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KORONAROGRAFIJE – 

POSEGI NA VENČNIH 

ŢILAH SRCA 

 

 
 

Večletna prizadevanja, 

priprave in usklajevanja so z 

današnjim dnem uspešno 

zaključena s prvimi izvedenimi 

koronarografskimi posegi. 

Ekipa usposobljenih domačih 

strokovnjakov je ob podpori in 

nadzoru sodelavcev kliničnih 

centrov z nadgrajeno aparaturo 

za izvajanje posegov na srcu, 

uspešno izvedla prve 

koronarografije. Pod vodstvom 

prof. dr. Mitje Lainščaka, dr. 

med. sta zdravnika mag. Ivica 

Nikolajevič, dr. med. in Danijel 

Crnčič, dr. med, v prisotnosti 

dr. Igorja Balevskega, dr. med. 

iz UKC Maribor posege 

opravila ob sodelovanju 

negovalnega kadra: Matej 

Cigut, Andreja Jurša, Ana 

Čerpnjak, Sanja Andrejč ter 

radioloških inţenirjev pod 

vodstvom Katje Zauneker. V 

naslednjih tednih bomo 

koronarografije izvajali enkrat 

tedensko, v prihodnjih mesecih 

pa bomo postopoma prehajali 

na začrtan program izvajanja 

posegov.  

 
Vodstvo 

 

 

 

 

RAZVOJNA 

AMBULANTA S 

CENTROM ZA ZGODNJO 

OBRAVNAVO 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota od letošnjega julija 

deluje Razvojna ambulanta s 

centrom za zgodnjo obravnavo 

v prostorih stare porodnišnice 

(prtličje). Razširjena 

individualna in timska 

obravnava se osredotoča na 

otroka in celotno druţino. 

 

S 1. januarjem 2019 je vstopil 

v veljavo nov Zakon o  celostni 

zgodnji obravnavi otrok s 

posebnimi potrebami. S tem so 

se prejšnje razvojne ambulante 

z okrepitvijo timov s 

povečanjem števila 

zdravstvenega osebja in drugih 

strokovnjakov preoblikovale v 

Centre za zgodnjo obravnavo 

otrok s posebnimi potrebami. V 

razvojni ambulanti s centrom 

za zgodnjo obravnavo naše 

bolnišnice bodo razširjeno 

individualno in timsko 

obravnavo nudili zdravnik 

specialist pediater, 

fizioterapevt, diplomirana in 

srednja medicinska sestra, 

zdravstveni administrator, 

delovni terapevt, logoped, 

socialni delavec, specialni 

pedagog, psiholog in po potrebi 

drugi strokovnjaki. Za potrebe 

razširjene razvojne ambulante 

smo renovirali prostore v 

pritličju stavbe stare 

porodnišnice. Tako so na voljo 

sedaj 3 sodobno opremljene 

ambulante, ki so enostavno in 

prijazno dostopne tudi za tiste 

gibalno najbolj ovirane. 

 

Zelo pomembna novost, ki ju 

prinaša novi pristop pri 

obravnavi otrok s posebnimi 

potrebami, sta vključitev 

otrokove druţine in 

multidisciplinarno ter 

transdisciplinarno timsko 

sodelovanje pri njegovi 

obravnavi. Centri oziroma 

razširjene razvojne ambulante 

se povezujejo z vrtci, 

osnovnimi šolami, centrom za 

socialno delo in drugimi. Tako 

so vsi deleţniki, ki obravnavajo 

otroka s posebnimi potrebami 

in njegovo druţino, povezani v 

celoto, ki nudi sistemsko oporo 

druţinam. 

 

V Sloveniji je vsako leto v 

zgodnjo obravnavo na novo 

vključenih okoli 400 otrok s 

posebnimi potrebami, skupno 

pa je take obravnave v 

predšolskem obdobju deleţnih 

1200 otrok. V lanskem letu 

smo v naši bolnišnici v 3.134 

obravnavah pregledali 498 

otrok in v letošnjem 

letu (obdobje januar-junij) smo  

v 2.129 obravnavah pregledali 

377 otrok. 

 
Vodstvo 

 

 

 

 

 



 2 

ZAHVALA SREDNJE 

ZDRAVSTVENE ŠOLE 

 

Objavljamo  zahvalo Srednje 

zdravstvene  šole Murska 

Sobota, ki smo jo prejeli za 

praktično usposabljanje 

dijakov: 

»Kadar imamo svoje delo radi  

in ga opravljamo prepričani, da 

z njim koristimo  tudi drugim,  

dobita naše delo in  življenje  

poseben in globok  pomen… 

 

Spoštovani, 

zaključili smo še  eno obdobje 

izobraţevanja na zdravstveni 

šoli. Posebnost našega 

izobraţevanja je usposabljanje 

dijakov za pomoč ljudem, ki so 

pomoči potrebni.  In prav tukaj 

ste nam priskočili na pomoč Vi.  

Brez Vašega sodelovanja in 

pomoči, ne bi mogli doseči 

zastavljenih ciljev 

izobraţevanja.«  

 

Zato se Vam iskreno 

zahvaljujemo.  

 
Ravnateljica  

Zlatka Lebar 

 

 

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.  

Čeprav so bile teme z vseh 

področij endoskopij (ne samo 

gastroenterologija)  in tudi s 

področja kirurgije, je bila 

vsebina prispevkov zelo 

zanimiva.  

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     

 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE   

»prejšnji teden« 

 

 Ponedeljek: 

- Prim. dr. Maja Šeruga, dr. 

med., spec. int. medicine je 

sodelovala v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema oddaje: »Odziv 

pacientov na Svit program«. 

 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bila Dominika Novak 

Pihler, dr. med., spec.  

nevrologije, tema oddaje: 

»Kako prepoznati 

Parkinsonovo bolezen«. 

 

 
Tajništvo 

Darja Cigut  

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

                       

 

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
334 

ŠTEVILO BOD: 1743 

LEŢALNA DOBA: 4,52 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
14 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
8 

              

 
Misel 

        »Obstajata samo dva 

na načina kako živeti svoje 

življenje: prvi pravi, da nič 

ni čudež; drugi pa, da je 

čudež prav vse:« 

(Albert Einstein) 

 

 

Ureja: tajništvo 

Naklada: 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

             Modri dirkač vam 

je tedensko dosegljiv na 

naslovu:  

http://www.sb-ms.si 


