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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                             DATUM: 20. 1. 2020                                          Štev.: 910

 

OBVESTILO o vzpostavitvi 

uradnih ur PKS in FRS 

 
Obveščamo vas, da bosta Pravno-

kadrovska sluţba in Finančno-

računovodska sluţba Splošne 

bolnišnice Murska Sobota z dnem 

1. 2. 2020 uvedli URADNE URE. 

Uradne ure navedenih 

organizacijskih enot bodo 

organizirane od ponedeljka do 

petka: 

-dopoldne med 8:00 in 10:00 uro 

in 

-popoldne med 12:00 in 14:00 

uro 
Namen uradnih ur je moţnost 

sprotne obdelave nalog, povezanih 

z zaposlenimi delavci bolnišnice 

in zunanjimi strankami, ter 

učinkovitejši organizaciji dela. 

Hvala za razumevanje.  

    
 Melita Vratar 

Vodja FRS 

Edo Gal 

 Vodja PKS 

 

 

2020 – MEDNARODNO LETO 

MEDICINSKIH SESTER IN 

BABIC 

 

 

 

Svetovna zdravstvena organizacija 

je leto 2020 za razglasila za 

mednarodno leto medicinskih 

sester in babic. 

30. januarja 2019 je izvršni odbor 

Svetovne zdravstvene organizacije 

(SZO) v Ţenevi leto 2020 

razglasil za "mednarodno leto 

medicinskih sester sester in babic" 

- v čast 200. rojstnega dne 

Florence Nightingale. 

Leto 2020 je tako za SZO 

pomembno v okviru krepitve 

zdravstvene nege in babištva, 

predvsem z vidika večanja 

zdravstvene dostopnosti vsemu 

svetovnemu prebivalstvu.  

Nursing Now, triletna globalna 

kampanja (2018–2020),  je 

namenjena izboljšanju zdravja s 

povečanjem ugleda in statusa 

zdravstvene nege po vsem svetu. 

V sodelovanju s  SZO in 

Mednarodnim svetom medicinskih 

sester, skušajo medicinske sestre 

okrepiti svoje mesto v središču 

reševanja zdravstvenih izzivov 21. 

stoletja in povečati svoj prispevek 

k doseganju univerzalnega 

zdravstvenega varstva. 

Kampanja se bo osredotočila na 

pet ključnih področij: potrudila se 

bo doseči, da bi imele medicinske 

sestre in babice pomembnejši glas 

pri oblikovanju zdravstvene 

politike; spodbujala bo večje 

vlaganje v kadrovske vire 

zdravstvene nege; trudila se bo 

povečati zaposlovanje večjega 

števila medicinskih sester na 

vodstvene poloţaje ter izvajala 

raziskave, ki bodo pokazale,  kje 

imajo medicinske sestre največji 

vpliv; ter širila izmenjavo 

najboljših praks zdravstvene nege. 

Medicinske sestre in babice 

imamo ključno vlogo pri 

zagotavljanju zdravstvenih 

storitev. Smo ljudje, ki svoje 

življenje posvečamo skrbi za 

matere in otroke; izvajanje 

življenjsko pomembnih cepljenj in 

zdravstvenih nasvetov; skrbimo za 

starejše in na splošno 

zadovoljujemo vsakodnevne nujne 

zdravstvene potrebe prebivalcev. 

Pogosto smo prvi in edini 

zdravstveni skrbniki v svojih 

skupnostih. Svet bo za dosego 

splošnega zdravstvenega varstva 

do leta 2030 potreboval še 9 

milijonov medicinskih sester in 

babic. 
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege  

Pomočnica direktorja za področje ZN  

 

 

ZAPISNIK 12. SEJE 

STROKOVNEGA SVETA 

 

14.1.2020 je v sejni sobi 

kirurškega bloka potekala 12. seja 

Strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota z 

naslednjim dnevnim redom: 

1. Pregled in potrditev 

zapisnika 11. seje 

2. Realizacija programa v 

letu 2019, plan za leto 

2020 

3. Strokovne teme: 

-Izvajanje slikovne 

diagnostike 

-Zahteve konzilijarne 

obravnave pred posegi na 

arterijah 

-Dejavnost 

preprečevanja okuţb v 

bolnišnici 

4. Strokovno izobraţevanje 

(pogoji za odobritev) 

5. Kakovost v zdravstvu: 

- Priprava letnih 

poročil 

-MM konference 

-Seznanitev s 

poročilom strokovne 

komisije pri izvedbi 

strokovnega nadzora 

-Rezultati nacionalne 

raziskave o izkušnjah 

pacientov z obravnavo v 

specialistični ambulanti – 

PREMS 2019 

-Realizacija ukrepov 

iz akcijskega načrta za 
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odpravo neskladij po 

zadnji zunanji presoji 

AACI 

6. Problematika obiskov 

svojcev v bolnišnici 

7. Razvrstitev zdravnikov z 

nazivom višji zdravnik 

specialist 

8. Razporejanje zdravnikov po 

zdravniških sobah 

9.  Pobude in predlogi 

  

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 

K tč.2:  Tudi letos bo veljala 

usmeritev, da se programi 

izpolnjujejo 100 odstotno.  

K tč. 3 Za kronična stanja se 

napišejo protokoli obravnav, po 

katerih bomo preiskave izvajali. 

Akutna stanja gredo takoj v 

obravnavo. Radiologi vsako 

zavrnitev dokumentirajo na način, 

ki je dostopen klinikom, zapiše se 

tudi razlog zavrnitve. 

Za stanja, ki jih je moţno 

diagnosticirati naknadno in ne rabi 

pacient hospitalizacije, bomo 

pridobili dodatno mnenje ZZZS 

glede obračuna. Za ta namen se na 

ZZZS pošlje zaprošena 

dokumentacija. 

Strokovni svet se je seznanil z 

ugotovitvami izrednega 

strokovnega nadzora in se strinja s 

formiranjem multidisciplinarnega 

konzilija, kjer se zadolţi internist, 

ki se bo ukvarjal z vaskularno 

problematiko in bo poskrbel za 

sklicevanje in organizacijo (čas, 

kraj, potek) konzilijev. 

Klinike pozivamo k podajanju 

povratnih informacij radiologom. 

Predstojnik infektologije dr. Emil 

Pal bo pripravil analizo porabe 

antibiotikov v naši bolnišnici (do 

naslednjega strokovnega kolegija). 

Farmacevti identificirajo skupine 

zdravil, ki odstopajo od ostalih 

bolnišnic v dobrih in slabih 

parametrih in ugotovimo vzroke 

skupaj s kliniki. Nato se oblikujejo 

ukrepi, kako spremenimo to 

prakso. 

Strokovni svet se je seznanil z 

aktivnostmi na področju 

preprečevanja bolnišničnih okuţb. 

K tč. 4: Vloge za izobraţevanja v 

tujini se pošljejo v odobritev vsaj 

3 mesece pred dogodkom, za 

izobraţevanja doma en mesec 

pred dogodkom. Izhodišča za 

dajanje vlog in odobravanje 

udeleţb na izobraţevanjih so: 

1. Ob vsaki odsotnosti zaradi 

izobraţevanja se zagotovi 

nemoteno izvajanje 

programa 

2. Zaposleni se izobraţujejo 

na področjih, ki so 

koristna za delo. 

K tč. 5: Letna poročila je 

potrebno pripraviti do 15.2.2020. 

Skrajni rok je 29.2.2020 

Apelira se na predstojnike, da 

spodbujajo izvajanje MM 

konferenc. 

Strokovni svet se je seznanim s 

priporočili iz poročila zunanjega 

nadzora v primeru reševanja 

pritoţbenega zahtevka pacienta iz 

leta 2017. Predstojniki na oddelku 

zagotovijo in zahtevajo od 

zdravnikov striktno in dosledno 

vodenje medicinske 

dokumentacije pacientov v skladu 

z ţe uvedenimi navodili. 

Strokovni svet se je seznanil z 

rezultati nacionalne ankete o 

merjenju zadovoljstva pacientov v 

specialistični ambulantni 

dejavnosti, ki je bila izvedena v 

marcu 2019. 

Najpozneje do 5.2.2020 

predstojniki sporočijo mag. 

Zdenki Gomboc predvidene 

ukrepe izboljšave v zvezi z 

ugotovitvami iz nacionalne ankete 

o merjenju zadovoljstva pacientov 

v specialistični ambulantni 

dejavnosti. 

Vsak predstojnik/vodja poskrbi za 

svoje področje, da se ukrepi 

izvedejo. Organizira se interno 

izobraţevanje s področja 

obvladovanja tveganj. 

 

K tč. 6 Zaradi varnosti pacientov 

strokovni svet sklene: 

1. Zaradi gripe se od jutri 

(17.1.2020) naprej do 

preklica bolnišnica zapira 

za obiske. Objavi se tudi v 

medijih. 

2.  da se po preklicu 

prepovedi obiskov zaradi 

gripe vpelje nov reţim 

obiskov. Izven časa 

obiskov se oddelki 

zaklenejo, čas obiskov se 

skrajša na 1 uro in sicer 

od 14.30 do 15.30. Izjemi 

sta oddelek za 

porodništvo in pediatrija. 

Enota intenzivnega 

zdravljenja ima obiske 10 

minut za svojce. Vse 

izjeme je moţno 

dogovorit z osebjem 

oddelka. 

 

K tč. 7 Strokovni svet se je 

seznanil s predlogom in potrjuje 

razvrstitev obeh zdravnic v višji 

zdravnik specialist. 

 

K tč. 8 Predstojniki prejmejo 

seznam zdravniških sob na 

oddelku, v katere razporedijo 

zdravnike. Dajo tudi predloge, v 

katerih sobah se bodo odstranila 

leţišča ter v katerih sobah se 

namestijo nove delovne površine 

za delo. 

    
      Strokovni direktor: 
prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. 

 

 

ZGODILO SE JE - prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 

- Bojan Korošec, dr. med., spec. 

int., direktor bolnišnice je 

sodeloval v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 

na Murskem valu; tema oddaje: 

»Bolnišnica v luči pričakovanih 

sprememb« 

 Torek:  

- 12. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

- Strokovno pediatrično srečanje 

na temo: »Debelost pri otrocih« 
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predaval je Aljoša Pungartnik, dr. 

med., spec. pediater   

 Sreda: 

- Interno strokovno izobraţevanje 

za področje ZN, »Zdravstvena 

vzgoja bolnika z inhalacijsko 

terapijo – pravilna uporaba  

pršilnikov«, predavala je: Marija 

Holsedl, dipl. m. s.  

 Četrtek: 

- Delovni sestanek Skupine za 

kronične rane  

 Petek: 

- Delovni sestanek Skupine za 

padce 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- Gost radijske oddaje Murskega 

vala »Za zdravje« bo Aljoša 

Pungartnik, dr. med., spec. 

pediatrije, tema oddaje: 

»Obravnava debelosti pri otrocih« 

 Torek:  

- Strokovno pediatrično srečanje 

na temo: »Imunoterapija« 

predavala bo Andreja Nemec, dr. 

med., spec. pediatrije 

(predavalnica na Otroškem odd.)  

 Sreda: 

  - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Obravnava otroka v razvoji 

ambulanti s centrom za zgodnjo 

obravnavo«, predavale bodo: Petra  

Zemljič, mag. zdr. nege, 

Valentina Golob, dr. med., spec. 

pediatrije  in Irena  Horvat, mag. 

soc. dela (knjiţnica V.  nadst. krg. 

bloka) 
 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

                           
ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
440 

ŠTEVILO BOD: 1990 

LEŢALNA DOBA: 3,99 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
13 

     

   Sladjana Čerpnjak 
Služba ZEPA 

 

 

Misel 
»Dneva ne moreš zadržati, lahko 

pa ga izkoristiš.« 
Latinski pregovor 

 

 

 

 

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/

