MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
1.SEJA SVETA
ZAVODA
1.seja sveta zavoda je bila 22. 9.
2017 z naslednjim
dnevnim redom:
1.Otvoritev seje;
2. Poročilo o izidu volitev in
potrditev mandata članom sveta
zavoda;
3.Izvolitev
predsednika
in
namestnika predsednika zavoda;
4.Imenovanje zapisnikarja;
5.Potrditev dnevnega reda;
6.Obravnava
in
sprejem
enkratnega dodatnega programa
za
leto 2017 za
namen
skrajševanja čakalnih dob;
7.Tekoče zadeve.
K tč. 1 Sejo je otvoril direktor
Bojan Korošec
K tč. 2 Poročilo o izidu volitev in
potrditev mandata članom sveta
zavoda je
podal pravnik
bolnišnice Matevţ Ruţič.
K tč. 3 Izvolitev predsednika in
namestnika predsednika zavoda.
Sprejet
je
bil
sklep:
za
predsednika sveta zavoda za
naslednje mandatno obdobje je bil
izvoljen Marko Virag. Za
namestnika Nataša Kreft.
K tč. 4 Imenovanje zapisnikarja
Za zapisničarko sej sveta zavoda
se imenuje Joţica Viher.
K tč. 5 Potrditev dnevnega reda.
Potrdil se je dnevni red seje.
K tč. 6 Obravnava in sprejem
enkratnega dodatnega programa
(EDP) za namen skrajševanja
čakalnih dob.
Sprejet je bil sklep: Svet zavoda
sprejme
EDP
za
namen
skrajševanja čakalnih dob za leto
2017 v predlagani obliki in
vsebini.
K tč. 7 Tekoče zadeve
Sprejeta sta bila naslednja

DATUM : 2. 10. 2017
sklepa: 1. Vodstvo bolnišnice naj
članom sveta zavoda posreduje
čistopis statuta do naslednje seje;
2.
Istočasno
naj
vodstvo
bolnišnice
začne
pripravljati
spremembe Statuta ter tudi
ustanovitvenega akta, v kolikor
spremembe Statuta vplivajo na
spremembo ustanovitvenega akta.
Predsednik sveta zavoda
Marko Virag

3. DELOVNI SESTANEK
ČLANOV KOBO
V torek 26.9.2017 je potekal 3.
Delovni sestanek članov KOBO.
Po pregledu zapisnika rednega
sestanka smo pregledali tudi
aktivnosti, ki se navezujejo na
izredni sestanek v mesecu avgustu
povezan z nenadnim porastom
večkratno
odpornih
mikroorganizmov na dveh enotah
naše bolnišnice. Hitro in predvsem
učinkovito zaznavanje nastalega
problema na osnovi tedenskega
spremljanja pojavnosti večkratno
odpornih mikroorganizmov naši
ustanovi je narekovalo številne
aktivnosti in sodelovanje tako
strokovnjakov, ki delujejo na tem
področju, kot zaposlenih na
kliničnih
oddelkih.
Ključne
ugotovitve, ki smo jih dokazali s
pomočjo mikrobioloških izvidov
so pokazale
na pomen
preventivnega ravnanja v okolju
bolnika, kjer se lahko nahajajo
dejavniki tveganja za nastanek in
prenos OPZ. Nastali problem, ki
je bil neposredno vezan na okolje
smo za enkrat odpravili, kljub
temu pa nam dogodki nalagajo
tudi
pripravo
preventivnih
aktivnosti, ki bodo potekale na
daljše časovno obdobje, vendar so
glede na oceno tveganja po

Štev.: 792
mnenju članov KOBO nujno
potrebni, če ţelimo zagotavljati
varnost in kakovost. Ker so
nekateri ukrepi povezani tudi s
precejšnjim finančnim zalogajem
bomo pristopili k reševanju po
izdelanem načrtu.
Na sestanku smo obravnavali tudi
druge aktualne zadeve, med
katerimi izpostavljam ponovno
revidiranje protokola za odvzem
nadzornih kuţnin, ki bo v
prenovljeni verziji izdelan in
apliciran preko predstavnikov
oddelkov v klinična okolja, ter
stopi v veljavo v roku 7 dni. Gre
za zelo ţiv dokument, kjer se
dogajajo spremembe in jim je
potrebno pri delu slediti. Izdelan
je tudi nov spremni list za
nadzorne kuţnine po vzorcu
spremnega lista za Sanford in bo
predvidoma stopil v veljavo s
15.10.2017, dostopen bo
na
Intranetu.
Ponovno
prihaja
obdobje
prehladnih obolenj in s tem
povezane aktivnosti za cepljenje
proti sezonski gripi, člani KOBO
so sprejeli sklep, da na tem
področju nadaljujemo z ţe
uvedeno prakso prejšnjih let, o
začetku cepljenja bomo zaposlene
obvestili preko internega glasila.
Zaradi slabe precepljenosti v
preteklosti, ki je sicer tudi
vseslovenski problem je potrebno
izvesti
dodatne
promocijske
aktivnosti tako za zaposlene, kot
za širšo javnost, kar bomo storili z
medijsko podporo.
Na področju OPZ se v naši
ustanovi
dogajajo
številne
aktivnosti med katerimi je
potrebno omeniti tudi ustanovitev
delovne skupine
za področje
OPZ,
katere
člani
bodo
predstavniki
vseh
kliničnih
oddelkov in enot, da bomo laţje
ustvarili mreţo strokovnjakov, ki
bodo neposredno v procesih ob
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svojem delu delovali tudi na tem
segmentu 24 ur na dan in 7 dni v
tednu. V delovno skupino bomo
povabili k aktivnemu sodelovanju
tudi strokovnjake drugih strok
takoj, ko stečejo
aktivnosti
formalne
ustanovitve.
K
takšnemu
povezovanju
in
sodelovanju nas vodijo tudi
pogledi in razmišljanja, usmeritev
ter strategije dela na tem področju
na nacionalnem nivoju.
Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s

2. OKTOBER-DAN
KLINIČNE KEMIJE IN
LABORATORIJSKE
MEDICINE
2. oktober je dan, ko
slovenski laboratoriji s področja
klinične kemije in laboratorijske
medicine
obeleţujemo
Dan
klinične kemije in laboratorijske
medicine.
Namen dogodka je zlasti
predstavitev
dejavnosti
ter
seznanitev širše javnosti s
ključnimi segmenti dela na
področju klinične kemije in
laboratorijske medicine.
Laboratorijska medicina je
pomemben
sestavni
del
zdravstvenega sistema. Zdruţuje
znanja in izzive naravoslovnih
znanosti. Naše poslanstvo je
odgovornost
za
zanesljivost
laboratorijskih
rezultatov
ter
njihovo tolmačenje. Pri svojem
delu si prizadevamo za odličnost.
Preiskujemo
različne
biološke
vzorce
človeškega
izvora. S preiskovanjem dobimo
podatke, ki so pomoč pri
postavljanju in potrditvi diagnoze,
izbiri in spremljanju zdravljenja,
napovedovanju izida bolezni.
Pri
svojem
delu
uporabljamo
najsodobnejšo
tehnologijo, ki zahteva visoko
usposobljenost osebja z veliko
znanja in izkušenj.

Laboratorijski izvid je naš
ključni izdelek in je sestavni del
medicinske
dokumentacije
preiskovanca.
Letos smo k sodelovanju
povabili Srednjo zdravstveno šolo
Rakičan. Na ogled našega
laboratorija bomo popeljali dijake
4. letnikov, katerim bomo v eni
šolski uri predstavili medicinski
laboratorij.
V avli na prehodu INTKRG bo postavljena informacijska
točka, kjer bo predstavljena naša
dejavnost. Od 13.00 do 14.00 ure
je moţen vodeni ogled laboratorija
za obiskovalce.
Mitja LAH, univ.dipl.biokem., spec.
med. biokemije

OKUŢBE IN UKREPI PRI
PACIENTIH Z AKUTNO IN
KRONIČNO LEDVIČNO
ODPOVEDJO
22. 9. 2017 sva se s sodelavko
udeleţila
strokovnega
izobraţevanja
z
naslovom:
Okuţbe in ukrepi pri pacientih z
akutno in kronično ledvično
odpovedjo,
izolacija,
vrste
kuţnih odpadkov glede na
prenos in ravnanje s kuţnimi
odpadki. Sklopi tem, ki smo jih
obravnavali so bile:
I.
Zakonske
obveznosti
zdravstvenega
delavca
pri
preprečevanju in obvladovanju
bolnišničnih okuţb:
Pri tem sklopu smo pregledali
zakonodajo,
ki
opredeljuje
področje
preprečevanja
in
obvladovanja okuţb povezanih z
zdravstveno oskrbo. Pregledali
smo kako s cepljenjem, zraven
drugih ukrepov za preprečevanje
širjenja infekcijskih bolezni, lahko
omejujemo
in
preprečujemo
širjenje
hepatitisa
B,
pnevmokoknih okuţb ter gripe.
Zadnja tema tega sklopa predavanj
pa so bile smernice in strokovne
podlage za preprečevanje nastanka
okuţb osrednjih ţilnih katetrov.

II. Doktrina obravnave pacienta z
okuţbami
v
nadomestnem
zdravljenju:
Pri tem sklopu predavanj je bila
predstavitev ene najhujših okuţb
mehkih tkiv, to je nekrotizantni
fascitis, ki je sicer zelo redka
okuţba in je bila predstavljena z
vidika pojavnosti pri ledvičnih
bolnikih. Predstavljeno je bilo tudi
vodenje
hemodialize
in
stigmatizacija bolnika z HIV.
Tako večina razvitih drţav po
svetu hemodialize bolniki s HIV
ne izvaja v posebnih izolacijskih
sobah, izvajajo le osnovne
varnostne ukrepe za preprečevanje
prenosa okuţbe (poudarek je na
razkuţevanju bolnikove okolice,
dializnih aparatov, ter dializiranje
v ustreznih prostorih, kjer je
razmak postelj vsaj 130 cm). Te
drţave so Švica, Nemčija in
Zdruţeno kraljestvo. Pri tem
imajo dializne monitorje tudi
skupne z negativnimi bolniki, le v
Nemčiji imajo, od prej omenjenih
drţav, HIV bolniki »svoje«
dializne aparate. V Sloveniji pa je
situacija taka, da imamo 2 HIV
pacienta, ki se dializirata ločeno
od drugih pacientov in na ločenih
dializnih aparatih.
III. Organizacijski vidiki in ukrepi
preprečevanja okuţb v dializnem
okolju:
V tem sklopu je bila predstavljena
obravnava pacientov okuţenih s
hepatitisom (C,B) v nadomestnem
zdravljenju
z
dializo
ter
organizacija
dela
v
UKC
Ljubljana.
Naslednja
tema
predavanja je bil higienski reţim
dializnega monitorja po končani
hemodializi z virusnimi okuţbami
HBV, HCV in HIV. Zanimiva
tema je bila tudi kako se
preprečijo prenosi okuţb v
reševalnih vozilih ter sistem
organizacije prevozov bolnikov, ki
imajo
prenosljive
bolezni.
Predstavljena
je
bila
tudi
uspešnost izvajanja dekolonizacije
pri bolnikih z MRSA ter odvzem
nadzornih
brisov.
Zadnja
obravnavana tema v tem sklopu pa
je bila preventiva in ukrepi
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preprečevanja okuţb pri bolnikih z
arteriovenskimi fistulami.
Strokovno izobraţevanje je bilo
zelo poučno in kakovostno,
primere dobre prakse pa bomo s
pridom uporabili za izboljšanje
dializnega zdravljenja in dializne
zdravstvene nege.
Anita Horvat dipl. m. s.
Darijan Marič dipl. zn

NADZOR ZDRAVSTVENE
INŠPEKTORICE V NAŠI
BOLNIŠNICI
Dne 28. 9. 2017 ob 9.00 uri je
Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije na podlagi Zakona o
zdravstveni inšpekciji (Uradni list
RS, št. 59/06-UPB2) opravil redni
in kontrolni inšpekcijski nadzor v
naši
ustanovi.
V
okviru
kontrolnega
inšpekcijskega
nadzora je bila
preverjena
realizacija ukrepov postavljenih
na neskladje iz leta 2016, ki so se
navezovali na urejenost čistih in
nečistih poti v malih operacijskih
prostorih na kirurškem oddelkupritličje.
Po
pregledu
je
inšpektorica ugotavljala ustreznost
izvedenih ukrepov in bila z večjim
delom zadovoljna, kljub temu
bodo potrebne še nekatere manjše
korekcije, ki jih moramo izvesti
do predvidenega roka. Plan
sprememb na tem področju bomo
pripravili in predlog posredovali
vodstvu.
V okviru rednega inšpekcijskega
nadzora pa se je preverjalo
izvajanje oziroma spoštovanje
naslednjih predpisov: Uredba o
ravnanju z odpadki, ki nastajajo
pri opravljanju zdravstvene in
veterinarske dejavnosti ter z njima
povezanih raziskavah (Uradni list
RS, št. 89/08) – odlaganje
odpadkov, začasno skladiščenje,
transport, zakon o nalezljivih
bolezni (Uradni list RS, št. 33/06,
ZNB-UPB1) v povezavi z
določbami Pravilnika o pogojih za
pripravo in izvajanje programa
preprečevanja in obvladovanja

bolnišničnih okuţb (Uradni list
RS, št. 74/1999 in 10/2011) –
ukrepi
za
preprečevanje
razmnoţevanja legionel (program,
evidence), zakon o pacientovih
pravicah (Uradni list RS, št.
15/08) fizično oviranje
pacientov (privolitev, protokol),
obvezne objave in pristojna oseba,
pričakovana in realizirana čakalna
doba, napotitev na ginekološke
konziliarne preglede na terciarni
nivo. Nadalje je bilo presojano
področje, ki se navezuje na zakon
o pridobivanju in presaditvi delov
človeškega
telesa
zaradi
zdravljenja (Uradni list RS, št.
56/15, v nadaljevanju: ZPPDČT),
in sicer: v zvezi s pogoji za
pridobivanje in presaditev delov
telesa umrlega darovalca – za vse
umrle darovalce po 12. 10. 2016
ter v zvezi z evidencami na
področju
pridobivanja
in
presaditve
(vodenje
zbirke
podatkov in sporočanje v centralni
register).
Ključne ugotovitve ter odstopanja
bodo
v
obliki
zapisnika
posredovane
po
utečenem
postopku. Po prejemu zapisnika
bomo pristopili k reševanju in
izdelavi korektivnih ukrepov. Ţe
zdaj pa nas je obvestila, da bo
izpostavila odstopanje na področju
ravnanja z odpadki: začasno
zbirno mesto ob Interni stavbi in
Otroško-infekcijskem oddelku.
Marija Kohek, M.Sc.( Avstrija),dipl.m.s.
SOBO

12. OČESNA
MULTIDISCIPLINARNA
IZOBRAŢEVALNA ŠOLA
ZA STROKOVNO
JAVNOST

nagovorom
so
nadaljevali
predstojnik očesnega oddelka,
predsednik
pomurskega
zdravniškega
društva
in
podpredsednica
DMSBZT
Pomurja.
S strokovnim delom je začel asist.
Satar Baghrizabehi, dr.med. spec.
oftalmolog, ki nam je predaval na
temo Laserska odprava dioptrije mit ali resnica?; prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med., spec.
anest. z rean. nam je pripravil
predavanje na temo Splošna
anestezija (relaksiran bolnik) in
oči;
sledilo
je
predavanje
Spremembe vidnega polja pri
nevroloških
obolenjih
predavateljice Sabine Horvat dr.
med., spec. nevrolog. S predavanji
sta nadaljevali Suzana Horvat,
dipl.m.s. Zdravstvena nega in
zaščita očesa in Vesna Makovec,
dipl.m.s. s predavanjem na temo
Nega očesa pri relaksiranem
bolniku. Nataša Veren, mag. zdr.
nege je predavala na temo
Zdravstvena nega in edukacija
slabovidnega pacienta in Darja
Kučan, dipl.m.s. je predstavila
Obravnavo pacienta s suhim
očesom v očesni ambulanti.
Seminar
smo
zaključili
z
mnenjem, da smo spet dobili
pomembne in koristne informacije
za delo s pacienti in za vsakdanje
ţivljenje.
Izobraţevanja se je udeleţilo
okrog 90 udeleţencev (zdravnikov
in zdravstvenih delavcev). Glavni
pobudnik naših izobraţevanj je
predstojnik očesnega oddelka
asist. Satar Baghrizabehi, dr.med.
spec. oftalmolog, zato zahvala
njemu in vsem predavateljem za
njihove prispevke.
Darja Kučan, dipl.m.s.
Namestnica glavne med. sestre Očesnega
in ORL oddelka

27.9.2017 je v Termah Vivat v
Moravskih Toplicah potekala ţe
dvanajsta izobraţevalna šola z
naslovom »Dioptrijske napake,
suhe oči in laserska odprava
dioptrije - mit ali resnica?«. V
začetku nas je pozdravil strokovni
direktor bolnišnice, s pozdravnim
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7. ZNANSTVENA
KONFERENCA S
PODROČJA
ZDRAVSTVENIH IN
SOCIALNIH VED
V organizaciji Visoke šole za
zdravstvene vede je 26. 9. 2017 v
Slovenj Gradcu potekala 7.
znanstvena konferenca s področja
zdravstvenih in socialnih ved, z
naslovom Povezovanje teorije in
prakse kot trajnostni razvoj na
področju
zdravstvenih
in
socialnih
ved.
Častna
pokroviteljica konference je bila
varuhinja
človekovih
pravic
Vlasta Nussdorfer, ki je vse
udeleţence konference opozorila
na nujnost načela dobrega
upravljanja,
katero
je
po
ugotovitvah varuha človekovih
pravic
najpogosteje
kršeno.
»Narediš nekaj več, kot je nujno
potrebno, se opravičiš,ko se
zmotiš, povrneš nekomu škodo, ko
je treba«, je dejala Nussdorferjeva,
ki se ji zato zdi izjemno
pomembno »da si strokoven, ne
zato, ker moraš biti in se pričakuje
od tebe, ampak da si tudi človeški,
da
spoštuješ
dostojanstvo
vsakogar in da dobro opravljaš
delo, saj si vsak, ki je v nekem
trenutku 'ranjen', bolan ali tako
šibek, da rabi pomoč druţbe,
zasluţi dostojanstvo. In ljudje, ki
delajo na zdravstveno socialnih
področjih, morajo to ponuditi,
torej spoštovati dostojanstvo
vsakogar in narediti več«, je
dejala Nussdorferjeva.
Ţe tradicionalne konference v
Slovenj Gradcu smo se iz naše
bolnišnice udeleţili Pomočnica
direktorja za področje zdravstvene
nege Metka Lipič Baligač,
mag.zdr.nege, glavni zdravstvenik
Ginekološko porodnega oddelka
Leon Šabjan, mag.zdr.nege in
Tanja Ţmauc, dipl. m. s., mag.
zdrav.– soc. manag.
iz
Infekcijskega oddelka. Slednja
sem
sodelovala
z
aktivno
udeleţbo, s prispevkom »Starejši
zaposleni v zdravstveni negi v luči
zakonodaje«.

V plenarnem delu je bil
predstavljen prispevek na temo
nasilja nad starejšimi oskrbovanci
s strani zaposlenih v domovih za
ostarele.
Rezultati
so
zaskrbljujoči. Nasilje v inštitucijah
nad nemočnimi ostarelimi je še
kako prisotno. Izkazalo se je, da se
številni zaposleni, v konkretnem
primeru medicinske sestre, ne
dojemajo svojega početja kot
nasilno, kar kaţe na pomanjkanje
znanja. Drugi prispevek v
plenarnem delu se je nanašal na
pomen vseţivljenjskega učenja s
področja poklicne etike, da bi le
tako učinkoviteje reševali etične
dileme v praksi.
Sicer so po plenarnih predavanjih
potekale predstavitve referatov v
dveh sekcijah, kjer smo aktivni
udeleţenci
predstavili
svoje
izkušnje in spoznanja iz svojih
delovnih okolij.
Tanja Žmauc, dipl. m. s., mag. zdrav.–
soc. manag.
Glavna med. sestra Infekcijskega oddelka

ČESTITKA
Tina Mlinarec, dr. med. je
opravila specialistični izpit iz
otorinolaringologije. Ob pridobitvi
naziva specialist otorinolaringolog
ji iskreno čestitamo in ţelimo
uspešno karierno pot.
ORL oddelek in
Vodstvo bolnišnice

OBVESTILO
V petek, 6. oktobra 2017 ob 19.
uri bo v Gledališču Park Murska
Sobota DOBRODELNA PLESNA
PREDSTAVA ŢIVLJENJE JE
VREDNOTA.
Vstopnice so ţe na voljo pri
blagajni Gledališča Park vsak
delavnik od 14. do 17. ure in uro
pred v dogodkom v Gledališču
Park.

Izkupiček bo doniran ustanovi
Mali vitez, fundaciji za pomoč
mladim, ki so preţiveli raka.
Vabljeni,
da
se
udeleţite
dobrodelne prireditve.
Jožica Viher, spec.javne uprave

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Torek:
- Sestanek Komisije za
obvladovanje bolnišničnih
okuţb

 Sreda:
- 1. delovni sestanek
Delovne
skupine
na
področju zdravstvene nege
za obvladovanje okuţb
povezanih z zdravstvom –
OPZ
- 27. 9. 2017 ob 7.30,
predavanje prim.
Vlasta
Petric, dr. med., spec. int.,
tema: »Novosti v obravnavi
in zdravljenju revmatičnih
bolezni«, predavanje je
prijavljeno pri ZZS in
prinaša 1 kreditno točko

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo strokovni direktor in
bolnišnični transplantacijski
koordinator
Slovenija
transplant,
prim.
asist.
Daniel Grabar, dr. med.,
spec. anest. z rean., tema
oddaje
»Novosti
v
zakonodaji v donorskem
programu«

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Pilorostenoza« predaval bo
Gašper Naveršnik, dr. med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)
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 Sreda:

Misel

Življenje ni problem,
ki ga je treba rešiti,
ni vprašanje, na katerega
je treba odgovoriti.
Življenje je skrivnost,
ki jo je treba opazovati.

Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Sluh in starostna
naglušnost«, predavala bo
Andreja Zelenik, dipl. m. s.
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)

»Jonatan Livingston Galeb«

 Četrtek:

- Stojnica ob Roţnatem
oktobru
v pritličju Krg.
bloka, pred ambulantami
Izobraţevanje
za
zdravnike,
»Prepoznava
kritično bolnega otroka,
temeljni in dodatni postopki
oţivljanja
dojenčka
in
otroka«;
nosilec
izobraţevanja prim. asist.
mag. Zdravko Roškar, dr.
med., spec. ped., APLS
inštruktor; predavanje je
prijavljeno pri ZZS in
prinaša 1 kreditno točko
(predavalnica na Otroškem
odd.)

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

 Petek:
- Redni nadzor SPP-jev s
strani
Zavoda
za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
.
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.
469
2102
4,07
22
23

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba
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