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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM: 16. 9. 2019                                          Štev.: 893 

9. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA  

V četrtek, 12. 9. 2019, ob 12.30 

je v knjiţnici kirurškega bloka 

potekala 9. seja strokovnega 

sveta s sledečim dnevnim 

redom: 

1. Pregled in potrditev 

zapisnika 8. seje 

2. Pregled realizacije 

programa in sprejem 

obvezujočih dogovorov 

za dosego 100 % 

realizacije plana 

- Razpisovanje 

ambulant, število 

naročenih 

3.   Strokovne teme: 

      - Odpuščanje pacientov 

po moţganski kapi 

      - Vsebina odpustnih 

pisem in odpusti ob 

premestitvi na intenzivno 

zdravljenje 

      - Posodobitev 

prehranskega priročnika 

      - Celovita ureditev 

intenzivnega zdravljenja 

internističnih pacientov - 

izhodišča      in   

 imenovanje komisije 

4.   Kakovost v zdravstvu 

      - Varnostni odkloni - 

analiza in elektronski 

obrazec 

      - Izvajanje pogovorov o 

varnosti, varnostne vizite 

5.    Pobude in predlogi 

 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

 

Sklep k tč. 2: Cilj v ABO je 

100 % realizacija. Oddelki, ki 

dosegajo 100 % realizacijo 

nadaljujejo z doseganjem le te 

oziroma jo še povišajo, 

ginekologija, ortopedija in 

kirurgija pa usmerijo vse 

napore k doseganju lanske 

realizacije. Postavljena 

izhodišča so, da Kirurški 

oddelek doseţe lansko 

realizacijo, za ginekologijo in 

ortopedijo se pripravijo 

podobna izhodišča z 

upoštevanjem moţnosti 

dodatnih operativnih posegov, 

na podlagi tega se izračunajo 

potrebe za vsak oddelek in se to 

oddelkom predstavi. 

Spremljanje realizacije bo 

tedensko. 

 

Sklepi k tč. 3: Dogovorjeni so 

postopki multidisciplinarne 

obravnave nevroloških 

pacientov in konziliarna 

obravnava. Člani 

nevroradiološkega konzilija 

(nevrolog, nevroradiolog, 

angiolog, kirurg) se bodo zbrali 

in natanko dorekli delovanje 

konzilija v bodoče. 

 

Strokovni svet pooblašča 

dietetika, da napiše in spremeni 

dieto za bolnike, ko ga za to 

zaprosi lečeči zdravnik. 

Strokovni svet potrjuje 

posodobitev prehranskega 

priročnika. Renata Pleh bo na 

jutranjih raportih oddelkov 

predstavila področje dietetike. 

 

Internisti pripravijo izhodišča 

in pripravo sestave komisije za 

ureditev intenzivnega 

zdravljenja internističnih 

pacientov, komisijo bo direktor 

imenoval do konca tedna, 

skupina do 30. 9. na podlagi 

predloga oblikuje stališča. 

Točka Kakovost v zdravstvu je 

bila prestavljena na naslednjo 

sejo. 

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

Strokovni direktor 

 

 

14. BOLNIŠNIČNE IGRE 

NA BLEDU 

 

V soboto, 14. septembra, se nas 

je devetnajst športnih 

navdušencev iz bolnišnice 

Murska Sobota udeleţilo ţe 14. 

bolnišničnih iger, ki so se 

tokrat drugič zapored odvijale 

ob Veslaškem centru na Bledu. 

V sončnem vremenu na 

Gorenjskem smo se z ekipami 

iz 27 zdravstvenih zavodov 

Slovenije in v številni udeleţbi 

(skupno 840 udeleţencev), 

pomerili v enajstih športnih 

disciplinah, od katerih smo 

našo bolnišnico zastopali v 

sedmih. Navkljub maloštevilni 

udeleţbi, v primerjavi z 

ostalimi zavodi, smo uspeli 

osvojiti kar dve najţlahtnejši 

medalji. Veslači so v mešani 

zasedbi (trije moški in tri 

ţenske) po skupinskem delu, 

kjer so suvereno odpravili vso 

konkurenco, naleteli na teţave 
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šele v polfinalu, kjer so se 

čudeţno vrnili z odličnim 

veslanjem proti ciljni črti in 

osvojili drugo mesto. V 

velikem finalu so nato v napeti 

končnici strli odpor vseh 

ostalih čolnov in v dvoboju 

stotink zasluţeno zmagali. V 

pikadu se je z najbolj mirno in 

natančno roko ter osvojitvijo 

zlatega pokala izkazal Miran 

Ţiţek. Po končanem 

tekmovalnem delu je sledila še 

pogostitev z večerjo in s 

prijetno glasbo v ţivo skupine 

Zastava 101, ob kateri smo tudi 

zaplesali. Sledil je povratek z 

avtobusom domov v jutranjih 

urah. Ob koncu se z lepimi in 

pozitivnimi vtisi zahvaljujemo 

vsem, ki so kakorkoli pomagali 

pri odlični organizaciji in 

izvedbi iger in uspeli ohraniti 

tradicijo druţenja 

zdravstvenega osebja tudi na 

športnih prizoriščih. Prav tako 

gre zahvala vodstvu naše 

bolnišnice, ki nam je udeleţbo 

omogočilo! 
Marjan Ţekš 

ZEPA 

 

Vodstvo bolnišnice vsem 

udeleţencem bolnišničnih iger 

na Bledu iskreno čestita, še 

posebej dobitnikom medalj. 

 
Vodstvo 

 

 

REALIZACIJA 

FIZIČNEGA OBSEGA V 

OBDOBJU JANUAR - 

AVGUST 2019 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega 

dela v obdobju januar - avgust 

2019.  

Podatki realizacije glede na 

plan, ki znaša v prvi polovici 

leta 55 % v drugi polovici pa 

45 % letnega plana, kaţejo 

sledeče: 

 

 Realiziranih je bilo 

11.338 SPP-jev po 

pogodbi z ZZZS oziroma 

15.045,05  obteţenih 

primerov. Plan primerov 

je izpolnjen 91,5-

odstotno (1.056 SPP-jev 

smo pod obdobnim 

planom). Če upoštevamo 

letni plan po 

dvanajstinah, je indeks 

realiziranih SPP 96,05 oz. 

466 SPP-jev pod planom. 

Povprečna obdobna 

realizirana uteţ se je 

zniţala na 1,33. V 

primerjavi s preteklim 

letom je bilo narejeno v 

ABO po pogodbi do 

ZZZS 361 primerov več, 

upoštevajoč celotno 

realizacijo pa 463 

primerov več. 

 Prospektivni program po 

pogodbi v tem obdobju ni 

doseţen pri naslednjih 

programih: porod (ind. 

91,5), splav (ind. 88,7), 

kirurško zdravljenje 

rakavih bolezni (ind. 

91,2), zdravljenje 

moţganske kapi (ind. 

84,7), hipertrofija 

prostate (ind. 76,9), 

operacija nosu in grla 

(ind. 89,3), operacije na 

oţilju – arterije in vene 

(ind. 61,6), operacije na 

oţilju – krčne ţile (ind. 

63,3), operacije kile (ind. 

79,9), operacije ţolčnih 

kamnov (ind. 96,0) 

endoproteza kolka (ind. 

88,0), endoproteza kolena 

(ind. 90,8), operacije na 

stopalu – hallux valgus 

(ind. 71,4), operacija 

hrbtenice (ind. 91,7) in 

artroskopska operacija 

(ind. 79,8). Ostala dva 

programa sta preseţena 

(ortopedska operacija 

rame in odstranitev 

OSM). 

 

 Program nemedicinsko 

oskrbnih dni (NOD) za 

doječe matere je 

realiziran 103,3 %, 

program sobivanje 

staršev ob bolnem otroku 

pa je realiziran 108,2 %.  

Preseganje je v obeh 

programih plačano. 

 

 Program PBZ je 

izpolnjen 102,9-odstotno 

(100 neakutnih BOD-ov 

je nad planom), program 

negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 117,6 % (833 

neakutnih BOD-ov je nad 

obdobnim planom). 

 

 Realizacija v 

specialistično 

ambulantnih dejavnostih 

je pod obdobnim planom 

točk (prva polovica 55 % 

in druga polovica leta 45 

% letnega plana) v 

naslednjih specialističnih 

ambulantah: 

 

- internistične spec. 

amb. (ind. točk 

85,4), 

- gastroenterološka 

amb. (ind. točk 

90,3), 

- tireološka amb. (ind. 

točk 92,0), 

- nevrološka amb. 

(ind. točk 74,7), 

- revmatološka amb. 

(ind. točk 80,7) 

- diabetološka – 

endok. amb. (ind. 

točk 89,1)  
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- infektološka amb.  

(ind. točk 49,4) 

- kirurške spec. amb. 

(ind. točk 95,2), 

- urološka amb. (ind. 

točk 71,8), 

- ORL amb. (ind. točk 

82,8), 

- očesne spec. 

ambulante (ind. točk 

98,7), 

- amb. za bolezni dojk 

(ind. točk 66,1), 

- ultrazvok (ind. točk 

65,5), 

- mamografija (ind. 

točk 43,9). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni 

oz. preseţeni. Preseganje je v 

specialistični ambulantni 

dejavnosti plačano do 5,0 %. 

 

Pri ambulantnih storitvah plan 

ni doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

kile – ind. 0,0; operacije 

na oţilju – krčne ţile 

E220 – ind 74,8; 

rektoskopija – ind. 54,2; 

sklerozacija – ind. 45,1. 

 GINEKOLOGIJA: 

diagnostična 

histeroskopija – ind. 

74,5. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

72,4, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 69,9 in 

delna kolonoskopija 14,3. Nova 

programa SVIT- sedacija ter 

SVIT -  globoka sedacija 

(E0716) se (še) ne izvajata. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 112,7 %. 

 

Program CT preiskav je 

izpolnjen s 28,2-odstotnim 

preseganjem, 692 preiskav je 

nad obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo 

lanskega leta je indeks 106,3), 

program MR preiskav je prav 

tako izpolnjen in je indeks 

101,4 oz. 66 preiskav je nad 

obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo obdobja 

lanskega leta je indeks 106,6). 

CT im MR preiskave so 

plačane po realizaciji. Enako 

velja za RTG slikanja ter UZ. 

 

Pri fizioterapiji je z Aneksom 2 

k SD 2019 prišlo do 

spremembe določil o 

načrtovanju fizioterapije in 

sicer se več ne načrtuje 250 

zavarovanih oseb z različnimi 

KZZ-ji na tim ampak 286 

primerov na tim. Glede na 

sezonski plan je uteţ preseţena, 

saj je indeks 104,7 %,  prav 

tako je doseţen plan števila 

primerov (ind. 100,3). Pogoj za 

plačilo realiziranega plana uteţi 

je 100 odstotna realizacija 

plana primerov. Realizacija 

storitev specialne 

fizioterapevtske obravnave 

pacienta – F0005, ki se posebej 

planira in spremlja od meseca 

maja, je pod planom, indeks je 

namreč 41,1. Specialna 

fizioterapija je plačana glede na 

realizacijo. 

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 97,2 (280 dializ je 

pod obdobnim planom).  

  
                 Izidor Lebar, dipl. ekon. 

          strokovni sodelavec ZEPA 

                             

 

 

 

 

 

 

 

NEUSTREZNO RAVNANJE 

S TRANSPORTNO 

POSODO ZA TOPLE 

NAPITKE IN POSODO ZA  

KOSILA OB VIKENDIH IN 

REALIZACIJA NAROČIL 

HRANE PO DOGOVORU V 

OKVIRU ZMOŢNOSTI 

Ugotavljamo, da se iz 

bolnišničnih oddelkov vrača 

poškodovana  transportna 

termos posoda za tople napitke 

- melite in transportna menaţna 

posoda za zaposlene. 

Največkrat so   odlomljeni 

ročaji ali poškodovane iztočne 

pipice melit,  zaradi odpiranja 

na silo in nepravilnega 

odlaganja na vozičkih. 

Pri jedilonosilcih pa gre za  

poškodovane  (zvite) posodice 

in nosilce, saj se zapirajo na 

silo in  se nepravilno  

kompletirajo.  

Lepo prosim, da se transport, 

odlaganje, prelaganje, 

odpiranje in zapiranje 

transportne posode izvaja 

pazljivo in na pravilen način.  

Poškodbe bomo začeli 

evidentirati po oddelkih, saj 

vsako melito opremimo z 

nalepko mesta pošiljanja. 

Transportna posoda ni 

zanemarljiv strošek za 

bolnišnico, samo pri zajtrku 

namreč izdamo 75 melit s 

toplimi napitki. 

 

V porastu so  naročila hrane  na 

našem trţnem delu  in 

pogostitve znotraj bolnišnice. 

Vse pogostitve za dogajanja 

znotraj bolnišnice, vsa naročila 

narezkov, toplih pogostitev, 

naročil podjetij  in peciva, 

opravimo  v rednem delovnem 

času in z ljudmi, ki so na 

pripravi hrane  za bolnike, 

zaposlene, krvodajalce in 

dijake. 

Ker se nam število zaposlenih 

zmanjšuje (upokojitve, odhodi,  
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trajni staleţi) in ker zaradi  

deficita kuharskega kadra na 

trgu dela teh odhodov kljub 

stalnim objavam razpisov ne 

moremo pokriti, obveščam vse 

naročnike pogostitev znotraj 

bolnišnice in plačanih 

pogostitev, da zaradi 

navedenega ne moremo vedno 

realizirati  vseh naročil 

(narezkov, toplih  bifejev, 

sladic), predvsem ne tistih, ki 

so oddana v zadnjem trenutku.   

V kolikor smo z naročili 

zapolnjeni, lahko ponudimo 

drugi termin. 

 

Prosim za razumevanje. 

 
Renata Pleh, univ, dipl. inţ. ţiv. tehn. 

Vodja Sluţbe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

 

 

ODZIV NA OBJAVO V 

DNEVNIKU VESTNIK 

V zadnji številki dnevnika 

Vestnik, dne 12. 9. 2019, je bil 

na strani 9 objavljen članek z 

zavajajočim naslovom "Toţba 

odpuščene pravnice. 

Kriminalisti trdijo, da direktor 

laţe". Med drugim je v članku 

navedeno, da je vodstvo SB 

MS v izredni odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi ge. 

Tatjani Petek stališča, da je 

eden od razlogov za izredno 

odpoved anonimno pismo, ki 

naj bi ga ga. Petek poslala 

policistom in je bilo povod za 

kriminalistično preiskavo. 

Direktor SB MS Bojan Korošec 

naj bi, kot je dejal na 

zaslišanju, to dejstvo izvedel od 

kriminalistov med hišno 

preiskavo. Kriminalistični 

inšpektor, vodja hišne 

preiskave v SB MS, je 

direktorjevo trditev kasneje 

odločno zanikal. Da o tem, kdo 

bi bil lahko avtor anonimnega 

pisma, niso govorili z 

direktorjem Korošcem, so 

pričali tudi drugi vabljeni 

kriminalisti.  

Ţelimo vas obvestiti, da SB MS 

razpolaga z dokumentom z dne 

18. 1. 2019, iz katerega jasno 

izhaja, da so kriminalisti pri 

postopku upoštevali zbrana 

dejstva (z dne 28. 4. 2017 in 

15. 12. 2017 prejete 

dokumentacije s strani SB MS 

in po opravljenem razgovoru z 

go. Petek), pri čemer iz 

dokumenta evidentno izhaja 

ravno to, da je obremenilno 

dokumentacijo kriminalistom 

izročila ga. Petek. Navedeno 

dejstvo bo predstavljeno v 

nadaljnjem sodnem postopku, 

pri čemer, kot izhaja iz 

zadevnega dokumenta, to 

potrjuje direktorjevo trditev o 

vzročno-posledičnem teku 

dogodkov, ki so privedli do 

tega postopka. 

Izpostavili bi, da uradni 

zaznamki in zapisniki postopka 

nikjer ne navajajo, prav tako ni 

nihče od povabljenih pričal ali 

nakazoval, da bi direktor SB 

MS podal napačno izjavo ali 

kakorkoli lagal. Zato bo SB MS 

sproţila ustrezna pravna 

sredstva.  
Vodstvo 

 

 

 

OBVESTILO 

Vodja sluţbe za oskrbo s 

tekstilom Bojana Vodeb 

Mesarič je dosegljiva na interni 

številki 193, njena prejšnja 

številka 843 pa ni več v 

uporabi. 

 
Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

PRISRČNA ZAHVALA IN 

GLOBOK POKLON 

CELOTNEMU 

ZDRAVSTVENO-

NEGOVALNEMU TIMU 

INFEKCIJSKEGA 

ODDELKA 

»Kako doţivetje Vaše 

profesionalnosti lahko 

spreminja in obogati naše 

ţivljenje 

Pišem v imenu vseh njenih, ki 

so jo imeli radi (in jo še 

imamo) 

Ţivljenje doţivljamo kot 

odmev skrivne resonance, ujeto 

med trenutki časa (beri: 

usode/volje). In če hočemo 

slišati, kaj nam šepeta, se mu 

moramo pribliţati s prave 

strani. Včasih pa nam malce 

ponagaja, se izmuzne in izgubi 

v iluziji pričakovanj. V 

današnjem shizofrenem svetu, 

katerega zaznamujejo moreče 

širjenje tehnokratske, 

potrošniške platforme, mi 

globina hvaleţnosti narekuje, 

da podelim z Vami besede 

zahvale. 

Dovolite mi ... 

Tam, daleč nazaj (merjeno in 

gledano z našimi naučenimi 

očmi), se je duša, imenovana 

Kozic Karolina odločila za 

Ţivljenjsko pustolovščino. To 

je bilo potovanje na 

neraziskanem območju. 

V 88. letu si je izbrala 

dvomesečni počitek pri Vas. 

Bilo je v poletnih mesecih 

julija in avgusta 2019. Vročina 

je bila strašansko neznosna; 

narava odeta s cvetjem ... pa 

vendar je lahko dober 

opazovalec občutil rahel vetrič, 

ki prinaša spremembe. V tej 

polnosti, se je Karolina 

odločila, da potrebuje čas 

umiritve. Nadela si je obleko 

bolezni, se skoraj dnevno 

urejala s pomočjo povišane 

telesne temperature in 
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neješčnosti. To so bili njeni 

nevidni zavezniki. Za nas, 

preproste ljudi, ta trenutek 

tukaj nerazumljen. Prej skoraj 

nikoli v objemu bolezni, z 

nobenimi tabletami se ni 

ukvarjala, venomer delovna, 

skromna, poštena. To je bila 

naša babica. 

Tukaj v bolnišnici, v bolniški 

sobi, v ambulanti, na hodnikih 

so se naše poti srečevale in 

izginevale v spontanosti in 

pričakovanju jutrišnjega dne. V 

tej zgodbi, lekciji o izginevanju 

in minljivosti individualnosti, 

edinstvenosti naše babice, ste 

se v naših očeh izkazali kot 

Človek z velikim srcem. Vaš 

profesionalizem se je občutil in 

še danes mi določeni segmenti 

hodijo v spomin in me 

opominjajo in spominjajo. 

Kljub kadrovski 

podhranjenosti, ste si vedno 

vzeli čas za izčrpno razlago, 

uvid v zdravljenje, poskušanje 

tega in onega. Nikoli, resnično 

nikoli nismo dobili občutka, 

»kaj ţe ti pa hočejo«, kajti 

vsakodnevno smo bili pri Vas. 

Z nami ste se znali veseliti 

majhnih uspehov, nam vlivali 

upanje, razblinjali dvome, nam 

prisluhnili, znali potolaţiti. 

Pietetni odnos je v trenutku 

razblinil strah in nemoč v 

sprejetje in zaupanje. 

S sočutjem ste poskušali 

odstranjevati ovire Ţivljenja. 

Vemo, da je bila v dobri oskrbi. 

Namesto zaključka: 

Vendar ..., ko bi lahko ustavili 

čas, raztegnili trenutke in 

popisali prostore med njimi. To 

bi bil premor, v katerem je 

vredno prisluhniti Sebi, 

prisluhneš tisti TVOJI - SRČNI 

pesmi. In se ustavi. ... se zgodi 

čudeţ tišine. Vse se ustavi. 

Radost in mirnost te obiščeta ... 

in če nihče ne govori o 

izjemnih stvareh, potem ... 

To potovanje je bilo v lepoti 

empatije in hvaleţne pristnosti, 

slišane sedaj v kaplji solz. 

Zato Vam izrekamo še enkrat 

HVALA. 

V ustvarjalno opazovanje pod 

svetlim soncem, z najboljšimi 

ţeljami, tako osebne kot 

poklicne empatije in altruizma 

obogatene dneve Vam ţelimo. 

Pa srečno.« 

 
Danijela Zelko-Škalič, vnukinja pokojne 

gospe, Kozic Karoline 

 

 

ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 

-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 zdravstvom.  

-Op. delavnica »TAPP 

INGUINAL HERNIA 

REPAIRS« pod vodstvom 

dr. Radenka Koprivice, dr. 

med., spec. krg., 

predstojnika Krg. odd.  

 Sreda: 

 - Komisija za 

obvladovanje bolnišničnih 

okuţb. 

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zdravstvena nega 

bolnika s traheostomo«, 

predavala je Maja Horvat, 

dipl. m. s..  

 Četrtek: 

 - 9. seja strokovnega 

sveta Splošne bolnišnice 

Murska Sobota. 

 Sobota: 

 - 14. športne igre 

slovenskih bolnišnic, Bled.  

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

 - Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice 

Murska Sobota bo 

sodelovala v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na 

Murskem valu; tema 

oddaje: »Prenovljene 

kompetence in aktivnosti 

v zdravstveni negi v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota«. 

 - Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« bo mag. Marija 

Zrim, dipl. m. s., vodja 

zdravstvene nege v 

Urgentnem centru, tema 

oddaje: »Nove 

psihoaktivne snovi«. 

- Tradicionalno 

proščenje ob prazniku 

Povišanja sv. Kriţa v 

bolnišnični kapelici.  

 Torek:  
 - Predavanje na temo: 

»Pomen EEG v 

diagnostiki«, predaval bo 

mag. Bogdan Lorber, dr. 

med., spec. nevrolog in 

»Uvedba EEG v Splošni 

bolnišnici Murska 

Sobota«, predavala bo 

Dominika Novak Pihler, 

dr. med., spec. nevrolog 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

- Splošna bolnišnica 

Murska Sobota in 

Strokovno društvo 

medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov 

Pomurja organizirata 

predavanje z naslovom: 

»Zdravstvena nega v 

centralno operacijskem 

bloku« - jedilnica, Sluţba 
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bolnišnične prehrane in 

dietoterapije.  

 Sreda: 

 - Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Odd. za perioperativno 

medicino, z naslovom  

»Algoritem teţke 

intubacije«, predavala 

bosta Jaka Ivanič, dr. med. 

in Mojca Horvat, dr. med., 

spec. anest., rean. in 

periop. int. med. (konzilij 

Odd. za periop. med.). 

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Vloga pediatrične 

medicinske sestre pri 

opazovanju sprememb na 

koţi«, predaval bo mag. 

Joţef Sever, dipl. zn., 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 Četrtek: 

- Delovni obisk 

vodstva iz Splošne 

bolnišnice Slovenj Gradec 

in ogled Čistilne sluţbe. 

 - Delovni sestanek 

Skupine za kronične rane 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 Petek: 

 - Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom »Vitamin D, B 

12 in folna kislina«, 

predavala  bo asist. dr. 

Alenka Kovačič, mag. 

farm., spec. (konzilij 

Oddelka za ortopedijo). 
 

Darja Cigut 

Tajništvo 

  

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN  

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
361 

ŠTEVILO BOD: 1803 

LEŢALNA DOBA: 4,51 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
12 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 

3 

 

 
             

Sladjana Čerpnjak 

Sluţba ZEPA 

 

 

 

Misel 
»Tisti, ki je goro prestavil, je začel 

z drobnim kamenjem.« 
(kitajski pregovor) 

 

 

 
 

                       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/

