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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 12. 4. 2021                             Štev. 974

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 4 postelje v 

sivi coni in 44 postelj v rdeči 

coni, od tega je 10 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

RECERTIFIKACIJSKA 

PRESOJA PO 

MEDNARODNEM 

AKREDITACIJSKEM 

STANDARDU AACI IN ISO 

9001:2015 

 

Minuli četrtek in petek (8. in 9. 

aprila) je v SB M. Sobota 

potekala zunanja presoja sistema 

vodenja kakovosti oziroma 

recertifikacijska presoja  po 

mednarodnem akreditacijskem 

standardu za zdravstvene 

organizacije AACI, verzija 5, in 

ISO 9001:2015. 
 

Zaradi pandemije, povezane s 

covidom-19, je presoja potekala 

tako, da sta dva presojevalca 

presojala na daljavo, dva pa sta 

bila v bolnišnici. 

 

Glede na okoliščine ob pandemiji 

smo lahko zadovoljni s prvo 

oceno presojevalcev, končno 

poročilo zunanje presoje bomo 

prejeli  v 10 dneh. Potem bomo 

morali pripraviti akcijski načrt za 

odpravo ugotovljenih neskladij. 

Če bodo ta večja, jih moramo 

odpraviti v roku 60 dni po 

presoji, manjša pa do nove 

presoje oz. čez eno leto. Tako se 

bomo spet zavrteli v krogu 

stalnih izboljšav. 
 

Vsem zaposlenim se za 

sodelovanje iskreno 

zahvaljujemo. 
 

Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje, 

  koordinatorica sistema vodenja kakovosti 

 

 

ANKETA MERJENJA 

ZADOVOLJSTVA 

ZAPOSLENIH IN 

ORGANIZACIJSKEGA 

OZRAČJA 

Zaposlene, ki so prejeli anketo o 

merjenju zadovoljstva zaposlenih 

in organizacijskem ozračju,  

prosimo, da anketo do 15. 4. 2021 

pošljejo v zaprti pisemski ovojnici 

na tajništvo bolnišnice. 
 

Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje, 

  koordinatorica sistema vodenja kakovosti 

 

 

OBVESTILO ENOTE ZA 

NAROČANJE 

V tednu od 5. do 9. aprila smo v 

enoti za naročanje prejeli 668 

odhodnih klicev (zaradi 

epidemioloških poizvedb) – 

dnevno povprečno 170 odhodnih 

klicev, ter 2317 dohodnih klicev 

(pacienti, ki se naročajo na 

pregled) – dnevno v povprečju 

580 dohodnih klicev. 

Vsak dan imamo vključene 3 

linije v dopoldanskem času (od 

8.00 do 12.00) in 2 liniji 

popoldan (od 12.00 do 15.00). V 

tem tednu smo na  čakalni 

seznam uvrstili 1570 pacientov, 

povprečno 192 na dan. 
 

Živa Kološa, mag. poslovnih ved, 

  vodja enote za naročanje 

 

 

OBVESTILO IZ KUHINJE 

V četrtek, 15. 4. 2021, bo malica 

v jedilnici Službe bolnišnične 

prehrane in dietoterapije do 13. 

ure.  
 

Prosimo za razumevanje. 
 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh.,           

Služba bolnišnične prehrane 

 

 

PROMOCIJA HIGIENE 

ROK 2021 

 

Akcija higiene rok še vedno 

poteka, zbrane podatke o nabranih 

kilometrih in fotografije pošljite na 

e-naslov higiena.rok@sb-ms.si do 

1. maja 2021, ko bomo sešteli 

prejete podatke in akcijo sklenili. 
 

Sodelujete lahko vsi in tako 

promovirate higieno rok. 
 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s., 

                                                        SOBO 
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ZGODILO SE JE – ta teden 

Sreda:   
- Interno strokovno izobraževanje 

ZN Transfuzija 2: Naročanje 

krvnih komponent – faze 

naročanja in stopnje nujnosti, 

predavala je Tatjana Denša, dipl. 

m. s.    

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Antibiotiki, predavala sta Katja 

Škaper, dr. med., in Petra Forjan, 

dr. med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med.  

Četrtek: 
- Zunanja  presoja po 

mednarodnem akreditacijskem 

standardu AACI (verzija 5.0) in 

ISO 9001:2015.  

Petek: 
- Zunanja  presoja po 

mednarodnem akreditacijskem 

standardu AACI (verzija 5.0) in 

ISO 9001:2015.  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino Clotrpo, 

predavala je Anita Mrvar Brečko, 

dr. med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja v radijski oddaji Za 

zdravje  mag.  Zdenka Gomboc,  

prof. zdravstvene vzgoje,  tema: 

Zunanja presoja  sistema vodenja 

kakovosti  v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota.    

- Op. delavnica TAPP –  inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd.  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Hipernatriemija/hiponatriemija, 

predavala bosta Peter Vodopivc, 

dr. med., in Alja Beznec, dr. 

med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med. (soba konzilija 

Odd. za perioperativno medicino) 

Torek:  

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd.  

- Delavnica Higiena rok 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Sreda:   
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Hiperkaliemija/hipokaliermija, 

predavala bosta Ana Černezel, dr. 

med., in Petra Fiorjan, dr. med., 

spec. anest., rean. in periop. int. 

med. (soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

- Interno strokovno izobraževanje 

ZN Oskrba kroničnih ran in  

preventiva  RZP, predavala bo 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),  

dipl. m. s. (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka).  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
266 

ŠTEVILO BOD: 1663 

LEŽALNA DOBA: 5,36 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
14 

DOJEČE MATERE  BOD: 6 
 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

Če ste vodja, ste odličen zgled.  

Če ste sodelavec,  

boste morda navdihnili druge.  

Kakorkoli: ko boste videli, 

kako učinkoviti ste, 

boste hoteli ŠE VEČ. 
 

Splet 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

