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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 15                             DATUM : 3. 5. 2017                                          Štev.: 770

SEKCIJA MEDICINSKIH 

SESTER IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV V 

OTORINOLARINGOLOGIJI 

   
V petek, 28. 4. 2017 smo se trije 

zaposleni Oddelka za bolezni 

ušes, nosu in grla udeležili   

strokovnega izobraževanja, ki ga 

je organizirala Sekcija 

medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v otorinolaringologiji 

skupaj s Splošno bolnišnico Novo 

Mesto. Tema seminarja je bila 

»Celostna obravnava pacienta z 

obolenji obnosnih votlin«. 

Izobraževanje je potekalo v 

zdravilišču Šmarješke Toplice.  

 

Poslušali smo predavanja na temo: 

50 let ORL oddelka Novo mesto; 

Medicinske sestre včeraj, danes, 

jutri; Marija Tomšič - pionirka 

zdravstvene nege na Dolenjskem; 

Sterilizacija ni igra; Kako 

zagotoviti ustrezno reprocesiranje 

endoskopov; Mikrobiološke 

kontrole v ORL ambulanti; 

Informacijski sistem - celovita 

podpora učinkovitemu delovnemu 

procesu v zdravstveni negi; 

Vrednotenje in raziskovanje v 

zdravstvu in zdravstveni negi. 

Osrednja nit seminarja je bila 

uporaba navigacijskega sistema 

pri operaciji obnosnih votlin, 

vloga medicinske sestre pri 

pripravi pacienta in navigacije na 

operativni poseg in izboljševanje 

kakovosti obravnave. ORL 

oddelek v Splošni bolnišnici Novo 

Mesto je tretji oddelek v Sloveniji, 

ki ima ta aparat (imata ga še UKC 

Maribor in UKC Ljubljana). 

Glavni sponzor strokovnega 

izobraževanje je bila Krka d.d., ki 

nam je omogočila celodnevni 

seminar brez kotizacije in na 

koncu še predstavitev Krke d.d. in 

ogled Notola. 

Seminar je bil strokovno zelo 

zanimiv in priložnost za druženje, 

pogovor ter izmenjavo izkušenj s 

kolegi iz drugih bolnišnic.  

 
                      Darja Kučan, dipl.m.s. 

ORL oddelek                                                                              

 

 

 

SPECIALNA ZNANJA S 

PODROČJA 

PERITONEALNE DIALIZE 

 

21. in 22. 4. 2017 smo se Zdenka 

Tratnjek, Bernarda Šlihthuber, 

Simon Zadravec in Darijan Marič 

v Ljubljani udeležili zaključnih 

predavanj in preverjanja znanja za 

pridobitev specialnih znanj s 

področja peritonealne dialize. 

Namen izobraževanja je bil 

omogočiti pridobitev dodatnih 

teoretičnih in praktičnih znanj s 

področja zdravstvene nege 

pacienta na nadomestnem 

zdravljenju s peritonealno dializo, 

predvsem s področja izvajanja 

diagnostično terapevtskih 

postopkov, ki ga ni možno 

pridobiti v času formalnega 

izobraževanja.  

Po Pravilniku o nacionalnem 

registru specialnih znanj v 

dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege je moral vsak kandidat  

opraviti klinične vaje v obsegu 50 

ur pod vodstvom mentorja. 

Komisija za specialna znanja pri 

Zbornici -  Zvezi je program 

izobraževanja z naslovom 

 »Specialna znanja s področja 

peritonealne dialize«  s 

priloženimi referencami 

predavateljev odobrila in vpisala v 

Nacionalni register specialnih 

znanj v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege pod št.: SZO-2016-

002-002. 

Po predavanjih je sledilo še 

reševanje testov pred izpitno 

komisijo, kar smo tudi uspešno 

opravili.  

Zahvaljujemo se upravi SB MS, 

da nam je bilo omogočeno 

pridobiti nova specialna znanja. 

 
Darijan Marič dipl. zn 

Odsek za dializo 

 
 

 

KAKO DO NAPREDKA 

 

Strokovnjaki s področja poslovne 

odličnosti pravijo, da je napredek 

možno graditi na uspehu in 

neuspehu. Kako? To so nasveti:  

Zmaga sama po sebi ni cilj. Je le 

etapa na poti do odličnosti. A 

zagotovo so nam vsem veliko 

ljubše zmage kot porazi oziroma 

uspehi od neuspehov. 

Po drugi strani neuspeh ne obstaja. 

Obstajajo le rezultati, na katerih 

gradimo napredek. Neuspeha si 

zagotovo ne želi nihče, nas pa 

neuspehi pomembno oblikujejo in 

utrjujejo, v kolikor jih znamo 

obrniti sebi v prid. Mnogi 

uspešneži raznolikih področij so 

enotnega mnenja, da brez vseh 

neuspehov zagotovo ne bi dosegli 

vsega kar so, neuspehi so jim le 

pomagali, da so postali še boljši. 

Preprost nasvet kako neuspehe 

uspešno uporabiti na poti 

napredka pravi, da naj se 

spomnimo enega neuspeha iz 

preteklosti pri čemer izpustimo 

zunanje dejavnike (da so bili drugi 

krivi). Spomnimo se česa smo 

naredili premalo, pa bi lahko več; 

česa smo naredili preveč, pa bi 

morali manj; česa nismo naredili, 

pa bi morali in kaj smo naredili, 

pa ne bi smeli. Nato preverimo, 

koliko zaradi tega danes delamo 

bolje. Če še niste, začnite delati še 

bolje, še en korak naprej k 

napredku in uspehu.  
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Tako se razvijajo ljudje v poslu in 

tudi organizacije oziroma podjetja 

lahko z uporabo istega principa 

gradijo svoj uspeh. Zveni kar 

preprosto, mar ne? Torej naredimo 

korak naprej in postanimo še 

boljši! 

 

Povzeto po nasvetu tedna Druţbe 

za odličnost, podjetniško in 

poslovno izobraţevanje in 

svetovanje  
 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Torek: 
- Izobraževanje  »Aplikacija 

terapije«,  predavala  je dr. 

asist. Alenka Premuš 

Marušič, mag. farm.  

 Sreda: 
- Sestanek na ZZZS 

Ljubljana,  direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int.  

-  88. seja Stalne delovne 

skupine bolnišnične 

zdravstvene nege, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege  

   - Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Predaja službe na 

oddelku za NBO«,      

predavali sta Marija Flisar, 

dipl. m. s. in  Branka Bojanc, 

ZT 

    

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

je bila, doc. dr. Jerneja 

Farkaš Lainščak, dr. med., 

spec. javnega zdravja, 

Znanstveno raziskovalna 

dejavnost: »Raziskave v 

medicini v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota«  

 

 Četrtek: 
- 21. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota  (knjižnica, 

V. nadst. Krg. bloka) 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             435 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.900        1937 

5,30           4,00 

ŠT. NOVOROJ:                   18 

DOJ. MATERE:                                             3    

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 
 

 

Misel 
Če se želite prepričati,  

da je nekdo zaupanja vreden,  

mu najprej zaupajte sami. 
»Ernest Hemingway« 

 

 

 

 

 

 
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 

http://www.sb-ms.si/

