 2019; 

6. Obravnava in sprejem 

izhodišč za pripravo 

Programa in aktivnosti 

posameznega javnega 

zdravstvenega zavoda za 

obvladovanje čakalnih dob v 

letu 2019; 

7. Pobude, predlogi in 

vprašanja članov sveta 

zavoda; 

8. Razno. 

 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

Sklep št. 3: Svet zavoda sprejme 

Program dela in finančni načrt za 

leto 2019. 

Sklep št. 4: Svet zavoda sprejme 

novelacijo Sanacijskega programa. 

Sklep št. 5: Svet zavoda se strinja, 

da bo dejavnost notranjega 

revidiranja v SB MS v letu 2019 

zagotavljal zunanji izvajalec 

storitev notranjega revidiranja. SB 

MS bo postopek oddaje storitev 

notranjega revidiranja zunanjemu 

izvajalcu izvedla skladno z 

Zakonom o javnem naročanju. 

Svet zavoda SB MS se strinja in 

potrdi, da bo SB MS izvedla 

notranjo revizijo v letu 2019 iz 

področja vodenj investicij v SB 

MS. 

Svet zavoda SB MS se strinja in 

potrdi, da se v SB MS na podlagi 

protokola izvajanja sanacije iz dne 

25. 1. 2019 izvede notranja revizija 

za leto 2019 iz področja pregled 

realizacije ukrepov iz sanacijskega 

programa SB MS za leto 2018. 

Sklep št. 6: Svet zavoda potrjuje 

izhodišča za pripravo Programa in 

aktivnosti posameznega javnega 

zdravstvenega zavoda za 

obvladovanje čakalnih dob v letu 

2019. 

Ob obravnavi novelacije 

Sanacijskega programa za leto 

2019 je večina članov (6 od 7 

prisotnih) podprla predlagano 

novelacijo Sanacijskega programa, 

en član pa je bil mnenja, da je 

prelagana novelacija premalo 

ambiciozna oziroma, da je 

predlagan prihranek s strani 

bolnišnice premajhen. Zato se 

vsem pripravljavcem novelacije 

sanacijskega programa 

zahvaljujemo in verjamemo v 

tvorno, aktivno izvajanje 

sanacijskih ukrepov v letu 2019, ki 

bodo dali pričakovane, pozitivne 

rezultate. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

PRVI SESTANEK DELOVNE 

SKUPINE NA PODROČJU 

OKUŢB POVEZANIH Z 

ZDRAVSTVOM NA 

ZBORNICI ZVEZI 

 

V sredo, 3. aprila je na sedeţu 

Zbornice zveze potekal delovni  

sestanek  članic novo ustanovljene 

delovne skupine na področju 

zdravstvene nege. V okviru 

strokovnih dejavnosti, ki potekajo 

na Zbornici zvezi, smo medicinske 

sestre zaznale potrebo po aktivnem 

in konstruktivnem delu tudi na 

področju obvladovanja okuţb 

povezanih z zdravstvom. Ideja je  

prerasla v dejanja in tako je v plan 

strokovnega dela članov Zbornice 

zveze umeščena še ena delovna 

skupina, ki bo skušala na čim bolj 

aktiven način izvajati aktivnosti za 

obvladovanje področja okuţb 

povezanih z zdravstvom v okviru 

kompetenc medicinske sestre. Na 

prvem sestanku smo določile 

koordinatorja skupine, kar je 

postala Jana Lavtiţar iz ZD Kranj. 

Začrtani so bili prvi osnutki za 

delovanje, kar bo preraslo v načrt  

in vizijo delovanja v letu 2019. 

Ključne aktivnosti bodo po mnenju 

vseh prisotnih najprej usmerjene  v 

pripravo  protokolov in smernic  za 

okolja, kjer so teoretične osnove na 

področju obvladovanja okuţb 

trenutno najbolj šibke ali jih morda 

celo ni (ambulantna dejavnost, 

dejavnost zdravstvene nege v 

institucionalnih zavodih, 

zdravstvenih domovih ...). 

Zavedamo se, da bomo čim bolj 
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enotno delovali le, če imamo dobre 

teoretične osnove kot so 

nacionalno sprejeti standardi. Prav 

tako pa se zavedamo pomena 

zdruţevanja  strokovnjakov, ki 

delujejo na področju obvladovanja 

okuţb, z namenom zagotavljanja 

varnosti in kakovosti v vseh 

okoljih kjer se izvaja zdravstvena 

dejavnost. Delovna skupina se bo 

v prihodnosti zagotovo še 

strokovno okrepila, s čimer bo 

laţje kos številnim izzivom v vseh 

delovnih okoljih, ki potrebujejo 

podporo. Delovni sestanek se je 

končal z okvirnim načrtom dela za 

leto 2019,  ki v začetku predvideva  

pripravo protokolov za izvajanje 

postopkov izolacije v specifičnih 

okoljih. Naslednji sestanek je 

predviden konec maja, ko bomo 

program dela dokončno zapisali in 

takrat bo znanih še nekaj drugih 

aktivnosti, ki se jih ţelimo lotiti. 

 
Marija Kohek,M.Sc. (Avstrija),dipl.m.s. 

Medicinska sestra za obvladovanje 

bolnišničnih okužb 

 

 

 

DELOVNA SKUPINA ZA 

PREPREČEVANJE PADCEV 

 

V ponedeljek, 18. marca 2019 je v 

knjiţnici kirurške stavbe potekal 

delovni sestanek Delovne skupine 

za preprečevanje padcev v SB 

Murska Sobota. 

Udeleţence delovnega sestanka 

Delovne skupine za preprečevanje 

padcev je v imenu pomočnice 

direktorja za ZN pozdravila 

Natalija Vičar, ki je predstavila 

tudi novo predsednico Delovne 

skupine za preprečevanje padcev v 

SB Murska Sobota, Klaudijo 

Cimbola. Na sestanku je bila 

obravnavana aktualna 

problematika preprečevanja 

padcev, pregledali smo zadnji 

zapisnik delovnega sestanka in se 

pogovarjali o primerih obravnave 

agresivnega pacienta. Delovna 

skupina za preprečevanje padcev v 

SB Murska Sobota bo v letošnjem 

letu pripravila strategijo za 

preprečevanje padcev, ki bo enotna 

za celotno bolnišnico. S pomočjo 

pravnika in predstavnice za 

vodenje kakovosti v SB Murska 

Sobota bomo uskladili 

organizacijska navodila in obrazce, 

ki se nanašajo na uvajanje PVU-ja 

v skladu z zakonodajo in 

dokumentiranjem v Birpisu. 

Naslednji delovni sestanek 

Delovne skupine za preprečevanje 

padcev v SB Murska Sobota bo 

potekal predvidoma v mesecu 

aprilu ali maju. 

 
Klaudija Cimbola, dipl. m. s. , predsednica 

Delovne skupine za preprečevanje padcev 

 

 

PREPREČEVANJE IN 

OBVLADOVANJE  

BOLNIŠNIČNIH OKUŽB PRI 

PACIENTIH Z  MANJŠO 

SPOSOBNOSTJO 

SODELOVANJA V 

ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI 

 

V četrtek, 4. aprila je  na 

Univerzitetni psihiatrični kliniki v 

Ljubljani potekal strokovni 

seminar z zanimivim  programom. 

Delovanje na področju 

obvladovanja okuţb povezanih z 

zdravstvom  ţe tako predstavlja 

velike izzive v kliničnem okolju, 

če pa so pridruţene pri 

bolniku/varovancu  še specifike 

različnih psihičnih bolezni ali 

motenj, je delovanje v okviru 

strokovnih smernic dodatno 

oteţeno. Glavni cilj strokovnega 

izobraţevanja je bila predstavitev 

posebnih stanj in okoliščin, ki 

lahko vplivajo na obvladovanje 

okuţb povezanih z zdravstvom 

(OPZ). Predsednica NAKOBO  

Tomič V. je v uvodnem 

predavanju predstavila  aktualne 

vsebine  pod naslovom 

»Preprečevanje in obvladovanje 

bolnišničnih okuţb je temelj za 

zagotavljanje kakovosti in varnosti 

v zdravstvu«. 

Zaključek strokovnega 

izobraţevanja  je vedno zanimiv, 

ko pa udeleţencem da tudi 

spoznanja in nove ideje za delo je 

doseţen cilj in namen prisotnosti. 

Verjamem, da bomo z veseljem 

uporabili predstavljene ideje pri 

svojem delu. 

 
Marija Kohek,M.Sc. (Avstrija),dipl.m.s. 

Medicinska sestra za obvladovanje 

bolnišničnih okužb 

 

 

BABIŠTVO V TEORIJI IN 

PRAKSI 

 

Dne 5. 4. 2019 je potekala babiška 

sekcija na  Ptuju z naslovom: 

Babištvo v teoriji in praksi. Po 

uvodnem pozdravnem  nagovoru 

so zaposleni ptujske porodnišnice 

predstavili potek dela, njihove 

posebnosti in kadrovsko 

zasedenost. Sledili sta dve 

ginekološki temi: endometrioza, 

ter ciste v pred in 

pomenopavzalnem obdobju. Velik 

poudarek je bil podan o cepljenju 

nosečnic, predvsem proti gripi in 

oslovskemu kašlju. Cepivi nista 

kontraindicirani, z njima doseţemo 

pasivno zaščito novorojenčka  po 

porodu in preprečimo nekatere 

potencialno nevarne okuţbe. 

Nadalje je bilo predstavljeno 

razširjeno presejanje novorojencev 

v Sloveniji - laboratorijski in 

klinični vidik. Do lanskega leta je 

potekalo presejanje le za dve 

bolezni (fenilketonurijo in 

kongenitalno hipotirozo), od tedaj 

naprej pa poteka presejanje za 17 

bolezni, ki se jih določa iz 

posušenih vzorcev krvi na 

filtrirnem papirju. V  to presejanje 

so vključeni tudi pomurski 

novorojenčki. Udeleţencem so 

predstavili Ritgenov manever za 

porod plodove glavice in ohranitev 

perineja ob koncu 2. porodne dobe 

ter ugodne učinke zelišč (meta, 

ingver, kopriva ...), ki bi se jih 

nosečnice morale pogosteje 

posluţevati. Sledili sta še 

dve predstavitvi raziskovalnih 

nalog: Empatična izčrpanost in 

izgorelost kot moţna vzroka 

neprimerne skrbi za ţenske med 

porodom in Medkulturne ovire v 

zagotavljanju obporodne skrbi: 

perspektiva porodnic in 

zdravstvenih delavcev. 

 
Balažic Jasna, dipl. babica 

Ginekološko-porodniški oddelek 
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KAJ JE NOVEGA PRI 

OBRAVNAVI PLJUČNEGA 

BOLNIKA 

 

V petek in soboto sem se  udeleţila 

dvodnevnega seminarja z 

delavnicami v organizaciji Sekcije 

medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v pulmologiji. Seminar je 

potekla v Topolšici in s tem smo 

tudi simbolično obeleţil 100- 

letnico delovanje bolnišnice v 

Topolšici, ki je ţe od nekdaj 

specializirana prav za pljučne 

bolnike.  

Prvi dan seminarja in delavnic je 

bil namenjen bolnikom z astmo. 

Podrobneje smo se seznanili o tem 

kaj je astma,  kakšne so moţnosti 

zdravljenja astme, vključno z 

najsodobnejšimi metodami- 

biološkimi zdravili; seznanili smo 

se z vodenjem bolnika z astmo, z 

zdravstveno vzgojnimi metodami 

in fizioterapevtsko obravnavo 

bolnikov. Izvedeli smo  kakšne so 

novosti na področju bronhoskopije 

in se seznanili z novo metodo v 

pulmologiji- kriobiopsija.  

V zadnjem delu smo se seznanili s 

predavanjem o kajenju in 

škodljivih posledicah kajenja ter s 

kajenjem povezanih sodobnih 

izdelkov (e-cigarete). Sledilo je še 

predavanje in predstavitev  knjige 

o negovalnih diagnozah. 

Drugi dan seminarja pa je bil 

namenjen teoretičnim in 

praktičnim znanjem s področja 

TPO z AED za zdravstvene 

delavce, ki smo ga zaključili s 

pisnim in praktičnim preverjanjem 

znanja. 

Obravnava bolnikov s pljučnimi 

obolenji mora biti timska in 

temeljiti na sodobnih pristopih, ki  

vključujejo  zdravljenje, 

zdravstveno nego in fizioterapijo. 

Nemalokrat je potrebna tudi 

vključitev psihologa, saj je v  

ospredju obravnave  bolnik, ki 

mora biti motiviran,  da prevzame  

aktivno vlogo v procesu 

kompleksnega in dolgotrajnega   

zdravljenja in zdravstvene nege.  

Z novimi znanji  se vračamo v 

vsakodnevno prakso z upanjem, da 

bomo znali našim bolnikom nuditi  

še bolj kvalitetno, individualno in 

celostno obravnavo. 

 
Alenka Karlovčec, dipl. m. . s, 

Ppljučni oddelek 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 3. 

aprila 2019 objavljeno javno 

naročilo, katerega predmet je 

»Multmodularni diagnostični 

aparat«.  

Številka razpisa je 

JN001978/2019-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

17. aprila 2019, do 10. ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 3. 

aprila 2019 objavljeno javno 

naročilo, katerega predmet je 

»Pohištvena oprema za razvojne 

ambulante, emg ambulanto in 

administracijo«.  

Številka razpisa je 

JN001986/2019-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

16. aprila 2019, do 10. ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 3. 

aprila 2019 objavljeno javno 

naročilo, katerega predmet je 

»Izdelava projektne 

dokumentacije za adaptacijo 

starega laboratorija in 

internističnih ambulant v kleti 

bolnišnice«.  

Številka razpisa je 

JN001990/2019-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

25. aprila 2019, do 10. ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 3. 

aprila 2019 objavljeno javno 

naročilo, katerega predmet so 

»Inštrumenti, ki s pomočjo 

simultanega gibanja doseţejo 

simultano rezanje in 

koagulacijo, kompatibilni z 

obstoječim aparatom«.  

Številka razpisa je 

JN002022/2019-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

12. aprila 2019, do 10. ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bil Aleksander Kisilak, dr. 

med., spec. radiolog, v. d. 

predstojnik Odd. za 

radiologijo, tema oddaje: 

»Odkriti bolezen je potrebno, 

a na pravi način«. 

 Torek:  

- Strokovno izobraţevanje 

»Sporočanje slabe novice in 

odnosi do soljudi v stiski«, 

predaval je pater Toni 

Brinjovc, dipl. fizioterapevt 

in univ. dipl teolog.  

- Delovni sestanek Delovne 

skupine na področju 

zdravstvene nege za 

obvladovanje okuţb 

povezanih z zdravstvom – 

OPZ.  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Zdravljenje s kisikom«, 

predavala je Sandra Prelog, 

dr. med.  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Presejalno testiranje pri 

novorojencu«, predavala je: 

Saša Bencak, dipl. m. s.    

- Strokovni seminar Odseka 

za kardiologijo z naslovom: 

»EHRA 2019«, predaval je 

Darko Rajtman, dr. med., 

spec. internist: »Ključne 

novosti«.  

 Četrtek: 

- 10. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota.   

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Kirurškega odd., z naslovom 

»Akutni apendicitis«, 

predavala sta Domen Tajki, 

dr. med. in  dr. Radenko 

Koprivica, dr. med., spec. 

krg., predstojnik Krg. odd.  

-  Predavanje v okviru  

strokovnih seminarjev Odd. 
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za radiologijo, z naslovom 

»ESUR smernice za uporabo 

kontrastnih sredstev«, 

predaval sta Aleksander 

Kisilak, dr. med., spec. 

radiolog in  Tamara Kebec-

Ileršič, dr. vet. med.  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- Metka Vlaj, višji 

fizioterapevt, glavna 

fizioterapevtka Sluţbe za 

fizikalno in rehabilitacijsko 

medicino, bo sodelovala v 

radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu; tema oddaje: 

»Svetovni dan zdravja, ki je 

potekal na  Otoku ljubezni in 

pa  predstavitev Sluţbe za  

fizikalno in rehabilitacijsko 

medicino«. 

 Torek:  

- Delovni sestanek Delovne 

skupine za  interne standarde  

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Akutna 

bolečina v trebuhu pri 

otroku«, predavala bo Sanja 

Poredoš, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.).  

 Sreda: 

- Srečanje mentorjev 

pripravnikov pri Ministrstvu 

za zdravje na temo kakovosti 

in varnosti zdravstvene 

obravnave, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege Metka 

Lipič  Baligač, mag. zdr. 

nege. 

-  Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Temeljni postopki 

oţivljanja – obvezne vsebine 

(TPO) teoretični in praktični 

del«, predavali bodo: Mojca 

Horvat, dr.med., 

specializantka  

anesteziologije in 

reanimatologije, Ludvik 

Vogrinčič, dipl. zn., Uroš 

Raščan, dipl. zn. in  mag. 

Marija Zrim, dipl. m. s. (v 

prostoru simulacijskega  

centra v Urgentnem centru).   

 Četrtek: 

- 6. seja Strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

- Izobraţevanje za planiranje 

v Op. modul (v prostoru za 

kirurški raport, krg. blok, I. 

nadst.). 

 Petek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom »Spinalna stenoza 

- zdravljenje«, predaval bo 

prim. Slavko Kramberger, dr. 

med., spec. ortoped, 

predstojnik Odd. za 

ortopedijo (konzilij Oddelka 

za ortopedijo). 

 
     Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
425 

ŠTEVILO   B O D: 2078 

LEŢALNA DOBA: 4,33 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
17 

DOJEČE MATERE - BOD:      10 
 

 

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 
 

 

 
 

 

 

Misel 
 

Verjemi, da zmoreš in  

si že na pol poti do cilja.  

(Theodore Roosevelt) 

 

 

 

 

 

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/

