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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 17                             DATUM: 9. 12. 2019                                          Štev.: 905

t 

OBVESTILO O 

CEPLJENJU ZA 

SEZONSKO GRIPO V 

OBDOBJU 2019/2020 

Obveščamo vas, da se bo 

cepljenje proti sezonski gripi 

nadaljevalo  za naše zaposlene 

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  

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 

 

 

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 

 

 

10. NACIONALNA 

KONFERENCA 

OBVLADOVANJA 

SLADKORNE BOLEZNI, 

2019 

 

28. novembra se je v Ljubljani 

odvijala 10. NKOSB 2019, na 

kateri smo se aktivno udeleţili. 

V ospredju je bil Nacionalni 

plan za obvladovanje 

sladkorne bolezni 2020-2030 

in primeri dobrih praks, 

vpeljani v nacionalnem planu. 

Med odlično ocenjenimi 

primeri dobrih praks smo 

predstavili tudi pomursko 

regijo z našo SB in 

zdravstvenimi domovi regije 

prek delovne skupine za 

multidisciplinarno obravnavo 

sladkorne bolezni v Pomurju, v 

sodelovanje s celjsko regijo oz. 

SB Celje in SB Topolšica. 

Predstavitev je bila 

»Integracija diabetičnega e-

kartona za področje 

sladkorne bolezni in 

povezovanje med primarno 

in sekundarno ravnijo«. 

Namen poenotenja 

informacijskega sistema  

(diabetični e-karton) med 

primarno in sekundarno ravnjo 

je izboljšati in optimizirati 

samo obravnavo bolnikov s 

sladkorno boleznijo ter s tem 

tudi izboljšati dostopnost do 

zdravstvenih storitev. S 

poenotenjem informacijskega 

sistema ţelimo preprečiti 

podvajanje preiskav, napotitev, 

terapije in »izgubljanje« 

bolnikov ter nenazadnje 

zmanjšanje nepotrebnih 

stroškov. 

V sodelovanju z Infonetom 

imamo instalirani diab. e-

karton v celotnem Pomurju in 

smo ţe v fazi edukacije 

uporabe in testiranja. 

Organizatorji nacionalne 

konference so sklenili, da je to 

primer dobre prakse za celo 

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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Slovenijo. Ponosni smo na vso 

prizadevanje v zadnjih letih v 

prid boljše obravnave 

diabetesa. 

V posebnem sklopu je bil 

predstavljen projekt Svetovne 

zdravstvene organizacije v 

sodelovanju z MZ, NIJZ, ZZZS 

in sodelujoče fokusne skupine 

pomurske, koprske in celjske 

regije. Kot regija smo bili 

pohvaljeni, da je naše Pomurje, 

kljub še vedno niţjemu številu 

diab. timov in visoke 

prevalence diabetesa v regiji 

(več od slovenskega 

povprečja), v zadnjih letih 

napredovalo. Posebej so 

poudarili obstoj diab. 

posvetovalnic v zdr. domovih v 

regiji, pripravo in uporabo 

priporočil za oskrbo 

sladkornega bolnika in izvedbo 

izobraţevanj za zdr. delavce z 

namenom poenotenja oskrbe in 

nenazadnje prizadevanje v 

smeri boljše informacijske 

povezanosti med ZD in našo  

bolnišnico (diab. e-karton). 

   Diabetični e-karton smo 

predstavili tudi na strokovnem 

srečanju Digitalizacija v 

zdravstvu 7. novembra v 

Zrečah in smo bili odlično 

ocenjeni. 

Ob tej priloţnosti se iskreno 

zahvaljujem za vso 

prizadevanje in vloţen trud 

delovni skupini in vsem 

sodelujočim, prav tako za 

podporo s strani naše uprave in 

nadrejenim in uprave vseh ZD 

v regiji. Nenazadnje velika 

zahvala naši diabetični sluţbi in 

vsem sodelavcem za 

strokovnost in izjemno timsko 

delo. 
 

Zorancho Trpkovski, dr.med.spec. 
Vodja odseka za endokrinologijo in 

diabetologijo  

 

 

OGLED PRALNICE 

ŠINKOVEC, ŠKOFJA 

LOKA 

Dne 3. 12. 2019 smo Bojana 

Vodeb Mesarič, Olga Kozar ter 

Vinko Ošlaj, zaposleni v SOT, 

obiskali pralnico v Škofji Loki.  

Pralnica Šinkovec, negovanje 

tekstilij, deluje na področju 

pralništva ţe več kot 35 let in 

pokrivajo različne segmente 

obdelave perila. Na segmentu 

bolnišničnega perila so največji 

v Sloveniji saj obdelujejo 

bolnišnično perilo UKC LJ. 

Pralnico sestavljajo trije objekti 

v dveh etaţah, ki so med seboj 

povezani.  Zaposlenih je več 

kot 100 ljudi in svoje delo 

opravljajo v 2 izmenah. 

Dnevno operejo, zlikajo in 

zloţijo več kot 22 ton 

bolnišničnega perila, ki je glede 

na vrsto umazanije eno 

najzahtevnejših za čiščenje. 

Skupina zagotavlja spoštovanje 

najstroţjih okoljevarstvenih in 

kvalitetnih certifikatov 

kakovosti. Pri tem so 

izpostavljeni ISO 14001:2015, 

RAL GZ992/1, RAL GZ992/2, 

RAL GZ992/3.  

Ogledali smo si vse prostore in 

najsodobnejše pralne postopke. 

Ugotovili smo, da svoje delo 

opravljamo več kot dobro ne 

glede na to, da se naši stroji po 

zmogljivosti od njihovih 

bistveno razlikujejo in delamo 

v prostorih, ki so z vsemi stroji 

zapolnjeni do zadnjega kotička. 

Najbolj nas je zanimala 

uporaba in zadovoljstvo aparata 

FINIŠER (robot za likanje 

delovnih uniform), ki v naši 

uporabi ne izpolnjujejo pogojev 

in standarda katerega smo si 

zastavili. Po videnem so 

njihove uniforme prav tako 

zlikane kot naše zato moramo v 

prihodnje zniţati naše 

standarde in sprejeti dejstvo, da 

je dnevno 2 tisoč uniform 

nemogoče zlikati z ročnim 

likalnikom. 
 

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 vodje kirurških 

dejavnosti dr. Radenka 

Koprivice. 

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost  

 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  

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost . 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Klopni 

meningoencefalitis«, predavala 

sta Zdravko Roškar, dr. med., 

spec. pediater, predstojnik 

Otroškega odd. in  Helena Klar, 

dr. med.  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Okuţbe povezane z 

zdravstvom v izzivih 

sedanjosti«, predavali so dr. 

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

ZOBO in Marija Kohek, 

M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. m. s. – 

SOBO, Bojana Vodeb Mesarič, 

dipl. sanit. inţ.  

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost  
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 Četrtek: 

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost  

 Petek:  

- Sestanek direktorjev bolnišnic 

z ministrom za zdravje na 

Ministrstvu za zdravje.   

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- Valentina Golob, dr. med., 

spec. pediatrije, bo sodelovala 

v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu; tema oddaje: 

»Dejavnosti Razvojne 

ambulante s centrom za 

zgodnjo obravnavo Splošne 

bolnišnice Murska Sobota« 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« bo 

Anita Vogrinčič Černezel, dipl. 

m. s., mag. zdrav. – soc. 

manag.; tema oddaje: 

»Rehabilitacija kardioloških 

bolnikov z vidika zdravstvene 

nege« 

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost (knjiţnica V. nadst. 

krg. bloka) 

 Torek:  

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost (knjiţnica V. nadst. 

krg. bloka) 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Nove 

smernice v prehrani dojenčka« 

predavala bo Andreja  Nemec, 

dr. med., spec. (predavalnica na 

Otroškem odd.)  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Ateroskleroza kot vzrok za 

nastanek AMI«, predavali bosta 

Anita Vogrinčič Černezel, dipl. 

m. s., mag. zdr. – soc. manag., 

in  Blanka Rajh, dipl. m. s., 

univ. dipl. org. (knjiţnica V. 

nadst. krg. bloka)   

 Četrtek: 

- Boţična delavnica 

prostovoljcev na Oddelku za 

Neakutno bolnišnično 

obravnavo 

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost (knjiţnica V. nadst. 

krg. bloka) 
 Petek:  
- Posvet na Ministrstvu za 

zdravje, na temo izmenjava 

dobrih praks pri izvajanju 

sanacijskih ukrepov bolnišnic v 

sanaciji 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev Oddelka 

za ortopedijo,  z naslovom 
»Nove smernice zdravljenja 

osteoporoze z osnovami 

patofiziologije kosti  (RANK-L)«, 
predavala bosta Tadej Ratnik, dr. 

med., in Slavko Kramberger, dr. 

med., spec.  ortoped, predstojnik 

Odd. za ortopedijo (konzilij 

Oddelka za ortopedijo) 
 

Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
454 

ŠTEVILO BOD: 2025 

LEŢALNA DOBA: 3,84 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
20 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
10 

         
    Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 

Misel 

»Ni velik človek ta , ki s svojo 

močjo ponižuje druge , velik je 

človek, ki male dviguje v nebo.« 
(spletni vir) 

 

 

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/

