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LETNIK: 17

DATUM: 23. 12. 2019
t
razporejanju prihodkov
in stroškov /odhodkov
po stroškovnih mestih);
7. Seznanitev s sodbo v
zadevi Petek;
8. Čakalne dobe;
9. Pobude, predlogi in
vprašanja članov sveta
zavoda;
10. Razno.

14. SEJA SVETA ZAVODA
V torek, 17. 12. 2019, ob 15.
uri je v knjiţnici kirurškega
bloka potekala 14. seja Sveza
zavoda z naslednjim dnevnim
redom:
1. Obravnava in potrditev
zapisnika 13. redne seje
ter
8.
in
9.
korespondenčne seje;
2. Poročanje direktorja o
tekočem poslovanju in
o izvrševanju sprejetih
sklepov;
3. Seznanitev z dopisom
zdravnikov Urgentnega
centra
4. Poslovanje bolnišnice v
obdobju
januar
oktober 2019
5. Plan notranjih revizij za
leto 2020;
6. Sprejem
dveh
pravilnikov SB MS
(Pravilnik o knjiţenju in
razporejanju prihodkov
in stroškov/odhodkov
po vrstah dejavnosti in
Pravilnik o knjiţenju in

Sprejeti so bili sledeči sklepi:
K tč. 1: Svet zavoda SB MS
potrdi zapisnik in sklepe 13.
redne seje ter 8. in 9.
korespondenčne seje.
K tč. 3: Sveta zavoda SB MS se
je seznanil z dopisom kirurgov
glede Urgentnega centra in
podpira vodstvo pri iskanju
rešitve.
K tč. 4: Svet zavoda SB MS se
je seznanil s poslovanjem
bolnišnice v obdobju januaroktober 2019, kot je bilo
predloţeno v obravnavo.
K tč. 5: Svet zavoda SB MS se
je seznanil s predlogom
dolgoročnega načrta revizij
2020-2022 z dopolnitvami
članov sveta zavoda in z njimi
soglaša.
K tč. 7: Svet zavoda SB MS se
je seznanil s sodbo v zadevi
Petek.
K tč. 8: Svet zavoda SB MS se
je seznanil s stanjem čakalnih
dob na dan 30. 11. 2019.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

Štev.: 907
OTVORITEV RAZVOJNE
AMBULANTE S CENTROM
ZA ZGODNJO
OBRAVNAVO

V sredo, 18. 12. je na novi,
enotni lokaciji v pritličju stare
porodnišnice uradno odprla
svoja
vrata
Razvojna
ambulanta s centrom za
zgodnjo obravnavo, ki deluje
od letošnjega julija. Tako je na
voljo
sedaj
6
sodobno
opremljenih ambulant, ki so
enostavno in prijazno dostopne
tudi za tiste gibalno najbolj
ovirane. Direktor bolnišnice
Bojan Korošec je ob tej
priloţnosti dejal, da so otroci
naše največje bogastvo, zato
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smo v bolnišnici zavestno šli v
projekt prenove prostorov stare
porodnišnice
za
namene
novega centra. Izrazil je
prepričanje, da bo s predanostjo
in voljo tamkajšnjih zaposlenih
zagotovo doseţen skupen cilj pomagati otrokom v vseh
razvojnih področjih. »Otroški
moţgani, tudi ranjeni ali
poškodovani
so
sposobni
velikih sprememb. Če ima
otrok v razvoju pravilno
spodbudo in podporo lahko
napreduje, če tega nima, bo izid
slabši. Zato smo tukaj, da
otrokom pomagamo v teh
zgodnjih letih krepiti njihov
razvoj na vseh razvojnih
področjih. Trudili se bomo še
naprej, da bodo imeli dobre
moţnosti za razvoj, druţine pa
vso našo podporo,« je povedala
zdravnica,
specialistka
pediatrije, Valentina Golob, ki
je zdravniško delo v razvojni
ambulanti prevzela v letošnjem
juliju.
Otvoritev so s
simpatičnim nastopom, ki
nikogar ni pustil ravnodušnega,
popestrili člani društva Soţitje,
predpraznično vzdušje in utrip
prihajajočih praznikov pa so s
petjem pričarali dijaki Srednje
zdravstvene
šole
Murska
Sobota
pod
mentorstvom
profesorja Edvarda Jakšiča.

BOŢIČNI KONCERT

V četrtek, 19. 12. ob 14. uri je
na tradicionalnem Boţičnem
koncertu za paciente in
zaposlene delček radosti in
predprazničnega
vzdušja
pričarala Vokalna skupina
Ţarek Društva medicinskih
sester, zdravstvenih tehnikov in
babic Pomurja. Za prijetno
povezovalno
besedilo
sta
poskrbela
dijaka
Srednje
zdravstvene
šole
Murska
Sobota.
Vse
zbrane
je
nagovoril
tudi
direktor
bolnišnice, Bojan Korošec.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

OBISK BOŢIČKA NA
OTROŠKEM ODDELKU

Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

V petek, 20. 12. 2019 je otroke,
hospitalizirane na Otroškem
oddelku obiskal Boţiček. Letos

je drugo leto zapored posebej
zanje priplezal po bolnišničnem
dimniku.
Ob
kulturnem
programu
Osnovne
šole
Bakovci je razveselil naše
najmlajše paciente ter skupino
otrok
iz
bliţnje
enote
Veverička
Vrtca
Murska
Sobota.
Ob
organizaciji
dogodka
se
najlepše
zahvaljujemo
plezajočemu
Boţičku
Urošu
Vučaku,
njegovemu »pomagaču« Juriju
Korošcu,
»neplezajočemu«
Boţičku
Antonu
Omarju,
Osnovni šoli Bakovci, dijakom
Srednje
zdravstvene
šole
Murska
Sobota,
osebju
Otroškega oddelka. Otrokom
ste pričarali resnično veselje!
Vodstvo

PRAZNIČNI ČAS V SB MS
Boţič je čas, ko naj bi v krogu
svoje druţine preţivljali in
proslavljali
enega
izmed
največjih krščanskih praznikov.
Ţal nekaterim to ni dano.
Mnogi zaradi bolezni morajo
praznike preţiveti v bolnišnici,
v bolniških posteljah, nekateri
pa jih preţivijo
na svojih
delovnih mestih. Medicinske
sestre
smo
ob
bolniki
štiriindvajset ur na dan, sedem
dni v tednu, 365 dni v letu,
torej tudi vse praznike in proste
dni. Prav Boţič pa je druţinski
praznik, ki ga, podaljšanega v
novoletne praznike, vsi ţelimo
preţiveti z druţino. Ţe deset let
sama ob praznikih ne deţuram,
a ravno boţične praznike
doţivljam empatično tako do
bolnikov, kot tudi do svojih
sodelavcev, kolegic, ki so te
dni v bolnišnici. Vedno se
spomnim tudi praznikov, ko
sem bila na svojem delovnem
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mestu, ob bolniški postelji tudi
sama.
Medicinske
sestre
ţivimo
zgodbe svojih pacientov. Ob
njih preţivimo več časa kot s
svojimi najbliţjimi, zato na
svoje paciente, ki jih imamo v
oskrbi, gledamo kot na svojo
druţino. Največkrat smo jim
velika opora v najteţjih
trenutkih ţivljenja; ob izgubi
zdravja,
ob
soočanju
z
neozdravljivo boleznijo, ob
bolečinah in stiskah. Zaradi
večje bliţine ob negovanju in
bolj osebnega odnosa, smo jim
ravno medicinske sestre steber,
ki jim pomaga nositi trpljenje
in nemoč. In to je ob boţičnih
in
novoletnih praznikih še
posebej izraţeno.
Teţko je pozabiti na svojo
druţino in se tudi ob praznikih
predano posvetiti pomoči in
negi potrebnim, saj si druţina
ravno v teh dneh ţeli v domu
svojo mamo, soprogo, skrbno
gospodinjo, ki pričara toplo
ognjišče in praznično vzdušje z
malimi pozornosti in obloţeno
mizo. Ko pa po opravljenem
delu ob bolniški postelji vidiš
hvaleţnost in zahvalo v očeh
bolnika, ko se v očeh velikokrat
zalesketajo tudi solze zahvale,
je to resnično poplačano.
Začuti se kot
nagrada za
plemenito dejanje. Tako je lepo
preţiveti praznične dni z njimi,
s svojimi bolniki.
Vsaka medicinska sestra, ki
svoj poklic doţivlja kot
poslanstvo, to začuti.
Na vseh
oddelkih
naše
bolnišnice se potrudijo in
pričarajo bolnikom praznični
utrinek; vsak oddelek ima lepo
okrašeno jelko, na nekaterih
oddelkih postavijo tudi jaslice
in razne okraske. Da praznike
začutijo vsi, bolniki, njihovi
svojci in tudi zaposleni.
Poskrbljeno je tudi za duhovno

oskrbo, v kuhinji pa poskrbijo,
da je tudi hrana bolj praznična,
tako, kot bi bila na domačih
mizah.
Kot vsako leto bomo tudi
letos, ţe enaindvajseto leto po
vrsti, pod vodstvom Gene
Virag s pevci Turističnega
društva Bratonci in mladimi
prostovoljci na boţični dan v
bolnišnici pričarali praznično
vzdušje.
Bolnikom
ter
sodelavcem, ki so ta dan na
svojih delovnih mestih, bomo
Boţič polepšali s pesmijo, z
nasmehom in s simboličnim
darilom.
Z veseljem tudi sama vedno
preţivim ta popoldan v
bolnišnici in ravno to naredi
moj boţični dan lepši in
bogatejši.
Najpomembnejše je, da ob
zdravljenju in strokovni skrbi,
še posebej v prazničnih dneh,
ne pozabimo na človečnost,
toplino in prijaznost. Predvsem
na toplo besedo tolaţbe, ki je
velikokrat
pomembna
kot
zdravljenje samo. Saj je ne
nazadnje sporočilo Boţiča
ravno to: osrečevati ljudi in jim
prinašati mir in toplino.
Metka Lipič Baligač., mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege

KOBO SESTANEK IN
INŠPEKCIJSKI NADZOR S
STRANI
ZDRAVSTVENEGA
INŠPEKTORATA ZA
PODROČJE
OBVLADOVANJA OKUŢB
V ponedeljek 16. 12. 2019 je
potekal zadnji delovni sestanek
članov KOBO v letošnjem letu.
Dnevni red je med ključnimi
točkami vseboval potrditev
plana dela za naslednje leto na
področju obvladovanja okuţb

povezanih
z
zdravstvom,
predstavitev aktivnosti, ki
potekajo in poročilo o sestanku
NAKOBO
iz
meseca
novembra.
Poleg
omenjenih
rednih
delovnih vsebin so bili člani
seznanjeni tudi z rednim
strokovnim nadzoronm na tem
področju s strani MZ.
Ga. Cvetka Zajnkovič s strani
zdravstvenega
inšpektorata
Republike Slovenije je 18. 12.
2019
izvedla
redni
inšpekcijski nadzor
po
določbah Zakona o zdravstveni
dejavnosti
(soglasja
in
podjemne pogodbe), Zakona o
zdravniški sluţbi (veljavnost in
ustreznost zdravniških licenc)
in
posameznih
določbah
Uredbe o ravnanju z odpadki,
ki nastajajo pri opravljanju
zdravstvene in veterinarske
dejavnosti
ter
z
njima
povezanih
raziskavah
(odlaganje odpadkov na mestu
nastanka) ter Zakona o
nalezljivih boleznih (POBO –
pisna navodila: spremljanje
bolnišničnih okuţb – katere,
kje in trend; Higiena rok in
kazalniki higiene rok; Navodila
za higieno rok).
Nadzor je potekal od 8.30 do
10.15 in se je zaključil z
branjem zapisnika. Po pregledu
zahtevane dokumentacije si je
predmet nadzora-higiena rok
ogledala
tudi v nekaterih
ambulantah (Interni oddelek in
Kirurški oddelek) in
v
čakalnici.
Ob tokratnem inšpekcijskem
nadzoru
na
področju
obvladovanja
ni
bilo
ugotovljenih večjih neskladij.
Nekatera priporočila bodo
podana v uradnem zapisniku.
Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija), dipl.m.s.
SOBO
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ZAHVALA PLJUČNEMU
ODDELKU
Osebju Pljučnega oddelka
Splošne bolnišnice Murska
Sobota ţelimo izreči iskreno
zahvalo za vso strokovno
pomoč ter izjemno človeško
toplino ob izvajanju potrebnih
posegov, ki so bolniku, ki je bil
zaradi teţke in dolgotrajne
bolezni večkrat hospitaliziran,
lajšali njegove bolečine in
preostale tegobe, ki spremljajo
teţko bolezen. Na ta način ste
prispevali k dvigu kvalitete
ţivljenja človeka, ki je dnevno
bil boj s hudo boleznijo in bil
soočen z izzivi, ki so bili na
trenutke skrajno teţki, skorajda
brezizhodni.
Ob tem bi ţeleli izpostaviti
neizmerno
poţrtvovalnost
celotnega zdravstvenega osebja
(zdravniškega in negovalnega
osebja) omenjenega oddelka, ki
je
kljub
vsakodnevni
preobremenjenosti bilo vedno
pripravljeno prisluhniti ţeljam
svojcem obolelega in si je na
vse pretege prizadevalo, da bi
bilo bolnikovo bivanje tako v
času hospitalizacije kot tudi
izven tega časa, kar se da
znosno in človeka dostojno.
Iskrena hvala,

osebje, ki tako človeško etično
in strokovno odlično opravljate
plemenito
poslanstvo
zdravljenja in pomaganja na
Infekcijskem oddelku. Iskreno
se Vam vsem zahvaljujem in
nikoli ne bom dovolj hvaleţen,
ko sem od 17. maja do 11.
junija bolan in nemočen leţal
na Vašem oddelku; priznam
najbolj nemogoči bolnik. In
vem, da tako strokovno in
človeško etično se vsak dan
sklanjate in zdravite vsakega in
vse bolnike. Prosim Vas, da
sprejmete
moje
iskreno
zahvalo, ker mi je to
narekovala moja Vest in ker ste
vsi Vi veliki iskreči pričevalci
dobrote v pomaganju bolnim in
onemoglim ljudem.
Ţelim vsem zaposlenim na
Infekcijskem
oddelku
v
Rakičanu; vsem Vašim dragim
domačim in vsem, ki zaradi
bolezni leţijo na oddelku
blagoslovljene
in mirne
boţične praznike; zdravja,
sreče, miru, poguma naj vsem
ljubeče podarja prihajajoče
Novo leto 2020,

Zdenka Škrilec s sinovoma Markom in
Jernejem

ZAHVALA
INFEKCIJSKEMU
ODDELKU
Spoštovani vsi zaposleni na
Infekcijskem
oddelku
Bolnišnice Rakičan,
Radost veselja in sreče
praznovanja
Jezusovega
Rojstva, naj napolni srca vsem
Vam čudovito medicinsko

SPREMEMBA PRODAJNIH
CEN
Obveščamo vas, da smo s 1.
1.2020 primorani v dvig
prodajnih
cen
prodajnega
asortimana
slaščičarskega
peciva in ponudba hrane ob
vikendih, praznikih in večerjah,
ki se pošilja na oddelke.
Dvig cen izhaja iz opravljenih
kalkulacij stroškov, ki so višji
zaradi višjih vhodnih cen ţivil
iz sklopa sveţe meso, mleko in
mlečni proizvodi ter sklopa
zelenjava.
Ker se hrana, ki jo pošiljamo na
oddelke, pakira v namenske
menaţne posode, ki se zaradi
transporta hitro poškodujejo in
dotrajajo ter so strošek
ponudnika, je potrebno v
kalkulaciji upoštevati tudi to.
Zaradi višjih vhodnih cen
surovin, moramo dvigniti tudi
cene iz našega prodajnega
kataloga slaščic. Dvig cen je 10
%.
Cene ponudbe v jedilnici
ostanejo nespremenjene tudi po
1. 1. 2020.
Prosimo vas za razumevanje in
vas v pričakovanju vašega
obiska ali naročila lepo
pozdravljamo.
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehn.
Vodja Službe bolnišnične preharne in
dietoterapije

Iskrene čestitke ob prazniku
Dnevu
samostojnosti
in
enotnosti; o da bi bila prijazna
Domovina vseh drţavljank in
drţavljanov Slovenije;
Z
odličnim
spoštovanjem
osebne naklonjenosti
hvaleţen Drago VOGRINČIČ

OBVESTILO O
NAROČANJU NA
PREGLEDE MED
PRAZNIKI
Osebna naročila, prav tako
telefonska, bodo v času
praznikov, od 24. 12. 2019 do
3. 1. 2020, zaprla okence ob 15.
uri.
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S 6. 1. 2020 bodo naročila
(osebna in po telefonu) zopet
mogoča do 16. ure.
Torej bodo pacienti imeli
moţnost naročanja (osebno in
po telefonu) med prazniki od
7.30 do 15.00.
Enota za naročanje

POJASNILO SLUŢBE ZA
OSKRBO S TEKSTILOM
V prejšnjem tednu je Sluţba za
oskrbo s tekstilom prejela
kritiko na račun rumenih
madeţev, ki so v zadnjem času
vidni na vaših/naših uniformah.
V mesecu septembru je na
glavnem sušilcu prišlo do
okvare parnega registra. V času
pričakovanja novega parnega
registra, je obstoječi začel
puščati rjo, ki na vaših/naših
uniformah pušča sled, ki se je
ne da odstraniti. Torej rumeni
madeţi niso malomarno delo
naših zaposlenih, ki so zaradi
okvare parnega registra svoje
delo opravljali v vedno večjem
hrupu, saj se je hrup, ki je
posledica tehnične okvare
parnega registra, iz dneva v dan
stopnjeval, ampak so madeţi le
posledica okvare na katero
zaposleni v pralnici nimamo
vpliva. V soboto, 21.12., je
parni register bil zamenjan z
novim iz strani Tehnično
vzdrţevalne sluţbe in se za
dobro opravljeno delo lepo
zahvaljujemo.
Obenem
vse
zaposlene
naprošam, da iz uniform
odstranijo vsa pisala, labele,
šminke, pudre, ţvečilne gumije
ipd., ki zaposlenim v Sluţbi za
oskrbo s tekstilom povzročajo
vedno večje teţave saj naša
pralnica opravlja storitve pranja
in ne kemične čistilnice zato
nimamo niti ustreznih sredstev

za odstranjevanje te
madeţev.
Hvala za razumevanje.

vrste

Bojana VODEB MESARIČ, dipl. sanit. inž.
Vodja Službe za oskrbo s tekstilom

OBVESTILO
Obveščamo vas, da v četrtek,
26. 12. 2019 ne bo izdaje
čistega perila.
Proces dela bo potekal kot je
običajno ob nedeljah.
Hvala za razumevanje.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Vodja Službe za oskrbo s tekstilom

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-inspecificni-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

PRAZNIČNO VOŠČILO
HVALEŢNE PACIENTKE
Spoštovani zdravju predani v
naši bolnišnici, ob kuncu leta se
iskreno zahvaljujemo vsem,
predvsem pa vsem in vsakemu
posebej
spoštovanim
v
kardiološkem
oddelku
od
Internega oddelka do »ekipe za
srčno
popuščanje«,
ter
gospodom dr. Dejanu Majc, dr.
Mitji Šterman, dr. JanošuVöröš
in ge. Almi Rihtaršič, za vse,
kar ste letos storili za našo
mamo, da je spet bolj zdrava,
vesela
babi.
Hvala za vašo strokovno
pomoč, pozornost in tisto nekaj
več- vaše osebno dajanje…
Vsem vam voščimo vesele
Boţične praznike, ter srečno,
veselo, zdravo, ljubezni polno
in vsak dan nasmejano novo
leto 2020.
Hvaležni vsi okrog naše majčice Jožefe
Gröčl

ZGODILO SE JE – »prejšnji
teden«

 Ponedeljek:
- Posvet na Ministrstvu
za zdravje, na temo izmenjava
dobrih praks pri izvajanju
sanacijskih ukrepov bolnišnic v
sanaciji.
Komisija za obvladovanje
bolnišničnih okuţb.
- Delovni sestanek
skupine za padce.
 Torek:
- 14. seja sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Hematurija«
predavala je Samantha Malok,
dr. med., spec.
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 Sreda:
Otvoritev
Razvojne
ambulante s centrom za
zgodnjo obravnavo.
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Ortopedska
ambulantna
dejavnost«, predava je Martina
Maček, dipl. m. s.
 Četrtek:
Tradicionalni
boţični
koncert v izvedbi vokalne
skupine Ţarek.
- Strokovni seminar internega
oddelka
»Optimizacija
zdravljenja srčnega popuščanja
v bolnišnici«, predaval je prof.
dr. Mitja Lainšča, dr. med.,
spec.
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost.
 Petek:
- Obisk Boţička na Otroškem
oddelku.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Skupno srečanje članov
strokovnega sveta Splošne
bolnišnice Murska Sobota in
članov
strokovnega
sveta
zdravstvene nege
Splošne
bolnišnice Murska Sobota in
vodij sluţb
- Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege, pomočnica direktorja
za področje zdravstvene nege
bo sodelovala v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu; tema
oddaje:
»Predpraznično
dogajanje v Splošni bolnišnici
Murska Sobota«
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
Luka Roškar,dr. med., spec.
gin. in porod., tema oddaje:
»Endometrioza in neplodnost«

- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica V. nadst.
krg. bloka)

 Sreda:
Boţič,
prostovoljci
Turističnega društva Bratonci
in člani KUD Štefan Kühar
bodo obiskali in obdarili
bolnike na oddelkih.
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP.
463
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
1994
LEŢALNA DOBA:
3,86
ŠTEVILO
12
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE 12
BOD:
Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Sreča pripada tistim, ki so
pripravljeni biti srečni ne glede na
dane okoliščine.«
(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
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