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STROKOVNO SREČANJE 

ZDRAVNIKOV IN 

MEDICINSKIH SESTER ZA 

OBVLADOVANJE OKUŢB, 

POVEZANIH Z 

ZDRAVSTVOM 

V četrtek, 28. 11. 2019 je na 

Golniku potekalo strokovno 

srečanje zdravnikov in 

medicinskih sester za 

obvladovanje okuţb, povezanih 

z zdravstvom. Organizirano je 

bilo s strani Ministrstva za 

zdravje. V okviru strokovnih 

vsebin so bili predstavljeni 

številni izdelki in pripomočki, 

ki so lahko v pomoč pri 

zagotavljanju kakovostne in 

varne obravnave bolnikov. 

Prikazali so naprave za 

razkuţevanje prostorov, 

površin in pripomočkov, ki 

delujejo na osnovi vodikovega 

peroksida, UV-C ţarkov oz. 

ozona. V naši bolnišnici smo 

vse predstavljene tehnologije 

ţe spoznali ali jih celo 

uporabljamo. Kot novost so 

predstavili aplikacijo za 

spremljanje aktivnosti higiene 

rok, s katero lahko skrajšamo 

čas vnosa podatkov, istočasno 

pa omogoča različne analize. 

Prikazali so tudi pametno 

aplikacijo za pametni nadzor 

razkuţevanja površin in 

pripomočkov. Predstavili so 

večplastne rjuhe, ki jih po 

uporabi odstranimo. Morda bi 

bile primerne v Urgentnem 

centru oziroma v intenzivnih 

enotah. 

Posebej so poudarili, da nobena 

tehnična rešitev ne more 

nadomestiti natančnega dela z 

bolniki, ustreznega čiščenja s 

strani čistilne sluţbe. 

Pomemben je timski, sistemski 

pristop k obvladovanju okuţb, 

povezanih z zdravstvom, ki ga 

lahko dopolnimo z ustreznimi 

rešitvami. 

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

 

 

DRUŢINI PRIJAZNO 

PODJETJE – DAN DELO 

DRUŽINA 

 
V sredo, dne 11.12.2019 bo 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota kot nosilka polnega 

certifikata Druţini prijazno 

podjetje sodelovala pri akciji 

DAN DELO DRUŢINA 2019. 
Na ta dan se spodbuja 

zaposlene, da gredo 

pravočasno, torej po vseh 

odsluţenih urah, domov. 

Pogosto smo tudi, ko pridemo 

domov še vedno priklopljeni na 

sluţbo preko e-pošte, klicev, 

ipd. Pomembno je, da se 

zaposleni po 8-urnem čim bolj 

efektivnem delu zna odklopiti 

od sluţbe v prostem času in, da 

nam “fiksiranje” na elektronske 

naprave ne krade pozornosti do 

naših druţinskih članov – otrok 

in partnerjev. 

Z akcijo se ţeli spodbuditi 

razmislek o pomenu 

usklajevanja zasebnega in 

poklicnega ţivljenja ter o 

organizacijskih kulturah, ki v 

središče postavljajo 

produktivno, spoštljivo 

sodelovanje z zaposlenimi, 

kajti le takšne organizacijske 

kulture lahko prinašajo večjo 

produktivnost, inovativnost, 

kreativnost in posledično večjo 

dodano vrednost pri 

poslovanju.  

Torej naj bo 11. 12. 2019 

DAN, ko gremo pravočasno IZ 

sluţbe in dan preţivimo s svojo 

druţino. 

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž. 

Vodja tima Družini prijazno podjetje 

 
 

 

OBVESTILO O 

CEPLJENJU ZA 

SEZONSKO GRIPO V 

OBDOBJU 2019/2020 

Obveščamo vas, da se bo 

cepljenje proti sezonski gripi 

zaradi teţav pri dostavi cepiva 

lahko ponovno   nadaljevalo  za 

naše zaposlene predvidoma 5. 

12. 2019 po 13. uri v ambulanti 

Infekcijskega oddelka. 

Cepljenje za zaposlene bomo 

nadaljevali  predvidoma ob 

torkih in četrtkih,  od 13. do 14. 

ure  v Infekcijski ambulanti. 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  
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internetnih strani:  

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

macije-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 

 

 

OBVESTILO 

V mesecu novembru je bilo 

oprano 114.986 kg perila.   

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž. 

Vodja Službe za oskrbo s tekstilom  

 

 

ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 

 Ponedeljek: 

-Nataša Kreft, dipl. m. 

s., mag. zdr. – soc. manag.  

je sodelovala v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na 

Murskem valu; tema 

oddaje: »Predstavitev 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

na Kosovu«. 

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« je bil Marko 

Hanc, dr. med., spec. 

ortoped, tema oddaje: 

»Degerativne spremembe 

telesa in sklepov in 

zdravljenje  artroze«. 

- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 Torek: 

        - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Uroinfekt pri otrocih«, 

predavala je Samantha 

Malok, dr. med., spec. 

pediater (predavalnica na 

Otroškem odd.).  

- Izobraţevanje 

»Aplikacija terapije«,  

predavala je dr. asist. 

Alenka Kovačič, mag.   

farm. (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

 Sreda: 

- Oţji kolegij 

zdravstvene nege 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka). 

 Četrtek: 

 - Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

 

 Petek:  

   -Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 Ponedeljek: 

- Učne mednarodne 

kirurške delavnice TAPP 

HERNIOPLASTIKA, pod 

vodstvom vodje kirurških 

dejavnosti dr. Radenka 

Koprivice. 

- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica V. 

nadst. krg. bloka) 

 Torek: 

- Učne mednarodne 

kirurške delavnice TAPP 

HERNIOPLASTIKA, pod 

vodstvom vodje kirurških 

dejavnosti dr. Radenka 

Koprivice. 

 

        - Delovni sestanek 

Delovne skupine za interne 

standarde v zdravstveni negi 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka).  

        - Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica, V. 

nadst. krg. bloka). 

        - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Klopni 

meningoencefalitis«, predavala 

bosta Zdravko Roškar, dr. 

med., spec. pediater, 

predstojnik Otroškega odd. in  

Helena Klar, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.). 

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Okuţbe povezane z 

zdravstvom v   izzivih 

sedanjosti«, predavali bodo dr. 

Emil Pal, dr. med. spec. inf. - 

ZOBO in Marija Kohek, 

M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. m. s. – 

SOBO, Bojana Vodeb Mesarič, 

dipl. sanit. inţ. (knjiţnica, V. 

nadst. krg. bloka).   

- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica, V. 

nadst. krg. bloka). 

 Četrtek: 

 - Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (knjiţnica, V. 

nadst. krg. bloka). 

 Petek:  

 - Sestanek direktorjev 

bolnišnic z ministrom za 

zdravje na Ministrstvu za 

zdravje.   

 
Darja Cigut 

Tajništvo 
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
455 

ŠTEVILO BOD: 2180 

LEŢALNA DOBA: 4,40 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
3 

            Sladjana Čerpnjak 
Služba ZEPA 

Misel 

»Obstajajo ljudje, ki jim lahko 

poveš tisoče besed, pa te ne bodo 

razumeli. So pa tudi ljudje, ki te 

bodo razumeli, četudi nič ne 

poveš.« 
(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/

