MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 13
PRAZNOVANJE 50-LETNICE
OTROŠKEGA ODDELKA

V okviru praznovanja 50-letnice
otroškega
oddelka
Splošne
bolnišnice Murska Sobota je bilo v
gledališču
Park
dopoldan
vseslovensko srečanje Pediatrične
sekcije Slovenije.
Po srečanju je sledila svečanost ob
50-letnici otroškega oddelka. V
svojem nagovoru je direktor
bolnišnice Bojan Korošec povedal,
da smo v teh prehojenih 50 letih
bili priča številnih druţbenih
sprememb,
demografskih,
strokovnih, pa tudi kadrovskih. Ob
Abrahamu Otroškega oddelka je
čestital vsem dosedanjim in
današnjim sodelavcem oddelka za
prehojeno pot in za dosedanje delo.
Prisotne je nagovoril tudi ţupan
Mestne občine Murska Sobota dr.
Aleksander Jevške in Otroškemu
oddelku podelil zahvalno listino.
Prim..mag.
Zdravko
Roškar,
dr.med.,spec. pediater in glavni
zdravstvenik Joţef Sever, dipl.
zdravstvenik
podelila zahvalne
listine za uspešno delo na področju
pediatrije in pediatrične zdravstvene
nege. Zahvalni listini sta prejela
Jana Norčič, dr. med., spec. pediater
in Katarina Bergles, diplomirana
medicinska sestra.
V kulturnem programu so nastopili
skupina Veseli marki OŠ Beltinci,
pevki Duo CaTaja in Gledališka

DATUM : 12.10.2015
skupina
strokovnega
društva
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Pomurja pod
vodstvom Edvarda Jakšiča.
V imenu vodstva in otroškega
oddelka se nastopajočim iskreno
zahvaljujemo za zelo lep in
dogodku primeren nastop.
Zgodovino otroškega oddelka je
predstavila Jana Norčič. Otroški
oddelek je bil v Splošni bolnišnici
Murska Sobota uradno odprt 1.
julija 1965. Stavba otroškega
oddelka je bila zgrajena tako, da je
bil oddelek funkcionalno razdeljen
na bolnišnični in dispanzerski del.
V začetku je bil bolnišnični del
razmeščen v treh nadstropjih. V
začetku je oddelek vključeval lastni
laboratorij in laboratorijsko sluţbo,
rentgenski aparat in ustrezne
prostore za razvijanje slik, kuhinjo
in mlečno kuhinjo, pralnico in
kurilnico. Ţe štiri leta po otvoritvi
se je v spodnje nadstropje preselil
ginekološko porodniški oddelek,
kasneje pa tudi infekcijski. Prvo
bolnišnično pediatrično sluţbo je
organiziral Štefan Varga, ki je bil
tudi prvi predstojnik otroškega
oddelka. V naslednjih letih so bili
predstojniki ali vršilci dolţnosti
predstojnika: Jurij Dohr, Jana
Norčič, Zdenka Kanič Korošec,
Miroslav Tobias, Danijel Grabar,
Zlatan Turčin, Joţe Bedernjak in
Vojko Berce. Od leta 2011 je
predstojnik
oddelka
Zdravko
Roškar.
Sprva je delo medicinskih sester na
otroškem oddelku opravljalo 23
gojenk srednje zdravstvene šole, ki
so hkrati obiskovale tudi pouk
četrtega letnika srednje zdravstvene

Štev.: 690
šole v Murski Soboti. Prva glavna
medicinska sestra je bila višja
medicinska sestra Marjeta Drvarič,
sledile so ji Anica Lang, Katarina
Bergles, Alenka Karlovčec. Od leta
2005 je za področje zdravstvene
nege odgovoren Joţef Sever.
Prim.mag.
Zdravko
Roškar,
predstojnik oddelka pa je predstavil
delo otroškega oddelka v današnjem
času. Predstavitev delovanja ZN na
oddelku pa je predstavil glavni
zdravstvenik
oddelka
Joţef
Sever,dipl.zdravstvenik.
Poleg
osnovnega
programa
zdravljenja in oskrbe pediatričnih
bolnikov
izvajajo tudi delni
program specializacije iz pediatrije
in
pediatrični
program
za
specializacijo
iz
druţinske
medicine. Oddelek je danes učna
baza za učence Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota in za študente
zdravstvenih fakultet za področje
pediatrije in pediatrične nege.
Da pa oddelek še vedno deluje gre
zahvala med drugim tudi upokojeni
sodelavki Alenki Kocjančič, ki še
vedno pomaga pri delu in Leonidi
Kous, dr.med.spec.pediatrinji, ki je
v najteţjih trenutkih obstoja
oddelka največ pripomogla k
obstoju oddelka.
Vsem, ki so kakor koli pomagali pri
izvedbi prireditve se v imenu
vodstva in otroškega oddelka
iskreno zahvaljujemo.
Vodstvo in Otroški oddelek
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SEZNANITEV Z
NOVOSTMI V MINIMALNO
INVAZIVNI,
LAPAROSKOPSKI
KIRURGIJI
S sodelavko Martino sva se
udeleţile strokovnega izobraţevanja
z naslovom "Seznanitev z novostmi
v
minimalno
invazivni,
laparoskopski kirurgiji", ki ga je
organiziralo podjetje Olympus dne
1.10.2015 na njihovem sedeţu.
V uvodnem nagovoru nas je
pozdravil g. Ondrey Typolt,
direktor
Olympus
Slovenija.
Predstavil nam je delovanje
podjetja, sodelovanje z drugimi
drţavami in poudaril, da podjetje
kar v 74% proizvaja medicinske
aparature in pripomočke.
Sledila so predavanja slovenskih
predstavnikov podjetja Olympus.
Seznanili so nas z laparoskopijo in
novostmi na tem področju. Vse od
prvega cistoskopa s svečo (1806),
do prve laparoskopije (1910) in
njenega razcveta (1980). Cilj
podjetja je tudi izdelava čim boljših
optik, predvsem čim bolj oţjih, da
se ne rosijo, imajo ogrevano in
fleksibilno konico. V veliki meri
razvijajo tudi 3D tehnologijo
laparoskopije
z
uporabo
polariziranih očal.
Podrobneje so nam predstavili tudi
elektrokirurgijo
na
področju
laparoskopije.
Uporaba
monopolarne
in
bipolarne
elektrokirurgije ter ultrazvočne
energije. Novost na tem področju je
sinergijska energija, kjer gre v
bistvu
za
zdruţitev
visokofrekvenčne in ultrazvočne
energije. Z uporabo le te se bistveno
zmanjša čas operacije in je boljša za
pacienta.
Seznanili so nas z navodili za
vzdrţevanje in odpravljanje teţav
pri uporabi endoskopskega stolpa in
pa s čiščenjem, dezinfekcijo in
sterilizacijo
laparoskopskih
kirurških inštrumentov. Pomembno
je, da se drţimo smernic za

reprocesiranje, saj s tem lahko v
veliki meri doseţemo daljšo dobo
uporabe
laparoskopskih
inštrumentov.
Po predavanjih so sledile praktične
delavnice- vaje na delovnih
postajah.
Sestavljali
smo
komponente videolinij, uporabljali
videolinije 2D in 3D. Uporabljali
smo napredne inštrumente za
laparoskopijo,
jih
sestavljali,
pripravljali, z njimi rezali in
koagulirali. Med seboj smo si
izmenjali delovne izkušnje z
laparoskopskimi inštrumenti.
Predavanja in delavnice so bile zelo
zanimive in izčrpne. Naučili smo se
veliko novega in koristnega za naše
delo v naši bolnišnici.
Lidija Zorman, dipl.m.s., Centralna
inštrumentarska služba

40 LET DIALIZE V SB DR.
FRANCA DERGANCA V
NOVI GORICI
V soboto 10.10.2015 sem se skupaj
s sodelavkami dializnega odseka
udeleţila Strokovnega simpozija ob
40.obletnici
zdravljenja
s
hemodializo v Splošni bolnišnici
Dr. Franca Derganca Nova Gorica.
Predstavljeni so bili ključni dogodki
skozi zgodovino,ki so vplivali na
strokovni razvoj dializne dejavnosti
in s tem boljšo strokovno obravnavo
pacientov z akutno in kronično
odpovedjo ledvic.
Program predavanja je sledil v
sklopih, kjer so nam je bile
predstavljene njihove izkušnje z
različnimi metodami nadomestnega
zdravljenja.
Kot
prvo
je
bila
poudarjena vloga MS v skrbi za
pacientov ţilni pristop -AVF in
izkušnje pri rokovanju z centralnimi
venskimi
katetri
.Sledila
je
predstavitev izkušenj pri obravnavi
bolnikov
na
nadomestnem
zdravljenju s peritonealno dializo in
pri pripravi na transplantacijo
ledvic ,ter preţivetje pacientov s

transplantirano
ledvico
na
njihovem področju.
Predstavili
so
tudi
podatke prehranskega stanja in
ozaveščenosti pacientov
v
njihovem dializnem centru in
primer dobre prakse izvajanja
prehranskega svetovanja. Zelo velik
poudarek je na točni, vestni in
sprotni
dokumentaciji
podatkov. Posebej
so
bile
poudarjene
izkušnje pri
zaščitnem cepljenju proti HBV in
preprečevanju prenosa večkratno
odpornih mikroorganizmov MRSA
in
ESBL med
dializni
pacienti .Predstavili so nam tudi
izkušnje
ZN
pacienta
z
Diseminiranim plazmocitomom in
ledvično odpovedjo in pomenom
timskega dela.
Vse to pa je odraz dobre in
pravočasne preddializne edukacije
pacientov.
To srečanje je bilo tudi priloţnost
za izmenjavo izkušenj z ostalimi
dializnimi centri v Sloveniji.
Zdenka Tratnjek dipl.med.sestra

TRANSFUZIJSKA
DEJAVNOST V SB MS
Na podlagi sklepa strokovnega
sveta SB MS na seji 29.9., je v
sredo 7.10. bil sklican sestanek
članov
strokovnega
sveta
z
vodstvom UKC Maribor in
odgovornimi
za
transfuzijsko
dejavnost. Predstavljeni so bili
razlogi in način predvidenega
izvajanja
dejavnosti
po
reorganizaciji.
Izpostavljenih je
bilo
več
organizacijskih
in
strokovnih dilem, ki so jih
pojasnjevali odgovorni iz UKC
Maribor. Po burni razpravi se je
vodstvo SB MS odločilo za mnenje
in opredelitev zaprositi še RSK za
transfuzijsko medicino, saj vztraja
pri zahtevi ohranitve strokovne,
kakovostne in varne oskrbe s krvjo
v bolnišnici.
Prim.asist.Daniel Grabar,
dr.med.spec.anest.
Strokovni direktor
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16. KONGRES
FIZIOTERAPEVTOV
SLOVENIJE
Portorož 9. in 10. Oktobera
2015
V petek in soboto 9. in 10. oktobra
2015 smo se 4 fizioterapevti
udeleţili
16.
Kongresa
fizioterapevtov Slovenije, na temo
»Fizioterapija – gibanje za zdravje
vseh«. Predavanja so bila razdeljena
v posamezne sklope:
- mišično skeletna fizioterapija
- nevrofizioterapija
- varovanje zdravja ţensk
- splošne teme
Izpostavili bi plenarna in vabljena
predavanja: M.Bresjanac – Odziv
na placebo: fiziološki temelji in
vloga v zdravljenju; N.Rotovnik
Kozjek – Fizioterapija in prehrana,
nov izziv za stroko. Udeleţili smo
se tudi okrogle mize na temo
Poklicna
avtonomija
fizioterapevtov. Organizirane so
bile tudi delavnice. Podrobnejši
program in zbornik je dosegljiv v
Sluţi za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino.
Metka Vlaj,višja fizioterapevtka
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino

KONGRES ZDRAVJE IN
ZDRAVSTVO
Komunikacija, red in skrb za
dobrobit ljudi so bile teme, ki so
bile v ospredju na kongresu Zdravje
in zdravstvo, ki je potekal 5. In 6.
oktobra na Brdu pri Kranju.
Skupna ugotovitev udeleţencev je
bila, da dokumentirane primerjave
kaţejo, da je naše zdravstvo še
vedno eno boljših v EU in da je
osrednja točka zdravstva bolnik.
Vendar, tako kot na eni strani ne
moremo pritrditi vsem kritikam, saj
marsikatera
neupravičeno,
posplošena in pogosto rezultata
dnevnopolitičnih interesov, tako se
na drugi strani ne moremo slepiti,

da je z zdravstvenim sistemom vse
v
redu.
Za
izboljšanje
zdravstvenega sistema je treba
izboljšati komunikacijo deleţnikov
v zdravstvu, so se strinjali tudi vsi
sodelujoči na okrogli mizi, ki je
potekal v okviru kongresa.
Ekonomist in nekdanji guverner
Banke Slovenije Marko Kranjec je
prepričan, da so večja sredstva za
zdravstvo dolgoročno potrebna,
vendar pa je treba najprej pogledati,
kako se ta sredstva porabljajo, sicer
bi dodatna sredstva lahko prinesla
večji minus kot plus.
Ob tem je direktor Zdruţenja
zdravstvenih zavodov Slovenije
Metod Mezek opozoril, da je
zdravstveni
sistem
močno
podfinanciran in da takoj potrebuje
okoli 300 milijonov evrov. "Mislim,
da smo s sedanjo ureditvijo prišli do
končne ovire, zato so spremembe
potrebne.
Potrebujemo
večjo
samostojnost
zavodov,
večje
kompetence
in
odgovornost
direktorjev
ter
moţnost
stimulativnega
nagrajevana
zaposlenih," je dejal.
Predsednica Sindikata delavcev v
zdravstveni negi Jelka Mlakar in
generalni
sekretar
Zdravniške
zbornice Slovenije Brane Dobnikar
pa sta poudarila, da je pri vseh
spremembah v sistemu treba imeti v
ospredju dobrobit ljudi.
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

ČESTITKA
Alenka Kajdič, iz Kirurškega
oddelka je na ECM
uspešno
zagovarjala diplomsko delo z
naslovom:
PERIOPERATIVNA
OBRAVNAVA PACIENTA Z
RAKOM PROSTATE, ter si
pridobila
naziv
diplomirana
medicinska sestra.
Za strokovni doseţek ji čestitamo!
Sodelavci Kirurškega oddelka in
vodstvo bolnišnice

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 5.
oktobra 2015 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »VISOKOTLAČNI
PARNI
STERILIZATOR
KAPACITETE 8 STE«.
Številka razpisa je NMV6287/2015,
rok za oddajo ponudb pa najpozneje
do 12. novembra 2015 do 10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

Prekinitev dobave pare in
spremembe pri prehranski
oskrbi bolnikov in zaposlenih
Zaradi nujne zamenjave parnega
uparjalnika bodo dne 17.10.2015
od 16 ure dalje TVS in zunanji
izvajalci
izvajali
dela
na
parovodnem postroju. Ker pa so
dela na parnem postroju pogojena z
prekinitvijo dobave pare, bo tega
dne prekinjena dobava pare za
celotno bolnišnico.
Ponovna
dobava
pare
bo
vzpostavljena
predvidoma
19.10.2015 ob 05 uri.
Prehranska oskrba bolnikov in
zaposlenih bo v soboto dne
17.10.2015 potekala nemoteno.
V nedeljo 18.10.2015 bo motena
prehranska oskrba bolnikov in
zaposlenih.
Prehranska oskrba zaposlenih v
nedeljo 18.10.2015 ne bo mogoča (
ne kosila in ne večerje).
Zajtrk, kosilo in večerja za bolnike
bo ob istem času kot vedno,
jedilniki
bodo
poenostavljeni
oziroma prilagojeni na delujoče
kapacitete priprave.
Oskrba s toplim napitkom ( čajem)
za bolnike bo moţna le za zajtrk,
ob kosilu in večerji bodo bolniki
prejeli embalirani napitek.
Ker bo
onemogočeno strojno
pomivanje posode, bo hrana
pakirana tako, da bo uporabljene
čim manj posode ( zajtrk bo pakiran
v vrečke).
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Prosimo za razumevanje na
oddelkih in tudi pojasnila bolnikom.
Vodja TVS
Peter Brenčič dipl ing.el. teh.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bil Gregor Gruškovnjak, dr.
med., specializant ginekologije
in porodništva, tema oddaje
»Disfunkcionalne krvavitve«

 Torek:
- Redni letni nadzor s strani
Zavoda
za
zdravstveno
zavarovanje Slovenije na Rtg.
odd.
Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Neonatalna
hiperbilirubinemija « predavala
je Neja Roškar, dr. med.
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike – Srčni
zastoj pri posebnih okoliščinah,
predavala je Tadeja Pavlinjek,
dr. med.
- Predavanje za pripravnike
zdravstvene nege

 Sreda:
- Odbor za varnost
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Zdravstvena nega otroka z
PSV virusom«, predaval je
Mihael Borojevič, dipl. zn.
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Temeljni postopki oţivljanja –
obvezne
vsebine
(TPO)
teoretični in praktični del«,
predavala sta mag.
Marija
Zrim, dipl. m. s. in Ludvik
Vogrinčič, dipl. zn.

 Četrtek:
- Delovni obisk in ogled
Urgentnega centra – vodstvo iz
Splošne bolnišnice Jesenice
- 11. seja razširjenega
Strokovnega sveta za področje
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota

 Petek:

Misel

Svečanost ob 50-letnici
Otroškega oddelka

ZGODILO SE BO - ta teden

Tudi najpočasnejši,
če ne izgubi cilja z vidika,
gre vedno hitreje od tistega,
ki bega okrog brez smisla.
»LESSING«

 Ponedeljek:
- Delovni sestanek Komisije za
obvladovanje
bolnišničnih
okuţb (konferenčna soba na Inf.
odd. )

 Torek:

Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Hemolitično
uremični sindrom« predaval bo
Timotej Petrijan, dr. med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike –
Oţivljanje novorojenčka in
otroka, predavala bo Tadeja
Pavlinjek, dr. med. (knjiţnica
V. nads. Krg. bloka)
- Predavanje za pripravnike
zdravstvene nege (šola za starše
Gin. – porod. odd.)

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

 Petek:
- 6. Pomurski simpozij o
kronični rani z mednarodno
udeleţbo
z
naslovom:
»Kronična rana in vplivi okolja
na celjenje« Hotel Vivat
Moravske Toplice

Tajništvo:
Darja Cigüt

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
385
2020
4.80
16
11

Branko Temlin
Splošna služba
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