MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
MULTIDISCIPLINARNI
PRISTOP K PREPOZNAVI IN
OBRAVNAVI NASILJA V
DRUŢINI

V torek, 23. 5. 2017, je v sklopu
rednih strokovnih sestankov na
Otroškem
oddelku
potekalo
srečanje
z
naslovom
»Multidisciplinarni pristop k
prepoznavi in obravnavi nasilja v
druţini«.
Na
srečanju
so
sodelovali strokovnjaki različnih
strok, ki so predstavili svoje
poglede na problematiko nasilja v
druţini in skupaj poudarili pomen
multidisciplinarnega pristopa pri
njegovem
preprečevanju
in
obvladovanju.
Uvodno predstavitev na temo
Trpinčeni
otrok
je
imel
predstojnik Otroškega oddelka
prim. asist. mag. Zdravko Roškar,
dr. med., spec. pediatrije, ki je
poudaril, da so zdravstveni delavci
pogosto prvi, ki se srečajo s
trpinčenim otrokom v praksi, zato
je prepoznava tega pojava in
ustrezno ukrepanje ključno. Za
njim je regijska koordinatorka za
obravnavo nasilja v druţini, Tina
Vukan, univ. dipl. soc. del., spec.,
iz Centra za socialno delo (CSD)
Gornja
Radgona
predstavila
zakonske podlage obravnave
nasilja v druţini, s poudarkom na
spremembah
Zakona
o
preprečevanju nasilja v druţini,

DATUM : 29. 5. 2017
predvsem pa spregovorila iz
svojih dolgoletnih izkušenj pri
delu z ţrtvami in povzročitelji
nasilja. Pojasnila je kaj razumemo
pod pojmom nasilje v druţini,
spregovorila o različnih oblikah
nasilja, o tem, zakaj ţrtve pogosto
dolgo vztrajajo in teţko zapustijo
nasilni
odnos,
kdaj
ţrtve
spregovorijo o tem, kar se jim
dogaja in kakšna je vloga CSD pri
obravnavi. Za njo je o značilnostih
dinamike nasilja v druţini ter
prepoznavi znakov in posledic letega spregovorila Saša Car, univ.
dipl. prav. iz CSD Murska Sobota.
Slednja je izpostavila prikaz
primera nasilja mladoletnika nad
mamo in ob tem spregovorila o
najpogostejših razlogih ter vrstah
nasilja mladoletnikov nad starši.
Na njeno predstavitev se je
navezalo
predavanje
Sandre
Zemljak, univ. dipl. sociologinje
iz CSD Murska Sobota, ki je
spregovorila o mladoletniškem
prestopništvu, o vzgojnih ukrepih
in kazenskih postopkih ter vrstah
pomoči CSD mladoletniškim
prestopnikom
in
njihovim
druţinam. O vlogi policije pri
obravnavanju in preprečevanju
nasilja v druţini je spregovoril
Boris
Rakuša,
inšpektor
uniformirane policije Policijske
uprave Murska Sobota. Pojasnil je
čemu policija namenja pozornost
in kako izvaja svoje naloge pri
obravnavi dogodkov nasilja v
druţini
ter
razloţil
ukrep
prepovedi pribliţevanja določeni
osebi,
kraju
ali
območju.
Predavatelji in udeleţenci smo v
razpravi skupaj zaključili, da je
nasilje v druţini pogojeno s
številnimi vzroki in se pojavlja v
različnih
oblikah,
zato
so
prepoznava,
zdravljenje
in
ustrezno ukrepanje uspešni le v
sodelovanju
različnih
strokovnjakov; strokovnih sluţb s

Štev.: 774
področja
zdravstva,
sociale,
policije, sodstva, vzgoje in
nevladnih organizacij. Strokovno
srečanje je
prijavljeno pri
Zdravniški zbornici Slovenije in
zdravnikom, ki so se ga udeleţili,
prinaša 2 kreditni točki.
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr.
med., spec. javnega zdravja

19. SEJA RAZŠIRJENEGA
STROKOVNEGA SVETA ZA
PODROČJE ZDRAVSTVENE
NEGE SPLOŠNE
BOLNIŠNICE MURSKA
SOBOTA
23. 5. 2017 je v knjiţnici
kirurškega bloka potekala 19. seja
razširjenega Strokovnega sveta za
področje
zdravstvene
nege
Splošne bolnišnice Murska Sobota
z naslednjim dnevnim redom:
1. Predstavitev kandidatk/-

ov za pomočnico/-ka direktorja
za področje zdravstvene nege
2. Razno
Sprejet je bil sledeč sklep:
razširjeni Strokovni svet za
področje
zdravstvene
nege
Splošne bolnišnice Murska Sobota
soglasno podpira predstavitev in
program kandidatke Metke Lipič
Baligač.
Zapisala:
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

GLAVKOM-SKRITI TAT
VIDA
Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih
tehnikov
v
oftalmologiji je v petek, 19. 5.
2017, na Otočcu organizirala
strokovni seminar z naslovom
Glavkom-skriti tat vida. Iz naše
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bolnišnice smo se ga udeleţile
Vanja Zver in Doris Kuzma iz
Očesne ambulante, Majda Sapač
iz Očesnega oddelka ter Suzana
Horvat in Lidija Zorman iz očesne
operacijske.
Program srečanja je bil zelo dobro
in lepo organiziran. Po jutranjem
ogledu tovarne zdravil Krka in
registraciji udeleţencev je sledil
topel
pozdrav
s
strani
organizacijskega odbora.
V prvem sklopu predavanj so bile
predstavljene novosti s področja
različnih preiskav, perimetrije,
mikroperimetrije
in
ocene
barvnega vida. Velika razprava se
je razvila po predavanju o okvari
barvnega vida. Predvsem se je
veliko vprašanj porajalo po ''črnomodri obleki'', ki jo kar 30 % ljudi
vidi kot belo-zlato. Z raziskavo se
je ukvarjalo veliko svetovnih
znanstvenikov, vendar še niso
prišli do končnega odgovora, ki bi
utemeljil zakaj je tako.
Drugi sklop predavanj je bil
namenjen predstavitvi glavkoma,
akutnega glavkomskega napada in
novim
metodam
merjenja
očesnega tlaka. Zanimivost je bila
predstavitev glavkomske šole, ki
je
namenjena
glavkomskim
bolnikom in jo organizirajo na
Očesni kliniki v Ljubljani. Mislim,
da bi bilo tudi za naše bolnike v
Pomurju dobrodošlo organizirati
kaj podobnega. V glavkomski šoli
se bolniki seznanijo z vsem, kar se
tiče glavkoma, med drugim jih
pravilno naučijo aplicirati očesne
kapljice.
V tretjem sklopu so predstavili
vlogo operacijske medicinske
sestre pri kirurškem zdravljenju
glavkoma, lasersko zdravljenje
glavkoma,
medikamentozno
zdravljenje glavkoma in varno
obravnavo ambulantnega pacienta.
Novost pri zdravljenju glavkoma
je implantacija XEN gel stenta, ki
jo izvajajo v tujini.
Strokovno srečanje je bilo zelo
zanimivo in poučno. Izvedeli smo
veliko novega. Organizacijski
odbor se je potrudil pri
organizaciji samega seminarja in
tudi pri pogostitvi.

Upam, da bomo nova pridobljena
znanja čim bolje izkoristili na
svojem delovnem mestu in s tem
predvsem
pomagali
našim
očesnim bolnikom.
Lidija Zorman, dipl. m. s..,
operacijska medicinska sestra

PREDNOSTNA PODROČJA
IN CILJI GLEDE SISTEMOV
SPOROČANJA IN UČENJA IZ
OPOZORILNIH NEVARNIH
IN DRUGIH ŠKODLJIVIH
DOGODKOV V SLOVENIJI
Ministrstvo za zdravje je s
podporo tehnične pomoči, ki jo
organizira Evropska komisija za
podporo strukturnim reformam 22.
in 23. 5. 2017, organiziralo
dvodnevno
delavnico
o
sistemskih rešitvah spremljanja
in
izvajanja
ukrepov
za
opozorilne nevarne ter druge
škodljive dogodke. Na delavnici
so
sodelovali
predstavniki
Evropske
komisije
in
strokovnjaki iz Danske, Švedske,
Francije, Islandije, Hrvaške in
Slovenije
ter
predstavnica
Stalnega
odbora
evropskih
zdravnikov (CPME).
Predstavljene so bile sistemske
rešitve spremljanja in izvajanja
ukrepov za opozorilne nevarne ter
druge škodljive dogodke v
drţavah, kjer so na tem področju
ţe dosegli vidnejše uspehe. V
drţavah
članicah
obstajajo
obvezni (Danska, Estonija, Češka,
Hrvaška, Španija, Hrvaška) in
prostovoljni sistem poročanja
varnostnih zapletov (Avstrija,
Belgija,
Češka,
Španija).
Praviloma so sistemi urejeni tako,
da lahko sporočajo vsi zdravstveni
delavci, vendar ne neposredno v
nacionalni sistem, temveč preko
izvajalca zdravstvene dejavnosti.
Ponekod imajo tudi pacienti in
njihovi svojci moţnost poročanja
o varnostnih zapletih. Prav tako je
področje zaščite sporočevalcev
urejeno različno, največkrat je
zaščita namenjena sporočevalcem,
npr. v smislu, da se za osebo, ki
sporoča,
ne
sme
uvesti

disciplinskega postopka oziroma
kazenske preiskave. Anonimnost
in
zaupnost
je
splošno
uveljavljeno načelo sistemov.
Udeleţenci so razpravljali o
obstoječih in moţnih pristopih k
izboljšanju obstoječega sistema v
Sloveniji ter sprejeli akcijski načrt
posodobitve sistema.
Pričakovani izidi načrtovanih
aktivnosti
posodobitve
so:
vzpostavljanje ustrezne sistemske
rešitve (na ravni strukture, procesa
in izida tako na lokalni kot na
nacionalni
ravni),
povečana
ozaveščenost
zdravstvenih
delavcev za sporočanje (izboljšana
kultura varnosti in pravičnosti),
izboljšana usposobljenost ključnih
strokovnih delavcev za analizo
obstoječih vzrokov za opozorilne
nevarne dogodke in druge
škodljive dogodke ter ustrezno
ukrepanje, vzpostavljen sistem
povratnih informacij in učenja,
spremljanje stanja v okviru
kazalnika
kakovosti
ter
učinkovitosti
posodobljenega
sistema kot programa Ministrstva
za zdravje.
Mag. Zdenka Gomboc,prof. zdr. vzg.

»PRILOŢNOSTI NA
PODROČJU
MANAGEMENTA V
ZDRAVSTVENI NEGI«
25. 5. 2017 sva se Darja Kučan in
Brigita
Kovačec
udeleţili
strokovnega srečanja na temo
»Priloţnosti
na
področju
managementa v zdravstveni negi«,
ki ga je organizirala Sekcija
medicinskih
sester
v
managementu.
Letošnja
gostiteljica je bila Ortopedska
bolnišnica Valdoltra. Pričakovanja
v zdravstveni negi so velika, saj
mora biti zdravstvena oskrba
kakovostna,
stroškovno
učinkovita, velik vpliv ima razvoj
medicinske
tehnologije,
populacija se stara, usmerjeni smo
v rezultate dela, spremljamo
kazalnike kakovosti, upoštevamo
smernice
in
standarde.
V
zdravstveni
negi
se danes
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pričakuje
prevzemanje
odgovornosti, pri tem ima vodilno
vlogo
vrhnji
management
zdravstvenih zavodov. Eden od
razlogov za počasno prenašanje
novih spoznanj v management in
drugod je tudi v majhni kritični
masi tistih, ki bi morali slediti
strokovnim
revijam
in
bi
spoznanja prenašali v prakso.
Letošnje srečanje je
bilo
namenjeno oblikovanju zdravega
delovnega okolja. Vedno več
zaposlenih na svojem delovnem
mestu doţivlja stres, še posebno
pa so k temu zaradi narave dela
nagnjeni zdravstveni poklici.
Zdravstveni delavci so v svojem
delu
izpostavljeni
številnim
stresorjem, kot so preobremenitve
na delu, časovni pritiski, dolgi
delavniki,
nejasnost
vlog,
izpostavljenost
infekcijam,
predvsem pa odgovornost za
zdravje bolnih pacientov in tudi
spoprijemanje
z
ţrtvami,
poškodbami ter smrtjo. Da bi v
podjetju lahko ocenili, kako zdravi
smo na delovnem mestu, kakšno
je počutje in razpoloţljivost
delavcev za delo, je potrebno
spremljati in analizirati določene
kazalnike zdravja. Raziskave so
pokazale, da največ medicinskih
sester umira prav za rakom dojke.
Medicinske sestre spadajo tudi v
sam vrh poklicev, ki imajo največ
z delom povezanih mišičnoskeletnih teţav, najpogosteje
povzročenih
zaradi
ročnega
premeščanja in dviganja. Namen
vseh
aktivnosti
mora
biti
ohranitev, izboljšanje ali povrnitev
zdravja. Aktivnosti ne vplivajo
samo na delovno okolje, temveč
tudi na kvaliteto ţivljenja na delu
in izven dela. Uspešni se kaţejo
preventivni in kurativni programi,
ki so prilagojeni specifičnim
delovnim okoljem. Drastične
spremembe na trgu, ki jih je
zaznamovala
predvsem
gospodarska kriza od leta 2008
naprej, so korenito posegle tudi v
način vodenja in nagrajevanja
zaposlenih.
Na
področju
ocenjevanja delovne uspešnosti in
nagrajevanja
predvsem
za

znanjske
poklice,
kamor
zdravstvena nega nedvomno sodi,
velja, da so sistemi nagrajevanja,
ki temeljijo na nagradi in kazni,
preţiveti. Poleg tega ocenjevanje
delovne uspešnosti enkrat letno v
sodobnem
hitrem
tempu
enostavno ni več dovolj. Sodobni
trendi gredo v prehod od
ocenjevanja pretekle uspešnosti k
nenehni, takojšnji in konstantni
povratni informaciji. Gre za
premik od ocenjevanja pretekle
delovne uspešnosti posameznika k
razvoju
in
izpopolnjevanju
sodelavcev. Z vidika vodenja to
pomeni usposobiti vodje za podajo
strokovne, konstruktivne, sprotne
povratne
informacije
svojim
sodelavcem. Torej moramo se
pogovarjati, pohvaliti, podati
kritiko in jo tudi znati sprejeti.
Brigita Kovačec, dipl. m. s
Darja Kučan, dipl. m. s

KARDIOLOŠKI BOLNIK IN
PRIDRUŢENE BOLEZNI
Minuli petek in soboto je potekalo
izobraţevanje z zgoraj navedenim
naslovom v Šmarjeških toplicah,
ki ga je organizirala Kardiološka
sekcija, ki je obeleţila 20-letnico
svojega delovanja.
Nabor tem je bil zanimiv.
Prikazan je bil razvoj zdravljenja
akutnega miokardnega infarkta v
zadnjih šestdesetih letih, kjer so se
zgodili pravi zgodovinski premiki.
Zanimiv je podatek, da so
miokardni infarkt zdravili s šest
tedenskim
leţanjem,
nato
postopnim sedenjem v naslonjačih
in je bila umrljivost 40 %. Po letu
1968 so se ustanovile prve
koronarne enote, ko se je čas
zdravljenja skrajšal za polovico,
prav tako umrljivost. Kasneje se je
začelo zdraviti s trombolizo in
perkutanimi
koronarnimi
intervencijami (zadnjih 20 let).
Če so v začetku poudarjali leţanje,
se pravi razbremenitev bolnega
srca, je zdaj glavni poudarek na
fizični aktivnosti. 3. dan po
infarktu se pacienta ţe začenja
fizično rehabilitirati in 5. dan, če

ni zapletov, se ga odpušča ţe v
domače okolje.
Glavna
teţava
poinfarktne
rehabilitacije je nastala v zadnjih
dveh letih, ko so se spremenili
pogoji za pridobitev zdraviliške
rehabilitacije, ko le to dobi majhna
skupina obolelih. Pojavljajo se
teţnje po ambulantni rehabilitaciji,
a za zdaj se ta izvaja le v
Ljubljani. Tako so bolniki kmalu
po bolezni v neki slepi ulici, ko
začenjajo znova, ne znajo pa
natanko kako, koliko in kaj.
Medicinske sestre vidimo ob tem
nov izziv naše zdravstvene vzgoje
in se ga po drţavi različno
lotevamo.
Sledilo je še veliko zanimivih tem:
srčno popuščanje, kardiološki
bolnik s sladkorno boleznijo,
aplikacija
kisika,
trajno
zdravljenje s kisikom, bolnik s
kroničnim srčnim popuščanjem in
ledvično insuficienco, ukrepi pri
anafilaksiji, pomen zdravljenih
zvišanih maščob v krvi …
Skoz ves čas se je ponavljal
pomen fizične aktivnosti, aerobne
in vaj za stabilnost in moč pri vseh
bolnikih, tudi tistih s srčnim
popuščanjem. Ţe po enem tednu
fizične nedejavnosti se zmanjša
fizična masa za 3 do 15 %.
Pomembno je bolniku odvzeti
breme, pomagati mu do te mere,
da bo sam prišel do spoznanja, kaj
mora spremeniti, da bo prišel do
rešitve problema, ne pa mu le
pridigati in moralizirati.
Anita Vogrinčič Černezel, dipl. m. s.
Aleksandra Balažic Gjura, dipl. m. s.
Interni oddelek

50. STROKOVNI SEMINAR
SEKCIJE MEDICINSKIH
SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV ZA
ANESTEZIOLOGIJO,
INTENZIVNO TERAPIJO IN
TRANSFUZIOLOGIJO

19. in 20. 5. je Rogaški Slatini
potekal 50. strokovni seminar pod
naslovom »Ţilni pristopi«, ki ga je
organizirala Sekcija medicinskih
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sester in zdravstvenih tehnikov za
anesteziologijo,
intenzivno
terapijo
in
transfuziologijo.
Udeleţili smo se ga zaposleni iz
Oddelka
za
perioperativno
medicino in interne intenzivne. Na
slavnostni otvoritvi seminarja nas
je uvodoma pozdravil predsednik
sekcije, Dejan Doberšek, za njim
pa še predsednica Zbornice Zveze, Monika Aţman. Skupaj sta
podelila dva srebrnika za delo na
oţjem strokovnem področju.
Osrednji predavatelj je bil gospod
Antonio Lo Piccolo, ki je po rodu
italijan, ţivi pa v Švici. Naslov
njegovega izjemnega predavanja
je bil Ultrasound vascular
accesses. Poleg zelo dobrih in
poučnih predavanj so bile
organizirane še izjemne delavnice
pod strokovnim nadzorom.
Zaključek vsega videnega in
slišanega je ta, da zaradi laţje
izvedbe posega čedalje bolj v
ospredje
prihaja
uporaba
ultrazvoka. V nekaterih slovenskih
bolnišnicah je njegova uporaba ţe
obvezna.
Seminar je bil vsebinsko zelo
bogat, poučen in bilo bi zelo
zaţeleno, da bi se tovrstnih
izobraţevanj udeleţilo čim več
naših stanovskih kolegic in
kolegov.
Marjeta Nemeš, dipl. m. s.
Glavna medicinska sestra Oddelka za
perioperativno medicino

24. SPOMLADANSKO
SREČANJE EKONOMISTOV
IN POSLOVODNIH
DELAVCEV V ZDRAVSTVU
Tokratno srečanje ekonomistov in
poslovodnih delavcev v zdravstvu
je 25. in 26. maja potekalo v
Laškem. Dvodnevno druţenje je
potekalo v sproščenem vzdušju ob
zelo zanimivih temah pod geslom
»Korupcijska
tveganja
v
zdravstvu«. Mag. Franc Hočevar
je poudaril, da so korupcijska
tveganja v zdravstvu nedvomno
prisotna, je pa vprašanje na kakšen
način in v kakšnem obsegu. Dr.

Erik Kerševan je predstavil
sistemske osnove in vlogo
drţavnih institucij pri obravnavi
korupcije. Poudaril je, da je
korupcija pojav, ki ga je mogoče
obravnavati z različnih vidikov in
mora biti predmet ustrezne pravne
ureditve in s tem povezanega
ukrepanja organov oblasti s
sistemskimi rešitvami. Dr. Branko
Lobnikar je predstavil temo
»Upravljanje
tveganj
za
preprečevanje
korupcije
v
zdravstvu«. Poudaril je pomen
organizacijskega in sistemskega
pristopa k razumevanju korupcije
ter opredelitev dveh soodvisnih
področij za razumevanje korupcije
v zdravstvu. Prvo področje je
področje sistemske ureditve in
upravljanje zdravstvenih zavodov,
drugo področje pa je vezano na
vedenje zaposlenih v zdravstvenih
zavodih. Janez Lavre pa je
predstavil temo »Izkušnje in
problemi uravnave korupcijskih
tveganj in korupcije v bolnišnici«.
Največ je odvisno od vsakega
posameznika, ki lahko korupcijska
tveganja izniči ali odpravi. Dr.
Igor Lamberger je predstavil
dosedanje izkušnje in učinkovitost
institucij pri odkrivanju in
obvladovanju korupcijskih tveganj
v
zdravstvu.
Odgovornost
posameznika, ki deluje v javnem
sektorju je edina, ki preprečuje
zlorabe
javnih
sredstev.
Direktorica SB Nova Gorica
Nataša Fikfak pa je predstavila
bazo
podatkov
zdravil
in
medicinskih pripomočkov ter
njihovo strukturiranje za javno
naročanje, nadzor, vodenje in
preprečevanje
korupcijskih
tveganj. Predstavila je tudi zaplet
in razplet javnega naročila za
nabavo kolčnih protez. Vsebino
predstavitve pa je strnila z
dejstvom, da je za transparentnost,
sledljivost
in
nadzor
najpomembnejša
informacijska
tehnologija. Metod Mezek je
predstavil predlog Zdruţenja
zdravstvenih zavodov Slovenije za
nove zakonske ureditve urejanja
odnosov med ZZZS in izvajalci
javne zdravstvene dejavnosti.

Mag. Franc Vindišar je podal zelo
zanimivo
področje
dela
v
prihodnosti
»Normativi
dela
zdravnikov in vpliv na delovanje
JZZ«. Prispevek se dotika pomena
uvajanja
normativov
na
sekundarnem nivoju. Opisana je
metodologija zbiranja podatkov,
ki
temelji
na
podpisanem
Sporazumu o začasni prekinitvi
stavkovnih aktivnosti. Izpostavlja
se
pomanjkljivost
izdelanih
standardov v Modri knjigi in
predlagajo nekatere rešitve.
Marjan Maček, univ. dipl. ekon
Pomočnik direktorja za poslovne zadeve

TRADICIONALNI IZLET
OTROŠKEGA ODDELKA
BELA KRAJINA

V soboto, 27. 5. 2017, smo se
zaposleni na Otroškem oddelku
odpravili na oddelčni izlet, tokrat
je bil naš cilj Bela Krajina.
Po kar nekajurni voţnji smo imeli
prvi krajši postanek pri kraju
Otok. Ogledali smo si letalo, saj
je med 2. svetovno vojno tukaj
bilo letališče, od koder so
zavezniki vozili ranjence in
dovaţali pomoč. Če smo se malo
ozrli po pokrajini, smo lahko
občudovali Belo Krajino, ki je
preteţno kraška pokrajina med
Gorjanci, Kočevskim rogom in
reko Kolpo.
Naprej nas je pot vodila v bliţino
izvira Jelševniščice v naselju
Jelševnik. Leta 1986 so tukaj
odkrili črnega močerila, podvrsto
znane človeške ribice.
Vsi polni pričakovanja smo se v
nadaljevanju odpravili na naš
končni cilj, ki je bil na najjuţnejši
točki Slovenije, v vasici Kot. V
prečudoviti naravi ob reki Kolpi
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smo se najprej okrepčali s
kosilom. Potem smo se polni
energije
tisti
najpogumnejši
odpravili čolnarit po reki Kolpi,
preizkusili smo ţogo zorbing, se
šli razne športne igre ter uţivali v
sončnem vremenu in naravi. V
poznih popoldanskih urah smo se
polni doţivetij, z lepimi spomini
in odločitvijo, da izlet drugo leto
spet ponovimo, odpeljali nazaj
proti Prekmurju.
Na koncu pa iskrena hvala vsem
pridnim ţenskim rokam, ki so
pripravile odlično pecivo in druge
dobrote, ter predvsem dr. Kolariču
za izvrstno organiziran ter voden
izlet, saj se je izkazal kot odličen
poznavalec
naše
prelepe
Slovenije.
Ksenija Lutar, dipl. m. s
Otroški oddelek

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Torek:
- 19. seja razširjenega
Strokovnega sveta za področje
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice
Murska Sobota
Strokovno
srečanje
»Multidisciplinarni pristop k
prepoznavi
in
obravnavi
nasilja v druţini«
Vsebina
strokovnega
srečanja:
 Trpinčeni otrok - prim.
asist. mag. Zdravko Roškar,
dr. med., spec. pediatrije);
 Zakonska
podlaga
obravnave nasilja v druţini, s
poudarkom na spremembah
Zakona
o
preprečevanju
nasilja v druţini - Tina Vukan,
univ. dipl. soc. del., spec.;
 Prepoznava
dinamike
nasilja v druţini ter znakov in
posledic- Saša Car, univ. dipl.
prav.;
 Vloga centrov za socialno
delo pri obravnavi nasilja v
druţini
ter
pomen
medinstitucionalnega

sodelovanja- Sandra Zemljak,
univ. dipl. sociolog;
 Vloga
policije
pri
obravnavanju
in
preprečevanju
nasilja
v
druţiniBoris
Rakuša,
inšpektor
uniformirane
policije.
Strokovno
srečanje
je
prijavljeno pri Zdravniški
zbornici
Slovenije
in
udeleţencem
prinaša
2
kreditni točki.
 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Zdravstvena vzgoja pri
laktozni
intoleranci«,
predavala
je:
Gabrijela
Gabor, dipl. m. s.
 Četrtek:
- Red. prof. dr. Mitja
Lainščak, dr. med., spec. je
imel
javno
nastopno
predavanje ob izvolitvi v
naziv rednega profesorja za
področje interna medicina, v
četrtek, 25. maja 2017, ob
15. uri, v mali predavalnici
na Medicinski fakulteti
Univerze
v
Ljubljani,
Korytkova 2, Ljubljana.
Predavanje
»Akutni
holecistitis«, predaval je
Aleksander Gönter, dr. med.
Predavanje je prijavljeno pri
Zdraviški zbornici Slovenije
in udeleţencem prinaša 1
kreditno točko.
ZGODILO SE BO - ta teden

zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Nujna
stanja
v
pediatrični
kardiologiji«
predaval bo Uroš Černčec, dr.
med.
(predavalnica
na
Otroškem odd.)
- Predavanje - Aplikacija
zdravil
za
zaposlene
v
zdravstveni negi – asist.
Alenka Premuš Marušič, mag.
farm. (knjiţnica V. nadstr. Krg.
bloka)
 Četrtek
predavanje
»Akutni
abdomen-diferencialne
diagnoze«,
predava
Nuša
Meznarič, dr. med. (Krg odd.,
Predavanje je prijavljeno pri
Zdravniški zbornici Slovenije
in udeleţencem prinaša 1
kreditno točko.
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.
412
1974
4,31
16
6

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba



Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Aleksander Gönter, dr.
med., specializant
Krg.
odd., tema oddaje: »Bolezni
ţolčnika - akutno vnetje«
 Torek:
Sestanek
direktorjev
bolnišnic na Ministrstvu za
zdravje,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
- 1. izredna seja Odbora
bolnišnične
dejavnosti
Skupščine
Zdruţenja

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
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