MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
SVETOVNI DAN
BOLNIKOV

DATUM : 13.02.2017
maši. Hvala tudi tistim, ki skrbite,
da je kapela lepo urejena in
okrašena s cvetjem. Na koncu, kot
je to že običaj, pa je sledila
pogostitev, za katero je poskrbela
naša Služba bolnišnične prehrane
in dietoterapije.
Naj bo beseda HVALA znamenje
iskrene hvaležnosti vsakemu
posebej za vse dobro.
Silvana Kurnjek Časar
Koordinator za duhovno oskrbo v SBMS

Ob svetovnem dnevu bolnikov, ki
smo ga obhajali tudi v naši
bolnišnični kapeli, smo se še
posebej spomnili na bolne in
trpeče. Za vse zaposlene in
bolnike smo molili pri tridnevnici,
ki je potekala prav tako v naši
bolnišnični
kapeli.
Tema
letošnjega
praznovanja
je
"Čudenje nad božjimi deli: velike
reči mi je storil Vsemogočni!"
Praznik je bil tudi za nas
zaposlene, prostovoljce in svojce,
ki se velikokrat ob bolnih
počutimo nemočni, še posebej ob
umirajočih in težko bolnih. Edino
kar lahko storimo je, da trpečim
stojimo ob strani in jim
prisluhnemo. Slovesna sveta maša
je bila v petek, daroval jo je g.
škof dr. Peter Štumf in naš
bolnišnični kaplan g. Andrej
Lažeta. Za lepo odpete pesmi je
poskrbel stolni pevski zbor pod
vodstvom
maestra
Marjana
Potočnika. Posebno pozornost
smo namenili bolnikom in jim
omogočili, da so se lahko udeležili
maše
in
prejeli
bolniško
maziljenje. Na začetku je vse
zbrane nagovoril direktor Bojan
Korošec.
Zahvalila bi se vsem, ki so
sodelovali pri sveti maši z
branjem berila in prošenj, prav
tako zaposlenim, ki so omogočili,
da so bili bolniki prisotni pri sveti

EKSKURZIJA
PREDAVATELJEV ALMA
MATER EUROPAEA V
SOCIALNIH CENTRIH
SENECURE STEIERMARK
Na pobudo katedre za zdravstveno
nego in ob podpori predsednika
Alma Mater Europaea prof. dr.
Ludvika Toplaka, smo se 8. 2.
2017, predavatelji katedre za
zdravstveno nego na Alma Mater
Europea podali na ogled domov za
starejše SeneCura v zvezni deželi
Steiermark.
SeneCura je največji privatni
upravljalec domov v republiki
Avstriji. Skupno upravlja z več
kot 70 domovi za starejše,
rehabilitacijskimi
klinikami,
dializnimi in ambulantnimi centri.
SeneCura je organizirana po
zveznih deželah, tako je v
SeneCuri Štajerska 16 domov
starejših. Od aprila 2015 so del
francoskega
multinacionalnega
koncerna ORPEA, ki v svoji mreži
upravlja
s
skoraj
75.000
bolniškimi posteljami v domovih
za starejše in drugih oblikah
dolgotrajne in rehabilitacijske
oskrbe, zaposluje preko 43.000
ljudi in deluje v 10 državah na več
kot 700 različnih lokacijah.

Štev.: 759
Ogledali smo si dom za starejše v
St.
Margarethen/Raab
v
Vasoldsbergu in v Grazu.
Spoznali
smo
organiziranost
domskega varstva starejših v
Avstriji, predvsem starejših, ki so
zboleli za demenco. Pri demenci
gre za kronično napredujočo
možgansko bolezen, ki prizadene
višje možganske funkcije kot so
spomin, mišljenje, orientacija,
razumevanje in še bi lahko
naštevali. Skrb za obolelega
predstavlja hudo psihično in
fizično obremenitev za svojce,
zato so le ti velikokrat prisiljeni
poiskati domsko varstvo. Domovi,
ki smo si jih ogledali, so
namenjeni prav takšnim starejšim.
Poudariti je potrebno, da je oskrba
teh bolnikov na zelo visoki ravni,
zaposleni se maksimalno trudijo in
z oskrbovanci izjemno strokovno
delajo, zelo zadovoljiva je tudi
kadrovska zasedenost. Rekli bi
lahko, da si želimo, da bi bilo tako
tudi v Sloveniji. Polni dobrih
vtisov smo se pozno popoldan
vračali domov. Z zadovoljstvom
lahko povemo, da smo slovenski
kulturni praznik preživeli lepo, saj
smo ga preživeli s svojimi
avstrijskimi sosedi enake poklicne
stroke, pri tem pa izmenjali
primere dobrih praks v Sloveniji
in v Avstriji.
Leon Šabjan, dip. zdravst., mag. zdr. nege
Bojana Jerebic, dipl. m. s.,
mag. soc. zdr. manag,

ČLANOM DELOVNE
SKUPINE ZA OSKRBO
KRONIČNE RANE
Zaradi predvidenega zbora članov
Strokovnega društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Pomurja, ki bo v četrtek,
16. 2. 2017, prelagamo sestanek
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delovne skupine na 2. 3. 2017 ob
13. uri.
Dnevni red delovnega sestanka
ostaja isti kot je bil posredovan v
vabilu za mesec januar 2017.
Hvala za razumevanje!
Delovna skupina za oskrbo kronične rane

OBVESTILO
ZAPOSLENIM GLEDE
PLAČILA PARKIRIŠČA
Do dne 10. 2. 2017 je parkirišče
plačalo samo 23% zaposlenih s
pravicami
parkiranja
(vseh
904/plačniki 209).
Zato vse zaposlene vljudno
naprošamo, da svoje obveznosti
za plačilo parkirišča za leto 2017
poravnajo najkasneje do konca
meseca februarja 2017, saj je
pravica do parkiranja pogojena s
plačilom.
Plačilo je možno na blagajni
bolnišnice z gotovino ali s
plačilnimi karticami. Blagajna
obratuje vsak dan od 7. do 15. ure.
Najlepša
hvala
in
lepo
pozdravljeni.
mag. Melita Vratar, preiz.rač.
Vodja FRS

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Sestanek na Ministrstvu za
zdravje, direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
in pomočnik direktorja za
poslovne zadeve Marjan
Maček, univ. dipl. ekon.

 Torek:
- 86. seja Stalne delovne
skupine
bolnišnične
zdravstvene
nege,
pomočnica direktorja za
področje zdravstvene nege
Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege

- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Tujek v
dihalih « predavala
je
Simona Plajnšek, dr. med.

 Petek:

 Petek:
- Sestanek pri ministrici za
zdravje,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med. spec. int.

- Sv. maša ob Svetovnem
dnevu bolnikov

ZGODILO SE BO - ta teden

 Torek:

- Izobraževanje o aplikaciji
zdravil, predavateljica asist.
Alenka Premuš Marušiš,
mag. farm. spec. klin. farm.
(knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Epileptični
status«
predavala
bo Dobruška
Černela,
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.
446
2269
4,58
16
33

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

 Sreda:

- Izobraževanje v mreži
TeleKap
za
zdravnike
radiologe,
interniste,
nevrologe,
radiološke
inženirje in za zdravstveno
osebje Urgentnega centra
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oživljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali bodo: 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. (v prostoru simulacijskega
centra na Urgentnem centru)

Misel
POGUM je najpomembnejša
človeška lastnost, saj je podlaga
za vse druge vrline.
(Winston Churchil)

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

 Četrtek:
- Srečanje s predsednico
Zdravniške
Zbornice
Slovenije doc. dr. Zdenko
Čebašek Travnik (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)
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