MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
ENA OKUŢBA V
ZDRAVSTVU JE PREVEČ
V četrtek in petek je v Rimskih
toplicah
potekalo
strokovno
srečanje
na
področju
obvladovanja okuţb povezanih z
zdravstvom (OPZ).Udeleţenci in
predavatelji smo bili priča
izjemnim predstavitvam dela na
tem področju iz vseh Slovenskih
zdravstvenih ustanov. Neverjetno
je bilo videti, kako lahko peščica
ljudi,ki deluje na tem področju
zdruţuje moči in izmenja primere
dobre prakse.
Med predavatelji sta bili tudi
predsednica NAKOBO Slovenije
dr. Viktorija Tomič in doc.dr.
Tatjana Lejko Zupanc, ki sta
strokovnemu srečanju dali visoko
strokovno noto s prispevkoma pod
naslovom;" Umetnost sobivanja
"in
Problemi
protimikrobne
odpornosti pri Gram negativnih
bakterijah
ne
samo
antibiotiki?"Uvodu s strani dveh
eminentnih predavateljic, pa se je
v prvem dnevu pridruţila še
Mojca Tomaţič iz UKC Ljubljana
s primerom dobre prakse pod
naslovom"
Nadzor
osebne
urejenosti zaposlenih ", kjer je bil
velik poudarek na tveganju
prenosa OPZ preko delovne
obleke zdravstvenih delavcev in
pomenu upoštevanja postavljenih
pravil obnašanja v neki ustanovi.
Prvi del strokovnega srečanja sva
zaključili tudi Marija Kohek in
Bojana Vodeb s predstavitvijo
podatkov v mesecu novembru
ponovljene raziskave o higieni rok
pod naslovom" Higiena rok skozi
oči
pacientov".Predstavljeni
podatki in metoda dela na tem
področju je prisotne presenetila in
hkrati zelo navdušila. V razpravi
smo aktivno
sodelovali vsi

DATUM : 5.12.2016
prisotni in porodile so se številne
ideje ter hkrati manjše ali večje
dileme, ki smo jim priča v vsakem
okolju, kjer poteka zdravstvena
dejavnost. Ob skupni večerji je
poleg druţabne note le ta dobila še
strokovni pridih s sklepanjem
novih poznanstev in rojstvom
novih ciljev za delo na področju
OPZ, kjer smo posamezniki
nemočni, skupaj pa uspešnejši v
borbi
z
mikroorganizmi.
V naslednjem dnevu so se primeri
prakse različnih predavateljic
nadaljevali. Zdenka Kramar je
predstavila model učinkovitega
sistema vodenja kakovosti na
pediatrični kliniki v Ljubljani s
poudarkom na modelu izvajanja
nadzorov
in
odpravljanja
neskladij.
Naslednja predavateljica je prav
tako na zanimiv način predstavila
področje OPZ in izvajanju
kliničnih vaj za študente. Ob tem
je posebej izpostavila tveganja, ki
jih učne bolnišnice ob izvajanju
kliničnih vaj imajo še posebej, ko
so študenti iz različnih koncev
Slovenije ali celo iz različnih
drţav. Predavanje, ki je sledilo je
imela Jana Lavtiţar iz SB
Jesenice,
ki
je
pogumno
predstavila številne teţave s
katerimi
se
srečujejo
ob
vsakdanjem delu. Zanimivo je
bilo
izpostavljeno
dejstvo
delovanja in dediščine preteklosti,
ki ga je v skladu s spremembami
časa potrebno hitro spremeniti,
sicer
jih
bodo
prehiteli
mikroorganizmi. Med posebej
zanimivimi predavanji sta bili tudi
primer
epidemije
z
na
karbapeneme odpornimi mikrobi v
SB Trbovlje ter okuţbe popkovnic
pri novorojenčkih v SB Slovenj
Gradec. V slednjem primeru je
prišlo do nastanka povečanega
števila okuţb zaradi spremembe
strokovnega standarda oskrbe brez

Štev.: 749
predhodnega sodelovanja stroke s
strokovnjaki, ki delujejo na
področju
OPZ.
Strokovno srečanje s skupnimi
povzetki na koncu predstavitev je
zagotovo dalo vsaj en pomemben
sklep, ki se glasi: ţe ena okuţba
v
zdravstvu
je
preveč.
Opisati vse tihe misli, ţelje in
ideje, ki so se po dveh tako
bogatih dneh porodile v vseh nas
je teţko. Vsekakor pa bo zelo
kmalu postalo delovanje na tem
področju večje, kajti le tako lahko
ţivimo v simbiozi in se borimo
proti nevidnim sovraţnikom
zdravja, ko postane zdravljenje in
oskrba umetnost, če ţelimo, da je
zdravstvena obravnava tudi varna
in uspešna. Vendar borba ni samo
enotirna,
vključuje
namreč
številne dejavnike in resurse, ki
morajo spoznati prednosti borbe
ob upoštevanju končnega cilja.
Cilj je varnost in kakovost
obravnave
bolnikov,
ter
finančni prihranek vseh dobrih
gospodarjev v zdravstvenem
sistemu.
Marija Kohek,M.SC.(Avstrija),dipl.m.s.,
Bojana Vodeb, dipl. sanitarni inženir

OTVORITEV RAZSTAVE
FOTOGRAFIJ »OTROCI

IZ VZHODNE AFRIKE«

30. novembra 2016 je bila v
pritličju
Otroškega
oddelka
otvoritev
razstave
fotografij
»Otroci iz Vzhodne Afrike« katere
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avtor je mag. Joţef Sever, glavni
zdravstvenik
na
Otroškem
oddelku.
S fotografijo se ljubiteljsko
ukvarja deset let. Mag. Joţef
Sever je na svojih slikah prikazal
otroke iz Tanzanije in Zanzibarja,
ki jih je srečal in spoznal med
svojim potovanjem. Z otroki je
vzpostavil prijazne stike in kot je
razvidno iz fotografij so mu otroci
zaupali in navdušeno sodelovali
pri fotografiranju. V uvodnem
nagovoru je prim.j Aleksander
Brunčko, dr. med. specialist
pediater, član Fotokluba Maribor
povedal, da slike otrok iz Vzhodne
Afrike izţarevajo ta pozitiven
čustveni odnos med otroki in
avtorjem razstave.Ob odprtju
razstave so navzoče nagovorili
tudi direktor Splošne bolnišnice
Murska Sobota Bojan Korošec, dr.
med., spec. internist, prim. mag.
Zdravko Roškar, dr. med., spec.,
pediater
in
avtor
razstave
fotografij mag. Joţef Sever.
Fotografije bodo na ogled do 21.
decembra 2016 v pritličju
Otroškega
oddelka
Splošne
bolnišnice Murska Sobota.

Njihovo svetovanje je omogočeno
vsak delovnik med 18. in 20. uro.
Vodstvo Bolnišnice vse skozi
spodbuja delovanje skupine in
izredno ceni njihovo prostovoljno
delo.
Tudi letošnjega prednovoletnega
srečanja so se udeleţile mamice s
svojimi otroki in vodstvo oddelka.
Srečanje so otroci popestrili z
otroško razigranostjo, ob koncu pa
so se otroci zelo razveselili daril,
ki so jih prejeli.
Vodstvu
Bolnišnice
se
zahvaljujemo, da nam je ţe
šestnajsto leto omogočilo
srečanje z laičnimi svetovalkami o
dojenju ter njihove otroke tudi
obdarilo.
Zapisala:
Anita Sobočan , dipl. babica, IBCLC

OGLED PREDBOŢIČNE
LJUBLJANE

Vir: Pomurec.com
V imenu vodstva bolnišnice mag.
Joţefu Severju iskreno čestitamo
in ţelimo, še mnogo prijetnih
trenutkov ob fotografiranju in da
bi še večkrat uţivali ob njegovih
razstavah.
Vodstvo

SREČANJE ČLANIC LAIČNE
SKUPINE ZA PROMOCIJO
DOJENJA V POMURJU
Leto je spet naokrog in ţe
šestnajsto leto deluje skupina
prostovoljk, ki
laično svetuje materam o dojenju.
2. decembra 2016 smo se srečali
na letnem srečanju. Članice
skupine so mamice z bogatimi
izkušnjami o dojenju in znanje
delijo z drugimi mamicami.

V soboto 26.11.2016 smo člani Tima
za usklajevanje poklicnega in
druţinskega ţivljenja
v okviru
osnovnega certifikata » DRUŢINI
PRIJAZNO PODJETJE« organizirali
ogled predboţične Ljubljane za
zaposlene in njihove druţinske člane.
Pridruţili so se nam tudi upokojeni
sodelavci.
Lepo okrašena Ljubljana, stojnice,
voţnja z ladjico in pestra ponudba so
očarale vse udeleţene. Veseli in
zadovoljni smo se vrnili z ţeljo, da še
kdaj ponovimo tako prijeten izlet.
Ob tej priloţnosti se zahvaljujemo
vsem, ki so nam pri izvedbi tega
prijetnega izleta pomagali.
Nasvidenje prihodnjič.
Vaš Tim »Druţini prijazno podjetje«

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 2.
decembra 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Nakup monitorjev«
po sklopih:
- Sklop A: Monitor za
nadzor vitalnih funkcij za
krg in infekcijo (5
komadov)
- Sklop B: Monitor za
nadzor vitalnih funkcij za
otroški oddelek (2
komada)
Številka
razpisa
je
JN007621/2016-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
20. decembra 2016 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

OBVESTILO
Pozdravljeni !
Ţelim vas spomniti, da volimo
predsednika zdravniške zbornice.
Dobili ste ţe volilne lističe.
Prosim vas, da najkasneje do
13.12.20016 odpošljete svoje
volilne lističe na naslov, ki je
naveden. Imamo 5 kandidatov za
predsednika in sicer:
nekdanja varuhinja človekovih
pravic Zdenka Čebašek-Travnik,
nekdanja predsednica zbornice
Gordana Ţivčec Kalan, zdravnik
koncesionar
Miro
Lasbaher,
nefrolog Boštjan Kersnič in
sedanji
predsednik
zbornice
Andrej Moţina.
Njihove predstavitve so vam bile
ţe posredovane po različnih
medijih. Prosim vas, da pri
volitvah sodelujete saj rabimo vsaj
50% udeleţbo na volitvah.
Volilni listič oddajte tudi če se ne
strinjate z nobenim kandidatom.
HVALA ZA SODELOVANJE !
Predsednik pomurskega
regijskega odbora
prim.mag.sci. Maja Šeruga,
dr.med.,spec.internist gastroenterolog
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ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega
vala
»Za
zdravje« je bila
Mojca
Horvat, dr. med.,
specializantka anest. in
rean.,
tema
oddaje:
»Novosti – nove smernice
oţivljanja«

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Infekcijske
izpuščajne
bolezni
pri
otrocih«
predavala je Anja Marič,
dr. med.
- Obvezni seminar za
pripravnike
zdravstvene
nege

 Sreda:
Delavnica
Sistem
upravljanja in varovanja
informacij
SUVI
(konferenčna soba v pritličju
uprave)
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.
485
2.145
4,00
16
6

 Sreda:
Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »ZN bolnika po
enukleaciji
(odstranitev
zrkla)«, predavala je: Marija
Gjergjek, SMS

 Petek:

- Srečanje laične skupine za
podporo dojenju

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
"Dovolj je bogat tisti, ki mu ni
potrebno ne lagati, ne laskati."
»Fuller«

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Revmatološka delavnica
za paciente (knjiţnica V.
nadst. Krg. bloka)

 Torek:
- 17. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota (knjiţnica
V. nadst. Krg. bloka)
Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Glavobol«
predavala bo Mojca Obran,
dr. med. (predavalnica na
Otroškem oddelku)
- Obvezni seminar za
pripravnike zdravstvene nege
(šola za starše III. nadst. Gin.
–
porod. odd.)

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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