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URADNA OTVORITEV  

NOVIH BOLNIŠNIČNIH 

PRIDOBITEV IN OBISK 

MINISTRA ZA ZDRAVJE 

 

Ob prvem uradnem obisku 

ministra za zdravje Aleša 

Šabedra v  naši bolnišnici smo 

v petek uradno predstavili novi 

CT aparat, prenovljeni del 

bolnišnične lekarne z aseptiko, 

izvajanje koronarografij in 

Razvojno ambulanto s centrom 

za zgodnjo obravnavo. Nove 

pridobitve so izjemno 

pomembna pridobitev za 

pomurske paciente in 

bolnišnico.  

 

Novi CT aparat v vrednosti 

980.393 evrov je bil namenu 

predan 11. septembra. Naloţba 

je bila financirana iz posebnega 

sklada za investicije 

Ministrstva za zdravje, kamor 

murskosoboška bolnišnica 

mesečno prispeva 42.000 

evrov. Prejšnji CT aparat iz leta 

2008 se je zamortiziral, novi pa 

omogoča večjo zmogljivost, 

desetkrat manjše sevanje za 

paciente, mogoče pa bodo tudi 

nove preiskave. 

 

Prenovljeni prostori dela 

bolnišnične lekarne omogočajo 

pripravo zdravil za 

posameznega pacienta po 

najzahtevnejših EU standardih. 

Prenova bolnišnične lekarne je 

potekala v sklopu evidenčnega 

projekta Ministrstva za zdravje 

»Ureditev prostorov 

bolnišničnih lekarn«. Sredstva 

za obseţen in zahteven projekt  

je  financiralo Ministrstvo za 

zdravje v višini 722.311 evrov, 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota pa je iz sredstev z 

zdruţevanjem amortizacije 

prispevala  716.497 evrov tako 

za obnovo dela lekarne kot tudi 

novi CT aparat. S prenovo 

najbolj zahtevnega dela 

prostorov in nabavo opreme je 

lekarna pridobila prostore z 

najmodernejšo opremo za 

pripravo sterilnih in nesterilnih 

pripravkov za posameznega 

pacienta. Pomen investicije v  

prostore in opremo je, da bodo 

zdravila pripravljena v teh 

prostorih enako kvalitetna, 

varna in učinkovita kot 

industrijsko pripravljena 

zdravila, ki pa jih vsi pacienti v 

industrijsko pripravljeni 

koncentraciji ne morejo prejeti. 

S to pridobitvijo bomo izpolnili 

pogoje za verifikacijo.  

 

V zadnjem tednu letošnjega 

julija smo v naši bolnišnici 

začeli izvajati invazivno srčno 

diagnostiko, ko je prve posege 

izvedel mag. Ivica Nikolajević. 

Sprva bomo program invazivne 

srčne diagnostike 

(koronarografije, katetrizacije 

levega srca in perkutane 

intervencije na koronarnem 

ţilju) izvajali 1-2 krat tedensko 

z izkušenim timom zdravnikov 

pod vodstvom prof. dr. Mitje 

Lainščaka.. Letos načrtujemo 

opraviti vsaj 100 preiskav, čim 

prej pa ţelimo zagotoviti 

izvedbo večini hospitaliziranih 

bolnikov z akutnim infarktom 

srca. Za potrebe interventne 

kardiologije načrtujemo 

izgradnjo novih prostorov in 

nakup novega angiografa, saj 

tovrstne preiskave letno 

potrebuje vsaj 800 bolnikov iz 

Pomurja. Do sedaj so pomurski 

bolniki morali za tovrstni poseg 

v enega izmed šestih 

interventnih kardioloških 

centrov, vendar je od teh 24-

urna pripravljenost ekipe za 

tovrstni poseg le v obeh 

kliničnih centrih - UKC 

Ljubljana in UKC Maribor.  Za 

pomurske paciente je izvajanje 

invazivne srčne diagnostike v 

regijski bolnišnici pomembna 

pridobitev, saj ima pomurska 

regija najvišjo pogostost ter 

umrljivost (tudi prezgodnjo) 

zaradi bolezni srca in ţilja v 

Sloveniji. 

 

Prav tako od letošnjega julija 

pa deluje tudi Razvojna 

ambulanta s centrom za 

zgodnjo obravnavo, kjer 

strokovnjaki različnih 

specialnosti nudijo razširjeno 

individualno in timsko 

obravnavo, ki se osredotoča na 

otroka in celotno druţino. 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, v 
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kratkem pa bodo urejene še 

dodatne prenovljene 

ambulante.  

V petek uradno odprte so 

velikega pomena za pomurske 

paciente in bolnišnico. Ob tem 

pa je pomembno izpostaviti 

tudi Sektor za investicije in 

javna naročila Ministrstva za 

zdravje, dobavitelje in 

izvajalce: Sanolabor, Siemens, 

Cleangrad d.o.o., Zidarstvo 

Smej, Megla d.o.o. 

Nove pridobitve se bodo s 

pridom izkoriščale, še posebej 

v dobrobit pacientov, s čimer 

bomo še bolje uresničevali 

poslanstvo bolnišnice - 

(o)zdraviti ljudi. 

Pred samim dogodkom se je 

minister za zdravje Aleš 

Šabeder udeleţil delovnega 

sestanka z vodstvom 

bolnišnice, kjer so bile v 

ospredju teme pogovora 

strokovna rast bolnišnice in 

doseţki na strokovnem 

področju, prošnja za enkratno 

denarno pomoč za izboljšanje 

likvidnostne situacije 

bolnišnice, kar so nekatere 

druge bolnišnice ţe prejele ter 

izdaja soglasja za pridobitev 

dolgoročnega kredita v višini 

2,5 mio evrov za adaptacijo 

kletnih prostorov Internega 

oddelka za potrebe interne 

kardiologije. 

Za organizacijo dogodka se 

zahvaljujemo Čistilni sluţbi, 

Tehnično-vzdrţevalni sluţbi,  

nastopajočim - Veselim 

Markom iz Osnovne šole 

Beltinci, Mestni občini Murska 

Sobota, Ocean Orchids d.o.o. 

ter vsem ostalim, ki so 

kakorkoli pripomogli pri 

organizaciji dogodka. 

 
Vodstvo 

PRENOVLJENI DEL 

BOLNIŠNIČNE LEKARNE 

Z ASPETIKO 

 
Cilj investicije je bil ustvariti 

pogoje za varno pripravo 

magistralnih pripravkov, zlasti 

sterilnih, optimizacija delovnih 

procesov, ohranitev strokovnih 

del bolnišnične lekarne v 

skladu z zakonskimi zahtevami 

in potrebami bolnišnice ter  

omogočiti pogoje za razširitev 

dejavnosti za vse uporabnike 

sterilnih izdelkov v Pomurju. 

Ravno v teh dneh bo  

podpisana pogodba  s 

Pomurskimi lekarnami o 

preskrbi s sterilnimi izdelki, za 

kar sta zasluţna direktor  

Pomurskih lekarn  Ivan Zajc, 

mag. farmacije in  predstojnica 

bolnišnične lekarne mag. Nada 

Bernat, mag. farmacije. 

Največjo nevarnost v čistih 

prostorih predstavlja osebje, ki 

vstopa v prostor, zato je vstop 

elektronsko kontroliran in 

dovoljen le ustrezno poučenim 

in  usposobljenim osebam za 

delo v takih prostorih. 

Bolnišnica Murska Sobota nam 

je z  novimi zaposlitvami treh 

strokovnih lekarniških 

delavcev, mag. farm. spec. iz 

oblikovanja zdravil, mag. farm. 

in farm. tehnika omogočila 

delo v novih prostorih. 

Novi prostori so velika 

pridobitev za zaposlene v 

bolnišnični lekarni, za samo 

bolnišnico in za naše paciente, 

ki bodo deleţni kakovostnih 

magistralnih izdelkov,  

pripravljenih v ustreznih, čistih, 

kvalificiranih prostorih z 

ustrezno opremo, pripravljal pa 

jih bo usposobljen strokovni 

kader. 

 
Mag. Nada Bernat, mag. farm. 

Predstojnica Bolnišnične lekarne 

 

 

 

REALIZACIJA 

FIZIČNEGA OBSEGA V 

OBDOBJU JANUAR - 

SEPTEMBER 2019 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega 

dela v obdobju januar - 

september 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 

12.745 SPP-jev po 

pogodbi z ZZZS oziroma 

16.945,34  obteţenih 

primerov. Plan primerov 

je izpolnjen 92,9-

odstotno (977 SPP-jev 

smo pod obdobnim 

planom). Če upoštevamo 

letni plan po 

dvanajstinah, je indeks 

realiziranih SPP 96,0 oz. 

535 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 334 primerov več, 

upoštevajoč celotno 

realizacijo pa 447 

primerov več. 
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 Prospektivni program po 

pogodbi v tem obdobju ni 

doseţen pri naslednjih 

programih: porod (ind. 

93,7), splav (ind. 87,6), 

kirurško zdravljenje 

rakavih bolezni (ind. 

87,8), zdravljenje 

moţganske kapi (ind. 

86,6), hipertrofija 

prostate (ind. 94,3), 

operacija nosu in grla 

(ind. 88,2), operacije na 

oţilju – arterije in vene 

(ind. 61,8), operacije na 

oţilju – krčne ţile (ind. 

64,5), operacije kile (ind. 

83,3), endoproteza kolka 

(ind. 92,4), endoproteza 

kolena (ind. 90,4), 

operacije na stopalu – 

hallux valgus (ind. 78,9), 

operacija hrbtenice (ind. 

93,7) in artroskopska 

operacija (ind. 81,3). 

Ostali trije programi so 

preseţeni (operacije 

ţolčnih kamnov, 

ortopedska operacija 

rame in odstranitev 

OSM). Pri prospektivnem 

programu, ki ni plačan po 

realizaciji, bo ZZZS 

plačal 15 % preseganje. 

 

 Program nemedicinsko 

oskrbnih dni (NOD) za 

doječe matere je 

realiziran 101,3 %, 

program sobivanje 

staršev ob bolnem otroku 

pa je realiziran 105,5 %.  

Preseganje je v obeh 

programih plačano. 

 

 Program PBZ je 

izpolnjen 107,0-odstotno 

(266 neakutnih BOD-ov 

je nad planom), program 

negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 116,0 % (838 

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 

87,0), 

- gastroenterološka 

amb. (ind. točk 

89,5), 

- tireološka amb. (ind. 

točk 91,0), 

- nevrološka amb. 

(ind. točk 81,7), 

- revmatološka amb. 

(ind. točk 81,9) 

- diabetološka – 

endok. amb. (ind. 

točk 90,4)  

- infektološka amb.  

(ind. točk 50,9) 

- kirurške spec. amb. 

(ind. točk 97,5), 

- urološka amb. (ind. 

točk 72,2), 

- ORL amb. (ind. točk 

83,2), 

- očesne spec. 

ambulante (ind. točk 

98,7), 

- amb. za bolezni dojk 

(ind. točk 64,9), 

- ultrazvok (ind. točk 

68,7), 

- mamografija (ind. 

točk 42,1). 

 

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 79,9; 

rektoskopija – ind. 52,3; 

sklerozacija – ind. 46,3. 

 GINEKOLOGIJA: 

diagnostična 

histeroskopija – ind. 

72,9. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

72,6, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 67,7 in 

delna kolonoskopija 12,9. Nova 

programa SVIT- sedacija ter 

SVIT -  globoka sedacija 

(E0716) se (še) ne izvajata. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 120,7 %. 

 

Program CT preiskav je 

izpolnjen s 27,9-odstotnim 

preseganjem, 758 preiskav je 

nad obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo 

lanskega leta je indeks 103,9), 

program MR preiskav je prav 

tako izpolnjen in je indeks 

103,0 oz. 162 preiskav je nad 

obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo obdobja 

lanskega leta je indeks 106,2). 

CT im MR preiskave so 

plačane po realizaciji. Enako 

velja za RTG slikanja ter UZ. 

 

Pri fizioterapiji je glede na 

sezonski plan  uteţ preseţena, 

saj je indeks 105,6 %,  prav 

tako je doseţen plan števila 

primerov (ind. 100,8). 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 
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namreč 71,2. Specialna 

fizioterapija je plačana glede na 

realizacijo. 

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 98,0 (226 dializ je 

pod obdobnim planom).  

 
Izidor Lebar, dipl. ekon. 

strokovni sodelavec ZEPA 

s 

SVETOVNI DAN HRANE 

IN EN NAPOTEK ZA BOLJ 

ZDRAV NAČIN PRIPRAVE 

HRANE 

16. oktobra vsako leto 

obeleţujemo svetovni dan 

hrane. Svetovni dnevi hrane 

nas spremljajo ţe 40 let in 

počasi spreminjamo naše 

dojemanje hrane in oskrbe z 

njo. Slogan Svetovnega dne 

hrane 2019 pravi »Naša dejanja 

so naša prihodnost. Z zdravim 

prehranjevanjem za svet brez 

lakote.« 

Ţelim vam, da se ob dnevu 

hrane spomnimo, da lahko z 

malimi spremembami v našem 

načinu prehranjevanja in z 

uvedbo ene zdrave izbire v 

našem vsakdanjem 

prehranjevanju naredimo 

pomemben korak za svoje 

zdravje in svoje ţivljenje.  

Mogoče je na mestu, da ob 

dnevu hrane podam nekaj 

napotkov za pripravo ţivil, ki 

so pogosto na našem jedilniku 

in pripravi katerih nastaja 

zdravju škodljiva snov 

akrilamid.  

Novi pravilnik nas kot 

proizvajalca hrane nagovarja k 

uvedbi blaţilnih ukrepov za 

zmanjšanje tega onesnaţevalca 

v hrani. Napotek je tudi 

dobrodošel za lastno pripravo v 

domači kuhinji. 

Akrilamid je procesni 

onesnaţevalec in nastaja pri 

toplotni obdelavi kot je  cvrtje, 

pečenje in praţenje ţivil, ki 

vsebujejo veliko ogljikovih 

hidratov (krompir, kruh, 

pecivo, ocvrta hrana, krekerji, 

praţena kava). Akrilamid sodi 

v skupino snovi, ki so po 

klasifikaciji Mednarodne 

agencije za raziskovanje raka 

uvrščene med tiste, pri katerih 

obstaja "velika verjetnost, da so 

rakotvorne".  

Največ akrilamida nastaja pri 

temperaturi nad 120°C in 

pomanjkanju vlage, nad 175 °C 

pa je njegova tvorba pospešena. 

Nastajanje zmanjšamo tako: 

-krompir je potrebno skladiščiti 

pri temperaturi nad 6°C; 

-izbiramo sorte krompirja, ki so 

manj sladke in so primerne za 

pečenje; 

-krompir pred toplotno 

obdelavo dobro osušimo; 

-temperatura pečenja ne sme 

biti nad 190°C, pri cvrtju ne 

nad 175°C;  

- iz maščobe  pri cvrtju 

odstranjujemo zapečene delce 

in drobtine; 

-krompir  ali pekovsko pecivo 

ali slaščičarsko pecivo ali 

ocvrte jedi  obdelamo le do 

zlato rumene barve, preveč 

zapečene delce raje  odstranimo 

in zavrţemo; 

Pa se ob pripravi hrane 

spomnimo na to.  

Če pri nas slučajno  dobite 

preveč zapečeno hrano, pa 

opomnite tudi nas ... 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehn. 

Vodja Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

MULTIDISCIPLINARNI 

SIMPOZIJ O EPILEPSIJI 

V  prenovljeni dvorani Dvorca 

Rakičan je 11. oktobra 2019 

potekal Multidisciplinarni 

simpozij o epilepsiji, ki ga je 

skupaj z društvom Liga proti 

epilepsiji Slovenije organizirala 

specialistka nevrologije 

Dominika Novak Pihler. 

Simpozij je bil namenjen 

specialistom različnih vej 

medicine in ostalim 

zdravstvenim delavcem, ki 

obravnavajo bolnike s to 

kronično nevrološko boleznijo. 

Udeleţili so se ga specialisti 

nevrologije, otroške 

nevrologije, anesteziologije, 

pediatrije, druţinske medicine, 

interne medicine, med drugim 

tudi mladi zdravniki, od 

pripravnikov do specializantov, 

medicinske sestre in drugi 

zdravstveni delavci. Simpozij 

je obsegal 13 predavanj, 

predavali so zdravniki različnih 

specializacij, predavanja so 

zbrana v izdanem zborniku 

predavanj, ki smo ga 

udeleţenci prejeli ob 

registraciji. 

Uvodne besede in pozdravni 

nagovor so pripadli 

organizatorki srečanja, ki je na 

kratko predstavila strukturo 

srečanja. Prvi sklop predavanj 

je zajemal razvrstitev epilepsij 

in epileptičnih napadov ter 

semiologijo napadov, 

diferencialno diagnozo 

epileptičnih napadov s 

poudarkom na dobri avto- in 

http://danhrane.ecpd.si/zgodovina/
http://danhrane.ecpd.si/zgodovina/
http://danhrane.ecpd.si/zgodovina/
http://danhrane.ecpd.si/zgodovina/
http://danhrane.ecpd.si/zgodovina/
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heteroanamnezi ter obravnavo 

bolnika z epilepsijo v 

nevrološki ambulanti. S stališča 

druţinskega zdravnika nam je 

bil predstavljen pristop k 

bolniku z epileptičnim 

napadom in epileptičnim 

statusom na terenu, prav tako 

pa obravnava in vodenje 

bolnika z epilepsijo v 

ambulanti druţinske medicine. 

Prvi del predavanj se je 

zaključil z dinamično razpravo 

in kratkim odmorom za kavo in 

prigrizke. Drugi sklop 

predavanj je zajemal 

predavanja o vlogi 

elektroencefalografije (EEG) v 

epileptologiji in enoti 

intenzivne terapije ter o 

radiološki diagnostiki pri 

bolniku z epilepsijo. 

Organizatorka srečanja je 

predavala o vlogi EEG v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota. EEG aparat je naša 

bolnišnica kupila leta 2017, od 

takrat uspešno deluje EEG 

laboratorij –  do konca avgusta 

2019 je bilo opravljenih 349 

preiskav, največ standardnih 

20-minutnih posnetkov, 

povečuje pa se tudi število 

nujnih preiskav EEG, 

indiciranih v enoti intenzivne 

terapije. EEG diagnostika v 

naši bolnišnici ne bi bila moţna 

brez EEG asistentke Alenke 

Duh, in epileptologinje 

Dominike Novak Pihler. 

Po 5 urah bogate ponudbe 

predavanj je sledilo odlično 

kosilo s tipično prekmursko 

kulinariko.  Sledil je tretji sklop 

predavanj, ki je obsegal 

predavanje o nujnem stanju v 

nevrologiji, epileptičnem 

statusu in zdravljenju le-tega, o 

zdravljenju epilepsij na splošno 

in o moţnih načinih zdravljenja 

trdovratnih epilepsij. Po 

kratkem premoru s kavo je 

sledil zadnji sklop predavanj o 

omejitvah pri delu, voţnji in 

športu pri bolnikih z epilepsijo, 

o vodenju nosečnosti in poroda 

pri bolnici z epilepsijo ter o 

teratogenosti protiepileptičnih 

zdravil.  

Odzivi na strokovno bogato 

srečanje so bili tako s strani 

predavateljev kot udeleţencev 

odlični. Teme v zvezi z 

epilepsijo so vedno aktualne, 

zlasti če so obdelane z več 

zornih kotov različnih 

medicinskih strokovnjakov. 

Potrebno je poudariti tudi 

brezhibno organizacijo 

celotnega simpozija.  

 
Ernestina Bedek, dr. med.  

 

 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

RAL 

Sluţba za oskrbo s tekstilom 

ima certifikat kakovosti nege 

tekstilij RAL/GZ 992/1; to je 

operativni standard, ki 

postavlja tehnična merila glede 

kakovosti postopkov pranja in 

stopnje higiene v pralnici. Zato 

nas je dne 7. 10. 2019 obiskal 

RAL inšpektor pralne tehnike 

iz Hohenstein Laboratories, 

Nemčija, Paul Erfurt. Namen 

njegovega obiska je bil, da 

preveri ali upoštevamo 

zakonita kakovostna in 

kontrolna določila, ki jih je 

nemški inštitut za zagotavljanje 

kakovosti za strokovno nego 

tekstilij postavil. Ker storitve 

pranja perila, oblačil in drugih 

tekstilnih izdelkov uspešno 

opravljamo tudi za zunanje 

uporabnike, si  z RAL-om 

zvišamo kakovost pranja, 

higieno in splošno delo, 

zaščitimo uporabnike in se 

neovirano priključimo v EU na 

tem področju. Inšpektor je 

pohvalil stopnjo higiene v 

čistem delu pralnice, kjer 

poteka obdelava tekstilij, 

predvsem pa je pohvalil belino 

našega perila. 

V mesecu septembru smo prav 

tako zaključili analizo 

parametrov kakovosti pranja – 

kontrolo tkanine in sicer 5 

tkanin po vrsti, s katero smo 

potrdili, da je proces pranja 

učinkovit, da uniči 

mikroorganizme in ne povzroči 

poškodb na tekstilijah kljub 

uporabi razkuţilnih sredstev. 

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž. 

Vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ČESTITKA OB 

SPECIALIZACIJI 

Samantha Malok, dr. med., 

spec. ped. je uspešno opravila 

specialistični izpit iz pediatrije, 

za kar ji izrekamo iskrene 

čestitke ter ţelimo veliko 

uspehov na strokovni poti. 

 
Vodstvo 

 

 

ČESTITKA OB 

PRIDOBITVI 

UČITELJSKEGA NAZIVA 

Senat Visoke zdravstvene šole 

v Celju je dne, 11. 9. 2019 na 

podlagi mnenja Komisije za 

izvolitve v nazive sprejel sklep, 

da se prim. dr. Maja Šeruga, dr. 

med., prvič izvoli v naziv 

docentke za področje interne 

medicine za dobo 5 let.  

Ob dosegi učiteljskega naziva 

na Visoki zdravstveni šoli v 

Celju ji iskreno čestitamo in 

ţelimo veliko strokovnih 

uspehov še naprej. 

 
Vodstvo 
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OBVESTILO – 

SPREMEMBA 

DELOVNEGA ČASA 

BLAGAJNE BOLNIŠNICE 

 

S 14. 10. 2019 uvajamo nov 

spremenjen obratovalni čas 

blagajne bolnišnice, ki bo od  

7.15 – 14.45.  

Izven delovnega časa deluje 

blagajna za plačevanje 

zdravstvenih storitev v 

Urgentnem centru bolnišnice 

24 ur.  

 
Mag. Melita Vratar, preizk. rač. 

Vodja Finančno – računovodske službe 

 

 

ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 

 Torek: 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Poškodba hrbtenjače pri 

otroku«, predaval je 

Borislav Blagojević, dr. 

med. (predavalnica na 

Otroškem odd.).  

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Odd. za perioperativno 

medicino, z naslovom 

 »ATLS«, predavali 

sta Katja Škaper, dr. med. 

in Petra Forjan, dr. med., 

spec. anest., rean. in 

periop. int. med.  (konzilij 

Odd za perioperativno 

medicino). 

- Sestanek Delovne 

skupine za  interne 

standarde (knjiţnica, V. 

nadst. Krg. bloka). 

 Sreda: 

- Stojnica ob Roţnatem 

oktobru  (pritličje krg. 

bloka). 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Temeljni postopki 

oţivljanja - obvezne 

vsebine (TPO)  teoretični 

in praktični del«, predavali 

ao: Mojca Horvat, dr. 

med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med., Uroš 

Raščan, dipl. zn. in  mag. 

Marija Zrim, dipl. m. s.  (v 

prostoru simulacijskega  

centra v Urgentnem 

centru).   

 Četrtek: 

- Predavanje 

»Zdravljenje s 

protigljivičnimi 

učinkovinami v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota 

v letih 2015 – 2017 in 

pregled uspešnosti 

zdravljenja  okuţbe z 

Clostridium difficile v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota, predavala je asist. 

dr. Alenka Kovačič, mag. 

farm., spec. (Infekcijski 

oddelek).  

- Izobraţevanje 

HACCP-varno delo z ţivili 

in s sredstvi za sanitacijo 

(Sluţba bolnišnične 

preharne in dietoterapije). 

- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

 Petek: 

- Uradna otvoritev CT 

aparata, prenovljenega dela 

bolnišnične lekarne z 

aseptiko, izvajanja 

koronarografij in Razvojne 

ambulante s centrom za 

zgodnjo obravnavo in 

obisk ministra za zdravje 

Aleša Šabedra.  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

 - Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« bo  Luka Roškar, 

dr. med., spec. gin. in   

porod., tema oddaje: »Rak 

maternice v  pomurski 

regiji«. 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Odd. za perioperativno 

medicino, z naslovom 

»ALS«, predavali bosta 

Helena Marija Gyuran, dr. 

med. in Alja Beznec, dr. 

med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med. (konzilij 

Odd za perioperativno 

medicino). 

- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 Torek: 

- Direktor Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int. bo sodeloval v 

radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota 

na Murskem valu; tema 

oddaje: »Nove pridobitve 

v murskosoboški 

bolnišnici«. 

-  10. seja strokovnega  

sveta Splošne  bolnišnice 

Murska Sobota   

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Kartagenerjev sindorm«, 

predavala bo Helena Klar, 

dr. med. (predavalnica na 

Otroškem odd.). 

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Vloga medicinske 

sestre pri zdravstveni 

obravnavi  bolnika z 

imunoterapijo (osa, 

čebela)«, predavala bo 

Tatjana Zadravec, dipl. m. 

s. (knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 - Izobraţevanje in 

usposabljanje zaposlenih v 

Sluţbi bolnišnične 
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prehrane in dietoterapije za 

varno delo z ţivili-

HACCP- 2 del.  

 Četrtek: 

-  Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

- Strokovno srečanje 

kardiovaskularne sekcije 

(jedilnica Sluţbe 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije). 

 Petek: 

- Splošna bolnišnica 

Murska Sobota - Delovna 

skupina za oskrbo 

kronične rane v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota 

in Strokovno društvo 

medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov 

Pomurja organizirata »10. 

pomurski  simpozij o 

kronični rani in 6. 

mednarodni« z naslovom: 

»Izzivi na področju oskrbe 

bolnikov s kronično rano« 

(Hotel Radin Radenci).   

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom »Osteotomije  

ob kolenu«, predaval  bo 

Marko  Hanc, dr. med., 

spec. ortoped (konzilij 

Oddelka za ortopedijo). 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN  

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
418 

ŠTEVILO BOD: 2061 

LEŢALNA DOBA: 4,44 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
17 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 

14 

 

 

             
Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 

Misel 

»Ljubi vse, zaupaj nekaterim, 

slabo ne naredi nikomur.« 

(William Shakespeare) 

 

 

 

 

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/

