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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM: 23. 9. 2019                                          Štev.: 894

SESTANEK S 

PREDSEDNICO IN 

PREDSTAVNIKI 

ZBORNICE ZVEZE 

Danes bo potekal sestanek v 

zvezi z realizacijo 38. člena 

ZZDej-K in implementacijo 

poklicnih kompetenc in 

aktivnosti izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene nege v 

naši bolnišnici, kjer se bodo 

sestali člani Strokovnega sveta 

zdravstvene nege SB MS s 

predsednico Zbornice-Zveze 

Moniko Aţman in predstavniki 

Zbornice-Zveze. 

 

 

 

ERC KONGRES 

Od 19. do 21. 9. 2019 je 

Ljubljana gostila največji 

evropski kongres na temo 

oţivljanja - ERC kongres. 

Predavanja, simulacije in 

kadavrske delavnice so 

potekale na Gospodarskem 

razstavišču in na MF. V 

odmorih smo si obiskovalci 

lahko ogledali oz. bili deleţni 

predstavitev skoraj 200 

posterjev. Sočasno je na 

razstavnem prostoru potekalo 

mednarodno tekmovanje v 

oţivljanju. 

V sklopu kongresa so 

organizirali tudi 5. memorialno 

srečanje Toma Ploja - očeta 

slovenske mreţe AED-jev. 

Naši strokovnjaki so predstavili 

trenutno stanje v Sloveniji. Ţal 

TPO pri nas nudi zgolj slaba 

tretjina laikov. Je pa 

spodbudno, da se je v zadnjih 

desetih letih povečalo 

preţivetje po srčnem zastoju do 

trikrat. V UKC Ljubljana 

sledijo svetovnim trendom in 

zadnji dve leti izvajajo ECPR - 

bolnikom, pri katerih po 

srčnem zastoju ne pride do 

ROSC, vzdrţujejo oksigenacijo 

in pretok krvi med urgentno 

PCI s pomočjo ECMO. 

Predstavljena je bila tudi "nova 

veriga preţivetja", saj se vedno 

bolj poudarja pomen zgodnje 

prepoznave (grozečega) 

srčnega zastoja, klica na 112 in 

zgodnjih TPO. Veliko je bilo 

primerov dobre prakse iz 

tujine. Za velik uspeh so se 

izkazale mobilne aplikacije, ki  

preko GPS locirajo in aktivirajo 

laike - prostovoljce v bliţini 

dogodka in ti lahko, veliko pred 

prihodom reševalcev, nudijo 

kvalitetno pomoč. Napovedali 

so tudi naslednji kongres, 

katerega rdeča nit bodo nove 

smernice oţivljanja 2020. 

 
Mojca Horvat, dr. med., spec. 

Oddelek za perioperativno medicino 

 

 

TRADICIONALNO 

PROŠČENJE V 

BOLNIŠNIČNI KAPELI 

 
14. septembra praznujemo 

praznik Povišanja Sv. Kriţa, 

zato smo v ponedeljek 16. 

septembra v naši bolnišnični 

kapeli imeli tradicionalno 

proščenje. Na to slovesnost 

smo se pripravljali s 

tridnevnico. Vsak večer smo ob 

18. uri molili za bolnike in 

zaposlene v bolnišnici. Po 

molitveni uri je sledila sveta 

maša. V ponedeljek je slovesno 

sveto mašo daroval 

murskosoboški škof dr. Peter 

Štumpf ob somaševanju 

koordinatorja za duhovno 

oskrbo g. Andreja Laţeta, 

bolnišničnega duhovnika g. 

Joţeta Hozjana in stolnega 

kaplana Aljaţa Baša. Pred 

začetkom svete maše je vse 

zbrane lepo pozdravil in 

nagovoril strokovni direktor 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. Sveto mašo smo z 

branjem berila in prošenj 

pomagali oblikovati tudi 

zaposleni bolnišnice, s petjem 

so sodelovali Ljudski pevci iz 

Kroga. Pri slovesni sveti maši 

so bili prisotni tudi bolniki, ki 

so trenutno na zdravljenju in 

zaposleni. Da so naši bolniki 

lahko prišli v kapelo so 

poskrbeli dijaki Srednje 

zdravstvene šole pod vodstvom 

mentorice ga. Saše Šabjan, za 

kar smo jim še posebej 

hvaleţni zaposleni in bolniki. 

Ob koncu slovesnosti nam je 

nekaj besed namenila 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege ga. 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. 

nege, ki se je zbranim zahvalila 

za obisk in sodelovanje pri 

sveti maši, kakor pri pripravi 

proščenja. Zahvalila se je tudi 

vsem, ki skrbijo za bolnišnično 

kapelo. 

Po končani slovesnosti je 

sledilo druţenje in pogostitev v 

kirurški avli. Bolniki so se 

vračali na svoje oddelke polni 
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upanja in zadovoljstva. Hvala 

vsem za bogato duhovno 

doţivetje. 

 
Klaudija Sever Lovenjak, dipl. m. s. 

Članica delovne skupine za duhovno 

oskrbo 

 

 

PREDSTAVITEV 

ZDRAVSTVENE NEGE V 

CENTRALNEM 

OPERACIJSKEM BLOKU 

 
V torek, 17. 9. 2019 smo se na 

strokovnem srečanju 

predstavile operacijske 

medicinske sestre. Tokrat brez 

maske in zelenih oblek. Z 

veseljem smo vam pripravili 

vpogled v naše delo, ki je za 

marsikaterega pacienta in 

ostale zdravstvene sodelavce 

skrito.  

Naš oddelek Centralna 

instrumentarska sluţba 

zaposluje 25 operacijskih 

medicinskih sester različnih 

specialnosti in 13 bolničarjev v 

operacijski zdravstveni negi. 

Pod isto streho sodelujemo z 

anestezijskimi medicinskimi 

sestrami, anesteziologi in 

kirurgi različnih specialnosti. 

Naša bolnišnica ima 12 

operacijskih dvoran, kjer letno 

naredimo več kot 14.000 

operativnih posegov. Izvajamo 

ţilne, urološke, ginekološke, 

ušesne, očesne, ortopedske, 

abdominalne in travmatološke 

operativne posege. Po 

nagovoru predsednice 

DMSBZT Pomurja Dragice 

Jošar, nas je pozdravila in 

nagovorila pomočnica 

direktorja za področje ZN, 

Metka Lipič Baligač, ki nas je 

seznanila s tekočo 

problematiko v zdravstveni 

negi in nas nagradila s 

spodbudnimi besedami. 

Koordinatorica centralnega 

operacijskega bloka, Manuela 

Kuhar Makoter, dr. med., spec.  

je predstavila naša delovišča, 

pregled statistike, predstavila 

kako pomembno je delo vseh 

zaposlenih v operacijskem 

bloku. Poudarila je, da smo 

interdisciplinarni tim, ki gradi 

zelo dobre medosebne odnose 

in zato uspešno izvaja  delo v 

operacijske bloku. Za njeno 

dnevno angaţiranje, dobro 

organizacijo in sodelovanje ter 

pohvalne besede, s katerimi nas 

je nagradila, se ji iskreno 

zahvaljujemo. 

Vlogo operacijske medicinske 

sestre, bolničarja in ţivljenje v 

operacijskem bloku je 

predstavila Simona Sečko. Po 

pregledu nabora aktivnosti in 

kompetenc operacijske 

medicinske sestre  in 

bolničarjev, smo pogledali tudi  

potencialne nevarnosti,  s 

katerimi se vsakodnevno 

srečujemo zaposleni v 

operacijskem bloku. Posebna 

zahvala gre tudi našim 

bolničarjem, ki imajo ogromno 

strokovnega znanja, se nenehno 

učijo in izpolnjujejo, brez njih 

delo v operacijskem bloku ni 

mogoče. Na koncu smo si 

ogledali kratki filmček, ki 

predstavlja utrip dela v 

centralnem operacijske bloku. 

Na naše povabilo se je z 

veseljem odzval naš 

predstojnik kirurgije, dr. 

Radenko Koprivica, kateremu 

se iskreno zahvaljujemo za 

vsakodnevno dobro 

sodelovanje, odlično 

organizacijo in spoštljiv odnos. 

Predstavil nam je 

laparoskopsko operacijo kile 

(TAAP). Dr. Koprivica od 

lanskega leta izvaja tudi v naši 

bolnišnici večkrat na leto 

operativne delavnice 

laparoskopske kile (TAAP). 

Naša bolnišnica je učna baza za 

slovenske in tuje zdravnike. 

Na njegovo predavanje se je 

navezala sodelavka Bernarda 

Čergoli, ki je predstavila vlogo 

operacijske medicinske sestre 

pri laparoskopski herniji. 

Sledilo je predavanje Suzane 

Horvat, ki nam je predstavila 

specifiko dela v očesni 

operacijski dvorani. Iz 

mikrokirurgije smo se preselili 

na ţilno operacijo, mnogokrat 

tudi urgentno operacijo, ki nas 

doleti v vseh mogočih urah in 

sicer operacijo adominalne 

aorte, pri kateri je našo vlogo 

odlično predstavil Kristijan 

Šiško. Jasna Šiško je 

predstavila enega izmed naših 

najdaljših planiranih 

operativnih posegov v 

ortopediji-spondilodezo. 

Operativni poseg lahko traja 

tudi več kot osem ur in zahteva 

dobro psihofizično pripravo 

vseh udeleţenih. Prispevek o 

delu v ginekološko-porodni 

operacijski dvorani je 

pripravila Melita Lapoša, 

predstavil in slikovito razloţil 

pa nam je Vučkič Robert. Delo 

ginekološkega inštrumentarja 

pokriva več različnih delovišč v 

bolnišnici.  V svet 

travmatoloških operacij nas je 

popeljala Suzana Šabjan, ki 

nam je predstavila eno izmed 

mnogih osteosintez, ki jih 

izvajamo v naši bolnišnici. 

Slikovito nam je predstavila 

osteosintezo z 

intramedularnimi ţeblji pri 

dolgih cevastih kosteh. 

Zahvala tudi Luki Slemenjaku 

Vodišku, specializantu splošne 

kirurgije, ki  je prav tako z 

veseljem sprejel naše povabilo 

in nam predstavil bolezni 

krčnih ţil, preventivo in 

zdravljenje. 
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Brez naših anestezijskih 

operacijskih medicinskih sester 

prav tako ne gre, so del naše 

ekipe, s katerimi si dnevno in v 

različnih teţkih situacijah 

stojimo ob strani. Njihovo 

vlogo je predstavila Marjetka 

Nemeš. Delo v ušesni 

operacijski dvorani  in našo 

vlogo pri tonzilotomiji je 

predstavila Lidija Zorman. Za 

konec  po precej bogatem in 

zanimivem programu je vlogo 

operacijske medicinske sestre v 

urološki operacijski predstavil 

Tadej Kreft, ki je spregovoril o 

operaciji prostate. 

Delo v operacijski dvorani je 

dinamično, stresno in zelo 

zahtevno. Srečujemo se 

različnimi člani timov. 

Strmimo k dobrim medosebnim 

odnosom, vsakodnevno se 

trudimo, da jih izboljšamo, 

rastemo, spoštujemo eden 

drugega ter z dobro 

komunikacijo rešujemo vse 

prepreke, ki so nam na poti.  

Naš pacient je v varnih in 

strokovnih rokah.  

Zahvaljujem se vsem 

zaposlenim v operacijskem 

bloku za dobro in strokovno 

sodelovanje.  

 

Simona Sečko, dipl. m. s.  
Vodja Centralne inštrumentarske službe 

 
 

17. SEPTEMBER - 

SVETOVNI DAN 

VARNOSTI PACIENTOV  

IN RAZVOJA KULTURE 

VARNOSTI V 

ZDRAVSTVENIH 

ZAVODIH:  

»GOVORITE O VARNOSTI 

PACIENTOV!« 

 

Svetovna zdravstvena 

organizacija (SZO) je potrdila 

17. september kot svetovni dan 

varnosti pacientov, in sicer 24. 

maja letos na Generalni 

skupščini SZO. Kampanja 

naslavlja vse deleţnike v 

sistemu zdravstvenega varstva 

in nas vabi, da skupaj 

sodelujemo pri izboljšanju 

varnosti pacientov. Cilj 

svetovnega dneva je povečati 

globalno ozaveščenost o 

varnosti pacientov in 

razumevanju le-te. Letošnja 

kampanja poteka pod 

sloganom: "Govorite o varnosti 

pacientov!" 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota sledi smernicam 

Ministrstva za zdravje na 

področju razvoja razvoj kulture 

varnosti in vzpostaviti sistema 

upravljanja z varnostnimi 

odkloni in tveganji za varnost. 

Več o aktivnostih na tem 

področju kot so projekti: 

Projekta SenSys, Projekt Šilih, 

si lahko preberete na spletni 

povezavi: 

https://www.gov.si/novice/201

9-09-16-17-september-

svetovni-dan-varnosti-

pacientov-in-razvoja-kulture-

varnosti-v-zdravstvenih-

zavodih-govorite-o-varnosti-

pacientov/ 

 

Dokaz, da se kultura varnosti 

izboljšuje tudi v naši bolnišnici 

je porast števila sporočenih 

varnostnih odklonov v letu 

2019 (od 1.1. do 31. 8. 2019 je 

bilo sporočeno 43 varnostnih 

odklonov) v primerjavi s 

prejšnjim letom. Sporočanje 

odklonov in tveganj, njihova 

obravnava ter izboljšave, da se 

podobni dogodki ne bi ponovili 

je še naprej naše prioritetno 

področje delovanja, poleg 

ostalih orodij kot so pogovori o 

varnosti, varnostne vizite, 

morbiditene in mortalitetne 

konference, seznanitev 

novozaposlenih  z vsebinami 

kakovosti in varnosti.  

Ob tej priliki vas ţelimo 

seznaniti, da je Ministrstvo za 

zdravje 23. avgusta 2019 

sprejelo metodologijo 

zagotavljanje kakovosti 

poslovanja z uporabniki v 

javnem zdravstvu v skladu s 

14. členom Uredbe o 

poslovanju z uporabniki v 

javnem zdravstvu (Uradni list 

RS, št. 98/08 in 55/17 –ZPacP-

A). 

Od 2. septembra 2019 lahko 

pacienti  preko portala  zVem 

izpolnijo vprašalnik, s katerim 

ocenijo svoje zadovoljstvo z 

nekaterim vidiki kakovosti 

zdravstvene obravnave. 

 
Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje 

Koordinator sistema vodenja kakovosti 

 

 

SREČANJE MENTORJEV 

PRIPRAVNIKOM NA 

MINISTRSTVU ZA 

ZDRAVJE NA TEMO 

KAKOVOSTI IN 

VARNOSTI 

ZDRAVSTVENE 

OBRAVNAVE 

V ponedeljek, 16. 9. 2019 je v 

Ljubljani potekalo srečanje 

mentorjev pripravnikov na 

temo kakovost in varnost. 

Srečanje je bilo izvedeno v 

organizaciji Ministrstva za 

zdravje (MZ). Ministrstvo za 

zdravje (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo) je  ponovno 

organiziralo srečanje mentorjev 

pripravnikom v okviru 

opravljanja pripravništva v 

skladu z določbami Pravilnika 

o pripravništvu in strokovnih 

izpitih zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev na 

področju zdravstvene 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 

47/18). Slednji namreč določa, 

da pripravnik opravlja 

pripravništvo in strokovni izpit 

tudi iz vsebin, ki se nanašajo na 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-sensys/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-silih/
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-varnosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-varnosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-varnosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-varnosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-varnosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-varnosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-varnosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/
https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/survey/index/sid/465328/newtest/Y/lang/sl
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osnove kakovosti in varnosti. 

Namen srečanja je predstavitev 

vsebin s področja kakovosti in 

varnosti in aktivna razprava z 

mentorji o dosedanjih 

izkušnjah pri strokovnem 

vodenju pripravnikov za 

področje kakovosti in varnosti 

po posameznih poklicnih 

področjih. Srečanja sva se 

udeleţili dve predstavnici iz 

naše ustanove. Strokovno 

srečanje je vodila dr. Vesna 

Zupančič, predstavnica MZ, ki 

pa je posebej poudarila, da je 

modul vsebin namenjen ZT še 

v izdelavi. Pričakovane 

vsebinske spremembe bodo 

verjetno samo v obsegu 

potrebnih znanj. Literatura bi 

naj  bi bila pripravljena   do  

sredine  meseca oktobra. Snov  

smo tako  predelali po 

programu, ki je trenutno 

pripravljen  za druge poklicne 

skupine  in  je dostopen  na 

internetni strani MZ  ţe od leta 

2018. Izobraţevanje   je bilo  

izvedeno kot predstavitev 

teoretičnih podlag s pro- 

aktivnim  sodelovanje  vseh 

prisotnih.  

 
Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s. 

Nataša Kreft,mag. zdr.- soc. manag. 

 

 

IZOBRAŢEVANJE 

MENTORJEV NA 

FAKULTETI ZA 

ZDRAVSTVENE VEDE V 

MARIBORU 

 

V četrtek, 19. septembra je na 

Fakulteti za zdravstvene vede v 

Mariboru potekalo 

izobraţevanje z naslovom 

Vloga mentorja v praktičnem 

usposabljanju študentov 

zdravstvene nege. Iz naše 

bolnišnice smo se 

izobraţevanja udeleţili trije 

zaposleni, ki imamo vlogo 

mentorja v različnih kliničnih 

okoljih. 

Predstavljeno nam je bilo 

kakšno vlogo ima mentor 

študentom zdravstvene nege. 

Zelo veliko je bilo povedano o 

komunikaciji med mentorjem 

in študentom. Pomemben je 

prvi stik s študentom v 

kliničnem okolju, kajti prvi stik 

je dota za naš odnos. Študent ni 

delovna sila, je učenec v 

procesu izobraţevanja. Mentor 

dela skupaj s študentom. 

Velikokrat imamo mentorji 

premalo časa za študente, 

pomanjkljivo je tudi 

sodelovanje med fakulteto in 

kliničnim okoljem. Tema je 

bilo tudi ocenjevanje študentov. 

Na fakulteti ugotavljajo, da je 

večina študentov ocenjenih z 

odlično oceno. Vprašali so nas 

kakšni so razlogi, da so tako 

ocenjeni. Mentor mora sprejeti 

odločitve ali je študent uspešen 

ali ne. Mentorji moramo 

aktivno pristopiti k delu s 

študentom, zagotavljati 

moramo varnost in kakovost. 

Znanje, veščine in pristop v 

komunikaciji so trije sklopi 

orodij mentorja. Mentor v 

kliničnem okolju mora imeti 

licenco, tri leta delovnih 

izkušenj, opravljeno 

izobraţevanje in prenaša znanje 

na druge. Na oddelku si je 

potrebno vzeti čas, dati 

poudarek razkuţevanju rok, 

ločevanju odpadkov, zasebnosti 

pacientov, opozoriti na 

razvade, uporabo mobitelov in 

fotografiranje, ter jih opozoriti, 

da kar vidijo in slišijo se ne širi. 

Študente vključiti v 

intervencije zdravstvene nege, 

predstaviti proces dela, 

dokumentacijo zdravstvene 

nege, spremljanje RZP in 

seznanitev s tveganji. Pacientu 

predstaviti študenta in ga 

vprašati, če lahko izvede 

intervencijo. Mentor mora 

vedno voditi, ne siliti, 

prisluhniti, pove svoje videnje. 

Jasni cilji in jasna 

komunikacija je osnova 

zdravega odnosa. Nikoli ne 

pozabiti na pohvalo. Študente 

je potrebno ocenjevati sprotno. 

Študentom je všeč mentor, ki je 

dobre volje, si vzame čas, je 

prijazen, ne dela razlik in jih 

spodbuja. Mentorsko delo naj 

bi se posebej vrednotilo. 

Mentorji prenašamo znanje in 

prevzemamo odgovornost za 

znanje študentov in pacientov. 

Na koncu je sledila še okrogla 

miza, kjer smo si izmenjali 

izkušnje iz različnih kliničnih 

okolij. 
Klaudija Sever Lovenjak, dipl. m. s. 

Glavna medicinska sestra Infekcijskega 

oddelka 

Strokovno srečanje sekcije 

medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v 

otorinolaringologiji 

 

V petek, 20. 9. 2019 je v 

Mariboru potekalo strokovno 

srečanje z naslovom: Otrok v 

otorinolaringologiji. V prvem 

sklopu predavanj sva prvo 

predavanje pripravili z Darjo 

Kučan in sicer z naslovom: 

Obravnava otrok na ORL 

oddelku v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota nekoč in danes. 

S strani zdravnikov smo 

prisluhnili o kirurgiji 

naglušnosti pri otrocih in o 

vnetju bezgavk. V drugem 

sklopu predavanj je bilo veliko 

zanimivega povedano o  

sprejemu otroka v bolnišnico in 

vlogi medicinske sestre pri 

operaciji ušes. Poslušali smo 

tudi o bolečini pri otroku, o 

tujkih pri otrocih, laringitisu, o 

zdravilih v otroškem obdobju 

ter o traheotomiji  pri otrocih. 

Po odmoru so sledile delavnice 

o timpanometriji, kjer smo tudi 
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samo poizkusili in naredili 

preiskavo. V zadnjem delu so 

sledile delavnice o inhalacijah 

in aspiraciji pri otroku. Seminar 

smo zaključili z izmenjavo 

mnenj med posameznimi 

zdravstvenimi ustanovami in 

izhajali iz vsakdanje prakse 

dela. Zaključili smo v upanju, 

da se zopet naslednje leto 

srečamo na »slavnostnem« 

izobraţevanju v UKC Ljubljani 

ob deseti obletnici delovanja 

sekcije MS in ZT v 

otorinolaringologiji. 

 
Nataša Veren, mag. zdr. nege  

Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla 

 

 

 

 

SEDEM DNI V 

BOLNIŠNICI MURSKA 

SOBOTA - DOSEG MEJE 

MOŢNEGA 

Zapisano v dnevniku Delo, dne 

20. 9. 2019: »Zaradi hudih 

bolečin v spodnjem delu 

hrbtenice sem moral iti v 

bolnišnico na urgentni oddelek. 

Brez napotnice, kar tako ... 

nazadnje po 18 letih (seveda je 

zdravstvena kartica 

zdravstvenega zavarovanja zelo 

pomembna!). Mešani občutki 

bojazni, da sem pač ena 

številka več, v skladu z 

medijskim negativizmom o 

razpadu slovenskega 

zdravstvenega sistema, čakajoč, 

da se me usmilijo. Obratno: 

takoj po triaţi (prvi korak, ko 

ugotovijo stopnjo nujnosti) me 

je pregledala splošna zdravnica 

in me poslala k ortopedu. 

Opravili so vse moţne 

preiskave, vključujoč CT in 

drugo, naknadno tudi 

nevrologijo, da ugotovijo vzrok 

bolečin. 

Namen tega zapisa ni v tem, da 

bi se javno zahvalil in hvaleţno 

omenjal imena, kar bi delovalo 

patetično in celo kičasto (kljub 

temu, da bi si Splošna 

bolnišnica Murska Sobota to 

zasluţila). Zgolj ţelim opisati 

objektivna (subjektivna) 

dejstva: nisem bil obravnavan 

kot še ena bolniška številka 

več, temveč kot človek. Odnos 

(spoštovanje) med bolniki in 

zaposlenimi v bolnišnici je 

zavidanja vreden. Vrhunska 

oskrba. Trije optimalni obroki s 

čajem skozi ves dan. Vsak dan 

menjava posteljnine in piţam. 

Higiena na najvišjem moţnem 

nivoju (boj proti MRSA). Dalje 

ne bom našteval, ker je premalo 

prostora v zaključku: odlično! 

Ampak! Bolnišnice postajajo 

domovi za negovanje starejših 

občanov. Ko se zavedamo, da 

je v Sloveniji okoli 620.000 

upokojencev oziroma starejših, 

s trendom navzgor, moramo 

vedeti, da se bo zdravstveni 

sistem nujno zrušil. 

Lahko se zdravstveni ministri 

menjujejo, ne bodo pa njihovi 

programi ničesar ustavili. Ko 

sem se pogovarjal z osebjem, 

so mi povedali, da se učijo 

angleščino in nemščino. 

Vprašajte se, zakaj.  

Zdaj pa skok na bistvo! Najprej 

oris delovanja madţarskega 

zdravstvenega sistema. Znanec 

(pripadnik madţarske manjšine 

v Sloveniji) se je udeleţil izleta 

na Madţarsko. Zaradi omotice 

je padel in se močno udaril v 

glavo. Odpeljali so ga v 

madţarsko bolnišnico. Kljub 

temu, da je bil po naših merilih 

nujni primer, je čakal več kot 

štiri ure, da so ga pregledali. 

Nespoštljivo, arogantno in v 

nasprotju s Hipokratovo 

prisego. Če bi dobro plačal, bi 

bil dobro obravnavan. Povedal 

mi je, da so bolniške sobe za 

običajne bolnike zanikrne, brez 

toaletnega papirja in, skratka, 

na dnu. Podpisal je, da ţeli 

oditi, kar je tudi storil. V 

Murski Soboti je bil nemudoma 

sprejet in obravnavan kot 

človek. Ampak slovenske 

bolnišnice se bodo potopile, 

podobno kot madţarske. 

Lahko naštejem cel kup 

dobronamernih nasvetov, ki pa 

jih politika ne bo sprejela, 

vključno z vzroki čakalnih vrst.  

Profit in profit!« 

 
Tone Švagelj, Prosenjakovci 

 

 

ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 

  Ponedeljek: 

 - Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice 

Murska Sobota je 

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« je bila 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 je 

mag. Bogdan Lorber, dr. 

med., spec. nevrolog in 

»Uvedba EEG v Splošni 
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bolnišnici Murska 

Sobota«, predavala je 

Dominika Novak Pihler, 

dr. med., spec. nevrolog. 

- Splošna bolnišnica 

Murska Sobota in 

Strokovno društvo 

medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov 

Pomurja sta organizirala 

predavanje z naslovom: 

»Zdravstvena nega v 

centralno operacijskem 

bloku«.  

 Sreda: 

 - Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Odd. za perioperativno 

medicino, z naslovom  

 »Algoritem teţke 

intubacije«, predavala sta 

Jaka Ivanič, dr. med. in 

Mojca Horvat, dr. med., 

spec. anest., rean. in 

periop. int. med.  

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Vloga pediatrične 

medicinske sestre pri 

opazovanju sprememb na 

koţi«, predaval je mag. 

Joţef Sever, dipl. zn. 

 Četrtek: 

- Delovni obisk 

vodstva iz Splošne 

bolnišnice Slovenj Gradec 

in ogled Čistilne sluţbe. 

 - Delovni sestanek 

Skupine za kronične rane.  

 Petek: 

 - Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom »Vitamin D, B 

12 in folna kislina«, 

predavala je  asist. dr. 

Alenka Kovačič, mag. 

farm., spec.  

 

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

 - Sestanek članov 

strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

s predsednico Zbornice – 

Zveze gospo Moniko 

Aţman in predstavniki 

Zbornice – Zveze, na 

temo: Implementacija 

dokumenta kompetenc in 

38. člena ZZdej 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka).  

- Delovni sestanek 

Delovne skupine za padce 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 Torek: 

 - Sestanek na MZ pri 

direktorici direktorata za 

ekonomske zadeve – 

pomočnik direktorja za 

poslovne zadeve Marjan 

Maček, univ. dipl. ekon. in 

vodja Finančno 

računovodske sluţbe mag. 

Melita Vratar, preizk. rač.   

 Sreda: 

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Paliativna oskrba – 

Komunikacija v paliativni 

oskrbi«, predavala bo 

Marija Flisar, mag. zdr. 

nege (knjiţnica, V. nadst. 

krg.bloka). 

 Četrtek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Internega oddelka, z 

naslovom 

»Koristi in pasti 

zdravljenja kroničnih 

vnetnih  revmatičnih 

bolezni z biološkimi 

zdravili«, predavala bo 

vodja internističnih 

dejavnosti, prim. Vlasta 

Petric, dr. med., spec. int., 

(knjiţnica Internega 

oddelka) 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

  

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN  

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
396 

ŠTEVILO BOD: 1949 

LEŢALNA DOBA: 4,47 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
19 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 

17 

 

 
             

Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 

 

Misel 
»Skrivnost sreče je v tem, da 

zmoreš najti radost v veselju 

drugega« 
(Georges Bernanos) 

 

 

 
 

                       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/

