LETNIK: 18
PRVA PRIMARNA
PERKUTANA
INTERVENCIJA NA
KORONARNEM ŽILJU V
SPLOŠNI BOLNIŠNICI
MURSKA SOBOTA

Ekipa, ki je junija 2019 opravila prvo
koronarografijo v naši bolnišnici.

5. 6. 2020 je bila v naši bolnišnici
zdravljena prva bolnica z akutnim
miokardnim infarktom (STEMI) s
primarno perkutano intervencijo.
Poseg je potekal brez zapletov po
zaslugi
celotne
ekipe
za
interventno kardiološko diagnostiko: mag. Ivica Nikolajević, dr.
med., spec., Danijel Crnčič, dr.
med., spec., Miha Tibaut, dr.
med., spec., Kristijan Valec, dipl.
inž. rad., Anita Kosi, dipl. inž.
rad. teh., Andreja Jurša, dipl. m.
s., Dejan Perša, dipl. zn., in Blaž
Hüll, dipl. zn. Zahvala gre vsem
sodelavcem, ki so bili vključeni v
obravnavo bolnice, od sprejema v
urgentnem centru do bolnišnične
obravnave na oddelku.
Zgodnja rehabilitacija poteka po
načrtu, gospa bo kmalu odpuščena
domov in vključena v ambulantno
obravnavo ter ambulantno srčno
rehabilitacijo.
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., spec.,
mag. Ivica Nikolajević, dr. med., spec.

ČESTITKA
Z
veseljem
in
ponosom
sporočamo,
da
je
ekipa
usposobljenih domačih strokovnjakov 5. 6. 2020 obravnavala prvo
bolnico z akutnim miokardnim

MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 8. 6. 2020
infarktom (STEMI) s primarno
perkutano
intervencijo.
Za
strokovni dosežek jim iskreno
čestitamo.
Vodstvo bolnišnice

IZRABA LANSKEGA
LETNEGA DOPUSTA
Obveščamo vas, da lahko lanski
letni dopust (LLD) izrabite do 31.
12. 2020 v dveh primerih:
- zaradi daljše odsotnosti, ki je
onemogočila izrabo LLD do 30. 6.
2020 (poškodba pri delu, bolezen,
druga upravičena odsotnost – glede
na odločbo, ki izkazuje daljšo
odsotnost) na podlagi določil
ZDR-1;
- zaradi epidemije covida-19 in s
tem povezane obvezne prisotnosti
na delu, v povezavi z odlokom, ki
je
zdravstvenim
delavcem
prepovedal izrabo letnega dopusta
(torej, če ga zaradi epidemije niste
mogli izkoristiti).
V obeh primerih mora vaš
neposredni vodja podati zahtevo za
odlog koriščenja iz enega od
navedenih razlogov.
Edo Gal, univ. dipl. prav.,
vodja Pravno-kadrovske službe

OBISKI V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI MURSKA
SOBOTA
Z današnjim dnem, 8. 6. 2020,
sproščamo obiske na Otroškem in
Ginekološko-porodniškem
oddelku, in to za eno zdravo osebo
brez znakov okužbe z uporabo
zaščitne maske za 15 minut.
Navodila o poteku in organizaciji
obiskov na drugih oddelkih bodo
podana na osnovi epidemiološke
slike.

Štev. 930
PLAČEVANJE STORITEV V
JEDILNICI
Na sestanku skupine za določitev
in izvajanje ukrepov v zvezi
covidom-19 smo 1. 6. 2020
sprejeli sklep, da bo v jedilnici do
jeseni možno samo negotovinsko
plačevanje. Plačevanje je možno le
z evidenčno kartico in posledično
odtegljajem pri plači. Isto velja za
plačevanje naročenih narezkov,
pogostitev, sladic. Pri večjih
zneskih je po dogovoru možno
plačilo tudi po izstavitvi računa.
Zato prosimo, da si vsi uporabniki
storitev jedilnice v čim krajšem
času v Pravno-kadrovski službi
bolnišnice (med uradnimi urami)
aktivirate evidenčne kartice za
možnost takšnega plačevanja.
Ugotavljamo, da je to storila samo
polovica zaposlenih, preostalim je
bil zapisan dolg, kjer pa se pojavlja
težava, ker za storitev ne moremo
izdati računa, pri beleženju pa tudi
nastajajo napake.
Plačevanje s plačilnimi (bančnimi)
karticami pri tako nizkih zneskih
in visokih provizijah v jedilnici ni
racionalno.
Prosimo za razumevanje.
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh.,
vodja bolnišnične prehrane

OBVESTILO O IZDAJI
ČISTEGA PERILA
Služba za oskrbo s tekstilom
podaja
poročilo
o
količini
opranega perila v maju 2020:
111.328 kg.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.,
vodja službe za oskrbo s tekstilom

Vodstvo bolnišnice
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ZAPISNIK 14. SEJE
STROKOVNEGA SVETA
1. 6. 2020 je bila v sejni sobi
kirurškega
bloka
14.
seja
strokovnega
sveta
Splošne
bolnišnice Murska Sobota z
dnevnim redom:
1. Pregled in potrditev zapisnika
13. seje;
2. povzetek aktualnega dogajanja;
3. priprave
na
zunanjo
akreditacijsko presojo;
4. pobude in predlogi.
Sprejeti so bili sklepi:
K 1. t.: Posredovanje vabil in
zapisnikov sej Strokovnega sveta
bo le v elektronski obliki.
K 2. t.: Strokovni svet se je
seznanil z načrti za poletne
mesece. Predstojniki so zadolženi
za izvedbo dogovorjenega načrta
dela.
K 2. t.: Predstojniki oddelkov so
dolžni do konca junija 2020
predstaviti izhodišča za posamezne
oddelke.
prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec.,
strokovni direktor

ZAHVALA DONATORJEM
Splošna bolnišnica Murska Sobota
se iskreno zahvaljuje vsem, ki nam
stojite ob strani in nam pomagate
po svojih najboljših močeh.
Posebej se zahvaljujemo:
- Odvetniški pisarni Dejana
Rituperja za podarjeno zaščitno
opremo.
Vodstvo bolnišnice

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
- 14. seja strokovnega sveta
SBMS (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Sreda:
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Četrtek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Kirurškega odd. z

naslovom Vrste žilnih graftov v
vaskularni kirurgiji, predavala sta
Luka Vodišek Slemenjak, dr.
med., in prim. dr. Dražen
Popović, dr. med., spec. krg.
(soba konzilija Krg. odd.).

hudo poškodbo glave, predavala
bosta Štefan Titan, dr. med., in
Alja Beznec, dr. med., spec.
anest., rean. in periop. int. med.
(soba konzilija Odd. za periop.
med.).

Darja Cigut,
Tajništvo

Darja Cigut,
Tajništvo

ZGODILO SE BO – ta teden
Ponedeljek:
- Mag. Marija Zrim, dipl. m. s.,
vodja
zdravstvene
nege
Urgentnega centra, bo sodelovala
v radijski oddaji Splošna
bolnišnica Murska Sobota na
Murskem valu, tema: Sprejem in
obravnava bolnika v Urgentnem
centru po epidemiji.
- Gost radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje bo Aleksander
Kisilak, dr. med., spec. radiolog,
predstojnik Rtg. odd., tema:
Periferna
arterijska
žilna
bolezen.
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Torek:
- Tiskovna konferenca (knjižnica,
V. nadstr. krg. bloka)
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Sreda:
Zunanja
presoja
po
mednarodnem akreditacijskem
standardu AACI (verzija 5.0)
in ISO 9001:2015. Tokrat bo
presoja izvedena na daljavo.
- Interno strokovno izobraževanje
za področje ZN Sedacija s
hlapnim anestetikom v EIIT–
anaconda, predaval bo Rok
Kolarič, dipl. zn. (knjižnica, V.
nadstr. krg. bloka).
Četrtek:
- 6. seja Ekonomske komisije
Upravnega odbora Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije
Petek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev
Odd.
za
perioperativno
medicino
z
naslovom: Obravnava bolnika s

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

335
1579
4,34
17
0

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Eno najbolj žalostnih spoznanj o
človeški naravi je to, da vsi radi
odlašamo z življenjem. Vsi
sanjarimo o čudežnem rožnem vrtu
tam za obzorjem – namesto da bi
uživali v vrtnicah, ki danes cvetijo
pred oknom.
Dale Carnegie

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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