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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM: 9. 9. 2019                                          Štev.: 892 

11. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE 

V torek, 3. 9. 2019, ob 12. uri 

je v knjiţnici potekala 11. seja 

Strokovnega sveta zdravstvene 

nege s sledečim dnevnim 

redom:  

1. Pregled zapisnika 

prejšnje seje; 

2. Prenovljene 

kompetence in poklicne 

aktivnosti v zdravstveni 

negi; 

3. Razno. 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

K tč. 2: Prvi del 38. člena 

Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

zdravstveni dejavnosti, ki 

rešuje problematiko 

medicinskih sester, 

zdravstvenih tehnikov in 

tehnikov zdravstvene nege, ki 

več let izvajajo poklicne 

aktivnosti diplomiranih 

medicinskih sester in se dotika 

urejanja pogodb smo v SB MS 

realizirali. Ker ugotavljamo 

problematiko pri uvajanju 

dokumenta Poklicne 

kompetence in aktivnosti 

izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege v prakso 

oziroma naša klinična okolja, 

smo sprejeli sklep, da o 

problematiki v obliki dopisa 

seznanimo Ministrstvo za 

zdravje, Zdruţenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije 

in Zbornico zdravstvene in 

babiške nege Slovenije. 

K tč. 2: Tudi na Zbornico 

zdravstvene in babiške nege 

Slovenije Strokovni svet SB 

MS za področje ZN  pošlje 

dopis o konkretni problematiki 

in naših strokovnih pogledih in 

mnenjih na razmejitev del med 

diplomirano in srednjo 

medicinsko sestro. 

K tč. 2: Od 1. 9. dalje 

odgovorne glavne sestre 

oddelkov delo organizirajo 

tako, da se kompetence 

vključijo v prakso na način, da 

to ne bo ogrozilo kakovostne in 

varne obravnave bolnikov. 

Delovna skupina za 

prenovljene kompetence in 

poklicne aktivnosti v 

zdravstveni negi se bo ponovno 

sestala 12. 9., do 11. 9. morajo 

vse glavne medicinske sestre 

oddelkov, ki so bile vabljene na 

11. sejo, Bojani Jerebic pisno 

poslati konkretne rešitve, vsaka 

za svoj oddelek. 

 
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege 

Pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege 

 

 

VABILO 

 
Vabimo vse zaposlene naše 

bolnišnice, bolnike in svojce na 

tradicionalno proščenje ob 

prazniku Povišanja sv. Kriţa, ki 

ga bomo praznovali v 

bolnišnični kapeli s sveto mašo  

 

v ponedeljek, 16. septembra 

201, ob 14. uri. 

Sveto mašo bosta vodila Andrej 

Laţeta, koordinator za duhovno 

oskrbo v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota in Joţe Hozjan, 

bolnišnični duhovnik. 

 

Pri maši bodo s petjem 

sodelovali Ljudski pevci iz 

Kroga in bralci prošenj, naši 

sodelavci. 

 

Dijaki Srednje zdravstvene šole 

bodo poskrbeli, da se bodo 

praznovanja lahko udeleţili 

tudi bolniki, ki sami ne bi 

mogli v kapelo. 

 

Vljudno vabljeni. 

     
    VODSTVO BOLNIŠNICE 

 

 

SVETOVNI DAN 

FIZIOTERAPIJE 

Svetovni dan fizioterapije 

(SDF) je znak enotnosti in 

solidarnosti do poklica in 

poteka po celem svetu. Prvič  je 

bil SDF obeleţen leta 1996. 

SDF je priloţnost, da tudi drugi 

spoznajo naš poklic, namenjen 

bolnikom in celotni druţbi. 

Svetovna zveza za fizioterapijo 

(WCPT) je bila ustanovljena 

leta 1951 in zdruţuje 120 

članic ter globalno predstavlja 

skupino 450.000 

fizioterapevtov. Zavzema se za 

visoke standarde raziskovanja, 

izobraţevanja in prakse. Velik 

poudarek daje izmenjavi 

mednarodnih informacij, 

sodelovanju s sorodnimi 

organizacijami in 

interdisciplinarnemu pristopu 

zdravljenja. Zdruţenje 
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fizioterapevtov Slovenije je 

član WCPT od leta 1995. 

Sporočilo letošnje teme SDF 

»Fizioterapija in kronična 

bolečina« je izbrano z 

namenom informirati svetovno 

javnost o pomembnosti 

fizioterapevtove vloge pri 

obravnavi ljudi s kronično 

bolečino, pri čemer je 

fizioterapija izredno 

učinkovita. Kronična bolečina 

je svetovno zdravstveno breme 

in pri ljudeh povzroča večje 

zmanjšanje zmoţnosti kot 

katerokoli drugo zdravstveno 

stanje. Kronična bolečina je 

lahko povezana s široko paleto 

stanj, vključno z bolečino v 

kriţu, bolečino v vratnem in 

prsnem delu hrbtenice, z 

bolečino v ramenih, z 

glavobolom, z rakom, s 

fibromialgijo, z revmatoidnim 

artritisom in tudi z 

osteoartritisom. Posameznike s 

kroničnimi bolečinami 

fizioterapevti obravnavamo na 

podlagi z dokazi podprte 

prakse; usmerjamo jih v 

primerno telesno dejavnost in 

jih naučimo učinkovitih tehnik 

za samoobvladovanje kronične 

bolečine. 

Fizioterapija lahko pomaga 

ljudem s kronično bolečino, da 

prevzamejo nadzor nad svojim 

zdravstvenim stanjem in 

izboljšajo kakovost ţivljenja. 

Ozavestite ljudi s kronično 

bolečino, da terapevtska vadba: 

 pomaga pri vzdrţevanju 

gibljivosti in gibanja, 

 izboljša srčnoţilno 

zdravje, 

 gradi in vzdrţuje 

mišični tonus, 

 izboljša razpoloţenje in 

splošno dobro počutje, 

 pomaga nadzirati 

bolečino, 

 poveča zaupanje pri 

vključevanju v različne 

dejavnosti, 

 pomaga ponovno 

prevzeti nadzor nad 

njihovim ţivljenjem in 

nenazadnje 

 zmanjša njihov strah. 
 

Povzeto po https://www.physio.si/dan-

fizioterapije/ 

 

Ob svetovnem dnevu 

fizioterapije izrekamo čestitke 

zaposlenim v Sluţbi za 

fizikalno in rehabilitacijsko 

medicino. 

Vodstvo 

 
 

ČESTITKE ZA AKTIVNO 

UDELEŢBO NA 11. 

MEDNARODNI 

KONFERENCI O 

HANTAVIRUSIH 

 

Od 1. do 4. septembra 2019 je 

v Leuvenu v Belgiji potekala 

11. mednarodna konferenca o 

hantavirusih (11
th

 International 

Conference on Hantaviruses). 

Gre za največjo svetovno 

konferenco o hantavirusih, ki je 

organizirana vsaka tri leta, 

naslednja bo potekala leta 2022 

v korejskem Seulu. 

 

Kot vabljeni predavatelj se je 

konference udeleţil dr. Emil 

Pal, dr. med., predstojnik 

Infekcijskega oddelka. Naslov 

njegovega predavanja je bil 

Sequential assessment of 

clinical and laboratory 

parameters in patients with 

hemorrhagic fever with renal 

syndrome. Hkrati je bil tudi 

soavtor dveh posterskih 

predstavitev z naslovoma Role 

of soluble mediators in the 

immune response in patients 

with hemorrhagic fever with 

renal syndrome in Molecular 

diagnosis of hemorrhagic fever 

with renal syndrome. 

 

Dr. Emilu Palu za strokovni 

doseţek iskreno čestitamo in 

mu ţelimo še veliko uspehov v 

prihodnje. 

 
Vodstvo 

 

 

ZAHVALA 

Spoštovani, 

rada bi se zahvalila Vašemu 

celotnemu osebju v 

porodnišnici Murska Sobota, 

Rakičan. Z moţem sva bila 

sprejeta 1. 9. 2019, na kateri 

dan sva tudi dobila najin 

najlepši zaklad. Zelo posebej bi 

se rada zahvalila babici Maji 

Malačič, katera je poskrbela, da 

je porod potekal nasmejano in 

sproščeno ter seveda na koncu 

brez bolečih šivov in je moje 

okrevanje bilo hitro. Zraven je 

prisostvoval dr. Luka, ţal se 

priimka ne spomnim, ki je tudi 

poskrbel za lep porod. Pohvaliti 

je tudi potrebno ostale babice v 

vseh izmenah v času mojega 

bivanja pri vas, kakor tudi 

ostalo osebje, ki je skrbelo za 

čistočo in moje 

prehranjevanje.  

Vaša bolnišnica je bila moja 

prva izbira ţe zaradi moţnosti 

izbire epiduralne ter zaradi 

ostalih pozitivnih odzivov. Z 

veseljem jo bom priporočala 

vsaki nosečki, ki si ţeli imeti 

porod v dobri luči.  

Hvala Vam!  Lep pozdrav, 

Karin Hvalec in Daniel Hvalec 

 

 

 

 

https://www.physio.si/dan-fizioterapije/
https://www.physio.si/dan-fizioterapije/
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ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 

 Ponedeljek: 

- Gostja radijske 

oddaje Murskega vala Za 

zdravje je bila Renata 

Pleh, univ. dipl. inţ. ţiv. 

tehn., vodja Sluţbe 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije, tema oddaje: 

Prehrana onkološkega 

bolnika. 

 Torek:  

- 14. seja Odbora 

bolnišnične dejavnosti 

Skupščine Zdruţenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije, seje se je 

udeleţil direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. 

int.  

- 11. seja Strokovnega 

sveta zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota. 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

-Op. delavnica »TAPP 

INGUINAL HERNIA 

REPAIRS« pod vodstvom 

dr. Radenka Koprivice, dr. 

med., spec. krg., 

predstojnika Krg. odd.  

 Torek: 

 - Delovni sestanek 

Delovne skupine na 

področju zdravstvene nege 

za obvladovanje okuţb  

povezanih z zdravstvo 

(šola za starše, III. nadst. 

Gin. – porod. odd.).   

-Op. delavnica »TAPP 

INGUINAL HERNIA 

REPAIRS« pod vodstvom 

dr. Radenka Koprivice, dr. 

med., spec. krg., 

predstojnika Krg. odd.  

 

 

 Sreda: 

 - Komisija za 

obvladovanje bolnišničnih 

okuţb (sejna soba, uprava 

bolnišnice – pritličje). 

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zdravstvena nega 

bolnika s traheostomo«, 

predavala bo Maja Horvat, 

dipl. m. s., (knjiţnica, V. 

nadst. Krg. bloka). 

 Četrtek: 

 - 9. seja Strokovnega 

sveta Splošne bolnišnice 

Murska Sobota (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

 Sobota: 

 - 14. športne igre 

slovenskih bolnišnic 

(Bled). 
Tajništvo 

Darja Cigut  

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN  

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
349 

ŠTEVILO BOD: 1883 

LEŢALNA DOBA: 5,01 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
19 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 

2 

 

 
             

Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 

 

Misel 
»Zlahka bomo uspeli, če si bomo 

vsak dan naložili le tisto breme, ki 

nam je namenjeno za tisti dan. 

Tovor bo pretežak, če bomo 

včerajšnje breme nosili tudi danes 

in teži dodali jutrišnje breme, še 

preden si ga moramo naložiti. 
(John Newton) 

 

 

 
 

                       Ureja: tajništvo 

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/

