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OBVESTILO 
 

Po upokojitvi sodelavke Joţice 

Viher  je s 1. 8. 2019 vodja 

Splošne sluţbe postala Andreja 

Tivadar, dosedanja sodelavka FRS. 

Ţelimo ji uspešno delo. 

 
Vodstvo 

 

POMEMBNO OBVESTILO                  

varovanje in zavarovanje 

osebnih podatkov 
 

Pooblaščena oseba za varovanje 

osebnih podatkov SB MS 

izpostavlja nekatere vidike iz 

internega nadzora. 
 

Odprte ordinacije, arhivi 
Pri internem obhodu po 

bolnišnici smo naleteli na odprte 

ordinacije in nezaklenjene ter 

prosto dostopne arhive. S tem 

bolnišnica ne tvega le izjemno 

visoke globe, pač pa tudi 

nevarnost (ocenjujem v vlogi 

pacienta), da se ogrozi 

zdravljenje pacientov, saj 

zdravnik ob kraji zdravstvene 

kartoteke iz nenadzorovanega 

prostora morda ne bi imel 

zgodovine zdravljenja. Zato tudi 

v tej točki prosimo, da takoj 

ustrezno zaščitite vse ordinacije 

in arhive in upoštevate, da se 

prostori redno zaklepajo. 
 

Nepoznavanje GDPR in 

negativen odnos zaposlenih do 

področja varstva osebnih 

podatkov 
Ţe nekajkrat smo interno pri 

obhodu naleteli na situacijo, ko 

zaposleni sploh niso vedeli, da 

pravilnik o zavarovanju 

bolnišnice obstaja, posledično ga 

seveda niso spoštovali. Prišli smo 

celo do situacije, ko se nekateri 

zaposleni zgraţajo, »kaj se gremo 

z GDPR« – pri čemer situacija 

jasno nakazuje, na kakšni stopnji 

zavesti do varstva osebnih 

podatkov je osebje bolnišnice. 

Zato pozivamo vse zaposlene, da 

naj si pravilnik o zavarovanju 

osebnih podatkov preberejo 

(dobijo ga lahko v PKS ali na 

intranetu) in ga spoštujejo. Po 

potrebi bomo izdelali tudi 

notranje teste, s katerimi bomo 

preverjali znanje in ozaveščenost 

zaposlenih na tem področju. 
 

Vpogled v zdravstveno 

dokumentacijo, občutljive 

osebne podatke 

Prosimo, da se drţite pravil 

varstva osebnih podatkov, od 

upoštevanja pravnih podlag, 

kakor tudi pravil, zapisanih v 

Pravilniku o zavarovanju osebnih 

podatkov Splošne bolnišnice 

Murska Sobota. Predvsem 

opozarjamo, da je izrecno 

prepovedano kakorkoli govoriti o 

pacientih (o njihovem 

zdravstvenem stanju, osebnih 

dogodkih in okoliščinah), ki jih 

obravnavate, s katerokoli drugo 

osebo, kot zgolj s pacientom 

samim in s kolegi, neposredno 

vključenimi v postopek 

zdravljenja tega pacienta. 

Vpogled v zdravstveno 

dokumentacijo (fizične ali 

elektronske evidence) je dovoljen 

le v primerih zdravstvene 

obravnave (izvrševanje delovnih 

nalog) ali v primerih, kadar za to 

obstaja druga ustrezna zakonska 

podlaga.  

 
Klemen Kraigher Mišič,                                    

univ. dipl. prav., MBA 

pooblaščena oseba za  

varstvo podatkov 

 

14. ŠPORTNE IGRE 

SLOVENSKIH BOLNIŠNIC 

 

Spoštovani sodelavci, 

 

letošnje 14. športne igre 

slovenskih bolnišnic bodo 

potekale 14. septembra 2019 na 

Bledu.  
 

Nastopiti bo mogoče v naslednjih 

disciplinah (ločeno moške, 

ţenske ekipe): 

- tek okoli  jezera – 6000 m  

- mali nogomet  

- košarka  

- odbojka na mivki  

- balinanje  

- tenis 

- namizni tenis 

- lokostrelstvo 
- pikado  

- veslanje v turističnih čolnih  

- veslanje na veslaških 

simulatorjih 

- golf  
 

Vabimo vas k prijavi, da se 

udeleţimo športnih iger, na 

katerih se bomo pomerili in 

druţili s kolegi iz ostalih 

slovenskih zdravstvenih zavodov. 

Igre so tudi letos enodnevne, 

prevoz na igre pa bo organizirala 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota. 

 

Prijave: tel. št. 497 (Marjan Ţekš) 

in 113 (Natalija Zrim)  

najpozneje do četrtka, 8. 8. 

2019. 
  

 Organizacijski odbor    
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ZGODILO SE BO   

»ta teden« 
 

  Ponedeljek 

- Peter Brenčič, dipl. ing. 

elektrotehnike, vodja 

Tehnično vzdrţevalne sluţbe 

bo sodeloval v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema oddaje: »Parkirni reţim 

v Splošni bolnišnici Murska 

Sobota« 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo Valerija Cvetko Weiss, 

mag. farm., spec. med. 

biokemije, tema oddaje: 

»Moţnost samoplačniških 

laboratorijskih storitev v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota« 

 

  Četrtek 

- Zdruţenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije organizira 

posvet »Določitev plače 

zaposlenim ob premestitvi z 

delovnih mest srednjih 

medicinskih sester na delovna 

mesta diplomiranih 

medicinskih sester«, ki se ga 

bodo udeleţili direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int., 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege  

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. 

nege,  vodja pravno kadrovske 

sluţbe Edo Gal, univ. dipl. 

pravnik.   

 
Tajništvo 

Darja Cigut  

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN               

 
ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
341 

ŠTEVILO BOD: 1677 

LEŢALNA DOBA: 4,23 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
20 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
10 

             
Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 
Misel 

»Smo tisto, kar delamo 

večkrat. Odličnost torej ni 

dejanje, ampak je navada.«   

(Aristotel)    

 

 

Ureja: tajništvo 

Naklada: 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

             Modri dirkač vam je 

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 


