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srečanj, nekateri pa so
simpozija udeležili prvič.

ČESTITKA
Prim. doc. dr. Marija Šantl
Letonja, dr. med., spec. radiolog
je na
Zdravstveni fakulteti
Univerze v Ljubljani, bila
izvoljena v naziv docentke za
področje Radiološke tehnologije.
Ob
imenovanju ji iskreno
čestitamo in ji želimo
dosti
uspeha v osebnem in poslovnem
življenju.
Vodstvo

7. POMURSKI SIMPOZIJ O
KRONIČNI RANI
Kronična rana in pacientove
pravice – Kakovostna
zdravstvena nega še vedno
prioriteta Splošne bolnišnice
Murska Sobota
V Murski Soboti je v organizaciji
Splošne
bolnišnica
Murska
Sobota, Delovne skupine za
oskrbo
kronične
rane
ter
Strokovnega društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Pomurja, potekal že 7.
Pomurski simpozij o kronični rani.
Prisotnih je bilo 190 slušateljev.
Osrednja
tema
letošnjega
simpozija je bila kronična rana in
pacientove pravice v okviru tega
in s tem povezovanje bolnika s
kronično rano in njegovim psihosocialnim in ekonomskim stanjem.
Organizatorji so v ospredje
postavili človeka s potrebami in
ne samo obravnavo. Na letošnjem
simpoziju je poleg domačih
strokovnjakov, sodelovala tudi
vrsta tujih strokovnjakov, nekateri
so že stalni predavatelji tovrstnih

se

Simpozij je bil razdeljen na tri
vsebinske sklope. V prvem sklopu
z naslovom Kronična rana in
pacientove pravice, so obravnavali
teme Pacientove pravice (Matevž
Ružič, univ. dipl. prav.), Obseg
pravic v paketu osnovnega in
dodatnega
zdravstvenega
zavarovanja za bolnike s kronično
rano (Ivan Tibaut, univ. dipl. ing.
rač.), Predstavitev ambulante za
kronične rane in izvajanje
konziliarnih
pregledov
v
internistični dejavnosti (Ivan
Prelog, dr. med.), Predstavitev
ambulante za diabetično stopalo
(Zorancho Trpkovski, dr.med.,
Angelca Ambrož, dipl. m. s.) ter
Kronična rana in kvaliteta
življenja bolnikov (Marija Kohek,
M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s., prim.
asist. Ciril Triller, dr. med.).
Drugi skop je bil namenjen
vprašanju Pacient s kronično rano
ali kronična rana pri pacientu?
Odgovore so iskali v okviru tem
The German national consensus
on wound documentation and
outcome
rationale
working
programme and current status (dr.
Thomas Wild, dr. med.), Kaj
imajo
skupnega
kulturne
kompetence in oskrba rane
(Helena Kristina Halbwachs, viš.
med. ses., univ. dipl. org.), Kaj
zdravimo - rano ali bolnika (doc.
prim. dr. Dubravko Huljev, dr.
med.), Etični izzivi e-zdravljenja
pri oskrbi starejših bolnikov (dr.
Božidar Voljč, dr. med.) ter
Zakonom propisna prava pacijenta
pri zbrinjavanju kronične rane
(Brankica Juranić, mag. med.
techn., Dragica Pavlović, mag.
med. techn., dr. Štefica Mikšić,
mag. med. techn.)
V tretjem sklopu z naslovom
Pacient s kronično rano in vplivi

na celjenje, so bile predstavljene
teme Seznanjenost pacientov v
patronažnem varstvu o pomenu
prehrane pri celjenju golenje
razjede (Renata Škerget, mag. zdr.
nege – soc. manag.), Seznanjenost
pacientov v patronažnem varstvu
o pomenu prehrane pri celjenju
golenje razjede (Dragica Kreft
Planjšek, dipl. m. s.), Anketa o
uporabi sodobnih oblog v
osnovnem zdravstvenem varstvu
med patronažnimi medicinskimi
sestrami (Majda Gačnik, dipl. m.
s.), Oskrba diabetičnega stopala
na oddelku za ambulantno
diabetološko dejavnost (Mira
Slak, SMS) in Vloga enteralne
prehrane pri bolnikih s kronično
rano (Mojca Močnik Bevc, univ.
dipl. inž. živ. teh.).
7. Pomurski simpozij o kronični
rani se je zaključil z okroglo mizo.
Devet predstavnikov strokovnih
sfer, povezanih z zdravstvom in
zdravstveno nego, je predstavilo
trenutne dileme na področju
oskrbe bolnikov s kronično rano
in konkretne usmeritve za
izboljšanje stanja na tem področju.
Plod dosedanjih simpozijev so
tudi
vsakoletne
strokovne
publikacije. Organizatorji so prav
tako pripravili dokumentacijo v
obliki knjižice, ki paciente s
kronično rano spremlja in s
pomočjo zapisane informacije
omogoča boljši pristop pri oskrbi.
Rezultat simpozija je tudi
prehransko
svetovanje
in
obravnava bolnikov z ranami tudi
s prehranskega vidika, ter tudi tri
specializirane
ambulante
za
oskrbo ran, ki jih v bolnišnici
vodijo trije specialisti.
Oskrba kronične rane predstavlja
na področju kakovostne in varne
obravnave bolnikov za izvajalce
zdravstvene nege velik izziv.
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Ustanovitev delovne skupine, ki
se ukvarja z oskrbo kronične rane
sistematično
in
z
multidisciplinarnim pristopom, je
bila
zelo
dobra
strokovna
odločitev. S celovitim pristopom
in izdelavo smernic enotne
strokovne doktrine in obravnave v
bolnišnici, so člani skupine na
osnovi strokovnih smernic in
primerov
dobrih
praks
iz
slovenskega
in
evropskega
prostora, pristopili k resnemu delu
in delo skupine razširil na
multidisciplinarni tim celotne
regije. Člani Delovne skupine za
oskrbo kronične rane izjemno
veliko prispevajo k razvoju
zdravstvene nege v Splošni
bolnišnici Murska Sobota, v
lokalnem okolju in v slovenskem
prostoru, saj povezujejo na
področju oskrbe kroničnih ran
primarni in sekundarni nivo.
Zagotavljanje
kakovosti
in
varnosti tako ostaja eden od
prioritetnih
ciljev
Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
Organizacijski odbor

ZAHVALA
Spoštovani gospod direktor, Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
V življenju se nam dogajajo lepi
in manj lepi dogodki, ko pa se
pojavi bolezen, in ko zboli naš
otrok, nam je najtežje.
Najin sin Tim Jože Feher, je bil od
03. Do 07. oktobra 2016 pacient
kirurškega
oddelka
vaše
bolnišnice v Rakičanu.
Težko je izraziti hvaležnost skozi
besede, vendar želiva, da tudi Vi
izveste, kako sva hvaležna prav
vsem, ki so sodelovali pri
zdravljenju najinega sina.
Velika hvala vsem zdravnikom
kirurškega oddelka, urološkega
oddelka
in
oddelka
za
perioperativno
medicino
za
njihovo nesebično skrb, visoko
strokovnost,
humanost
in
profesionalen odnos, prežet z
veliko
mero
strpnosti
in
prijaznosti.

Prav tako se želiva zahvaliti
celotnemu negovalnemu osebju
tretjega in drugega nadstropja
kirurškega
oddelka,
ki
so
najinemu sinu ob kakovostni in
varni oskrbi nudili tudi topel,
človeški odnos.
Prav vsi zdravniki in negovalno
osebje so dokazali, da jim je
zdravje in dobro počutje bolnikov
najpomembnejše.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
S spoštovanjem.
Sandra in Jože Feher

JESENSKO DRUŽENJE OB
PEČENIH KOSTANJIH &
CHILI CON CARNE
V petek 14.10.2016 smo člani
Tima za usklajevanje poklicnega
in družinskega življenja v okviru
osnovnega certifikata » DRUŽINI
PRIJAZNO
PODJETJE«
pripravili srečanje zaposlenih in
njihovih
družinskih
članov.
Druženje je bilo prijetno ob
izvrstno pripravljenem chili con
carne in slastno pečenih kostanjih.
Najmlajši udeleženci so uživali na
otroških igralih in nogometnem
igrišču.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem, ki so nam pri izvedbi tega
prijetnega druženja pomagali.
Nasvidenje prihodnjič.
Vaš Tim »Družini prijazno podjetje«

6. STROKOVNO
SREČANJE ZDRAVNIKOV
IN MEDICINSKIH SESTER
ZA OBVLADOVANJE
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Dne 20.10.2016 je v Splošni
bolnišnici »dr. Franca Derganca«
Nova
Gorica,
potekalo
6.
Strokovno srečanje komisij za
obvladovanje bolnišničnih okužb.
Srečanje je bilo pripravljeno
skupaj z Nacionalno komisijo za
obvladovanje bolnišničnih okužb.
Vodstvo bolnišnice se je v
spremnih besedah pohvalilo s 60.
obletnico delovanja bolnišnice in

nas v kratkem uvodu popeljalo
skozi zgodovino. Zaradi barv v
katere so ovite stene bolnišnice,
sebe poimenujejo »bolnišnica, ki
se ne boji barv«. Kot vse
bolnišnice pa se tudi oni srečujejo
z vse večjim porastom okužb
povezanih z zdravstvom … ukrepi
za preprečevanje le-teh so znani,
velik poudarek je bil na higieni
rok, pravilnemu in doslednemu
izvajanju
umivanja
in
razkuževanja rok, kako je vsak
zdravstveni delavec in sodelavec
dolžan
preprečevati
okužbe
povezane z zdravstvom ter se
zavedati pomena prenosa in
poznati/prepoznati načine prenosa.
Zato je pomembna promocija
higiene rok, uvajanje, učenje in
spodbujanje pa tisto delo s katerim
bomo dosegli boljše rezultate. V
drugem sklopu srečanja so nam
predstavili svoje rezultate vse
večjega nadzora, ki ga izvajajo
nad higieno rok. Na področju
nadzora čistosti površin, so
strokovnjaki podjetja ECOLAB in
odgovorne za higieno UKC
Ljubljana predstavile novosti v
testiranju učinkovitosti razkužil za
površine. Predstavili so svoj način
nadzora čistosti površin in se
pohvali z uporabo aerosolnega
razkužilnika, katerega pa imamo v
naši bolnišnici tudi mi in ga prav
tako vestno uporabljamo. Čeprav
so v zadnjih letih v naši bolnišnici
bili narejeni veliki in pomembni
koraki k splošnemu izboljšanju
higiene rok, pa bo potrebno tako
kot v vseh bolnišnicah, vložiti še
veliko truda za doseganje zadostne
in varne ravni higiene rok saj je
razkuževanje rok vodilna vloga pri
varni
obravnavi
bolnikov.
Srečanje se je zaključilo s
povabilom na naslednje srečanje,
kjer pa sem s ponosom izpostavila
našo bolnišnico in vse prisotne
naslednje leto povabila v Splošno
bolnišnico Murska Sobota.
Bojana Vodeb, dipl. sanitarni inženir

2

ŽALOVANJE OB
NEUSPELI NOSEČNOSTI
IN PRAVNI POSTOPKI
21.10. smo se babice srečale v
Slovenj Gradcu, na jesenskem
strokovnem srečanju z zelo
zanimivimi temami.
Na začetku je bila predstavljena
porodnišnica SG s statistiko,
njihovo k ženski osrediščeno
obravnavo in tudi s protokolom
katerega so uvedli ob perinatalni
smrti.
Poslušali smo še o indukcijah
poroda
pri
poterminskih
nosečnostih
ter
primerjavo
mehanskih
in
farmakoloških
metod, katere se uporabljajo.
Zelo podrobno je bil predstavljen
proces žalovanja po izgubi
zaželene
nosečnosti, potrebe
žalujoče družine in komunikacija
zdravstvenih delavcev s starši ob
perinatalni smrti.
21. septembra 2016 je bil sprejet
Zakon o pogrebni in pokopališki
dejavnosti, ki staršem izrecno
dovoljuje pravico do pokopa ali
upepelitve mrtvega ploda ne glede
na njegovo gestacijsko starost.
Zanimivo je bilo poslušati tudi o
homeopatiji med nosečnostjo in
porodom ter o shiatsu masaži,
katero izvajajo babice med
porodom v porodnišnici SG.
Kljub
mnogim
novim
in
uporabnim informacijam,
ne
morem mimo omenjenega stavka:
»Ženska, ki je izgubila otroka, se
ne boji ničesar več!«
Karolina Kovač, dipl. babica

9. DNEVI ANGELE
BOŠKIN
Dne 21. oktobra 2016 je v hotelu
Špik v Gozd Martuljku potekal
strokovni seminar z naslovom »10
let
vodenja
kakovosti
v
slovenskem zdravstvu – izkušnje,
dobre prakse, ovire«. Že nekaj
časa na področju zdravstvene
dejavnosti v ospredje kot ključ do
uspeha in napredka umeščamo
prav pojem kakovosti. Kakovost s

svojo implementacijo v sistem
zdravstvenega varstva predstavlja
pomemben gradnik oblikovanja
kakovostne
zdravstvene
obravnave ter s tem tudi vse večjo
konkurenčno prednost posameznih
organizacij.
Po
mnenju
Ministrstva za zdravje je v
Sloveniji moč povzeti, da je razvoj
na
področju
kakovosti
v
zdravstvu, gledano primerjalno
med letom 2006 in 2016, opazen
in odraža postopnost uvajanja
različnih inovacij. Vsekakor pa so
prisotne še vrzeli, ki jih je
potrebno v prihodnje premostiti.
Cilj prizadevanj je vzpostavitev
trajnostno vzdržnega sistema
zagotavljanja
kakovosti.
Imenovana je bila delovna skupina
za pripravo predloga Zakona o
kakovosti in varnosti v zdravstvu,
ki bo dosedanje ukrepe za
kakovost
v
zdravstvu
in
ocenjevanje kakovosti povezal v
enoten, celovit in transparenten
model, ki bo doprinesel k
uspešnosti zdravstvenega sistema
v
Sloveniji,
predvsem
s
poudarkom
na
zadovoljstvu
pacientov
in
izvajalcev
zdravstvenih
storitev.
Na
strokovnem srečanju je aktivno
sodelovala tudi naša bolnišnica.
Predstavljen je bil prispevek z
naslovom Analiza zadovoljstva
zaposlenih
v
mednarodno
akreditirani
bolnišnici.
Na
strokovnem srečanju je bilo
podanih veliko primerov dobrih
praks in novih znanj kot tudi
motivacije za reševanje in
premagovanje strokovnih izzivov.

Na portalu javnih naročil je bilo
19. oktobra 2016 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku
katerega predmet so »Reagenti in
potrošni material vezan na
aparate«.
Številka
razpisa
je
JN006507/2016-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
22. novembra 2016 do 10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon.
Javna naročila

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden







Mag. Jožef Sever, dipl. zn
Glavni zdravstveni tehnik otroškega oddelka:.

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
18. oktobra 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Anestezijski aparat z
monitorjem«.
Številka
razpisa
je
JN006448//2016-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
7. novembra 2016 do 10.00 ure.



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila
Manuela Kuhar
Makoter,dr. med., spec.
kirurg,
tema oddaje:
»Sodobna
obravnava
ingvinalnih kil«.
Torek:
- 10. seja strokovnega
sveta Splošne bolnišnic
Murska Sobota
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo:
»Pomanjkanje α1
antitripsina« predavala je
Valentina Jerič, dr. med.
Sreda:
- Interno strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oživljanja – obvezne
vsebine (TPO) teoretični
in praktični del«, predavali
so Mojca Horvat, dr. med.,
specializantka
anesteziologije in
reanimatologije, Ludvik
Vogrinčič, dipl. zn., Uroš
Raščan, dipl. zn., Tomaž
Čarni, dipl. zn, inštruktor
in mag. Marija Zrim, dipl.
m. s.
Četrtek:
- Predstavitev i.v. obližev –
različnih dobaviteljev za vse
glavne sestre oddelkov in
vodje služb
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Petek:
- Splošna bolnišnica Murska
Sobota - Delovna skupina
za oskrbo kronične rane v
Splošni bolnišnici Murska
Sobota in Strokovno društvo
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov
Pomurja sta organizirala »7.
Pomurski
simpozij o
kronični
rani
in
3.
mednarodni« z naslovom:
»Kronična
rana
in
pacientove pravice«



Romana Novak, ZT in
Martina Gjergjek, dipl. m.
s. (Knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
Četrtek:
- 9. sestanek Odbora za
varnost (mala sejna soba V.
nadst. Krg. bloka)
Tajništvo:
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI
ZA
PREJŠNJI TEDEN

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Delavnica Higiena rok
za novo zaposlene v
Splošni bolnišnici Murska
Sobota, Marija Kohek, M.
Sc(Austrija), dipl. m. s
(knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)
- Delavnica Higiena rok
za dijake Srednje
zdravstvene šole, Marija
Kohek, M. Sc(Austrija),dipl.
m. s (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
 Torek:
- 17. seja razširjenega
Strokovnega
sveta
za
področje zdravstvene nege
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo:
»Ledvični kamni pri
otrocih« predavala bo
Neja Roškar, dr. med.
(predavalnica na
Otroškem oddelku)
 Sreda:
- Nadaljevanje
10. seje
strokovnega sveta Splošne
bolnišnice Murska Sobota
(mala sejna soba V. nadst.
Krg. bloka)
- Interno strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Zdravstvena nega in
Obravnava dementnih
bolnikov«, predavali bosta

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
Realiz.
364
470
1.949
2.141
5,30
4,14
12
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Branko Temlin
Splošna služba

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
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