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veliko bolj dovzetni za higieno rok
ter obvladovanje okuţb povezanih
z zdravstvom,
pritegnejo jih
izvirne ideje v smislu motivacije in
iskanja boljših rešitev,
nekaj
takšnih imamo v mislih za
prihodnosti tudi mi, lahko pa jih
posredujete tudi vi nam in jih
bomo skušali izpeljati skupaj.

ponosni na svoje delo, ki ga
pacienti cenijo.
Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

IZLET V BUDIMPEŠTO

Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s
SOBO

V četrtek 5.5.2016 so ob
svetovnem dnevu higiene rok tudi v
naši bolnišnici potekale aktivnosti
za promocijo higiene rok. V
kirurški avli je bila postavljena
stojnica
z
didaktičnim
pripomočkom
za
preverjanje
ustreznosti razkuţevanja rok in
drugim promocijskim gradivom, na
oddelkih pa smo opazovali higieno
rok kot kazalnik kakovosti.
Stojnica je bila lepo obiskana tako
s strani zaposlenih kot tudi s strani
naključnih obiskovalcev bolnišnice,
opazovanje pa se bo v mesecu maju
nadaljevalo in stopnjevalo še
večkrat in na vseh kliničnih
oddelkih. Za sodelovanje pri
izvedbi aktivnosti se zahvaljujem
Ga. Bojana Vodeb, ki je bila ob
stojnici in Ga. Silvani Kurnjek
Časar, ki 3 ure posvetila tudi
opazovanju rok po naučeni
metodologiji ob svojem rednem
delu.
Pomemben
zaključek
sodelujočih je bil, da tovrstne
aktivnosti ne izvajamo samo en
dan v letu ampak s pogostejšo
prisotnostjo,
opazovanjem,
vzgajanjem in opozarjanjem lahko
spreminjamo rutinske navade, ter
tako izboljšamo doslednost higiene
rok sistemsko. Prav tako pa moram
poudariti, da so opazne spremembe
na tem področju, kar je pohvalno
in, ker se vse začne pri
posamezniku izrekam pohvalo tudi
vsem zaposlenim. Ljudje postajajo

ODGOVORNOST,
KAKOVOST IN VARNOST
V ZDRAVSTVENI IN
BABIŠKI NEGI – 12. MAJ
MEDNARODNI DAN
MEDICINSKIH SESTER
Letošnji osrednji dogodek ob
mednarodnih dnevih babic, 5. maja
in medicinskih sester, 12. maja,
pod sloganom »Medicinske sestre –
moč za spremembe: vpliv na
izboljševanje
zdravstvenega
sistema, »Ţenske in novorojenčki:
srce babištva«, bo 15. simpozij
zdravstvene in babiške nege 2016,
z naslovom »Proţnost zdravstvene
in babiške nege skozi odgovornost,
varnost, kakovost«, ki bo potekal
12. maja na Bledu.
Pacienti potrebujejo medicinske
sestre, zdravstvenike, zdravstvene
tehnike in babice zdaj bolj kot kdaj
koli prej. S svojim znanjem,
empatijo, prijazno besedo in
sočutjem jim pomagajo na poti
hitrejšega ozdravljenja in boljšega
počutja. Prispevek za kakovostno
in varno zdravstveno in babiško
nego in oskrbo je neprecenljiv. S
svojim delom in odnosom do
pacientov
medicinske
sestre
pomembno vplivamo na njihovo
zaupanje. Prav to so nam v anketah
ţe večkrat javno izrekli. Bodimo

Citadela
V petek 6.5.2016 smo se v jutranjih
urah s sodelavci internega oddelka
odpeljali na izlet v Budimpešto, kjer
smo si najprej ogledali Citadelo, ki
stoji na Gellertovem hribu, tu stoji
spomenik Svobode. S hriba je videti
zelo lep razgled na prestolnico
Madţarske. Obiskali smo cerkev Sv.
Štefana v neorenesančnem slogu.
Sprehodili smo se po Vaci ulici, ki je
znana kot najslavnejša nakupovalna
ulica v Budimpešti. Obiskali smo
znamenito trţnico. Nato smo se z
avtobusom odpeljali do Trga junakov,
kjer so kipi pomembnih madţarskih
kraljev in borcev za svobodo. V
mestnem parku je znamenito kopališče,
cirkus, zabaviščni park in ţivalski vrt,
katerega smo tudi obiskali. Nato smo
se mimo drţavne opere odpeljali na
Grajski hrib na katerem se nahajajo
glavne mestne znamenitosti in je bil
leta 1987 vpisan v Unesco-v seznam
svetovne dediščine. Tu so Budin grad,
Matijeva cerkev (v njej so kronali
madţarske kralje), Ribiška trdnjava
(ceh ribičev je nekoč branil tukaj
stoječe mesto) in spomenik prvega
madţarskega kralja, Sv.Štefana. Na
poti domov smo se ustavili v znanem
turističnem kraju Radpuszta, ki leţi ob
Blatnem jezeru in je znan po konjskih
dirkah in znani madţarski kuhinji.
Sprejeli so nas z ţivo instrumentalno
glasbo in nas postregli z večerjo. Po
1

večerji nas je pot vodila v znano lepo
Prekmurje s prelepimi spomini iz
madţarske prestolnice.
Interni oddelek
Tanja Kukovec, dipl.m.s.

SOGLASJE MINISTRSTVA
ZA ZDRAVJE K
PREDLAGANEMU
PRESKTRUKTURIRANJU
Obveščamo vas, da smo prejeli
soglasje Ministrstva za zdravje k
predlaganemu
prestrukturiranju
zdravstvenih programov za leto
2016. Predlog je bil usklajen tudi z
Zavodom
za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije.
Tako
ostajajo plani za fizični obseg dela,
ki ste jih prejeli na oddelke,
zaenkrat nespremenjeni. Splošni
dogovor za leto 2016 še ni sprejet,
le-ta pa lahko prinese kakšne
spremembe.
Natalija Zrim, univ.dipl.ekon.
Vodja službe za zdr. ekonomiko,
plan in analize

OBVESTILO

srečanje z naslovom Vodenje
sestankov ekipe – sestanki kot
orodje informiranja in motiviranja
v sklopu izobraţevalnega programa
za srednji management Splošne
bolnišnice Murska Sobota z
naslovom »Krepitev Vodstvene
Avtoritete«.
Vodstvo

RACIONALIZACIJE TUDI

OBVESTILO
VOLITVE V ZDRAVNIŠKO
ZBORNICO SLOVENIJE
Do 10. maja 2016 potekajo volitve
za predsednika in poslance
skupščine zdravniške zbornice
Slovenije. Danes je zadnji dan, da
oddate svoje izpolnjene glasovnice,
ki ste jih prejeli po pošti.

OBVESTILO
17. maja 2016 bo v prostorih RIS
Dvorec Rakičan 3. delovno

Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Novosti
na
področju
zdravstvene nege popka pri
novorojenčku«, predavala je
Gabrijela Gabor, dipl. m. s.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Torek:
- Obvezni seminar
za
pripravnike zdravstvene nege
(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka)

 Sreda:
Interno
strokovno
predavanje na temo: Atipični
zlomi stegnenice, predaval bo
Sašo Stankovič, dr. med., spec.
kirurg (knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)
Tajništvo:
Darja Cigut

V DRUGIH DRŢAVAH EU
Vir: ISIS Glasilo Zdravniške
zbornice Slovenije, maj 2016,
številka 5
Priloga: Modremu dirkaču št. 720,
str. 3

PROŠNJA ZA SODELOVANJE
ČLANOV
STROKOVNEGA
DRUŠTVA MSBZT POMURJA
Strokovno društvo medicinskih
sester babic in zdravstvenih
tehnikov Pomurja izvaja raziskavo
med svojimi člani na temo
POGLED
MEDICINSKIH
SESTER POMURJA NA SVOJO
POKLICNO KARIERO. Anketa je
dostopna na spletnem naslovu
https://www.1ka.si/a/91039
Vse člane društva vabimo, da
anketo izpolnite. Rezultati ankete
bodo predstavljeni na jesenskem
seminarju.

 Sreda:

Vodstvo

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila
Karolina Kovač, dipl.
babica,
tema oddaje
»Predstavitev
babiške
zdravstvene nege v Splošni
bolnišnici Murska Sobota«

 Torek:
- Obvezni seminar
za
pripravnike zdravstvene nege
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Alportov
sindrom« predavala je Urška
Fakin, dr. med.

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
342
1996
5,14
18
13

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
"Za pravega umetnika je lep samo
tisti obraz, ki sije z notranjo
lepoto."
(Gandhi)
Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si
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