MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
DELOVNI SESTANEK
GLAVNIH MEDICINSKIH
SESTER ODDELKOV,
2. 11. 2015
Dnevni red:
1. Nadzor nad urami
2. Racionalizacija dela
3. Intervencije
(oktober,
november)
4. Seminar Klare Ramovš
5. Razno
K tč. 1 Nadzor nad urami
Sklep: Glavne medicinske sestre so
odgovorne za organizacijo dela
tako, da bo posameznik imel čim
manj
višek
ur.
Odgovorni
medicinski sestri za kirurške in
internistične dejavnosti bosta prav
tako
vsak
mesec
pregledali
prekoračitev dovoljenih ur.
K tč. 2 Racionalizacija dela
Sklep:
Pristopi
se

k
racionalizaciji,
podati je
potrebno tudi predlog, kako bi
bilo možno zmanjšati število
hospitaliziranih primerov na
internem,
pljučnem,
infekcijskem
in
otroškem
oddelku.
K tč. 3 Intervencije
Sklep: do 10. novembra je potrebno
ga. Nataliji Vičar poslati popis
intervencij, ker jih je potrebno
posredovati na Ministrstvo za
zdravje.
K tč. 5 Razno
 28. novembra bo seminar
Klare Removš
Z
učinkovito komunikacijo do
boljših
medsebojnih
odnosov. Udeležiti se ga
morajo med drugimi tudi
vsi novo zaposleni, tudi
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tisti, ki so zaposleni za
določen čas in tisti ki se ga
še niso.
Gospa Marija Flisar je
predstavila
paliativno
oskrbo v naši bolnišnici. Na
nivoju bolnišnice so 3
koordinatorke:
Andreja
Konkolič, Doris Štuhec in
Marija Flisar. Prav tako je
potrebno
vzpostaviti
koordinatorke na oddelkih.
Za Modre srede za leto
2016 naj vsak oddelek
pripravi eno temo z
določeno
vsebino
z
njihovega področja.
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

OBVESTILO
CEPLJENJE SEZONSKA
GRIPA 2015/2016
Še vedno poteka ob ponedeljkih
cepljenje za sezonsko gripo za
zaposlene v SB M. Sobota.
Cepljenje poteka v ambulanti za
izolacijo
v prostorih novega
urgentnega centra med 10. in 14.00
uro. Zaposlene prosimo, da se
cepljenja po priporočilih NIJVZ
udeležite v čim večjem številu. Do
sedaj smo izvajali cepljenje v dveh
terminih, izvajamo ga tudi danes,
v ponedeljek 9.11.2015.
Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s.,
SOBO

REDNI INŠPEKCIJSKI
NADZOR NA PODROČJU
OPRAVLJANJA
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Štev.: 694
področju opravljanja zdravstvene
dejavnosti v naši bolnišnici.
Inšpekcijski nadzor je opravila
Nataša KOTNIK, inšpektorica
Zdravstvenega inšpektorata RS (
ZIRS).
Tokratni
namen
izvedbe
inšpekcijskega nadzora je bil:
preverjanje zakonodaje, ki ureja
področja:
nalezljivih bolezni,
minimalnih sanitarno zdravstvenih
pogojev v javnih zdravstvenih
zavodih, ravnanja z odpadki, ki
nastanejo
pri
opravljanju
zdravstvene dejavnosti, pacientove
pravice in področje licenc pri
opravljanju zdravniške službe.
Nadzor je potekal od 09:00 ure do
12:45 in se je zaključil z branjem
zapisnika. Inšpektorica si je
ogledala področja nadzora na
Infekcijskem oddelku, opravila je
razgovor
z
zaposlenimi
ter
praktično izvedla ogled prostorov.
Področje licenciranja zdravniške
dejavnosti je pregledala preko
zahtevane dokumentacije, ki je bila
pripravljena s strani pravno
kadrovske službe. Na koncu je
opravila razgovor še s strokovnim
direktorjem, ki vodi pritožbene
postopke na področju zagotavljanja
pacientovih pravic.
Ob
tokratnem
inšpekcijskem
nadzoru je bilo ugotovljeno le eno
neskladje. Ugotovljena je bila
odsotnost
internih evidenc o
prijavljenih nalezljivih boleznih.
Izrečen je bil le opozorilni ukrep in
podan
rok
za
odpravo
ugotovljenega neskladja, ki se
nanaša na področje upoštevanja
zakona o nalezljivih boleznih.
Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija), dipl.m.s.
SOBO

V petek 6.11.2015 je bil izveden
redni inšpekcijski nadzor na
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IZOBRAŢEVANJE ZA
POTREBE PROJEKTA –
DRUŢINI PRIJAZNO
PODJETJE
Certifikat Družini prijazno podjetje
(DPP)
je
orodje
družbene
odgovornosti
predvsem
glede
sodelovanja z glavnim deležnikom
organizacije – zaposlenim,
kjer
se resnična družbena
odgovornost tudi začne.
Druţini prijazna organizacija =
Zaposlenim prijazna organizacija =
Druţbeno odgovorna organizacija

V četrtek 5.11.2015 je bilo
izvedeno obvezno izobraževanje
vodij na področju usklajevanja
dela in družine: Veščine vodstva.
Izobraževanje je potekalo v dveh
skupinah.
Vsebina izobraževanja je bila:
- Družini prijazna politika
organizacij - razlogi.
- Usklajevanje zasebnega in
poklicnega življenja.
- Težave pri uvajanju družini
prijaznih politik.
- Pogoji za uvajanje certifikata
»Družini prijazno podjetje«.
- Težave, ki spremljajo vzpostavitev
»Družini prijaznega podjetja«.
- Sistematična gradnja
organizacijske kulture, koristi za
poslovanje.

Večina
udeležencev
na
izobraževanju se je strinjala, da
si
zaposleni
želimo:
več
komunikacije,
razumevanja,
spoštovanja, poslušanja in pa
predvsem pohvale.
Tim za usklajevanje poklicnega
in družinskega življenja

Regijsko delovno srečanje
organizatorjev PUD-a, mentorjev,
delodajalcev, obrtnikov

rizične dejavnike za srčno – žilne
bolezni.
Jasmina Martinuzzi dipl. fizioterapevt

V petek 6.11.2015 je v prostorih
srednješolskega centra na Ptuju
potekalo
regijsko
srečanje
organizatorjev,
mentorjev,
delodajalcev
in
ostalih
zainteresiranih
za
praktično
usposabljanje z delom, v okviru
praktičnega
izobraževanja
v
srednjem poklicnem in strokovnem
izobraževanju.
Srečanje je potekalo pod okriljem
Centra
RS
za
poklicno
izobraževanje. Udeleženci smo bili
iz različnih gospodarskih in
negospodarskih panog. Namen
srečanja, ki ga je vodila višja
svetovalka ga. Anica Justinek je bil
prisotne seznaniti z ugotovitvami iz
poročil organizatorjev o poteku
PUD-a in obenem oblikovati
dogovore in zaključke med šolami,
delodajalci in mentorji o nadaljnjem
organiziranju,
izvajanju
in
vrednotenju PUD-a.
Prvo tovrstno srečanje je potekalo v
prijetnem in delovnem vzdušju,
udeleženci pa smo dobili širši
vpogled v prednosti in slabosti, ki
jih tovrsten način izobraževanja
prinaša tako dijakom , kot tudi
delodajalcem.
Anita Vogrinčič Černezel, dipl. m. s.
Koordinatorica za PUD

2. SLOVENSKI NEVROLOŠKI
KONGRES
V Zrečah je potekal 2. slovenski
nevrološki kongres na katerem so v
7 sklopih bila obdelana različna
nevrološka področja. Podane so bile
izkušnje zdravljenja kot tudi
poudarek na nevrorehabilitaciji ter
predstavljene nove smernice in
oblike diagnostike. V razmislek
izjavi, da bodo bolniki v prihodnosti
plačevali po izidu rehabilitacije in
ne za hospitalizacijo in sprejem, ter
da motnje spanja že uvrščamo med

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 6.
novembra 2015 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet
so
»ELEKTRIČNE
BOLNIŠKE POSTELJE«.
Številka razpisa je NMV7111/2015,
rok za oddajo ponudb pa najpozneje
do 26. novembra 2015 do 10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:
- Delovni sestanek glavnih
medicinskih sester
- Gostja
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila Andreja Nemec, dr. med.,
specializantka pediatrije, tema
oddaje »Pljučnica pri otrocih«
 Torek:
- Novinarska konferenca
- Sestanek o rednem popisu
opredmetenih osnovnih sredstev,
neopredmetenih
dolgoročnih
sredstev, drobnega inventarja v
okviru opredmetenih osnovnih
sredstev
– Strokovno pediatrično srečanje
na temo: »Hipertireoza« predavala
je Ana Perišić, dr. med.
- Seminar,
nujna stanja za
zdravnike pripravnike – Sistemi
za dajanje kisika, uvajanje
nazogastrične sonde, obračanje
poškodovanca v osi (log-roll
manever), igelna torakocenteza,
perikardiocenteza, predaval je
Aleksander Gönter, dr. med.
 Četrtek:
- Izobraževanje v okviru projekta
»Družini prijazno podjetje«
 Petek:
- Seja izvršnega odbora sekcije
medicinskih
sester
v
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manegementu,
pomočnica
direktorja za področje zdravstvene
nege Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 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:
- Strokovno pediatrično srečanje
na temo: »Vročinski krči«
predavala bo Violeta Koceska,
dr. med.
(predavalnica
na
Otroškem oddelku)
- Predavanje za pripravnike
zdravstvene nege (šola za starše
Gin. – porod. odd.)
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike – Postopki
odpiranja dihalne poti predaval bo
Peter Strašek, dr. med. (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)
 Sreda:
- Interno strokovno izobraževanje
za področje ZN, »Mobing na
delovnem mestu« predavala bo
Majda Kerčmar, dipl. m. s.
(knjižnica V. nadst. Krg. bloka)
 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
Tajništvo:
Darja Cigut

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
367
1825
4,68
19
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Branko Temlin
Splošna služba

Misel
Ne obstajata ne preteklost niti prihodnost,
samo trenutek v katerem se nahajaš zdaj.
Vse ostalo je le iluzija.
(Buda)
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