MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
Prvi vtisi iz zunanje presoje po
mednarodnem standardu za
zdravstvene organizacije v
Splošni bolnišnici Murska
Sobota
Minuli teden, dne 21 in 22. aprila
je v naši bolnišnici potekla prva
kontrolna zunanja presoja po
mednarodnem
standardu
za
zdravstvene organizacije AACI
(American
Accreditation
Commission
International),
standardu ISO 9001:2008 in EN
15224. Presojo so izvedli zunanji
presojevalci AACI-ja: gospod J.
Bell, P. Štraus, Ţ. Ferenčić.
Področja, ki so jih presojali so bila:
Klinično okolje oz. presoja oskrbe
pacientov, fizično okolje in sistem
vodenja kakovosti. V skladu z
načrtom presoje so presojevalci
obiskali oddelke/sluţbe in se
seznanili s procesi v bolnišnici ter
opravili razgovore z zaposlenimi in
pacienti. Prav tako so proučili
zapise, politike/postopke in ukrepe
iz prejšnjih presoj ter zaprli vsa
neskladja iz zadnje presoje. Presoja
je bila v letošnjem letu prvič
opravljena tudi v Urgentnem
centru.
Končno
poročilo
o
presoji
pričakujemo v štirinajstih dneh.
Skupna
ugotovitev
vseh
presojevalcev je bila, da je v
bolnišnici viden napredek na vseh
področjih. Opozorili pa so nas na
področja, na katerih se bomo
morali še izboljšati. Izpostavili so
tudi pozitiven odnos zaposlenih
tako do presoje oz. presojevalcev
kot do izboljševanja storitev, kar je
tudi temeljni cilj mednarodnega
standarda, to je povečati kakovost
in varnost zdravstvene oskrbe
pacienta.
Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr.vzg.

DATUM : 25.04.2016
11. UČNA DELAVNICA:
CILJI IN ZDRAVLJENJE
HEMODINAMSKE
NESTABILNOSTI
V petek, 15.4.2015, smo se tri
specializantke
anesteziologije,
reanimatologije in perioperativne
intenzivne
medicine
naše
bolnišnice udeleţile 11. učne
delavnice na temo »Cilji in
zdravljenje
hemodinamske
nestabilnosti«, ki je potekala v SB
Celje.
Delavnica je bila razdeljena na
dva dela: teoretični in praktični.
Najprej smo se lotili teoretičnega
dela, ki je bil sestavljen iz sklopov
predavanj, nato pa je sledil
praktični del hemodinamskega
nadzora pri kritično bolnem
(Edwards, PiCCo, Swan-Ganz). Ta
je potekal na njihovem oddelku za
Internistično intenzivno medicino.
Delavnica se je zaključila v
popoldanskih urah. Polne vtisov in
novosti smo se proti večeru vrnile
domov.
Mojca Mertik, dr. med.
specializantka
Oddelek za perioperativno medicino

ATLS TEČAJ
Od 14.-16.4. je v Seţani potekal
ATLS (Advanced trauma life
support) tečaj, ki ga izvaja
Zdravniško
društvo
ATLS
Slovenija.
Namenjen
je
zdravnikom, ki se pri svojem delu
srečujemo s kritično bolnimi
poškodovanci
kirurgom,
anesteziologom
in
urgentnim
zdravnikom. Cilj tečaja je v
slovenski
sistem
obravnave
poškodovancev vpeljati principe
ATLS in vsem bolnikom zagotoviti
enakovredno
in
kvalitetno

Štev.: 718
obravnavo v skladu s svetovnimi
smernicami.
Pred udeleţbo se je bilo potrebno
seznaniti s posredovano literaturo
in opraviti vstopni izpit. Sam tečaj
je potekal v obliki tridnevnih
predavanj
s
praktičnimi
delavnicami, ob zaključku pa smo
vsi udeleţenci morali opraviti
praktični in pisni izpit.
Na praktičnem delu smo vadili
klinične primere poškodovanih
bolnikov, tudi s prikazom posledic
neustreznih ukrepov. Na lutkah in s
simulatorji smo vadili razne
invazivne in neinvazivne posege od
torakocenteze do konikotomije,
nastavitve torakalne drenaţe in
FAST
(Focused
Assessment
with Sonography in
Trauma)
preiskavo, ki je v veliki meri
nadomestila peritonealno lavaţo.
Tečaj je bil sicer naporen, vendar
izjemno zanimiv in koristen.
Menim, da mi bo pri mojem
vsakodnevnem delu v veliko
pomoč, saj bom lahko bolj
suvereno
pristopila
hudo
poškodovanim bolnikom.
Mojca Horvat, dr.med.
specializantka
Oddelek za perioperativno medicino

SKLEPI 14. SEJE SVETA
ZAVODA, KI JE BILA DNE
19.04.2016
K tč. 2 Obravnava in sprejem
letnega načrta za leto 2016
Sklep k 2 točki dnevnega reda:
Svet zavoda sprejme finančni načrt
s programom dela in kadrovskim
načrtom za leto 2016 v predloţeni
obliki in vsebini.
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Sklep soglasno sprejet s 6 glasovi
ZA.
K tč. 3 Ugotovitveni zapisnik o
rednem strokovnem nadzoru s
svetovanjem v Splošni bolnišnici
Murska Sobota
Sklep k 3 točki dnevnega reda:
Svet zavoda sprejme Ugotovitveni
zapisnik o rednem strokovnem
nadzoru s svetovanjem v Splošni
bolnišnici Murska Sobota
Sklep soglasno sprejet s 6 glasovi
ZA.
K tč. 4 Soglasje za delo pri drugem
delodajalcu
Sklep k 4 točki dnevnega reda:
Svet zavoda izda zdravstvenim
delavcem, ki so zaposleni v Splošni
bolnišnici M. Sobota soglasje za
opravljanje zdravstvenih storitev
pri drugih javnih zdravstvenih
zavodih oz. pravnih ali fizičnih
osebah na podlagi predloţenih vlog
in pod pogojem, da so pri tem
upoštevana določila zakonodaje, ki
določajo
mesečne
omejitve
delovnega časa.
Sklep soglasno sprejet s 6 glasovi
ZA.
K tč. 5 Čakalne dobe
Sklep k 5 točki dnevnega reda:
Svet zavoda se je seznanil s
čakalnimi dobami in številom
čakajočih za prve 3 mesece leta
2016.
Sklep soglasno sprejet s 6 glasovi
ZA.
Predsednik sveta zavoda
Marko Virag
Zapisala:
Jožica Viher

CELOSTNA OBRAVNAVA
PACIENTA Z OBOLENJI
NOSU
V petek, 22.4.2016 je v termah
Vivat v Moravskih Toplicah
potekal 6. strokovni seminar
Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih
tehnikov
v
otorinolaringologiji.
Naš oddelek je prispeval 5 aktivnih
prispevkov (3 zdravniški in 2
prispevka iz zdravstvene nege).
Naslov letošnjega seminarja je bil:

Celostna obravnava pacienta z
obolenji nosu. V prvem sklopu je
bila
predstavljena
zgodovina
razvoja ORL oddelka v SB Murska
Sobota in oskrba rinološkega
pacienta nekoč in danes na ORL
kliniki v Ljubljani. Sledila so
predavanja
o
anatomiji
in
fiziologiji nosu; epistaksa; vrste
nosnih tamponad in tujki v nosu.
V drugem sklopu so sledila
predavanja: Aplikacija zdravil v
nos; Zdravstvena nega in varnostni
odkloni pri endoskopskih posegih v
nosu in obnosnih votlinah;
Kronični sinusitis in nosna
polipoza in obravnava pacientov z
operacijami nosu v SB Murska
Sobota. Posebej počaščeni smo bili,
da smo bili deleţni predavanja
predsednice Zbornice Zveze gospe
Monike Aţman o dostojanstvu in
zasebnosti pacientov.
Sledil je še zadnji sklop, ki je
zajemal naslednja predavanja: ZN
rinološkega pacienta v enoti
intenzivne terapije nekoč in danes;
rinoseptoplastika; ZN pacienta po
operaciji nosnega pretina v SB
Novo Mesto in predavanje
mednarodno
priznane
in
certificirane aromaterapevtke o
učinkih aromaterapije.
Na seminarju je bilo 57
udeleţencev. Ţeleli bi si več
tovrstnih izobraţevanj iz ORL
področja, saj nimamo druge
oprijemljive literature iz področja
zdravstvene nege ORL pacienta.
Zelo smo ponosni na ta dogodek,
saj je bilo tovrstno izobraţevanje
prvič organizirano v pomurskem
prostoru. Hvala vsem zaposlenih na
ORL oddelku, ki so kakorkoli
pripomogli, da smo seminar tako
uspešno izvedli.
Pozno popoldne smo se poslovili v
upanju, da se snidemo na
naslednjem,
ţe
predvidenem
seminarju, drugo leto v Novem
Mestu.

ZDRAVJE ŢENSK IN
BABIŠTVO
V

petek 22.4. je Sekcija
medicinskih sester in babic v
Radencih organizirala srečanje pod
naslovom Zdravje ţensk in
babištvo. Ker je tokrat potekalo
srečanje v naši regiji in smo bili
soorganizator srečanja, nas je na
začetku, vse skupaj lepo pozdravil
naš predstojnik dr. Kous Boris.
Sledila so predavanja z zanimivimi
temami o programu cepljenja in
zakonski ureditvi cepljenja v
Sloveniji, o urinski inkontinenci, o
okuţbi z virusom influence pri
nosečnicah in porodnicah, o
humanomlečni banki.
Asist.
Nataša Kous Škalič, dr.med., spec.
gin. in por. je predavala o vnetjih
dojk, Simona Čopi,dr.med.,spec.
gin in por. pa o ţenskah rominjah
od deklištva do starševstva.
Karolina Kovač, dipl. babica je
predstavila kako dobre izkušnje
imamo pri nas v porodnišnici z
Epiduralno analgezijo in izidom
poroda. Sledil je še ogled filma z
naslovom Mikrorojstvo, 60 minutni
dokumentarec,
ki
raziskuje
najnovejša znanstvena odkritja o
mikroskopskih dogodkih med
porodom. Za konec pa so si babice
ogledale tudi našo porodnišnico.
Čeprav bo drugo leto ţe deset let,
odkar je odprla vrata, jih je še
vedno presenetila s svojim
komfortom in opremljenostjo, ki jo
ponuja.
Vodstvu
bolnišnice
se
zahvaljujemo, da smo se lahko
udeleţili tega srečanja.
Karolina Kovač, dipl. babica
Ginekološko-porodni oddelek

Nataša Veren,mag.zdrav.nege
Glavna med.sestra ORL in očesnega
oddelka
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VAROVANJE OŢILJA PRI
PACIENTIH S KONČNO
LEDVIČNO ODPOVEDJO IN
REŠEVANJE ZAPLETOV
23. 4. 2016 je Sekcija medicinski
sester in zdravstvenih tehnikov v
nefrologiji, dializi in transplantaciji
v Murski Soboti, v Hotelu Diana,
organizirala
strokovno
izobraţevanje z zgoraj napisanim
naslovom. Poslušali smo naslednje
teme:
 Kaj gre pri Arteriovenski fistuli
lahko narobe in kako lahko to
preprečimo - od kliničnega
pregleda na dializni postelji do
ultrazvočne diagnostike;
 Ocena ţilnega pristopa z
sestrskega stališča;
 Hitro prepoznavanje zapletov
pri ţilnih pristopih;
 Reševanje ţilnega/dializnega
pristopa - kako hitro in kaj je
treba narediti;
 Medicinska sestra in pacient
imata pomembno vlogo pri
zagotavljanju ţivljenjske dobe
AVF;
 Predstavitev dela z AVF na
Odseku za dializo Splošne
bolnišnice Murska Sobota;
 Naše izkušnje z AVF v SB
Celje;
 Vloga medicinske sestre v
enoti za ţilne pristope v SB
Trbovlje;
 Punktiranje AVF / grafta s
povečanim
tveganjem
za
okuţbo;
 Dejavniki ki vplivajo na razvoj
AV fistule;
 Kaj lahko naredi medicinska
sestra po operativnem posegu
na AVF za pacienta na
hemodializi;
 Pomen in vrste ţilnih pristopov
za dializne bolnike.
Z naše bolnišnice sva bila dva
aktivna predavatelja. Luka Vodišek
Slemenjak, dr. med. s kirurškega
oddelka je predstavil dejavnike, ki
vplivajo na razvoj AV fistule, moja
tema pa je bila predstavitev dela z
AVF na Odseku za dializo.
Kot novost v Slovenskem prostoru,
so bili predstavljeni Dializni porti,

ki so jih to leto začeli vstavljati v
Splošni
bolnišnici
Trbovlje.
Dializni porti so predvsem
namenjeni tistim bolnikom, ki
imajo izčrpane moţnosti za
konstrukcijo AVF in je bila do
sedaj edina moţnost dostopa do
ţilnega pristopa za dializo centralni
venski kateter. Dializni port je v
celoti zaprt sistem preko katerega
dostopamo do pacientove krvi in je
nameščen pod koţo. Za zbadanje v
dializni port so potrebne posebne
dializne igle, ker bi z navadnimi
iglami port uničili. Prednost
dializnih portov pred tunelizirami
centralnimi katetri je izredno niţja
incidenca okuţb in tromboz.
Prepričan sem, da smo vsi
udeleţenci odnesli nova znanja, ki
jih bomo s pridom uporabili pri
svojem delu
za
izboljšanje
kakovosti in strokovnosti.
Darijan Marič, dipl. zn.
Odsek za dializo

hvaleţni, najbolj od vsega pa
potrebujejo pozornost, spoštovanje,
občutek, da so na varnem. Z
vprašanjem kaj storiti z begunci, ki
v Evropi iščejo boljše ţivljenje, se
ukvarja ves evropski politični vrh,
mi smo zgolj opazovalci, naša
mnenja, stališča so različna. Za
vsem tem pa stojijo tragične
zgodbe ljudi, ki si le ţelijo ţiveti v
miru in svobodi. Spoznali smo
begunko iz Irana, ki je zanimiv
sogovornik in je z nami z veseljem
delila slike svoje druţine, ob
pogledu katere sem hvaleţna za
ţivljenje, ki ga ţivim, doma. Z
njeno pomočjo so dijaki pripravili
pokušino iranske kulinarike … jed
z imenom jufka, ki je bila odlična.
Zahvaljujem se Srednji zdravstveni
šoli za povabilo in prijazen
sprejem, hvala na odgovoru in
razumevanju kako ţivijo begunci,
ko si zase in za svoje druţine ne
zmorejo zagotoviti kvalitetnega
bivanja.
Bojana Vodeb, dipl. sanit. inž.

DAN ZEMLJE
V okviru Dneva Zemlje, je Srednja
zdravstvena šola pripravila okroglo
mizo na temo beguncev, migrantov
in z njimi povezano problematiko.
Osrednji moderatorji dogodka so
bili
predstavniki
Slovenske
filantropije, ki ţe vrsto let
sodelujejo na področju migracij in
beguncev in so nam preko lastnih
izkušenj predstavili delo z begunci.
V sklopu predstavitve smo si
ogledali kratki film o potovanju
beguncev preko morja, posnet leta
2011, ko begunska zgodba še sploh
ni prišla do nas. Kot prostovoljci
delujejo usklajeno, znotraj sistema,
ki temelji na spoštovanju vseh, ne
glede na osebne in ţivljenjske
okoliščine, ne glede na vero in
raso. Begunci so vedno utrujeni,
izčrpani, pogosto bolni, lačni in
ţejni.
V
begunskih
centrih
zadovoljijo njihove najnujnejše
potrebe, jim pomagajo, nudijo 24
urno prvo pomoč saj jih večina
pride bosih nog s hudimi
poškodbami stopal in z razbolelimi
nogami. Za to pomoč so neizmerno

ZAHVALA
Hvala vam, ker ste na prvem
mednarodnem sejmu sodobne
medicine MEDICAL od 14 do l16.
Aprila 2016 v Gornji Radgoni
nesebično delili svoje znanje,
izdelke, storitve ter poslanstvo
sodobne in etične zdravstvene
oskrbe.
Prispevali ste k osebni povezavi
ponudnikov
tehnološkega
napredka, institucij, medicinskega
osebja, društev bolnikov in vseh
tistih, ki negujejo svoje in zdravje
sočloveka.
Na
gostoljubnem
razstavnem
prostoru ste se sodelavci Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
predstavili
s
Simulacijskim
centrom in izobraţevanjem laične
javnosti v nudenju začetnih
postopkov oţivljanja. Predstavili
ste donorski program, vašo storitev
nukleolizo – izvajanje radioloških
interventnih posegov na hrbtenici
in druge interventne radiološke
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posege. Medicinske sestre so bile
obiskovalcem ves čas na voljo s
strokovnimi svetovanji pri teţavah
s krvnim sladkorjem, holesterolom,
krvnim tlakom ter meritvami
gleţenjskega indeksa, za katere je
bilo s strani obiskovalcev še
posebno veliko zanimanje.
Iskrena hvala, ker ste skrbeli in
poskrbeli za boljše zdravje na
sejmu
MEDICAL
2016!.
Priporočamo se, da se v duhu
zdravega sodelovanja srečamo tudi
prihodnje leto, pri organizaciji 2.
Mednarodnega sejma sodobne
medicine MECIAL 2017!

Vir: Pomurski sejem d.o.
Predsednik uprave
Janez Erjavec

OBVESTILO!
ČIMPREJŠNJO
ZAKLJUČEVANJE IN
POSREDOVANJE EVIDENC
DELOVNEGA ČASA ZA
MESEC APRIL!
Prosimo vse skrbnike, da evidence
delovnega časa za mesec april
obvezno zaključite do vključno
3.5.2016. Hkrati prosimo, da nam
evidence skupaj z vso pripadajočo
dokumentacijo na ta dan zaradi
hitrejšega prejema le-teh prinesete
na Obračun plač.
Hvala in lep pozdrav!

- Sestanek na Ministrstvu
za zdravje, tema:
Boljše
upravljanje čakalnih seznamov
in dob, direktor Bojan Korošec,
dr. med., spec. int. in prim.
asist. Daniel Grabar, dr. med.,
spec. anest.

 Torek:
- 14. seja sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošna bolnišnica Murska
Sobota
- Redni letni nadzor s strani
Zavoda
za
zdravstveno
zavarovanje Slovenije na Inf.
odd.
- Obvezni seminar
za
pripravnike zdravstvene nege
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Vegetarijanska
prehrana«
predavala je Josipa Kljajič, dr.
med.

 Četrtek:
- Reakreditacijska presoja
po mednarodnem standardu
AACI in presoja sistema
vodenja
kakovosti
po
mednarodnem standardu ISO
9001:2008, EN 15224

 Petek:
- Reakreditacijska presoja
po mednarodnem standardu
AACI in presoja sistema
vodenja
kakovosti
po
mednarodnem standardu ISO
9001:2008, EN 15224

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
575
2188
4,18
8
9

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
"Srečen človek je tisti,
ki ne potrebuje razloga za to,
da je nasmejan."
(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

ZGODILO SE BO - ta teden
mag. Melita Vratar
Vodja finančno – računovodske službe

 Torek:
ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bil asist. Satar Baghrizabehi,
dr. med., spec. oftalmolog,
predstojnik Očesnega oddelka,
tema oddaje »Kako z očali, ko
roke postanejo prekratke?«

- Obvezni seminar
za
pripravnike zdravstvene nege
(mala sejna soba V. nadst. Krg.
bloka)
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Alergijske
reakcije
ob
cepljenju«
predavala
bo Gabriela C.
Peixoto, dr. med. (predavalnica
na otroškem oddelku)

Tajništvo:
Darja Cigut
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