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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM: 28. 10. 2019                                          Štev.: 899

NOVI KRVODAJALEC 

STOKRATNIK 

 
V četrtek 24. 10. se je med 

krvodajalce rekorderje, ki so 

kri darovali ţe 100-krat, vpisal 

še gospod Joţe Poldauf. Tako 

se je seznam rekorderjev 

stokratnikov povečal na število 

68. Čestitke g. Poldaufu ob tem 

humanem dejanju in naj mu 

zdravje dobro sluţi. 

 
ETD Murska Sobota 

 

 

12. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE 

V torek, 22. 10., ob 12. 30 je v 

knjiţnici kirurškega bloka 

potekala 12. seja Strokovnega 

sveta zdravstvene nege z 

naslednjim dnevnim redom: 

1. Pregled  in potrditev 

zapisnika 11. seje; 

2. Strokovna tema - 

predstavitev primera 

dobre prakse; 

3. Kompetence v 

zdravstveni negi; 

4. Kakovost v zdravstvu 

 Varnostni 

odkloni - analiza 

in elektronski 

obrazec 

 Izvajanje 

pogovorov o 

varnosti, 

varnostne vizite 

5. Pobude in predlogi. 

 

Metka Lipič Baligač je 

predstavila izvedbo 10. 

Simpozija o kronični rani, ki je 

potekal v Radencih in se vsem 

sodelujočim in predavateljem 

zahvalila za odlično 

organizacijo in visok strokovni 

nivo simpozija. 

Marjeta Nemeš je predstavila 

kot primer dobre prakse timsko 

obravnavo v naši bolnišnici: 

Sum na disekcijo aorte: 

krvaveči feokromociton. 

 

Sprejeta sta bila sledeča sklepa: 

Samo izobraţevanja v okviru 

modrih sred se lahko 

uveljavljajo za pridobitev 

kreditnih točk preko Zbornice- 

Zveze za medicinske sestre. 

Glavne in odgovorne 

medicinske sestre so dolţne in 

odgovorne zagotoviti, da se 

modrih sred udeleţujejo 

sodelavci s področja ZN, 

predvsem novo zaposleni in 

mlajši, ki potrebujejo 

edukacijo. 

S 1. 11. 2019 začne veljati 

pravilo, da dijaki, ki prihajajo 

na PUD, pred začetkom 

usposabljanja vsakokrat dajo 

svoje mobitele odgovorni 

medicinski sestri, po končanem 

delu dobijo telefone nazaj. 

Izpostavljeno je bilo, da 

moramo zaposleni biti vzgled 

glede rokovanja oz. neuporabe 

mobitelov med delovnim 

procesom.  

Ponovno bodo vse 

izobraţevalne ustanove, od 

koder prihajajo pripravniki, 

zaprošene, da le ti prihajajo s 

svojimi uniformami.  

Do 1. 1. 2020 je potrebno 

narediti razpored dela delavcev 

z upoštevanjem določila, da 

delavec sme delati 28 nedelj in 

8 praznikov letno. Kadrovsko – 

pravno področje bo ena od točk 

na naslednjem strokovnem 

svetu ZN. 

Do 5. 11. je potrebno Mariji 

Flisar, koordinatorici za 

paliativno oskrbo v bolnišnici 

poslati imena oseb, ki so 

oddelčni koordinatorji za 

paliativno oskrbo. 
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege 

Pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege 

 

 

13. SEJA SVETA ZAVODA 

V torek, 22. 10., ob 15. uri je v 

knjiţnici kirurškega bloka 

potekala 13. seja Sveta zavoda 

z naslednjim dnevnim redom: 

1. Obravnava in potrditev 

zapisnika 12. redne 

seje; 

2. Poročanje direktorja o 

tekočem poslovanju in 

o izvrševanju sprejetih 

sklepov; 

3. Sprememba dela 

poslovnika o delu sveta 

zavoda; 

4. Predstavitev poslovanja 

(januar-september); 

5. Obravnava in sprejem 

Poročila o izvajanju 

sanacijskega programa 

julij-september; 

6. Sprejem sklepa o 

izvajanju posebnega 

programa dela za 

posege na arterijah in 

venah; 
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7. Poročanje »Program in 

aktivnosti SB Murska 

Sobota za obvladovanje 

čakalnih dob v letu 

2019«, za obdobje julij-

september 2019; 

8. Čakalne dobe; 

9. Pobude, predlogi in 

vprašanja članov sveta 

zavoda; 

10. Razno. 

 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

Sklep k tč. 1: svet zavoda SB 

MS potrdi zapisnik in sklepe 

12. redne seje sveta zavoda z 

dne  22.  8.  2019. 

Sklep k tč 3: Svet zavoda SB 

MS potrjuje spremembo 

poslovnika o delu sveta zavoda 

kot je bilo predlagano v 

gradivu.  

Sklep k tč. 4: Svet zavoda SB 

MS se je seznanil s 

poslovanjem bolnišnice v 

obdobju januar-september 

2019. 

Sklep k tč. 5: Svet zavoda SB 

MS se je seznanil s poročilom o 

izvajanju sanacijskega 

programa julij-september 2019 

in s poročilom o delovni 

uspešnosti. 

Članom sanacijske uprave SB 

MS se v skladu s tabelo in 

poročilom o delovni uspešnosti 

izplača delovna uspešnost za 

povečan obseg dela za 

izvajanje posebnega vladnega 

projekta za zagotovitev 

poslovne in plačilne stabilnosti 

javnih zdravstvenih zavodov za 

mesec julij 7 % osnovne plače, 

za mesec avgust 10 % osnovne 

plače in za mesec september v 

višini 10 % osnovne plače. 

Sklep k tč. 6:  
Svet zavoda SB MS soglaša s 

predlaganim povečanim 

obsegom operacij na oţilju - 

krčne ţile v okviru posebnega 

programa za skrajševanje 

čakalnih dob.  

Svet zavoda SB MS potrjuje 

razglasitev operacij na oţilju - 

arterije in vene za poseben 

program na ravni 

javnozdravstvenega zavoda 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota v predlaganem obsegu 

40 posegov na leto z namenom 

skrajševanja čakalnih dob in 

soglaša s plačevanjem 

zaposlenim zavoda po 

podjemnih pogodbah za 

opravljeno delo izven rednega 

delovnega časa. Razglasitev 

velja za obdobje 1. 11. 2019-

31. 12. 2019. 

Sklep k tč. 7: Svet zavoda SB 

MS sprejme in potrdi poročilo 

za tretje kvartalno obdobje 

julij-september 2019 glede 

izvajanja Programa in 

aktivnosti SB Murska Sobota 

za obvladovanje čakalnih dob v 

letu 2019. 

Sklep k tč. 8: Svet zavoda SB 

MS se je seznanil s stanjem 

čakalnih dob na dan 30. 9. 

2019. 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

Odnosi z javnostmi 

 

 

OBVESTILO O 

CEPLJENJU ZA 

SEZONSKO GRIPO V 

OBDOBJU 2019/2020 

 

Gripa predstavlja veliko 

groţnjo za javno zdravje in ima 

velik vpliv na obolevnost in 

umrljivost. Bolezen pri mladih 

bolnikih brez kroničnih bolezni 

večinoma poteka kot nekaj 

dnevno vročinsko stanje z 

respiratorno simptomatiko in 

bolečinami v mišicah in 

sklepih. Pri bolnikih s 

kroničnimi boleznimi, pri  

starejših bolnikih, pri dojenčkih 

in nosečnicah pa bolezen lahko 

poteka s teţjo klinično sliko s 

pogostimi zapleti in višjo 

smrtnostjo. Najučinkoviteje se 

pred gripo zavarujemo z 

vsakoletnim cepljenjem, zato 

je cepljenje priporočljivo za 

vse, ki ţelijo sebe in svoje 

bliţnje zaščititi pred 

boleznijo. Cepljenje proti gripi 

je še zlasti priporočljivo za 

kronične bolnike, starejše 

osebe, majhne otroke (od 6 

mesecev do 2 let starosti) in 

nosečnice. Cepljenje je 

priporočljivo tudi za osebe, ki 

so pri svojem delu 

izpostavljene nevarnosti 

okuţbe ali pri delu lahko 

prenesejo okuţbo na druge 

osebe, še posebno to velja za 

zdravstvene delavce in 

sodelavce ter druge nujne 

sluţbe (NIJZ). 

V sezoni 2019/2020 bo na 

voljo cepivo VaxigripTetra,  

ki je štirivalentno cepivo 

proti gripi (razcepljeni virioni, 

inaktivirano). Sestava cepiva 

ustreza priporočilom Svetovne 

zdravstvene organizacije (za 

severno poloblo) in določilom 

Evropske zveze za sezono 

2019/2020. Cepivo 

VaxigripTetra je indicirano za 

preprečevanje gripe, ki jo 

povzročajo dva podtipa virusa 

influence A in dva tipa virusa 

influence B, vsebovani v 

cepivu. Cepivo se daje 

intramuskularno ali subkutano. 

 

Obveščamo vas, da bomo  s 

cepljenjem proti sezonski 

gripi začeli v začetku 

novembra. Vodstvo 

bolnišnice se je tudi letos 

odločilo, da za zaposlene 

cepljenje ostane brezplačno. 

Kronične bolnike cepimo po 

ustaljenem protokolu. 

Cepljenja za zunanje občane  

ali prodaje cepiva  ne 

izvajamo.  

Cepljenje za zaposlene bomo 

izvajali  v mesecu novembru 

in decembru  predvidoma ob 



 3 

torkih    od 10. -11. ure  v 

ambulanti za izolacijo v 

Urgentnem centru. S sabo 

prosim obvezno imejte  

cepilno knjiţico. V primeru 

potrebe bomo dodali še dodatne 

termine. 

Za pridobivanje dodatnih 

informacij  nas  lahko 

kontaktirate (ZOBO, SOBO) 

ali poiščete več  informacije na  

internetnih strani:  

NIJZ:http://www.nijz.si/sl/info

rmacije-o-cepivih-cepiva-in-

specificni-imunoglobulini .  
    *Cepivo VaxigripTetra lahko 

vsebuje sledi jajc kot je ovalbumin, 

ter neomicina, formaldehida in 

oktoksinola-9, ki se uporabljajo v 

procesu izdelave zdravila. 

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

SOBO 

 

2. IZOBRAŢEVALNI DAN 

BOLNIŠNICE ZA 

GINEKOLOGIJO IN 

PORODNIŠTVO KRANJ 

V petek 25. 10. 2019 sva se s 

sodelavko Sašo Lainšček, dipl. 

babico udeleţili strokovnega 

izobraţevanja v Kranju pod 

naslovom 2. izobraţevalni dan 

bolnišnice za ginekologijo in 

porodništvo Kranj. Glavna 

tematika v treh sklopih je bila 

Zastoj v rasti ploda. 

Predstavljeni so bili različni 

vidiki obravnave takšnih 

nosečnic, s primarnega in 

sekundarnega zdravstvenega 

nivoja. Poudarjena je bila 

obravnava nosečnice s strani 

babic v porodni sobi (porod 

novorojenčka, ki je zaostal v 

rasti in utero), dipl. m. s. v 

enoti otroške intenzivne nege in 

patronaţne medicinske sestre 

(obravnava takšnega 

novorojenčka v domačem 

okolju in pomoč materam). 

Predavali so ginekologi, 

pediatri, babice iz porodnišnice 

Kranj ter patronaţna 

medicinska sestra. Zajeli so 

tematiko od nosečnosti do 

poroda in multidisciplinarno 

obravnavo zdravstvenega 

osebja v zdravstvenih 

ustanovah kot tudi na domu. 

Predavanja so bila zelo izčrpna 

in poučna. Po vsakem sklopu 

predavanj je bil čas namenjen 

diskusiji.  

Tekom dneva so skupinsko 

organizirali oglede 

prenovljenega porodnega 

bloka,  ki ima 5 porodnih sob, 

ki so opremljene s sodobno 

tehnologijo. 

Vodstvu bolnišnice se 

zahvaljujeva, da nama je 

omogočilo udeleţbo na 

strokovnem izobraţevanju. 

 
Anja Prša, dipl. babica  

 

 

SEKCIJA MEDICINSKIH 

SESTER IN 

ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV V URGENCI 
 

Sekcija medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v 

Urgenci je dne 24. in 25. 10. 

2019 v Termah Čateţ 

organizirala strokovno 

izobraţevanje na temo 

Urgentni pacient – več kot 

samo zdravstvena obravnava, 

katerega smo se udeleţili tudi 

zaposleni v Urgentnem centru. 

V treh sklopih predavanj je bilo 

predstavljeno forenzično 

področje urgentne medicine in 

specifično sodelovanje 

zdravstvenih delavcev s 

policisti, kriminalisti in toţilci 

pri tistih pacientih, ki so 

predmet policijske oziroma 

kriminalistične obravnave. 

V drugem delu je bila 

predstavljena problematika 

alergij, s katerimi se urgentne 

sluţbe pogosto srečujejo. 

Delovna skupina ortopedskih 

tehnologov je za seminar 

pripravila program z učnimi 

delavnicami s področja 

imobilizacije zgornjih okončin 

in obravnavo zgodnjih in 

poznih zapletov, ki lahko pri 

tem nastanejo. Kako zahtevno, 

zanimivo in dinamično je 

področje našega dela pa smo 

spoznali v okviru prostih tem in 

prikazov primerov, ki so jih 

pripravili predavatelji, ki se pri 

svojem delu srečujejo z 

urgentnimi pacienti iz različnih 

kliničnih področij. 

Na seminarju so bile izvedene 

tudi volitve, kjer je bila 

izvoljena nova predsednica in 

nov izvršilni odbor Sekcije 

medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v 

Urgenci, podeljena so bila tudi 

priznanja. Vsako tako srečanje 

in konstruktivna izmenjava 

mnenj je koristna za naše 

vsakdanje delo in vsekakor 

pomoč in spodbuda za boljšo in 

kvalitetnejšo zdravstveno 

obravnavo pacientov. Teden 

smo tako zaključili polni 

novega strokovnega znanja, 

optimizma in delovnega elana 

za naprej za paciente, ki nas 

potrebujejo. 

 
Jožica Forjan, dipl. m. s. 

 

 

STROKOVNO INTERNO 

IZOBRAŢEVANJE-  

APLIKACIJA ZDRAVIL 

Predvidena termina v letošnjem 

letu za izobraţevanje o 

aplikaciji zdravil, ki ga  izvaja 

asist. dr. Alenka Kovačič, mag. 

farm., spec. sta 12. in 26. 

november, ob 14. uri v 

knjiţnici, v 5. nadstropju 

kirurškega bloka in bo 

predvidoma trajalo 2 uri. Ob 

koncu bo sledil evalvacijski 

test. Udeleţenci prejmejo tudi 

potrdilo o usposabljanju. Vodje 

oddelkov prosim, če  

http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
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posredujejo seznam zaposlenih 

na e-mail: natasa.kreft@sb-

ms.si. Izobraţevanja se lahko 

udeleţijo tudi tisti zaposleni, ki  

niso pozitivno opravili 

evalvacijskega testa. 
 

 Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.– 

soc. manag 

 

 

 

SEMINARA UNIRECA 

DROE 

V petek, dne 25. 10. 2019, sem 

se udeleţila seminarja Unireca 

DROE, Dinos d.d. v Mariboru, 

z naslovom Ravnanje z 

odpadno embalaţo, s 

poudarkom na spremembah 

zakonodaje. 

V lanskem letu je v veljavo 

stopila spremenjena uredba o 

ravnanju z embalaţo in 

odpadno embalaţo, ki bi naj z 

začasnimi ukrepi, do 

interventnega zakona o odvozu 

nakopičene odpadne embalaţe, 

olajšala ţivljenje komunalnim 

podjetjem. Na Ministrstvu za 

okolje in prostor so 

pojasnjevali, da zaradi kupov 

odpadne embalaţe obstaja 

tveganje za varstvo okolja in 

zdravje ljudi in sicer občutno 

povečana količina komunalne 

odpadne embalaţe, ki ostaja  

pri izvajalcih javne sluţbe 

predhodno skladiščena dalj 

časa, je resen higienski 

(zdravstveni) in okoljski 

problem, saj je komunalna 

odpadna embalaţa onesnaţena 

z ostanki hrane in pijač. 

Obenem pa izvajalci ne morejo 

več zagotavljati protipoţarnih 

ukrepov. 

Zaradi predolgega skladiščenja 

komunalne odpadne embalaţe 

na prostem se izgublja njena 

uporabna in prodajna vrednost, 

saj odpadnih embalaţnih 

materialov ni več mogoče 

reciklirati ampak le še termično 

obdelati. V Republiki Sloveniji 

ni zadostnih kapacitet za 

termično obdelavo odpadkov, 

zato je treba odpadke, ki bi jih 

bilo mogoče reciklirati v 

Sloveniji, pošiljati v tujino. 

Navedeno pomeni še višje 

stroške obdelave; posledično pa 

še večjo nezaţelenost 

prevzemanja tovrstne 

embalaţe. 

Na napisan interventni zakon je 

bilo spisanih več kot 2000 

pripomb, tako, da se pogajanja 

iz lanskega leta nadaljujejo 

medtem, ko so se napovedi iz 

lanskega leta uresničile in sicer 

so se cene iz naslova prevzema 

odpadne embalaţe ţe povečale. 

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž. 

Vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 

 Ponedeljek: 

- Učne mednarodne 

kirurške delavnice - 

TAPP hernioplastika, 

pod vodstvom 

predstojnika 

Kirurškega oddelka dr. 

Radenka Koprivice. 

 Torek: 

- Učne mednarodne 

kirurške delavnice - 

TAPP hernioplastika, 

pod vodstvom 

predstojnika 

Kirurškega oddelka dr. 

Radenka Koprivice. 

- 12. seja  Strokovnega 

sveta zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice 

Murska Sobota (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

- 13. seja Sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošne bolnišnice 

Murska Sobota (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Astma 

pri otroku«, predavala je 

Andreja Nemec, dr. med., 

spec. pediater 

(predavalnica na 

Otroškem odd.). 

 Sreda: 

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Okuţbe povezane z 

zdravstvom v   izzivih 

sedanjosti«, predavala je 

Marija Kohek, 

M.Sc.(AUSTRIJA), dipl. m. s. – 

SOBO (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

 Četrtek: 

- Predavanje Higiena rok 

za študente ECM, 

predavala je Marija 

Kohek, M.Sc.(AUSTRIJA), 

dipl. m. s. – SOBO 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 Ponedeljek: 

- Marija Kohek, 

M.Sc.(AUSTRIJA), dipl. m. s. 

– SOBO bo sodelovala v 

radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota 

na Murskem valu; tema 

oddaje: »Jubilejni 10. 

pomurski in 6. 

mednarodni simpozij o 

kronični rani«. 

 - Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« bo Jurij Miloš 

Borovšak, dr. med., spec. 

patolog, predstojnik 

Oddelka  za patologijo, 

tema oddaje: »Alkohol in 

Prekmurci«. 

- Varstvo pri delu in  

poţarna varnost (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

 

 

mailto:natasa.kreft@sb-ms.si
mailto:natasa.kreft@sb-ms.si
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 Torek: 

- Varstvo pri delu in  

poţarna varnost 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN  

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
446 

ŠTEVILO BOD: 2141 

LEŢALNA DOBA: 4,39 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
18 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 

6 

 

 

             
Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 

Misel 
»Ne boj se počasne rast. Boj se 

stati na mestu.« 

(Neznan  avtor) 

 

 

 

 

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/

