MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK: 18
STROKOVNI OBISK
PREDSTAVNIKOV
REGIJE BAD
RADKERSBURG V NAŠI
BOLNIŠNICI

V torek, 21. 1. 2020 so našo
bolnišnico
obiskali
predstavniki
regije
Bad
Radkersburg, katerim smo
najprej predstavili bolnišnico
in njeno delovanje, nato pa
spregovorili o moţnostih
sodelovanja in povezovanja na
strokovnem in projektnem
področju. Člani avstrijske
delegacije so bili g. Heinrich
Schmidlechner, ţupan občine
Bad
Radkersburg,
mag.
Joseph Sommer, podţupan
občine Bad Radkersburg,
predsednik avstrijske Zveze
zdravilišč in term, prim. prof.
dr. Peter Grieshofer, strokovni
direktor Klinike Judendorf,
prim. dr. Bernhard Ritter,
predstojnik Internega oddelka
Bolnišnice
Wagna
in
Bolnišnice Bad Radkersburg,
g. Karl Lautner, Občina Bad
Radkersburg in predstavnici
Zdravstvene
šole
Bad
Radkersburg.
Avstrijski
delegaciji se je pridruţila ga.
Tatjana Krajnc Nikolič, dr.
med., spec. soc. med., MScPH

DATUM: 27. 1. 2020
(UK), predstojnica Območne
enote Nacionalnega inštituta
za javno zdravje, ki je gonilna
sila
neformalne
delovne
skupine Promura.
Delovno skupino Promura so
leta
2019
ustanovili
predstavniki pomurske regije
in regije Bad Radkersburg z
namenom
krepitve
čezmejnega povezovanja in
sodelovanja
na
področju
zdravja,
sistemov
zdravstvenega varstva ter
zdravstvenega turizma. Člani
skupine
Promura
so
predstavniki
občin,
zdravstvenih
ustanov
ter
gospodarskih subjektov s
skupnim interesom, da s
povezovanjem
obstoječih
kapacitet
prispevajo
k
boljšemu zdravju in kakovosti
ţivljenja prebivalcev z obeh
stran meje. S tem namenom je
bilo podpisano pismo o
sodelovanju med občinama
Murska Sobota in Bad
Radkersburg
(posebej
usmerjeno
v
promocijo
aktivnega
in
zdravega
staranja), leta 2019 je bila v
Bad Radkersburgu izvedena 1.
Alpe
Adria
mednarodna
strokovna
konferenca
o
zdravju, najpomembnejši del
krepitve
čezmejnega
sodelovanja pa predstavljajo
strokovni obiski ključnih
ustanov na področju zdravja in
zdravstva z obeh strani meje.
Tokrat je bila ustanova
gostiteljica naša bolnišnica.
Prim. asist. Daniel Grabar,
strokovni
direktor,
prim.

Štev.: 911
Vlasta Petric, predstojnica
Internega oddelka in doc. dr.
Jerneja
Farkaš-Lainščak,
vodja raziskovalne dejavnosti
so
uvodoma
predstavili
bolnišnico, njene dejavnosti,
pa tudi strokovne, kadrovske,
razvojne
in
demografske
izzive s katerimi se bolnišnica
srečuje.
Marjan
Maček,
pomočnik
direktorja
za
poslovne zadeve je predstavil
financiranje bolnišnice in
nasploh slovenski sistem
financiranja zdravstva, kar je
sproţilo ţivahno razpravo o
čezmejni uporabi storitev (npr.
laboratorijskih) in mobilnosti
pacientov. Predstavitev je s
podporo
nadaljnjemu,
še
konkretnejšemu povezovanju
strnil direktor naše bolnišnice,
g. Bojan Korošec. Sledil je
ogled bolnišnice in skupno
druţenje ob delovnem kosilu.
Glede na povedano, so bili
gostje zelo zadovoljni s
predstavljenim
in
ţelijo
načrtno okrepiti sodelovanje.
Pomembna priloţnost za
izmenjavo primerov dobre
prakse, tudi povezovanja
drugih evropskih čezmejnih
regij, bo na 2. Alpe Adria
mednarodni
strokovni
konferenci o zdravju, ki bo
letos potekala od 28.-29. 5. v
prostorih Pomurskega sejma v
Gornji Radgoni (v času sejma
Medical). Častni pokrovitelj
konference bo mag. Dejan
Ţidan, predsednik Drţavnega
zbora Republike Slovenije.
Splošna bolnišnica Murska
Sobota
sodeluje
pri
organizaciji
konference,
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skupaj
z
Nacionalnim
inštitutom za javno zdravje,
Zdravstvenim domom Murska
Sobota in Zdravniško zbornico
Slovenije.
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr.
med., vodja raziskovalne dejavnosti
Tatjana Krajnc Nikolič, dr. med., spec.
soc. med., MScPH (UK), predstojnica
Območne enote Nacionalnega inštituta
za javno zdravje

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bosta s 1.
2. 2020 delovišči vloţišče in
kurirska
sluţba
Splošne
bolnišnice Murska Sobota
zaradi potreb dela ter z
namenom
zagotavljanja
nemotenega procesa dela
prerazporejeni
v
organizacijsko enoto Splošna
sluţba.
Marjan Maček, univ. dipl. ekon.,
Pomočnik direktorja za poslovne zadeve

PONOVNO OBVESTILO
PLAČILO PARKIRININE
ZA LETO 2020
Sporočamo Vam, da v skladu
s sprejetim cenikom cena
parkiranja za leto 2020 znaša
100 EUR.
V letu 2020 lahko poravnate
parkirnino na dva načina:
- gotovinsko na blagajni
bolnišnice v celotnem
znesku do 31. 1. 2020,
- v dveh obrokih na
podlagi podpisanega
soglasja za odtegljaj
pri plači. V ta namen
se oglasite na blagajni
bolnišnice,
kjer
podpišete Soglasje za
odtegljaj pri plači. Na
podlagi podpisanega
soglasja vam plačilo
parkirnine odtegnemo

pri plači v dveh
obrokih in sicer prvi
obrok pri plači za
mesec januar 2020 in
drugi obrok pri plači za
mesec junij. V kolikor
soglasja ne podpišete
do 31. 1. 2020 plačilo
več ni moţno v dveh
obrokih.
Za vse tiste, ki ne boste plačali
parkirnine oziroma ne boste
podpisali soglasja za odtegljaj
pri plači, se bodo pravice do
parkiranja ukinile po 10. 2.
2020.
Še nekaj posebnosti:
- v kolikor je oseba
zaposlena
za
čas
pripravništva za 6
mesecev,
plača
parkirišče za pol leta,
- v kolikor je oseba
zaposlena
za
čas
nadomeščanja bolniške
oz. porodniške, plača
parkirnino za celotno
leto
oz.
ustrezen
sorazmerni del,
- osebe za določen čas
plačajo parkirnino za
čas trajanja pogodbe, v
primeru podaljšanja pa
še sorazmerni del,
- osebe, ki se bodo v letu
2020 upokojile plačajo
sorazmerni del samo v
primeru, da v Pravnokadrovsko
sluţbo
uradno
predloţijo
podpisan
predlog
prenehanja delovnega
razmerja
zaradi
upokojitve.
Vračilo parkirnine v primeru
prenehanja
pogodbe
o
zaposlitvi med letom ni
moţno.
Mag. Melita Vratar, preizk. rač.
Vodja Finančno-računovodske službe

OBISK BOLNIŠNICE
NOVO MESTO
Dne 24. 1. 2020 smo štirje
zaposleni iz naše bolnišnice
obiskali Splošno bolnišnico
Novo Mesto z namenom, da se
seznanimo
s
projektom
Vodenja zdravil in materiala
na pacienta. V tamkajšnji
bolnišnici je to uvedeno ţe
nekaj let in kot so nam
povedali, ima takšno beleţenje
prednosti, nekaj pa tudi
slabosti. Vsekakor je za
uspešnost
tega
projekta
potrebna
dobra
priprava,
predvsem pa dobri začetni
temelji. Najbolj pomembno
vlogo za dobre temelje imata
računalniška informatika in
bolnišnična lekarna. Za tem pa
so
pomembni
predvsem
izvajalci
na
bolnišničnih
oddelkih in enotah. Zelo
pomemben je človeški faktor,
zaradi katerega je tudi največ
napak.
Prednosti so predvsem v tem,
da se v vsakem trenutku vidi
zaloga zdravil in materiala na
oddelku, katera zdravila so
pred iztekom roka, da se jih
lahko posodi na drug oddelek,
da točno vidimo kaj vse je
bolnik dobil za terapije, da
takoj
vidimo
stroškovno
analizo
po
posameznem
bolniku itd. Seveda si ţelijo
uvedbe e- temperaturnega
lista, ki ga še niso uspeli
uvesti. To jih čaka v
prihodnosti. Skratka v SB
Novo Mesto je bilo zanimivo,
poučno,
diskutabilno,
pridobili smo ogromno novih
informacij.
Sedaj
je
pomembno,
da
v
naši
bolnišnici
pristopimo
k
projektu tako, da se lahko
nekaterim teţavam izognemo
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in na ta način laţje uvedemo
dobre stvari v prakso.
Vodja ZN kirurških dejavnosti:
Bojana Jerebic, mag.zdr.-soc.manag.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bil Aljoša Pungartnik, dr.
med., spec. pediatrije, tema
oddaje:
»Obravnava
debelosti pri otrocih«
 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Imunoterapija« predavala je
Andreja Nemec, dr. med.,
spec. pediatrije
 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Obravnava otroka v
razvoji ambulanti s centrom
za zgodnjo obravnavo«,
predavale so: Petra Zemljič,
mag. zdr. nege, Valentina
Golob, dr. med., spec.
pediatrije in Irena Horvat,
mag. soc. dela

ZGODILO SE BO
teden



-

nevrologiji, ki jih opravljamo
v Splošni bolnišnici Murska
Sobota«
 Torek:
- Op. delavnica »TAPP
INGUINAL
HERNIA
REPAIRS« pod vodstvom
dr. Radenka Koprivice, dr.
med., spec. krg., predstojnika
Krg. odd.
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Motnje
strjevanja krvi« predavala bo
Helena Klar, dr. med.,
(predavalnica na Otroškem
odd.)
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica V. nadst.
krg. bloka)
 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Obravnava akutne
postoperativne
bolečine«,
predavala
bo:
Marjeta
Nemeš, dipl. m. s. (knjiţnica
V. nadst. krg. bloka)
 Četrtek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Kirurškega odd., z naslovom
»Erektilna
disfunkcija«,
predaval bo Boštjan Šutar,
dr. med., spec. urolog,
(konzilij Krg. odd.)

ta

Ponedeljek:
- Op. delavnica »TAPP
INGUINAL
HERNIA
REPAIRS« pod vodstvom
dr. Radenka Koprivice, dr.
med., spec. krg., predstojnika
Krg. odd.
- Dominika Novak Pihler,
dr. med., spec. nevrologije
bo sodelovala v radijski
oddaji Splošna bolnišnica
Murska Sobota na Murskem
valu;
tema
oddaje:
»Diagnostične preiskave v

Misel
»Človek nima možnosti,
da bi vsem naredil dobro,
ima pa priložnost,
da nikomur ne škoduje.«
Internet

Ureja: tajništvo
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP.
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE
BOD:

397
2024
4,52
16
-
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Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA
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