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10. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne  

bolnišnice  Murska Sobota 

 
10. seja razširjenega strokovnega 

sveta za področje ZN je  bila 

20.4.2015. 

Po pregledu in potrditvi zapisnika 

prejšnje seje je uvodoma direktor 

Bojan Korošec izpostavil predvsem 

naslednje: 

V zvezi z akreditacijo in ISO 

standardom je povedal, da smo jo v 

bolnišnici dobro pripravili in da 

dobro delamo. Dobili smo 2 večji 

neskladji in nekaj manjših. V 

nadaljevanju je izpostavil 

zdravstveno politiko o kateri se 

veliko govori in se nič ne premakne. 

V zadnjem času smo od Ministrstva 

za zdravje dobili soglasje za 9 novih 

zaposlitev, kar kaţe tudi na to,  da 

delamo dobro in,  da smo lansko 

leto zaključili s pozitivnim 

rezultatom. Ţelja je, da se  tudi v 

prihodnje dela s takšnim trendom 

kot do sedaj, predvsem v odnosu do 

bolnikov.  Realizacija je kar dobra, 

vendar ni vsepovsod 100 %. 

Izpostavljeni so bili tudi odpusti 

bolnikov, ki bi bili lahko časovno 

prej. Zadnje čase je zaznati 

nezadovoljstvo na določenih 

oddelkih. Potrebno je ločiti 

objektivne in subjektivne vzroke za 

nezadovoljstvo. Nezadovoljstva, ki 

nastanejo znotraj oddelka se morajo 

najprej reševati na oddelku in šele 

potem, če se ne dajo rešiti,  na 

višjem nivoju. Druga skupina 

vzrokov so tisti, ki so izvorni od 

drţave vendar mi pri tem nič ne 

moremo narediti.  Pred nami je 

odprtje Urgentnega centra, vendar 

tudi na tem področju Ministrstvo za 

zdravje še ni reklo zadnje besede. 

Ţelja je,  da se dejavnosti, ki niso 

pogojene z ministrstvom preseli 

čimprej. V začetku maja bi naj prišli 

predstavniki z ministrstva, da se 

bomo dogovorili o številu 

zaposlenih in načinu dela.  V 

nadaljevanju je izpostavil še 

področje skupne intenzive  kirurške 

kot internistične.  Največja skrb v 

tem trenutku pa nam  mora biti  

zmanjšanje čakalnih dob.  

Ga. Metka Vlaj iz fizioterapije je 

spet izpostavila problem zaposlitve 

fizioterapevtov, sedaj predvsem v 

zvezi z zdruţitvijo obeh intenziv.  Z 

oddelki sodelujejo konstruktivno , 

redno in sprotno, vendar je vedno 

teţje obvladati večji obseg dela. 

Direktor Bojan Korošec je še 

izpostavil  ginekološko-porodni 

oddelek, kjer sta tako predstojnik 

kot glavni zdravstvenik mednarodne 

presojevalce pri presoji standarda 

AACI sprejela skupaj in opravila 

presojo. 

V nadaljevanju je g. Maček Marjan 

poslovni direktor predstavil 

poslovanje bolnišnice v številkah. V 

končni fazi je priprava finančnega 

načrta za leto 2015, saj smo končna 

izhodišča za pripravo le-teh dobili 

pred kratkim. Le ta bo potrjen na 

svetu zavoda,  ki bo v začetku maja. 

V zvezi z Urgentnim centrom je 

izpostavil predvsem to, da se bo 

delalo v boljših pogojih kot do 

sedaj. V nadaljevanju je bilo 

izpostavljeno parkiranje v 

bolnišnici. Zunanja parkirišča bodo 

tudi v kratkem narejena na kartico. 

Cena za parkiranje za zaposlene bo 

ostala nespremenjena. 

V razpravi so prisotni  v zvezi s 

parkiranjem izpostavili predvsem,  

kaj bo s tistimi, ki pridejo delat v 

popoldansko izmeno in ne bodo 

našli parkirišča. V nadaljevanju je 

bilo izpostavljeno še parkiranje 

koles, saj se jih vedno več v 

poletnih mesecih vozi s kolesi in jih 

nimajo kje pustiti.  

Izpostavljeno je bilo tudi delo 

vzdrţevalca opreme oz. delo 

hišnika. V zvezi s tem je bil sprejet 

naslednji sklep: Na naslednjo sejo 

strokovnega sveta se povabi vodjo 

tehnično-vzdrţevalne sluţbe, da se 

razjasnijo določene dileme in 

problemi na tem področju.  

V nadaljevanju je direktor prisotne 

še seznanil, da smo začeli z 

zdravljenjem tujcev in imamo na 

zdravljenju 2 Libijca. To bodo in so 

predvsem bolniki s poškodbami iz 

vojnih območjih.  

V nadaljevanju je opozoril še na 

pravilno beleţenje posegov pri 

bolnikih in ugotavljanje 

zdravstvenega zavarovanja ob 

prihodu v bolnišnico.  

Izpostavljena je bila tudi neustrezna 

seznanitev z novostmi  v bolnišnici. 

V zvezi s tem, je potrebno vse , ki 

bodo kakor koli sodelovali pri 

novostih seznaniti, da se bodo 

posegi pravilno beleţili in 

strokovno zdravili. Podan je bil 

predlog, da se naj na sestanek 

pokliče pristojne z Rentgenološkega 

in Kirurškega oddelka in se tam 

dogovori in pristojnostih.  

Metka Lipič Baligač, pomočnica 

direktorja za področje zdravstvene 

nege je prisotne seznanila z novim 

projektom, ki bo potekal preko 

Ministrstva za zdravje in 

Ministrstva za izobraţevanje 

znanost in šport  in sicer glede 

prekvalifikacije zaposlenih na 

področju ZN  glede na obremenitve 

na delovnem mestu. Namen izvedbe 

programa je, da se ukrepa prej kot 

pride do invalidnosti. Vodstvo bo 

moralo najti delovno mesto za 

takšno osebo. Mnenja v zvezi z 

izvedbo tega projekta so zelo 

deljena.  

Pod točko 2 Področje obvladovanja 

bolnišničnih okuţb je ga. Marija 

Kohek predstavila navodilo glede 

izvedbe postopkov v zvezi z 

ugotavljanjem prebolelosti ošpic. 

Na oddelke bo poslano posebno 

obvestilo in podrobnejša navodila, 

kaj je potrebno v zvezi s tem 

narediti.  
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Prav tako je izpostavila problem 

prenašanja kuţnosti ob premestitvi 

iz ene bolnišnice v drugo.  

V nadaljevanju je še izpostavila 

novosti pri enteralni hrani, ki bo v 

novi embalaţi. Prisotne je seznanila 

s odlaganjem odpadkov.  

Prav tako je bil izpostavljena  voda 

za vlaţenje kisika.  

Pod točko 3 Poročilo presoje AACI 

je mag. Zdenka Gomboc povedala, 

da smo zapisnik dobili, vendar še ni 

preveden. Bolj podrobno se bo na 

strokovnem svetu obravnavalo,  ko 

pripravljen akcijski načrt. 

Ugotovljeni sta bili 2 večji neskladji 

in 9 manjših. Večja neskladnost je 

bila prisotnost oz. odsotnost 

zdravnika v enoti intenzivne 

terapije, druga večja neskladnost pa 

je bila podana na prostorsko 

ureditev sterilizacije. Prav tako so 

bila predstavljena manjša neskladja. 

 Pod točko 4 Razno je Bojana 

Jerebic vodja mobilne zdravstvene 

nege prisotne seznanila z 

delovanjem le teh. Predvsem je 

opozorila, da naj na konzilarne 

preglede v urološko in abdominalno 

pride z bolnikom tudi medicinska 

sestra.   Na oddelku se naj 

dokumentacija, ki jo ima bolnik na 

pregled  in se naj napiše tudi  

telefonska številka, da se v primeru 

nejasnosti  lahko pokliče. Zavedati 

se je potrebno, da če gre na pregled 

zraven predstavnik  mobilne 

zdravstvene nege, je še vedno 

odgovorna medicinska sestra. 

Opozorila je tudi na to, da  je 

potrebno tudi s sodelavci mobilne 

zdravstvene nege vzpostaviti 

normalno komunikacijo.  

 

 Zapisala: Jožica Viher 

Metka Lipič Baligač, 

mag.zdrav.nege 

 Predsednica strokovnega 

sveta za področje ZN 

 

Zdravljenje ran- dobra praksa 

in nova znanja 

 

23. in 24. 04. 2015 je v Portoroţu 

potekal 10. Simpozij o ranah z 

mednarodno udeleţbo z naslovom 

Zdravljenje ran – dobra praksa in 

nova znanja. 

V dveh dneh se je zvrstilo pet 

sklopov predavanj in en sklop 

delavnic. Predstavitve so izvedli 

domači in tuji predavatelji z 

različnimi tematikami od zgodovine 

zdravljenja kroničnih ran v 

Sloveniji do prikaza najsodobnejših 

tehnik zdravljenja kroničnih ran. 

Rane nas spremljajo od samega 

začetka človeškega ţivljenja. Kljub 

napredku znanosti in tehnologije 

nam še vedno predstavljajo velik 

izziv. Z raziskovanjem in 

vpeljevanjem novih metod 

zdravljenja pripomoremo k celjenju 

ran in tako posledično zvišujemo 

kvaliteto ţivljenja pacientov. 

Predvsem je pomembno, da si 

dovolimo razmišljati drugače , saj je 

to edino vodilo za razvoj. Največji 

uspeh pa je to, da zadovoljiš bolnika 

in odstraniš njegovo teţavo. 

Mnogokrat pozabljamo, da je 

pacient z rano izpostavljen 

vsakdanjemu stresu prav tako ali pa 

še bolj  kot vsi ostali ljudje. 

Istočasno pa zaradi svojega stanja 

doţivlja še dodaten stres , ki vpliva 

na njegovo psihično, fizično, 

socialno in duševno blagostanje in 

upočasnjuje celjenje rane. Kot 

zdravstveni delavci se moramo tega 

zavedati in si pri svojem delu 

prizadevati , da je izvajanje ukrepov 

za preprečevanje stresa sestavni del 

zdravstvene vzgoje.  

Številna znanstvena in klinična 

dognanja potrjujejo, da bolečina 

upočasnjuje proces celjenja ran. 

Kljub temu, da se tega vsi 

zavedamo , je  na tem področju  

narejeno zelo malo. Na trţišču se 

pojavljajo novi materiali , ki 

postavljajo temelje za nadaljnji 

razvoj naprednih medicinskih 

materialov z vključenimi 

protibolečinskimi zdravilnimi 

učinki za oskrbo ran , ki bi v 

prihodnosti pacientom zagotovili 

hitrejše in manj boleče zdravljenje , 

istočasno pa bi pripomogli k 

zmanjšanju stroškov.  

Nikakor ne moremo mimo tega, da 

se nebi dotaknili zdravljenju razjede 

zaradi pritiska. Pri zdravljenju 

preleţanin sta izredno pomembni 

strokovnost in doslednost. Znanje in 

izkušnje sta najboljši oroţji pri 

dolgotrajnem zdravljenju razjed.  

Proces zdravljenja kronične rane je 

dolgotrajen in zahteven. Celjenje 

rane je v veliki meri odvisno od 

različnih dejavnikov . Zelo 

pomembno je, da je v obravnavo 

vključen celoten tim. S pravilno 

izbrano  oblogo lahko v veliki meri 

pripomoremo k hitrejšemu celjenju 

in zmanjšamo stroške zdravljenja. 

Z načrtovanim in doslednim 

izvajanjem preventive je razjedo 

zaradi pritiska  mogoče preprečiti 

ali vsaj omiliti njen  nastanek . 

Pomen izpostavljenosti okolja za 

zdravje bolnikov je izpostavila ţe 

Florence Nightingale. Medicinska 

sestra je strokovnjak na svojem 

področju , je samostojna in 

profesionalna. Z izvajanjem rednih 

negovalnih vizit pripomore k 

preventivi RZP . Je učiteljica in 

supervizor ostalim zaposlenim v 

negovalnem  timu. Prav tako pa je 

tudi koordinator med obstoječimi 

odgovornimi sluţbami.  

Simpozij se je zaključil v petek v 

popoldanskih urah. Pridobljena 

znanja je potrebno v okviru 

zmoţnosti prenesti v svoja delovna 

okolja. 
 

Marija Flisar, dipl.m.s   

 

VAROVANJE OŢILJA PRI 

BOLNIKU S KRONIČNO 

LEDVIČNO ODPOVEDJO 

 

23.04.2014 sva se sodelavki z 

Odseka za dializo, udeleţile učne 

delavnice v Mariboru, ki jo je 

organizirala Sekcija medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov na 

področju nefrologije, dialize in 

transplantacije. 

Kronična ledvična bolezen vodi v 

počasno kronično ledvično 

odpovedovanje, katero spremljajo 

številni zapleti in prizadetost 

pacienta. Z napredovanjem bolezni 

je potrebno pacienta glede na 

stopnjo ledvične odpovedi ustrezno 

pripraviti in poučiti o prehrani, 

oblikah nadomestnega zdravljenja 

in dializnih pristopih. 
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Predavatelji z oddelka za 

nefrologijo in oddelka za dializo v 

UKC Maribor, so nam podali, 

osveţili znanje kot tudi prikazali 

medsebojno sodelovanje, vlogo 

medicinske sestre v obravnavi 

bolnika s kronično ledvično 

boleznijo, povezavo med nefrološko 

ambulanto in oddelom za dializo- 

pomen edukacije bolnika s KLB kot 

tudi vlogo medicinske sestre v 

predializni edukaciji, psihološki 

obravnavi, komunikacijo med 

bolnikom s KLB, z njegovimi 

svojci in medicinsko sestro. 

Izpostavljene so bile še naslednje 

teme: Periferna arterijska bolezen 

pri bolniku s končno ledvično 

odpovedjo in sladkorno boleznijo, 

izčrpan ţilni pristop za 

hemodializo- vloga peritonealne 

dialize, pomen ţilnega pristopa pri 

bolniku s KLB, vloga medicinske 

sestre od konstrukcije AVF do prve 

punkcije, UZ pregled dializne AVF, 

akutno reševanje trombozirane AVF 

pri hemodializnem bolniku v UKC 

Maribor, varovanje perifernega 

venskega oţilja zgornjih okončin in 

krepitev mišičnih črpalk obeh 

zgornjih okončin-prikaz vaj, pomen 

kontinuiranega izobraţevanja 

medicinskih sester, idr. 
 

Simona Halas dipl.m.s 

Simona Rajtar sms 

Interni oddelek 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
 Ponedeljek:  
       - 10. Seja razširjenega 

      Strokovnega sveta za področje 

      zdravstvene nege Splošne 

       bolnišnice Murska Sobota  

       - Gostja radijske oddaje 

      Murskega vala »Za zdravje«  je 

      bila   Karolina Kovač, dipl. 

      babica,  tema oddaje 

     »Sodobno babištvo« 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Trombocitopenija pri otrocih « 

predavala  je Andrea David, dr. 

med.  

 Sreda: 
- Delovni sestanek Skupine za 

kronične rane  

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Sprejem bolnika v operacijski 

blok in njegova pot«, predavala 

bo Sabina Kocet Ritlop,  dipl. 

m. s.  

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 
 Ponedeljek: 
       - Dan upora proti okupatorju 

 Petek: 
- Praznik dela  

 

 
 Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             419 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        2085 

5,30          4,52 

ŠT. NOVOROJ:                 19          

DOJ. MATERE:                                          4 

                     

  

 

Branko Temlin  

Splošna služba 

 
 

 

 

Misel  
 
Nihče na tem svetu ti ne more podariti 

svobode. Nihče ti ne more podariti 
denarja ali pravičnosti! Nič ne dobiš 

podarjeno! Vzameš si, kar ti pripada! 
Na svetu vedno obstaja prostor za 

človeka, ki ima moč! 
»internet« 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Naklada 130 izvodov 
  Prispevki  in delo niso honorirani ! 

Modri dirkač vam je tedensko  
dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si:  

 

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

