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ČESTITKA
Na Fakulteti za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru je magistrirala
Natalija Vičar, glavna medicinska
sestra Pljučnega oddelka. Za
strokovni
uspeh
ji
iskreno
čestitamo!
Vodstvo in sodelavci

VLOGA MEDICINSKE SESTRE
PRI PACIENTIH Z
KRONIČNIMI OBOLENJI
V petek 13. marca je v Celju
potekalo strokovno srečanje na
temo: Vloga medicinske sestre pri
pacientih z kroničnimi obolenji. Letega smo se
udeleţile tudi
zaposlene s kirurškega oddelka.
Aktualnost tem
je pritegnila
mnoţično udeleţbo. Za pester
začetek srečanja so poskrbeli dijaki
Srednje zdravstvene šole Celje, ki
so nazorno in slikovito predstavili
ţivljenje Florence Nightingale.
V prvem sklopu predavanj so bile
predstavljene moţgansko ţilne
bolezni, kjer je bila podrobneje
predstavljena TIA (tranzitorna
ishemična ataka) in moţganska kap.
Sledilo je predavanje Zdravstvena
nega bolnika po moţganski kapi.
Predstavljene so bile tudi novosti
pri zdravljenju sladkorne bolezni, ki
se delijo na tri področja: tehnološko
(razvoj umetne trebušne slinavke),
biološko
(napredek
metod
diferenciacije matičnih celic je
omogočil nastanek lastnih delujočih
beta celic) in farmakološko
(največji napredek z boljšim
poznavanjem
patofiziologije
sladkorne bolezni tipa 2). V sled
temu je bila predstavljena še
prednost zdravljenja sladkorne
bolezni z inzulinsko črpalko ter

preprečevanje in ukrepanje ob
zapletih.
V drugem sklopu predavanj je bila
predstavljena vloga medicinske
sestre pri bolniku s peritonealno
dializo, kjer naj kot zanimivost
izpostavim
aPAD
(asistirana
peritonelana dializa), aPD pomeni,
da zdravstveni delavec opravlja
celotno
ali
del
dializnega
zdravljenja, kadar bolnik zaradi
druge bolezni določen čas ni
samostojen. Sledilo je predavanje:
Zdravstvena nega pacienta s stomo.
Predstavljen je bil projekt: Ţivim
ţivljenje s stomo, v katerem
sodelujejo
dijaki
Srednje
zdravstvene
šole
Celje.
Demonstrirana je bila vloga
medicinske sestre pri
učenje
samokateterizacije. Pozornost je
pritegnila raziskava o pomenu
ugotavljanja dejavnikov tveganja za
nastanek kronično nenalezljivih
bolezni v času študija, ki je
pokazala, da večina študentov skrbi
za zdrav slog ţivljenja. Drugi sklop
predavanj
smo
zaključili
s
predavanjem:
Pomen
prijazne
besede v zdravstveni negi, ki nas je
notranje obogatil.
Pravijo, da najboljše pride na koncu
in tako je bilo tudi tokrat, nazorno
je bila predstavljena celostna
obravnava bolnika z vidika
operacijske medicinske sestre pri
robotsko
asistirani
radikalni
prostatektomiji, nato je sledila še
praktična predstavitev robotskega
sistema Da Vinci5 v operacijski
dvorani, le da smo namesto pacienta
operirali jabolko. Čeprav je bil
petek trinajsti, se je vse srečno
izteklo in smo se proti večeru
vračale domov polne elana in
bogatejše za nova znanja.
Nataša Kreft dipl.m.s; mag. zdr.– soc.
manag.

Štev.: 661
STROKOVNI SEMINAR
PULMOLOŠKE SEKCIJE
MEDICINSKIH SESTER IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
V LJUBLJANI
V Ljubljani je bil 20. in 21. marca
2015 organiziran strokovni seminar
na temo AKUTNA STANJA V
PULMOLOŠKI ZDRAVSTVENI
NEGI, ki smo se ga udeleţili tudi
nekateri zaposleni na pljučnem
oddelku SBMS. Pri vsakodnevni
obravnavi pulmoloških pacientov se
srečujemo z akutnimi zapleti
pulmoloških bolezni, ki lahko
ogrozijo
pacientovo
ţivljenje.
Nekatere zaplete bolezni lahko
preprečijo pacienti sami, pri tem pa
je zelo pomembna zdravstvena
vzgoja pacienta, za katero pa smo
odgovorni
vsi
zaposleni
v
zdravstvu.
Predavanja so bila obseţna in
zanimiva, saj se z vsemi
predstavljenimi
problemi
vsakodnevno srečujemo. Poslušali
smo predavanja o pljučni emboliji,
antikoagulacijski
terapiji,
anafilaksiji, astmi, pnevmotoraksu,
torakalni
drenaţi,
masivnem
izkašljevanju krvi, KOPB, pljučnem
edemu, tujkih v dihalnih poteh in
krikotireotomiji. Organiziranih je
bilo več delavnic, kjer smo se
seznanili z uporabo avtoinjektorja
adrenalina,
aplikacije
kisika,
aspiracije
dihalnih
poti
in
spirometrije. Posebna pozornost pa
je bila namenjena predavanjem in
delavnicam izvajanja temeljnih
postopkov oţivljanja z uporabo
avtomatskega
zunanjega
defibrilatorja ter etičnim dilemam
med oţivljanjem.
Zdravstveni
delavci
smo
zagovorniki koristi pacienta in mu
nudimo fizično, psihično, socialno,
duhovno ter moralno podporo.
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Spoštovanje in razvijanje humanih
vrednot poklica nam omogoča
osebnostno rast ter zadovoljstvo pri
delu.
Simona Časar zt,
Mihaela Ritlop d.m.s.

PRIPRAVA, SHRANJEVANJE,
DISTRIBUCIJA IN
TRANSFUZIJA KRVNIH
KOMPONENT
V sredo 11.marca so v Ljubljani
potekale učne delavnice Priprava,
shranjevanje,distribucija
in
transfuzija krvnih komponent.
Transfuzijska medicina se kot
medicinska stroka ukvarja s tremi
povezanimi in prepletenimi sklopi,
ki zagotavljajo bolnikom ustrezno
in varno zdravljenje s krvjo:
preskrba s krvjo, zdravljenje s
krvnimi pripravki in celicami ter
laboratorijske preiskave. Na novo se
čedalje bolj uveljavlja zdravljenje s
posameznimi celicami oz. celične
terapije. Vsaka drţava mora imeti
prostovoljne,
neplačane
krvodajalce, ki redno dajejo kri.
V prvem delu so nas seznanili z
celotnim
delovanjem
Zavoda
Republike
Slovenije
za
transfuzijsko medicino
in z
ogledom le tega, kjer smo videli
postopke od odvzema polne krvi
krvodajalca,
do
pripravljanja
komponent krvi: koncentrirani
eritrociti, konc. trombociti in sveţa
zamrznjena plazma. Iz plazme se
nato izdelujejo zdravila kot so
albumini, gamaglobulini in faktorji
strjevanja krvi ( ta se pošilja in
izvaja v Avstriji). Nato je sledil še
ogled
pravilnega
shranjevanja
krvnih komponent.
V drugem delo so sledile delavnice
določanja
krvne
skupine
in
predavanja o pravilnem naročanju
in
izpolnjevanju
napotnic,
pravilnem odvzemu krvi ter pravilni
aplikaciji krvnih komponent. Nato
so še sledila razna vprašanja in
debata o dilemah glede transfuzije.
Mihaela Potočnik, dipl.m.s.
Tatjana Rajner Mesarič, dipl.m.s.

3. MEDNARODNA
ZNANSTVENA KONFERENCA
NA ESM
Dne 20. In 21. marca 2015 je v
Mariboru, pod pokroviteljstvom
Evropske akademije znanosti in
umetnosti potekala 3. Mednarodno
znanstvena konferenca z naslovom
"ZNANOST IN KULTURA ZA
ZDRAVO DRUŢBO".
Na konferenci so bili predstavljeni
znanstveni,
raziskovalni
in
strokovni doseţki na področju
zdravstvenih ved, humanističnih
ved,
socialne
gerontologije,
integrativne medicine, javnega
zdravja, mentalnega zdravja in
psihoterapije,
managementa,
izobraţevanja, dokumentiranja in
arhiviranja v zdravstvu, duševnega
zdravja, psihologije in psihoterapije.
Namen konference je bil tudi
povezovanje med strokovnjaki
različnih znanosti in ljudi iz
različnih kulturnih okolij ter
akademskih partnerjev AMEU –
ECM.
Na konferenci je aktivno s svojim
prispevkom sodelovala tudi Splošna
bolnišnica Murska Sobota, Joţef
Sever
s
prispevkom
Vloga
srednjega
manegementa
pri
uvajanju ISO standarda v klinično
okolje.
Jožef Sever, dipl. ZN

OBVESTILA
Zaradi novosti pri
posebne zdravstvene
menjave ponudnika,
sistemov za hranjenje,
3. 2015 ob 13. uri
izobraţevanje, ki bo
Krg. V. nadstropje.

prehrani za
namene hrane in
vas dne, 26.
vabimo na
v knjiţnici

Vodstvo

vas v sodelovanju z

vabi na enodnevno izobraževalno
doživetje,
ki bo v soboto, 28. marca 2015 od
9. do 16. ure v jedilnici Bolnišnične
prehrane in dietoterapije.
Komunikacija daje barvo našemu
življenju, zato je pomembno, kako to
počnemo. Vsebine, ki jih bomo slišali,
nam lahko zelo olašajo vsakdan, ne le
v službi, pač pa tudi na drugih odrih
življenja. Predvsem bomo
odgovarjali na vprašanja KAKO nekaj
povem, vprašam …
Dobrodošli na seminarju
Z učinkovito komunikacijo do
boljših medosebnih odnosov
Z vami bo voditeljica
Klara Ramovš, profesorica
andragogike, mojstrica poslovne
komunikacije, trenerka SDI orodja,
izbrana izvajalka za vseživljenjsko
karierno orientacijo.
Pričakujemo vas ob 8.45, začetek
seminarja natančno ob 9. uri.
Veselimo se druženja!
Vodstvo

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden




Ponedeljek:
- Delavnica Higiena rok
Torek:
- 3. seja Skupščine Zdruţenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.,
- Nadaljevanje pregleda ponudb
za
Urgentni
center
na
Ministrstvu
za
zdravje,
strokovni direktor prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med., spec.
anest.
- Delavnica – naročanje
preiskav in odvzem krvi – BD
Strokovno
pediatrično
srečanje
na
temo:
»Malabsorbcijski
sindrom«
predavala je Katja Reţonja, dr.
med.
- Tedenska koordinacija gradnje
Urgentnega centra
2



Obvezni
seminar
za
pripravnike zdravstvene nege
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN
»Obvezilni material«, predavala
je predstavnica Tosame



Sobota:
-Izobraţevanje – Z učinkovito
komunikacijo
do
boljših
medsebojnih odnosov (jedilnica
Bolnišnične
prehrane
in
dietoterapije)
Tajništvo:
Darja Cigut

ZGODILO SE BO - ta teden











Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
Franc Ţoldoš, dr. med., spec.
orl.,predstojnik Oddelka za
bolezni ušes, nosu in grla, tema
oddaje: »Motnje dihanja med
spanjem«
Torek:
Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Idiopatski
nefrotski sindrom« predaval bo
Dejan Novak, dr. med.,
(predavalnica na Otroškem
odd.)
- Tedenska koordinacija gradnje
Urgentnega centra (mala sejna
soba V. nadst. Krg. bloka)
Obvezni
seminar
za
pripravnike zdravstvene nege
(šola za starše III. nadst. Gin. –
porod. odd.)
- Delovni sestanek Skupine za
preprečevanje padcev (knjiţnica
V.nadst. Krg. bloka)
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN
»Razlike med TEP in PEP
kolka«,
predavala
bo
Aleksandra Pušover, dipl. m. s.
(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka)
Četrtek:
- Izobraţevanje o enteralni
prehrani (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
Petek:
Predavanje
v
okviru
Znanstveno
raziskovalne
dejavnosti - Zasnova priprava
in izvedba projekta v zvezi z
določanjem časa smrti s
pomočjo sklepnega hrustanca ,
predaval
bo
dr.
Armin
Alibegović, dr. med.. (knjiţnica
V. nadst. Krg. bloka)

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
432
2023
4,28
15
25

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
Boj se uresničitve vseh svojih želja.

Avtor: Lunin net

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si:
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