MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
11. SEJA STROKOVNEGA
SVETA SPLOŠNE
BOLNIŠNICE MURSKA
SOBOTA
V četrtek, 26. 1. 2017, je v sejni
sobi kirurškega bloka potekala 11.
seja strokovnega sveta na kateri je
bilo obravnavano:
 pregled realizacije
fizičnega programa v letu 2016 in
plani za 2017;
 aktualno dogajanje v
bolnišnici
(znanstveno
raziskovalna
dejavnost,
nadgradnja obravnave pacientov s
srčnim popuščanjem, pediatrični
urgentni center, problematika
bolnišničnih okuţb);
 aktivnosti na področju
zagotavljanja
kakovosti
in
varnosti v letu 2017 - ISO 9001 :
2015.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 strokovni svet se je
seznanil z realizacijo programa za
leto 2016 in plani za 2017,
nadaljujemo s prizadevanji za 100
% opravljen program v letu 2017;
 strokovni svet se je
seznanil s vsebino znanstveno
raziskovalne dejavnosti, ki je v
sklopu SB MS ţe v teku in z
načrti, prizadevanji za prihodnje,
vodja znanstveno raziskovalne
dejavnosti doc. dr. Jerneja Farkaš
Lainščak, dr. med., spec. se bo
oglasila
pri
predstojnikih
oddelkov za sodelovanje in
vključevanje
na
področju
znanstveno
raziskovalne
dejavnosti;
 za vse storitve, kjer je
potreben konzilij, oblikujemo tudi
tak način dela;
 strokovni svet se je
seznanil s trenutnim dogajanjem
na področju gripoznih obolenj in
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izrazil podporo aktivnostim za
reševanje problematike;
 strokovni svet se je
seznanil
s
planiranimi
aktivnostmi
na
področju
zagotavljanja
kakovosti
in
varnosti v letu 2017, predstojniki
oddelkov se podporno vključijo v
iskanje poti izboljšanja kakovosti
in varnosti.
prim.asist. Daniel Grabar,
dr.med.spec.anest.
Strokovni direktor
Zapisala:
Tjaša Korošec Horvat,
univ.dipl.komunikologinja
Odnosi z javnostmi

POROČILO
IZOBRAŢEVANJA:
"INTERNET SPREMINJA
VEDENJE IN VLOGE V
ZDRAVSTVU"
V
petek,
27.1.2017,
je
Zdravstvena fakulteta Univerze v
Ljubljani
v sodelovanju z
Zavodom
MED.Over.net
organizirala
mednarodno
konferenco
HealthOnline
z
naslovom Internet
spreminja
vedenje in vloge v zdravstvu.
Konferenca je bila zanimiva,
predavanja pa so bila v angleškem
jeziku.
Teme, ki smo jih poslušali so bile
zanimive, poskušale pa so
odgovoriti oz. začrtati smernice
razvoja zdravstva na potrebe
sodobnega človeka, ko potrebuje
pomoč in podporo na poti (do)
zdravja. Internet in napredne
pametne naprave, so nam pri
doseganju tega cilja lahko v
neizmerno pomoč.
Pomembno
je
zavedanje,
razumevanje interneta za kar pa
potrebujemo edukacijo zdajšnjih
in
predvsem
bodočih
strokovnjakov
na
področju

Štev.: 757
zdravstva, če hočemo podpreti
uporabnika zdravstvenega varstva
na načrtovani poti sprememb
lastnega vedenja in ţivljenjskega
sloga, ki vodijo do »boljšega«
zdravja. S tega vidika je
pomembno ugotoviti razmišljanje
uporabnika interneta, ki v
določeni situaciji potrebuje oz.
išče specifično informacijo.
V Sloveniji osrednjo vlogo
predstavlja Med.Over.Net, ki s
svojimi strokovnimi sodelavci ţe
vrsto let nudi uporabniku tovrstno
pomoč. Vsekakor pa ne more
nadomestiti individualnega stika
npr. v ambulanti. Ob tem velja
omeniti
še
portal
www.tosemjaz.net, ki predvsem
mladim poskuša pomagati in
odgovarjati na vprašanja. Vendar
pa je lahko uporaba interneta,
sodobnih
tehnologij
tudi
problematična – razumevanje
informacij,
netočnost,
nepreverjenost informacij, zato bi
morali
zdravstveni
delavci
uporabniku pomagati razločevati
med verodostojnimi in manj
zanesljivimi informacijami. V
enem izmed prispevkov je bil
predstavljen rezultat pregledov
strokovne in znanstvene literature,
kjer so prišli do spoznanja, da je
bolj kot sama dostopnost do
zdravstvenih
informacij
v
ospredju potreba po informacijah
in orodjih prilagojenih specifičnim
iskalcem
uporabnikom
informacij tudi glede na spol,
starost itd.
Digitalizacija informacij na eni
strani lahko predstavlja problem,
po drugi strani pa lahko spremeni
proces, ki poenostavi dosego
določenega cilja (npr. e-recept).
Analiza podatkov ni le opisna
ampak je lahko tudi napovedna,
navodilna,
zmanjša
moţnost
neţelenih dogodkov, dviguje
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kakovost in vodi do boljših
odločitev.
Doma in v tujini je v teku več
raziskav, rezultati le teh pa naj bi
bili vodilo novih smernic k
doseganju »boljšega« zdravja.
Ludvik Vogrinčič, dipl. zdravstvenik
EIIT

INTERNO IZOBRAŢEVANJE
NA PODROČJU ZN APLIKACIJA ZDRAVIL
Termin za izobraţevanje o
aplikaciji zdravil, ki ga izvaja
asist. Alenka Premuš Marušič,
mag. farm., spec. klin. farm., za
mesec februar je 14. 2. 2017, ob
14. uri, v knjiţnici v 5.
nadstropju kirurškega bloka in bo
predvidoma trajalo 2 uri. Na
koncu bo sledil evalvacijski test.
Udeleţenci prejmejo tudi potrdilo
o usposabljanju. Vodje oddelkov
prosim, če posredujejo seznam
zaposlenih
na
e-mail:
natasa.kreft@sb-ms.si.
Izobraţevanja se lahko udeleţijo
tudi tisti zaposleni, ki v lanskem
letu niso pozitivno opravili
evalvacijskega testa. Rezultati so
bili
posredovani
vodjem
oddelkom. Nadaljnji termini bodo
objavljeni naknadno.
Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.–
soc. manag

SPREMEMBA V
POSTREŢBI HRANE V
JEDILNICI
V tem tednu pričakuje uporabnike
naše
jedilnice
prijetno
presenečenje, ki si ga je ţelel ţe
marsikateri obiskovalec. Po 33
letih bomo zamenjali posodo iz
nerjaveče pločevine s servirno
posodo iz belega opalnega stekla.
Ţelimo vam, da bo uţivanje hrane
prijetnejše, saj način postreţbe
prispeva k vizualnemu efektu pri
sprejemanju hrane. In mogoče bo
spremenjeni način serviranja
privabil tudi kakšnega novega
obiskovalca. Upam, da nam bo v
tem letu uspelo tudi pri nabavi

novih miz in stolov, saj je
obstoječi inventar popolnoma
dotrajan. Ţelimo, da se počutite
prijetno in se radi vračate k nam.
Vseeno pa lepo prosim za
previdno ravnanje s posodo, saj se
bojimo prevelikega loma in s tem
povezanih stroškov.
Prav tako prosim za lepo ravnanje
in sprotno vračaje menaţne
posode, v katerih vam na oddelke
ob vikendih pošiljamo hrano.
Posoda namreč v primerih padcev
ali nepravilnega sestavljanja zelo
hitro dotraja in ne sluţi več
svojemu namenu.
Renata Pleh, univ.dipl.inž.tehnologije
Vodja Službe bolnišnične prehrane in
dietoterapije

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 5.
januarja 2017 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku
katerega predmet so »Reagenti in
potrošni material za analizator
Cobas 6000«.
Številka
razpisa
je
JN000054/2017-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
9. februarja 2017 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
16. januarja
2017 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Enteralna
prehrana po sklopih«.
Številka
razpisa
je
JN000234/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
15. februarja 2017 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
25. januarja
2017 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet so »Medicinski
in tehnični plini po sklopih«.
Številka
razpisa
je
JN000490/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
23. februarja 2017 do 10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

PISMO PORODNE BABICE
Pismo porodne babice - pismo v
čast delu vseh porodnih babic,
medicinskim sestram in osebju, ki
delajo v bolnišnicah z bolniki
"Sem samo porodna babica.
Delam v porodnišnici. Se sliši
zabavno, mar ne? Sem samo
babica, ki je bila z vami, ko ste
rodile svojega otroka. Sem samo
babica, ki vas je drţala za roko in
vas bodrila, da ste dovolj močni,
da premagate tisto, kar vas čaka.
Sem samo babica, katere druţina
danes svojo mamo čaka več kot tri
ure, ker je mama ostala z vami pri
porodu. Sem samo babica, ki na
svojih rokah vidi poškodbe vašega
stiskanja, a vam še vedno neţno
govorim spodbudne besede - 'še
malo, odlično vam gre, samo še
malo'. Sem samo babica, ki se
domov pogosto vrača v solzah,
babica, ki jo moţ ne rabi več
vprašati, kako je potekal njen dan,
ker ve. Čutim vaše veselje. Čutim
vašo bolečino. Brišem vaše solze.
Odganjam vaše strahove. Hranim
vaše skrivnosti. Učim vas, kako
biti bolj močne. Rešujem vaše
ţivljenje. Rešujem ţivljenja vaših
otrok. Moje telo je ranjeno, moje
srce joče. A moje delo vseeno
tako zelo ljubim. Ker sem samo
običajna porodna babica, ki dela v
porodnišnici".
Internet

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Karin Fister, dr.
med.,
specializantka
infektologije, tema oddaje:
»Gripa«

 Torek:
- Delovni sestanek glavnih
medicinskih
sester
za
področje zdravstvene nege
Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
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»Policitemija« predavala je
Klementina Šafar, dr. med.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN,
»Posredovanje
strokovnega
znanja
in
praktičnih izkušenj v timu
ZN na kirurškem oddelku«,
predavala
je:
Zdenka
Domitric, sms

 Četrtek:
- 11. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane

Misel
Nikoli nisi prestar, da si ne bi
postavil še kakšnega cilja ali da bi
sanjal nove sanje.
»C. S. Lewis«

Ureja : Jožica Viher
Lektorira: Tjaša Korošec Horvat
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

ZGODILO SE BO - ta teden

 Torek:

Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Nujna
stanja
v
pediatrični
gastroenterologiji«
predavala
bo Amanda
Muršec,
dr.
med.
(predavalnica na otroškem
oddelku)
Darja Cigut
Tajništvo

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
477
2137
4,09
25
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Sladjana Čerpnjak
Splošna služba
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