MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
100-ič KRVODAJALCA

V četrtek so v prostorih ETD
Murska Sobota obeležili svečan
dogodek
dveh
krvodajalcev
stokratnikov in sicer:
 g.
Lovenjak
Štefan,
Trubarjeva ulica 44a,
Krog,
9000
Murska
Sobota
 g. Edšid Marjan, Ptujska
cesta 5, 9250 Gornja
Radgona
S svojim humanim dejanjem sta
se pridružila najbolj množični
solidarnostni
dejavnosti
v
Sloveniji, ko se s krvodajalstvom
bolnikom omogoča zdravljenje ali
celo
rešujejo
življenja.
Krvodajalci so pomemben del
zdravstvenega
sistema
in
predpogoj za preskrbo s krvjo.
Jožica Viher
Vodja splošne službe

Zapisnik 21. seje strokovnega
sveta Splošne bolnišnice Murska
Sobota
Seja je bila v torek, 19. 6. 2018, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled zapisnika 20. seje
strokovnega sveta
2. Realizacija fizičnega
programa in planiranje
realizacije v poletnih mesecih

DATUM : 26. 06. 2018
3. Informacije
o
izvajanju
sanacijskih ukrepov
4. Kakovost v zdravstvu
- Poročilo akreditacijske
presoje
- Priprava korektivnih
ukrepov
5. Pobude in predlogi
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Pod točko 1: Po pregledu sklepov
je bil zapisnik 20. seje sprejet.
- Zadolžili bomo predstojnike in
do 15. 7. 2018 bomo pripravili
smernice za indiciranje določenih
laboratorijskih preiskav.
Pod točko 2:
- Ponovno izpostavimo zahtevo po
100 % realizaciji tudi po
dejavnostih.
S predstojniki oddelkov se bomo
pogovarjali
o
konkretnih
predlogih s katerimi jih pričakuje
vodstvo bolnišnice.
- Predstojniki se zadolžijo za
obravnavo
podatkov
o
obremenjenosti zdravnikov, za
pripravo predlogov o pričakovanih
obremenitvah in za podajo
predlogov
kako
stimulirati
sodelavce, ki pričakovanega ne
dosegajo.
Skrajni rok za predloge je 31. 7.
2018.
S predlogi lahko tudi
pridete na upravo in bomo zapisali
zapisnik.
Pod točko 4:
- Do 8. 7. 2018 moramo pripraviti
akcijski načrt, ki bo vseboval
ukrepe za odpravo vseh neskladij.
Za večja neskladja bomo morali
že v 60 dneh potem, ko AACI
potrditi oz. sprejme akcijski
načrta poslati dokazila, da smo jih
odpravili.
Koordinator sistema vodenja
kakovosti ga. Gomboc bo v

Štev.: 830
naslednjih
dneh
kontaktirala
odgovorne osebe na področjih,
kjer so bila ugotovljena neskladja
z namenom, da se skupaj z njimi
pripravi akcijski načrt ukrepov za
odpravo neskladij.
Strokovni direktor:
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med.,
spec. anest.

WCNA 2018
Od 18. do 20. junija 2018 je v
Budimpešti
na
Madžarskem
potekal 13. Svetovni kongres
medicinskih sester na področju
anestezije (WCNA 2018), ki ga je
gostilo Madžarsko združenje
medicinskih sester v anesteziji in
intenzivni terapiji (HANA), pod
okriljem Mednarodnega združenja
medicinskih sester na področju
anestezije
(International
Federation of Nurse Anesthetists IFNA).
Kongresa so se poleg ostalih
udeležencev iz celotnega sveta
udeležili tudi člani strokovne
Sekcije
za
področje
anesteziologije, intenzivne terapije
in transfuziologije iz Slovenije.
Iz Splošne bolnišnice Murska
Sobota sva se kongresa udeležila
dva zaposlena, ki kot člana
negovalnega tima delujeva na
področju anestezije in intenzivne
terapije v naši bolnišnici.
Organizatorji so nam pripravili
izredno zanimiv in raznolik
strokovni program, ki so nam ga
predstavili številni mednarodno
priznani predavatelji. Pri izboru
strokovnih tem so sledili potrebam
današnjega časa. Izpostavili so
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aktualna področja v zdravstveni
obravnavi pacienta. Tematske
sklope so razdelili na različna
strokovna področja. Dotaknili so
se zelo pomembnega in v svetu
trenutno zelo aktualnega področja
obvladovanja
bolečine
na
področju perioperativne medicine,
darovanja in presaditve organov,
varnosti in kakovosti v anesteziji,
predstavili so različne izzive na
področju anestezije pri dnevni
obravnavi kirurških bolnikov,
predstavili pomen izobraževanja
in
predhodnega
uvajanja
medicinskih sester v delovni
proces na področju anestezije in
intenzivne terapije ter organizirali
različne delavnice, kjer smo se
udeleženci lahko preizkušali s
sodobnim
pristopom
pri
zagotavljanju proste dihalne poti,
otežene intubacije ter reanimacije.
Glavne teme kongresa so se
vsebinsko razlikovale tako, da so
izpolnile
pričakovanja
vseh
prisotnih udeležencev iz celotnega
sveta in nam ponudile priložnost
za razpravo in izmenjavo naših
izkušenj, mnenj in strokovnega
znanja, ki ga bomo z veseljem
delili naprej v naših kliničnih
okoljih.
Uroš Raščan, dipl.zn.
Marjetka Nemeš, dipl.m.s.

POHVALA
Zaposleni v Splošni bolnišnici
Murska Sobota si nenehno
prizadevamo, da bi bili pacienti
zadovoljni
z
zdravstveno
obravnavo in bivanjem v naši
ustanovi. Pri tem nam lahko
veliko
pomagajo
povratne
informacije, zato nam mnenje
pacientov veliko pomeni.
Veseli smo vsake pohvale, ki nam
je v vzpodbudo, kot tudi pritožbe,
ki jo skrbno obravnavamo. V
nadaljevanju objavljamo pohvalo,
ki smo jo prejeli in z objavo katere
se je avtorica tudi strinjala.

Sem Irena Anžel, žena Vašega
pacienta Valentina Anžela, ki je
bil od 22.4.2018 do 12.6.2018
zaradi hude prometne nesreče
obravnavan v Vaši bolnišnici.
Večkrat slišimo in beremo kritike
na račun posameznih zdravnikov
in zdravstvenega osebja, zato bi
Vam radi v svojem imenu, imenu
moža in imenu njegovih otrok,
namenila nekaj pohvalnih besed.
Mož je bil res zelo hudo
poškodovan, kar lahko razberete
iz izvidov, ki so Vam tako ali tako
dostopni, da vsega ne prilagam v
pismo. Po pripovedovanju dr.
Koprivice R. in dr. Kuhar M., je
bil mož na nitki svojega življenja.
Zato bi se v prvi vrsti radi iskreno
zahvalila dr. Koprivici in dr.
Kuharjevi, da sta kljub hudim in
na prvi pogled nerešljivim
poškodbam vztrajala in se borila
do konca, da nista obupala ne
glede na njegovo stanje. Res se
iskreno zahvaljujem dr. Koprivici,
da se je kljub temu, da tisti dan ni
bil v službi, tako hitro odzval na
klic dr. Kuharjeve in bil
pripravljen
pomagati
rešiti
življenje. Brez njegove pomoči bi
bila zgodba danes drugačna.
Čeprav je bilo stanje res kritično,
sta nam znala na ne preveč boleč
način razložiti vse kar na je
zanimalo in nas na koncu tudi
potolažiti. Menim, da je odnos
zdravnika do pacienta in do
svojcev zelo pomemben in dr.
Koprivica in dr. Kuharjeva to
odlično opravljata.
Za nas sta oba »Zdravnika z
velikim srcem«!
Tudi po pogovorih z drugimi
zdravniki, tudi iz tujine, sta to
kirurga, ki sta naredila čudež. Ker
enostavno ne najdem besed, ki bi
odtehtale
njuno
znanje,
strokovnost in trud, menim in si
želim, da si zaslužita pohvalo in
veliko priznanje tudi iz Vaše
strani – iz strani vodstva Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
Velik hvala gre seveda tudi celotni
ekipi, ki je sodelovala pri
operaciji, intenzivni negi in
oddelčnemu osebju, ker vsak ki je
sodeloval, je pripomogel, da se je

zgodba dobro končala. Zavedamo
se, da še bo potrebno veliko dela
in pozitivne energije, a z skupnimi
močmi bomo zmogli.
Zato še enkrat HVALA vsem iz
srca.
Irena Anžel
Lastomerci 32

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- 8. seja Odbora
bolnišnične dejavnosti in
Odbora
osnovne
zdravstvene
dejavnosti
Skupščine
Združenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije, direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
- Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege je bila gostja v
radijski oddaji »Studio ob
17h«, na radiu SLO 1.
Tema pogovora je bila:
»Pomanjkanje medicinskih
sester
v
slovenskem
prostoru«.
Izobraževanje
za
zaposlene
v
Službi
Bolnišnične prehrane in
dietoterapije
na
temo:
»Gibanje za zdravje na
delovnem mestu – kaj lahko
naredim sam za svoje
zdravje?«, predavala je
Metka
Vlaj,
viš.
fizioterapevt, vodja Službe
za
fizikalno
in
rehabilitacijsko medicino
- Varstvo pri delu in
požarna varnost

 Torek:
- 21. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota

 Sreda:
- 97. seja Stalne delovne
skupine
bolnišnične
zdravstvene nege, Metka
Lipič Baligač, mag.zdr. nege
- Varstvo pri delu in
požarna varnost
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 Četrtek:
- 100-krat sta darovala kri
gospod Štefan Lovenjak in
gospod Marjan Edšid
- Drugi delovni sestanek
Komisije za obvladovanje
bolnišničnih okužb – KOBO
- Varstvo pri delu in
požarna varnost

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

ZGODILO SE BO - ta teden

 Torek:



- Varstvo pri delu in
požarna varnost (knjižnica
V.nadst. Krg. bloka)
Sreda:
- Varstvo pri delu in
požarna varnost (knjižnica
V.nadst. Krg. bloka)
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
483
1879
3,51
21
13

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Način, kako začeti, je, da nehaš
govoriti in začneš delati.
(Walt Disney)
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