MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
KAJ NAM PRINAŠA NOVA
IZDAJA STANDARDA ISO
9001: 2015 IN SISTEM
UPRAVLJANJA VAROVANJA
INFORMACIJ
Minuli petek in soboto (24. in 25.
3. 2017) je v bolnišnici potekal
seminar na temo novosti standarda
2008:2015 in usposabljanje za
notranje presojevalce kakovosti
ter sistem upravljanja varovanja
informacij (SUVI). Seminar smo
izvedli s pomočjo zunanjih
strokovnjakov - izr. prof. dr.
Špela
Smrkolj,
vodilna
presojevalka
za presojanje
sistemov vodenja kakovosti po
standardu ISO 9001 ter EN 15224
in Alenka Glas, samostojna
svetovalka
na
področju
informacijske varnosti. Seminar je
bil dobro obiskan saj se ga je prvi
dan udeležilo 48, drugi dan pa 9
zaposlenih.
Prvi dan je bil namenjen
seznanitvi z načeli
vodenja
kakovosti, zahtevami nove izdaje
standarda 2008: 2015, ki jih
moramo v bolnišnici osvojiti in
implementirati do naslednjega
leta, ko nas čaka recertifikacijska
presoja po tem novem standardu.
Med drugim je bila izpostavljena
osredotočenost na odjemalca,
odgovornosti voditeljstva, ki
prevzema odgovornost za sistem
vodenja kakovosti in pristopu, ki
temelji na tveganjih. Tako smo
udeleženci osvežili že znane
pojme s področja sistema vodenja
kakovosti in pridobili nova znanja
zlasti s področja upravljanja
tveganj. Slednjim je bil namenjen
tudi drugi del seminarja s to
razliko, da smo se usmerili na
področje upravljanja varovanja
informacij. Izvedeli smo, da je eno
izmed največjih tveganj z vidika
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varovanja informacij v našem
primeru
lahko izguba ugleda
ustanove. Predavateljica nam je
orisala
zgodovinski
razvoj
standardov
na
področju
upravljanja varovanja informacij,
osnovna načela SUVI kot so
zaupnost,
celovitost
in
razpoložljivost ter na zanimiv
način prikazala kako si lahko
sestavimo osebno geslo.
Drugi dan je bil namenjen
manjšemu številu zaposlenih, ki
so izkazali interes za notranje
presojevalce, vsi ti so uspešno
opravili test in si pridobili naziv
notranji presojevalec sistema
vodenja
kakovosti.
Vsem
prisotnim se zahvaljujemo za
udeležbo, še posebej zato, ker je
bilo petkovo sončno popoldne,
obenem pa so bili v Planici poleti.
Zapisala:
mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr.vzg.

REVMATIK V VSAKDANJEM
ŢIVLJENJU
25. 3. 2017 je bil organiziran
strokovni seminar zdravstvene
nege iz področja revmatologije, ki
smo se ga udeležile tudi
medicinske sestre iz Internega
oddelka. Ker je seminar potekal v
Dolenjskih Toplicah, se je
predstavila zdravstvena nega, ki
tam deluje. Kot drugod, se tudi oni
soočajo z raznimi problemi; vse
več je starejše populacije, ki rabi
zdraviliško zdravljenje; vse več
pacientov, ki rabijo popolno
pomoč pri opravljanju osnovnih
življenjskih
aktivnostih;
primanjkovanje kadra in velika
dnevna frekvenca sprejemov.
Nadalje je bilo predstavljeno
zdravljenje vnetne revmatične

Štev.: 765
bolezni z zdravili v nosečnosti. Pri
tem je izrednega pomena, da je
nosečnost načrtovana, da je
osnovna bolezen umirjena z
zdravili in po drugi strani se ne
sme škodovati razvoju otroka.
Izpostavljena so bila dovoljena
zdravila v času nosečnosti in
zdravila, ki se v času nosečnosti
ne smejo jemati.
Večjo skrb morajo pacienti
nameniti tudi, ko se odkrije
osteoporoza, ki je pri pacientih z
vnetnimi revmatičnimi boleznimi
pogostejša. Pri tem je potrebno
pacienta naučiti kako preprečevati
padce, pomen zdrave prehrane,
pri čemer je potreben večji vnos
Ca in vitamina D, pomembna je
telesna aktivnost in opravljanje
rednih kontrol. Pogovor je potekal
tudi o načrtovanju odpusta bolnika
v domače okolje, kako motivirati
bolnika za sodelovanje, katere
informacije pacient potrebuje pred
odpustom. Da se bo pacientom
lažje soočiti z boleznijo je bila
izdana in nam tudi predstavljena
knjižica »Z roko v roki za boljši
vsakdan revmatika«.
Da bi vsaj malo začutili in dobili
vpogled v revmatikov vsakdanjik
nam je bil predvajan intervju s
pacientko, ki je za revmatoidnim
artritisom zbolela pri svojih 24
letih in se že 10 let trudi, da je
njen
vsakdanjik
čim
bolj
izpopolnjen in ni prevelikih
odrekanj. Da pa to zmore, mora
skrbno načrtovati vse svoje
dnevne aktivnosti. Jasno pove, da
je bil dan, ko je izvedela za
diagnozo, njen najhujši dan v
življenju, dan ko se podrejo vsi
načrti in sanje. Vidna je bila njena
strašna stiska. Izredno pomembno
zanjo je bilo, da se je ustvaril
občutek zaupanja med njo in
zdravnikom pa tudi z ostalim
zdravstvenim kadrom in da je bila
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beseda zdravstvenih delavcev
prijazna.
Kot vsa leta se je tudi naše
letošnje srečanje končalo s
telovadbo.
Gabrijela Recek,dipl.m.s.,
Martina Jerebic,ZN
Mateja Jug ZN
Interni oddelek

18. SEJA RAZŠIRJENEGA
STROKOVNEGA SVETA ZA
PODROČJE ZDRAVSTVENE
NEGE SPLOŠNE
BOLNIŠNICE MURSKA
SOBOTA
V četrtek , 23. 3. 2017, je potekala
18. seja Strokovnega sveta za
področje zdravstvene nege SB
MS. Zapisnik seje bo objavljen v
prihodnjem modrem dirkaču.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

izmenjavi dobrih praks, si bodo
predstavniki delegacije ogledali
Interni oddelek, Kirurški oddelek,
Ginekološko-porodniški oddelek,
Otroški oddelek in Oddelek za
perioperativno medicino. Prav
tako se bodo seznanili s sistemom
vodenja
kakovosti
v
naši
bolnišnici, procesi in načini
pridobitve ISO standarda in
mednarodnih akreditacij. Ob tej
priložnosti vljudno naprošamo
predstojnike in glavne medicinske
sestre/glavne
zdravstvenike
oddelkov, da so prisotni pri
predstavitvi
bolnišničnih
oddelkov.
Za
konstruktivno
sodelovanje in razumevanje se
vnaprej zahvaljujemo.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
NOVINARSKA
KONFERENCA
V petek, 24. 3. 2017, je v knjižnici
kirurškega
bloka
potekala
novinarska konferenca, na kateri
so bile predstavljene aktualnosti v
Splošni bolnišnici Murska Sobota
in Letno poročilo 2016.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

OBISK DELEGACIJE IZ
KOSOVA
V ponedeljek, 27. 3. 2017 in torek,
28. 3. 2017, bomo v naši
bolnišnici gostili predstavnike
zdravstvenih
institucij
in
organizacij iz Kosova. V okviru
obiska, ki je namenjen krepitvi
mednarodnega sodelovanja in

- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Simona Slaček, dr.
med., spec. pnevmolog,
predstojnica Pljučnega odd.,
tema oddaje: »Pljučnica«
- Delovni sestanek skupine
za raziskovanje

»Neonatalna
predavala
je
Golob, dr. med.

sepsa«
Valentina

 Sreda:
- 87. seja Stalne delovne
skupine
bolnišnične
zdravstvene
nege,
pomočnica direktorja za
področje zdravstvene nege
Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege
- Sestanek Komisije za
obvladovanje bolnišničnih
okužb

 Četrtek:
- 18. Seja razširjenega
Strokovnega sveta za področje
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota

 Petek:
- Tiskovna konferenca
- Seminar: Predstavitev in
razumevanje zahtev standarda
ISO
9001-2015,
sistema
upravljanja
varovanja
informacij in usposabljanje
zaposlenih
za
notranje
presojevalce kakovosti

 Sobota:
- Seminar: Predstavitev in
razumevanje
zahtev
standarda ISO 9001-2015,
sistema
upravljanja
varovanja informacij in
usposabljanje zaposlenih za
notranje
presojevalce
kakovosti

 Torek:
- Sestanek na Zavodu za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije, direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
- Sestanek na Zbornici
zdravstvene in babiške nege
Slovenije - zvezi strokovnih
društev medicinskih sester,
babic
in
zdravstvenih
tehnikov
Slovenije,
pomočnica direktorja za
področje zdravstvene nege
Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege in
vodja
zdravstvene
nege
na
Urgentnem centru mag.
Marija Zrim, dipl. m. s.
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
Obisk
predstavnikov
zdravstvenih institucij in
organizacij iz Kosova
- Varstvo pri delu in požarna
varnost ter varno delo z
nevarnimi
kemikalijami,
predaval bo Janez Vlaj, dipl.
ing. radiologije, odgovorna
oseba za varstvo pri delu
(knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)

2

 Torek:
Obisk
predstavnikov
zdravstvenih institucij in
organizacij iz Kosova
Konstitutivna
seja
skupščine
Združenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije, vodja Službe
ZEPA Natalija Zrim, univ.
dipl. ekon.
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Neonatalne
konvulzije«
predavala bo Neja Roškar,
dr. med. (predavalnica na
otroškem oddelku)

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
504
2207
3,92
25
18

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

 Sreda:
Konstitutivna
seja
Programskega sveta UM
FZV,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.,
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Predstavitev dela v
ambulanti
za
urodinamiko«, predavala bo
Milena Vuk, dipl. m. s.
(knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)
- Splošna bolnišnica Murska
Sobota skupaj s Strokovnim
društvom medicinskih sester,
zdravstvenih tehnikov in
babic Pomurja organizira
predavanje – Kirurgija se
predstavi
(jedilnica
Bolnišnične prehrane in
dietoterapije)

 Četrtek:
- 100-tič bo kri daroval
gospod Branko Kous

Misel
Ne pozabite, da so čudovite stvari,
ki se jih učite v šolah,
delo mnogih generacij.
Vse to znanje, ki vam
je položeno v roke, je dediščina,
ki jo spoštujte, jo bogatite in
nekega dne zvesto prenesite
na svoje otroke.
»Albert Einstein«

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

Darja Cigut
Tajništvo
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