
 1 

 

 
MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 24. 5. 2021                             Štev. 980

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 4 postelje v sivi 

coni in 25 postelj v rdeči coni, od 

tega je 11 bolnikov na oddelku za 

intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ČESTITKA OB PRIDOBITVI 

UČITELJSKEGA NAZIVA  

Senat Visoke zdravstvene šole v 

Celju je 28. 4. 2021 na podlagi 

mnenja komisije za izvolitve v 

nazive sprejel sklep, da se asist. 

dr. Alenka Kovačič, mag. farm., 

spec. klin. farm., prvič izvoli v 

naziv docentke za področje 

farmakologije za dobo 5 let.  

Ob dosegu učiteljskega naziva  ji 

iskreno čestitamo ter želimo 

veliko pedagoških in 

raziskovalnih uspehov. 
 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

OBVESTILO ZAPOSLENIM  

Ob velikem uspehu, osvojitvi 

naslova državnega prvaka, 

nogometašem Mure v imenu 

vodstva in zaposlenih SB Murska 

Sobota iskreno čestitamo. 

Obenem pa vsem, ki ste bili na 

slavju ob omenjenem dogodku, 

svetujemo, da se samoopazujete 

in testirate na okužbo z novim 

koronavirusom.  

Zaradi še vedno nizke 

precepljenosti v Pomurju 

ocenjujemo, da je tveganje za 

porast okužb večje in zato še 

enkrat pozivamo k cepljenju.  
 

Vodstvo bolnišnice  

MEDSEBOJNI ODNOSI TER 

ODNOS DO BOLNIKOV 

Spoštovani sodelavci, 

v prvih treh tednih delovanja  

novega vodstva smo obiskali 

večino oddelkov, se pogovorili s 

predstojniki in glavnimi sestrami 

ter že razreševali perečo 

problematiko. Obenem sem imela 

tudi več pogovorov z bolniki in 

njihovimi svojci, ki so bili 

obravnavani v ambulantah ali 

hospitalizirani. Čeprav moram 

poudariti, da je naše delo na 

visoki strokovni ravni, nam 

pogosto, tudi zaradi 

preobremenjenosti, zmanjka časa 

za pristen, sočuten  in pomirjujoč 

odnos do bolnikov in svojcev. 

Zavedati se moramo, da tehnično 

dovršena obravnava še ne pomeni 

zadovoljstva in občutka varnosti 

bolnika in da predvsem to šteje. 

Zato predlagam, da obnovimo in 

poglobimo naše znanje o 

medsebojni komunikaciji in 

komunikaciji z bolnikom, se 

naučimo veščin mediacije ter s 

tem prispevamo k višji kakovosti 

obravnave. O tej temi  

načrtujemo tudi delavnice. 
 

Manuela Kuhar Makoter, dr. med., spec., 

strokovna direktorica  

 

 

TISKOVNA KONFERENCA  

 

V petek, 21. 5. 2021, se je na 

tiskovni konferenci predstavilo 

novo vodstvo, direktor Daniel 

Grabar, strokovna direktorica 

Manuela Kuhar Makoter in v. d. 

pomočnice direktorja za 

zdravstveno nego Nataša Kreft, 

pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve Marjan Maček pa je 

predstavil letošnje naložbe 

bolnišnice. Vodstvo bolnišnice je 

ob tem Pomurce znova pozvalo k 

cepljenju proti covidu-19. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon.,                                             

odnosi z javnostmi 

 

 

1. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA 

V sredo, 19. 5. 2021, je potekala 

1. seja strokovnega sveta pod 

vodstvom nove strokovne 

direktorice Manuele Kuhar 

Makoter. Na seji so predstavili 

strateške cilje novega vodstva, 

pregledali uresničeni program in 

načrtovali njegovo nadaljnje 

izvajanje. Obravnavali so tudi 

aktualno problematiko in 

kakovost v zdravstvu.  
 

Danijela Skledar, dipl. ekon.,                                             

odnosi z javnostmi 

 

 

1. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE 

Pod vodstvom nove v. d. 

pomočnice direktorja za 

zdravstveno nego Nataše Kreft je 

bila v petek, 21. 5. 2021, 1. seja 

strokovnega sveta zdravstvene 

nege. Člani so obravnavali 

aktualno stanje zdravstvene nege, 

se seznanili s kakovostjo v 

zdravstvu ter obvladovanjem 

bolnišničnih okužb. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 
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VPOGLEDI V OSEBNE 

PODATKE PACIENTOV 

Po veljavnem Zakonu o varstvu 

podatkov se zdravstveni podatki 

uvrščajo med občutljive osebne 

podatke, za katere se zahteva še 

višja raven varstva, kot sicer 

velja za druge osebne podatke. 

Tudi Uredba (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES 

(Splošna uredba o varstvu 

podatkov) umešča zdravstvene 

podatke med posebne vrste 

osebnih podatkov, pri katerih se 

zahteva strožje varstvo. Tovrstni 

podatki morajo biti ustrezno 

zavarovani, dostop do njih in 

njihova obdelava pa sta dopustna 

le pod zakonsko določenimi 

pogoji. Ti so opredeljeni zelo 

ozko in natančno. Vsaka oseba, 

ki ima opravka z zdravstvenimi 

podatki, se mora zavedati svoje 

velike odgovornosti za njihovo 

varstvo. 

Dolžnost varovati poklicno 

skrivnost in obveznost varstva 

osebnih podatkov je določena s 

Kodeksom medicinske 

deontologije Slovenije, predvsem 

pa z več zakoni, kot so Zakon o 

pacientovih pravicah, Zakon o 

zdravniški službi, Zakon o 

varstvu osebnih podatkov, velja 

pa tako za zdravnike kot tudi za 

drugo zdravstveno osebje in vse 

zaposlene. Ta zaveza velja tudi 

za zaposlene po pogodbi o 

zaposlitvi.  
 

Za poklicno skrivnost se štejejo 

vsi podatki, ki jih zdravstveno 

osebje pridobi zaradi narave dela, 

osebni podatki pa so vsi podatki, 

ki se nanašajo na posameznika. 

Posebno občutljivi so podatki o 

pacientu, predvsem njegovem 

zdravstvenem stanju, osebnih, 

družinskih in socialnih razmerah 

ter seveda tudi informacije v 

zvezi z ugotavljanjem, 

zdravljenjem ter spremljanjem 

bolezni in poškodb. Zagotovo 

nobenemu od nas ne bi bilo 

prijetno, ko bi se javnost oziroma 

nepooblaščene osebe seznanili s 

takšnimi informacijami o nas. Ob 

sumu kršitev smo dolžni zadevo 

predati v preiskovanje policiji in 

Informacijskemu pooblaščencu, 

zato pozivamo vse, da pri delu 

ravnamo etično, skladno z 

zahtevo po poklicni molčečnosti 

in varstvu osebnih podatkov.  
 

V bolnišnici smo ugotovili, da 

obstaja sum o vpogledih 

zaposlenih v osebne podatke 

pacientov. Zato smo v skladu z 

dobro poslovno prakso izvedli 

interni strokovni nadzor 

vpogledov v občutljive osebne 

podatke. Vsak vpogled namreč 

pušča revizijsko sled, ki je 

izsledljiva. 
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

USKLADITEV MANDATOV 

STROKOVNEGA VODSTVA 

BOLNIŠNICE 

3. 5. 2021 je nov štiriletni mandat 

nastopila strokovna direktorica 

Manuela Kuhar Makoter, dr. 

med. spec. krg. 
 

Z željo po časovnem poenotenju 

mandatov vodstva medicinskega 

dela in vodstva spremljevalnih 

dejavnosti bolnišnice bo vodstvo 

1. 6. 2021 razpisalo nove interne 

razpise za funkcije predstojnikov, 

vodje odsekov, glavne sestre, 

vodje služb in odgovorne osebe 

drugih dejavnosti bolnišnice.                                    

 
Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja pravno-kadrovske službe 

 

 

 

 

KONZILIJARNI PREGLEDI 

NA PLJUČNEM ODDELKU  

Zaradi obnove na Pljučnem 

oddelku se pulmološki 

konzilijarni pregledi od torka, 25. 

5. 2021, do nadaljnjega  naročajo  

po tel. št. 546.  
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka)  

Torek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Posodobljene smernice za 

obravnavo akutne možganske 

kapi, predavala je Dominika  

Novak Pihler, dr. med, spec. 

nevrologije (soba konzilija Krg. 

odd.) 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Sreda:  
-  1. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjižnica, V. nadstr.  krg. 

bloka) 

Četrtek:  
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega odd. 

Novosti zdravljenja epilepsije in 

epileptičnega statusa, predavala 

je Dominika  Novak  Pihler, dr. 

med, spec. nevrologije (knjižnica 

Int. odd.). 

Petek: 
-  1. seja strokovnega sveta  

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)  
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

-  Gost  v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu bo  
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Marjan Maček, univ. dipl.  ekon., 

pomočnik  direktorja za poslovne 

zadeve, tema: Načrtovane 

naložbe v letu  2021. 

- Gostja  v oddaji Za zdravje  na 

Murskem valu bo Karolina  

Kovač, dipl. babica, tema:  

Nasveti iz porodnišnice bodočim 

staršem. 

- Delovni sestanek Delovne 

skupine za padce Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka)  

Torek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino Akutna 

jetrna odpoved, predavala bosta 

Štefan  Titan, dr. med., in Mojca 

Šimonka, dr. med., spec.  anest., 

rean. in periop. int. med. (soba 

konzilija Odd. za perioperativno 

medicino). 

Sreda: 
- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Oskrba kroničnih 

ran in preventiva RZP (teoretični 

in praktični del), predavali bosta 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),  

dipl. m. s., SOBO, in Brigita 

Kovačec, dipl. m. s. (knjižnica, 

V. nadstr.  krg. bloka). 

Četrtek: 
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Intenzivni posegi  pri bolnikih z  

motnjo  hemostaze, predavala 

bosta  Katja Škaper, dr. med., in 

Petra Forjan, dr. med., spec.  

anest., rean. in periop. int. med. 

(soba konzilija Odd. za   

perioperativno medicino). 

- 2. delovni  sestanek  komisije za 

obvladovanje bolnišničnih okužb 

– KOBO (sejna soba, uprava 

bolnišnice) 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
369 

ŠTEVILO BOD: 1765 

LEŽALNA DOBA: 4,51 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 9 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
1 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

V tem trenutku so stvari natanko 

takšne, kot morajo biti.      

Zaupajte v naravni tok življenja 

in se ne vpletajte.                         

V naslednjem trenutku bo 

drugače – natanko tako,                             

kot mora biti. 
 

 

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/

