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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 
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68. EVROPSKI VASKULARNI 

KONGRES (ESCVS 2019) 

 

 
 

Na 68. evropskem vaskularnem 

kongresu ESCV 2019 v 

Groningenu na Nizozemskem je 

dr. Radenko Koprivica, kot edini 

nastopajoči iz Slovenije, predstavil 

izboljšanje nevrološkega okrevanja 

po zgodnji endarterektomiji po 

akutnem nevrološkem dogajanju. 

Za našo bolnišnico je to še eden od 

pomembnih doseţkov, za katerega 

avtorju čestitamo in izrekamo 

priznanje.  

 
   prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., 

spec. anest. z rean. 

   Strokovni direktor 

 

 

TERAPEVTSKI POSEGI V 

ENDOSKOPIJI 

 

Pod omenjenim naslovom je 

potekal strokovni seminar Sekcije 

medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v endoskopiji in 

gastroenterologiji. Srečanje je 

potekalo 24. in 25. maja, v 

Rogaški Slatini. Iz naše bolnišnice 

sva se ga udeleţila Manuel Jug in 

Ivanka Rac. 

Prvi dan seminarja so bila na 

sporedu strokovna predavanja, 

drugi dan pa so bile organizirane 

strokovne delavnice.  

Teme  so bile zelo zanimive in so 

zaokroţale vsa področja 

endoskopij (ne samo 

gastroenterologija). 

Zanimivo je dejstvo, da se 

uporablja botulin toksin tudi v 

terapevtske namene in sicer pri 

zdravljenju prekomerno aktivnega 

sečnega mehurja. Pozornost je 

pritegnilo tudi predavanje o 

bariatrični, metabolni kirurgiji. To 

je za zdaj edino zdravljenje 

morbidne debelosti, ki zagotavlja 

dolgoročne rezultate izgube telesne 

teţe in se je zelo uveljavilo tudi v 

Sloveniji (200 primerov leta 2018).  

Tudi endoskopska vstavitev 

»endobarrierja« predstavlja 

najverjetneje prihodnost v 

zdravljenju morbidne debelosti.  

K razmišljanju pa nas je 

vzpodbudilo predavanje o 

kirurškem dimu v endoskopiji. 

Kirurški dim je namreč po sestavi 

podoben cigaretnemu dimu. Z njim 

se dnevno srečujemo člani timov v 

operacijskih dvoranah in 

endoskopirnicah, vendar se 

njegove škodljivosti premalo 

zavedamo. 

Oba dneva seminarja nam je nebo 

naklonilo obilo sonca. Zato smo se 

lahko podruţili in izmenjali 

uporabne izkušnje tudi izzven 

predavalnice, v prijetnem ambientu 

čudovite narave. 

 
Manuel Jug, dipl. zn 

Ivanka Rac, dipl. m. s.                                                                                                                                                                                                                            

Interni oddelek, endoskopije     

 

 

 

RAVNANJE Z  LJUDMI PRI 

DELU 

 

Dne 23. 5. 2019 sva se v Gozd 

Martuljku udeleţila strokovnega 

srečanja z naslovom Ravnanje z 

ljudmi pri delu. Vsebine srečanja 

so bile naslednje: Motivacija tretje 

generacije 3.0 (Brane Gruban), 

Jamrati ali ne jamrati – to zame ni 

vprašanje (Damijana Šmid), 

Nasilje nad zaposlenimi (Hilda 

Maze), Ravnanje z ljudmi pri delu: 

socialno in kulturno antropološke 

dimenzije (Vesna Vuk Godina), 

Starejši zaposleni še vedno 

vključeni zavzeti (Andraţ Banfi), 

Kaj lahko sami naredimo za 

preprečevanje izgorelosti (Ţiva 

Novak), Pritisk na nadrejene – 

staffing (Iztok Štefanec). 

Motiviranje zaposlenih za delo je 

danes teţka naloga, saj so se 

vrednote zaposlenih spremenile. 

Vzrok za spremembe je med 

drugim tudi večje precenjevanje 

lastnih sposobnosti. Vodje 

poskrbijo za razreševanje 

morebitnih medosebnih napetosti, 

dajanje povratnih informacij, 

pohval in opozarjanja na odklone 

in njihovo reševanje (Saša 

Kadivec). Naravnanost, s katero 

vstopamo v delovno okolje, 

svetovi, ki jih prinašamo, imajo 

večji vpliv, kot se zavedamo. 

Jamranje je nalezljivo prav tako 

kot dobra volja. Ne dovolimo pa, 

da nas prevzame, preplavi in 

postane naš način razmišljanja … 

Pogovarjajmo se tolikokrat in tako, 

da bomo zadovoljni. Ena izmed 

zaključnih misli pri izgorelosti: 

zelo tanka linija je med tem ali 

nekaj delamo vsak dan ali ne. 

Dolgo časa se zdi, da ni nobene 

spremembe. Sčasoma pa postane 

razlika med tistimi, ki nekaj 

počnemo, in tistimi, ki ne, 

ogromna. 

                                                                                                            
Tanja Kukovec, dipl. m. s., mag. zdr. nege                                                             

                                                                                   

Robert Ilić, dipl. zn.                                                                                                                                                                
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DELOVNA AKCIJA 

»ZDRUŢIMO MOČI IN 

POSKRBIMO ZA LEPO 

OKOLICO« 
 

 
 

Na prelepo sončno soboto, dne 

25.5.2019 so člani tima Druţini 

prijazno podjetje s posameznimi 

zaposlenimi in njihovimi 

druţinskimi člani zdruţili moči in 

se udeleţili delovne akcije, s 

katero smo dodatno uredili okolico 

naše bolnišnice. Zavihali smo 

rokave in obrezali grmovja, 

oblikovali ţivo mejo, pobirali 

odpadke, odstranili plevel in veje 

... Po uspešno opravljenem delu 

smo se zbrali pred jedilnico, kjer 

smo se okrepčali in prijetno druţili 

po uspešno opravljenem delu. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so se 

udeleţili delovne akcije ter s tem 

pokazali, da je z malo dobre volje 

in s skupnimi močmi moč narediti 

koristne in lepe stvari. 

 
 

Člani tima Družini prijazno podjetje 

 

 

DANES SMO SE ZBRALI 

 

Danes smo se zbrali, 

okolico bomo polepšali. 

Danes smo se zbrali, 

da duh  prijateljski, 

dalje bomo  negovali. 

Danes smo se zbrali, 

ker nam ni vseeno, 

vseeno za naravo, ţivali, 

za vse  dobre ljudi. 

Danes smo se zbrali, 

naravo zavarovali, 

se skupaj pogovorili, 

skupaj uspeh delili. 

Tudi taki znamo biti, 

bolnišnični  usluţbenci. 

 

(Peter Brenčič) 

 
 

ZAHVALA 

 

»Pozdravljeni,  

  

z Lučko bi se radi iz srca zahvalili 

vsem zaposlenim v porodnišnici 

Murska Sobota. Posebno zahvalo 

namenjam ginekologu in 

porodničarju Kristjanu 

Vozliču. Iskrena hvala tudi vsem 

babicam, še posebej hvala babici 

Maji, babici Vidi in babici 

Karolini. Posebno zahvalo pa 

namenjam tudi moji osebni 

ginekologinji, Nataši Kous 

Škalič in na koncu hvala prav 

vsaki babici in sestri na oddelku za 

vso pomoč, nasvete in nasmehe.  

Resnično iskrena hvala za to 

čudovito porodno izkušnjo! 

 
 Barbara Madjar, Denis Topolnik in Lučka 

Topolnik (14.2.2019)« 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

- Strokovno izobraţevanje 

»Sporočanje slabe novice in 

odnosi do soljudi v stiski«, 

predaval je pater Toni 

Brinjovc, dipl. fizioterapevt 

in univ. dipl. teolog. 

 Torek:  

- 7. seja  strokovnega sveta  

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota.  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Tiki pri 

otrocih«, predaval je Gregor 

Prša, dr. med.   

 Sreda: 

- Strokovno izobraţevanje za 

zaposlene v Čistilni sluţbi v 

okviru aktivnosti promocije 

zdravja in higiene rok z 

namenom zmanjšanja 

tveganja za nastanek 

bolnišničnih okuţb.  

 Četrtek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Kirurškega odd., z naslovom 

»Obravnava bolnika z 

ledvičnimi  kolikami«, 

predavala sta Nataša Šiškin, 

dr. med.  in Boštjan Šutar, dr. 

med., spec. urolog.   

 Sobota: 

- Zdruţimo  moči in 

poskrbimo za lepo okolico  - 

delovna akcija.   

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 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: »Zunanja 

presoja po mednarodnem 

akreditacijskem standardu v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota«. 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo Simona Kralj Lopert, dr. 

med., spec. int., tema oddaje: 

»Ob 40. obletnici Odseka za 

dializo: kronična ledvična 

odpoved«. 

-  Reakreditacijska presoja 

po mednarodnem standardu 

za zdravstvene organizacije 

AACI in presoja sistema 

vodenja kakovosti po 

mednarodnem standardu ISO 

9001:2015. 

 Torek:  

-  Reakreditacijska presoja 

po mednarodnem standardu 

za zdravstvene organizacije 

AACI in presoja sistema  

vodenja kakovosti po 

mednarodnem standardu ISO 

9001:2015.  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Vročina 

pri otroku«, predavala bo 

Martina Mauko, dr. med. 
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(predavalnica na Otroškem 

odd.).  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zdravstvena nega in 

edukacija slepih in 

slabovidnih«, predavala bo 

Nataša Veren, mag. zdr. nege 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

- Revmatološka delavnica za 

bolnike in  svojce (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

 
 

     Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
403 

ŠTEVILO   B O D: 1953 

LEŢALNA DOBA: 4,18 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
     15 

DOJEČE MATERE - BOD:      10 
 

 
Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 

 

 

 

 

 

Misel 

 

Posameznik, ločen od vseh  
drugih oseb, lahko v 

smereh zunanje aktivnosti  
opravi le malo ali nič. 

 Z drugimi mora tvoriti 
kombinacije, razporeditve, 

harmonijo in soglasja;  
in uporabljati pravo okolje  

in stvari; in pritegniti  
k sebi druge,  s katerimi mora 

sestaviti kombinacije,  
zato da bi se stvari opravile. 

 
William Walker Atkinson 

 

 
 

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/

