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13. KONFERENCA  

MANAGEMENT IN 

VODENJE V ZDRAVSTVU, 

PORTOROŢ 

 
Zdravstveni razvojni forum je v 

Portorožu 2. in 3. marca 2015 v 

Portorožu potekal kot 13. 

konferenca  Management in 

vodenje v zdravstvu, kjer so 

aktivno sodelovali tudi vodilni naše 

bolnišnice. Dvodnevni program je 

prvi dan potekal v treh sekcijah, 

drugi dan pa v izraziti usmeritvi na 

akreditacijska prizadevanja.  

Prva sekcija – stanje in priložnosti 

razvoja zdravstvenega sistema, je 

postregla z zanimivimi 

predstavitvami pogledov odločilnih 

deležnikov našega zdravstva na 

trenutno stanje in predloge 

usmerjanja razvoja. Od državne 

sekretarke na Ministrstvu za 

zdravje, preko stanovskih 

organizacij in združenj, vse do 

zdravniškega sindikata in 

predstavnikov pacientov, je bilo 

izpostavljenih veliko aktualnih 

pogledov in usmeritev.  

Druga sekcija – kakovost kot 

determinanta pogojev uspešnosti 

sistema zdravstvenega varstva je 

bila obeležena s predstavitvami 

izstopajočih področij domačih in 

tujih zdravstvenih sistemov, ki so 

posebna predvsem zaradi 

determinant kakovosti. Poleg 

hrvaških govorcev je prof. Tomšič 

predstavil dosežke hematološke 

stroke, kjer so kljub oviram in 

nedorečenostim v sistemu, uspeli 

zagotoviti kakovosten preskok v 

organizaciji dela in strokovnosti 

oskrbe pacientov. Kjer je volja, je 

tudi pot! 

Tretja sekcija – vrednotenje 

zdravstvenih tehnologij (HTA) – 

podpora za sprejem odločitev, 

temelječih na dokazih, se je 

dotaknila danes nadvse aktualne 

problematike nabav v zdravstvu z 

osnove primerov dobrih praks, 

izhajajoče iz HTA. Izpostavljene so 

bile vloge osnovnih deležnikov v 

HTA, kot osnova doslednejšim 

pristopom priprav javnih razpisov 

in uporabe tehnologij v zdravstvu. 

Zaključna okrogla miza je potekala 

v konstruktivni izmenjavi mnenj 

deležnikov prvega dneva in 

zavzetimi poslušalci. Sproščena 

debata se je zavlekla globoko v 

večer, z vsaj osnovnimi spoznanji, 

da sta za rešitev problemov in 

usmerjanje razvoja zdravstva 

ključni primerna komunikacija in 

pozitivna naravnanost. Ob 

nakopičenih problemih je dobrih 

idej veliko, odpirajo se nove 

možnosti, odvisno od pristopa in 

naših naravnanosti pa je stopnja 

sprejetja rešitev in zagotavljanje 

razvoja. 

Vodilna tema drugega dneva 

konference je bila Mednarodna 

akreditacija v Sloveniji in 

Evropskem prostoru, z izhodiščno 

predstavitvijo Zveze za kakovost in 

varnost v Slovenskem prostoru, ki 

se po začetnem oblikovanju 

uveljavlja v slovenskem prostoru. 

Ob pregledu dosežkov v 

Nacionalni strategiji za kakovost in 

varnost 2010 – 2015 opredeljenih 

ciljev so bile izpostavljene tudi 

neizpolnjene naloge. V 

nadaljevanju predstavljeni pogledi 

na akreditacijo so znova potrdili 

neobhodno potrebo po 

prizadevanju za dvig kakovosti in 

varnosti v zdravstvenem sistemu, ki 

je v svetovni medicinski stroki 

prisotna že od svojih začetkov s 

prvih desetletij prejšnjega stoletja. 

Obvladovanje podatkov, 

neobhodnost vključevanja 

kliničnega farmacevta v varno in 

kakovostno obravnavo pacientov, 

vključevanje civilne družbe v 

oblikovanje zahtev kakovosti in 

varnosti ter opredeljevanje 

obvladovanja tveganj, so bile 

ključne zahteve pogovorov o 

obvladovanju kakovosti.  

Kot aktivnega udeleženca praktično 

celotnega dogajanja in tudi 

predstavljavca pogledov 

mednarodnega presojevalca, me je 

na konferenci posebej navdušilo 

nekajkratno izpostavljanje 

dosežkov naše bolnišnice, kot 

pogosto zglednega partnerja pri 

zagotavljanju kakovosti in varnosti 

zdravstva v slovenskem prostoru. 

Prepoznani so dosežki najbolj 

prizadevnih, veliko navdušenja pa 

je poželo izpostavljanje prakse 

kliničnih farmacevtov v naši 

bolnišnici in regiji. Nas pa 

doseženo vsekakor močno 

obvezuje za vnaprej. Na zahtevni 

poti izgrajevanja kakovostnega in 

varnega sistema delovanja 

bolnišnice smo uspešno opravili le 

začetne korake, ti pa zahtevajo 

složno, strpno in neomahljivo 

nadaljevanje zahtevne poti. Če  

bomo ob teh zahtevah znali in 

hoteli profesionalno komunicirati, 

tako med seboj, kot z našimi 

pacienti in se namesto obtoževanj 

in kreiranja negativnega vzdušja, 

znali tudi pozitivno orientirati, 

bomo zagotovo bolnišnica o kateri 

se bo med kakovostniki še veliko 

govorilo. Pa ne zaradi tega, 

dvigovanje kakovosti in varnosti 

smo dolžni sami sebi, kjer smo z 

zavzetostjo že vsa leta sprejemali 

tudi nadpovprečne obremenitve na 

posameznika, dolžni smo ga našim 

pacientom in dolžni smo ga vsem 

deležnikom, ki se z zaupanjem 

pričakovanjem in vero v nas, 

ozirajo na nas. 

 
Prim.asist. Daniel Grabar, dr.med.,spec. 

Strokovni direktor 
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13. STROKOVNO SREČANJE 

SEKCIJE MEDICINSKIH 

SESTER IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV V NEVROLOGIJI 

»MOŢGANI – SRCE 

ŢIVLJENJA« 

 

S sodelavko sva se udeležili 

strokovnega srečanja, ki je v 

četrtek, 3. marca potekalo v 

Zdravilišču Laško. Predavanja so 

bila razdeljena na tri sklope. V 

prvem delu je bil poudarek na 

kakovosti in varnosti, kjer je zelo 

izstopalo predavanje o 

komunikaciji in medsebojnih 

odnosih, tudi o predaji službe, 

prijavljanju odklonov, pomenu 

dvojne kontrole pri pripravi zdravil, 

… 

Drugi sklop predavanj je zajemal 

celostno obravnavo starostnika z 

nevrološkimi obolenji, poudarek je 

bil na možganski kapi, življenju po 

njej, rehabilitaciji in predstavitvi 

Zdravilišča Laško – na kakšen 

način obravnavajo paciente, ki jih 

pošiljamo tja na rehabilitacijo. 

V zadnjem sklopu pa smo obnovili 

znanje o Multipli sklerozi, 

obravnavi novoodkritih pacientov, 

govorili o vlogi MS tima in vlogi 

kliničnega psihologa pri obravnavi 

teh pacientov, pa tudi o prihodu 

novih peroralnih zdravil za MS na 

naš trg (prednosti in slabosti). 

Srečanje je potekalo v zelo 

pozitivnem vzdušju, za kar so 

poskrbeli predavatelji in ena od 

njih je zapisala: »Naj bodo naša 

srca ves čas odprta za spremembe, 

katere sprejmimo in se jim 

izpostavimo. Napredovali bomo le, 

če bomo večkrat pretresli svoje 

možnosti in zamisli ter na obrazu 

nosili nasmeh. Čas je, da vsak 

pokaže malo dobre volje in začne z 

malimi stvarmi in dejanji tlakovati 

pot, ki bo vodila k spremembam na 

bolje.« 

 

    
   Alenka Duh, 

DMS, Interni oddelek 

    

   Katja Rajnar, 

ZT, Nevrološka ambulanta 

 
 

HOLISTIČNA OBRAVNAVA 

PACIENTA V 

ENTEROSTOMALNI 

TERAPIJI - OD PREVENTIVE 

DO URGENTNIH STANJ 

 

V Laškem je 3. in 4. marca sekcija 

medicinskih sester v enterostomalni  

terapiji pripravila seminar z 

naslovom Holistična obravnava 

pacienta v enterostomalni terapiji- 

od preventive do urgentnih 

stanj.Predavanje je bilo razdeljeno 

v  več sklopov.  

Prvi sklop je bil namenjen 

urgentnim stanjem v urologiji 

povezani z enterostomalno terapijo 

in urgentnim stanjem pri bolnikih s 

stomo. Velik povdarek je bil dan na 

oblikovanje stome in izbiro 

obtimalnega mesta za stomo. Če je 

stoma izpeljana skozi trebušno 

steno na  neprimernem 

mestu,pogosto pride do odlepljanja 

vrečke in draženja kože. Zato je 

zelo pomembno, da označimo 

najboljše mesto za stomo pred 

operacijo. V tem sklopu je bilo 

obravnavano spolno življenje 

bolnikov s stomo in prikazani 

rezultati raziskave  tesnobe staršev 

otrok s stomo iz bolnišnice v 

Zagrebu.  

Drugi sklop je bil namenjen  

urinski inkontinenci( UI). UI je  

ena izmed posledic slabe funkcije 

mišic medeničnega dna, ki se 

pogosto pojavlja pri ženskah  med 

nosečnostjo in po porodu, ter s 

starostjo narašča. Drugi dejavniki 

tveganja so lahko tudi težko fizično 

delo, stoječe delo, prekomerna 

telesna teža, kronično zaprtje, 

respiratorna obolenja, ki jih 

spremlja kašelj i kihanje. Velik 

povdarek je bil dan preventivi UI s 

pomočjo vadbe mišic medeničnega 

dna in modernih spolnih 

pripomočkov. V naslednjem 

predavanju je bil prikazan pomen 

vadbe  mišic medeničnega dna pri 

bolnikih z UI  po laparaskopsko 

radikalni odstranitvi prostate. 

Prikazana je bila raziskava o 

prisotnosti  UI med medicinskimi 

sestrami.  

V tretjem sklopu so bile 

predstavljene hranilne stome in 

kako ukrepati v primeru urgentnih 

stanj.  

Četrti sklop je bil namenjen 

poškodbam kože na obrazu zaradi 

maske z neinvazivno mehanično 

ventilacijo in negi kože pri bolniku 

z inkontinenco 

V zadnjem sklopu sta bili dve 

delavnici z naslovom  Skrb za tvoje 

telo med delovnim časom in 

Uporaba čuječnosti v vsakdanjem 

življenju.  

                                                                                
Majda Kerčmar, dipl.m.s. 

                                                                

Zdenka Domitric, ZT 

Kirurški oddelek 

 

 

 

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 

DIABETIKOV MURSKA 

SOBOTA 

V soboto, 5.3.2016 je Društvo 

diabetikov Murska Sobota na 

rednem zboru članov poleg 

zahtevanih aktivnosti, prisluhnilo 

izredno zanimivi predstavitvi 

diabetologinje naše bolnišnice, 

Nataše Pitz, dr.med.,spec., na temo 

merjenja sladkorja. Sicer je v 

poročilu za leto 2015 bilo 

izpostavljeno zgledno sodelovanje 

diabetologov naše bolnišnice, 

predvsem dr. Pitzove, ostalih 

zdravnikov in izvajalcev 

zdravstvene nege v njihovih 

aktivnostih. Posebna zahvala pa je 

bila namenjena fizioterapevtki naše 

bolnišnice, Metki Vlaj, za predano 

organiziranje dejavnosti s področja 

razgibavanje in zdravega načina 

življenja. Zbora se je udeležil tudi 

predstavnik vodstva bolnišnice. 

Predstavitev načrtov društva je 

vključevala veliko aktivnosti, 

vezanih na zaposlene v naši 

bolnišnici, tako na dr. Pitzovo, 

njene sodelavke, kot na 

fizioterapevtko Metko Vlaj, Vsem 

zaposlenim, ki ob obilici svojega 

rednega dela, najdejo še čas in 

energijo, za tako predano delo, se 

vodstvo zahvaljuje in jih s 

ponosom spodbuja za nadaljnje 
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delo pri širjenju znanja, spodbudah 

za aktivno življenje z zdravim 

načinom življenja in neumorno 

iskanje novih poti sodelovanja. 

Prim.asist. Daniel Grabar, dr.med.,spec. 

Strokovni direktor 
 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Torek:  
- 3. delavni sestanek 

razširjenega Paliativnega tima  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Ciliopatije « 

predavala  je Klementina Šafar, 

dr. med.  

 Sreda: 
- Delovni sestanek Skupine 

za padce  

-  Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Oskrba kronične rane «, 

teoretični  in praktični del, 

predavali sta Brigita Kovačec, 

dipl. m. s. in Marija Kohek, M. 

Sc(Austrija), dipl. m. s.   

 Petek: 
- Varstvo pri delu za 

zaposlene Bolnišnične prehrane 

in dietoterapije  

 

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Delovni sestanek Skupine 

za standarde (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Atrezija 

anusa« predavala bo Nuša 

Meznarič, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.) 

 Sreda: 
- 14. seja ožjega 

Strokovnega sveta za področje 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 

- Delovno srečanje vodstva  

bolnišnice z gostujočimi 

predavatelji in  predstavniki 

AMEU-ECM  - ogled 

bolnišnice in kliničnega 

usposabljanja študentov ECM 

pod vodstvom Leona Šabjana, 

mag. zdr. nege  

-Pomurski dan za 

obvladovanje sladkorne bolezni   

-  9. multidisciplinarna 

izobraževalna šola za 

strokovno javnost  (Terme 

Vivat v Moravskih Toplicah) 

 Četrtek: 
- Stojnica ob  Svetovnem 

dnevu  ledvic  (avla Krg. 

bloka) 

- Razširjeni delovni 

sestanek  v okviru delovne 

skupine za oskrbo za kronične 

rane v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Petek: 
- Varstvo pri delu za 

zaposlene Bolnišnične prehrane 

in dietoterapije (knjižnica V. 

nadst. KRg. bloka) 

 
 

Tajništvo: 

Darja Cigut 
 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364            335 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2129 

5,30          5,24 

ŠT. NOVOROJ:               14          

DOJ. MATERE:                                       9 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

 

Svet nam vsem ponuja  

toliko stvari, če le imamo oči,  

da vidimo, srce, da ljubimo in  

roke, s katerimi si vse to naberemo   

 
Lucy Maud Montgomery 

 

 

 

 

 

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/

