MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
Prvo strokovno srečanje v
pomurskem prostoru
»OKUŢBE POVEZANE Z
ZDRAVSTVOM V POMURJU
- DEDIŠČINA PRETEKLOSTI
IN IZZIVI PRIHODNOSTI«

Splošna bolnišnica Murska Sobota
je v sodelovanju z Društvom
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Pomurja
organizirala 1. strokovno srečanje
o
obvladovanju
bolnišničnih
okužb, ki je bilo v hotelu Vivat, v
petek, 9. 6. , namenjeno
zdravnikom, medicinskim sestram
in ostalim zdravstvenim delavcem
iz Pomurja. Hkrati pa je bilo to
tudi redno strokovno srečanje
zdravnikov in medicinskih sester
za obvladovanje bolnišničnih
okužb iz slovenskih bolnišnic ter
drugih zdravstvenih zavodov.
Srečanje je bilo izjemno dobro
obiskano, saj je bilo blizu 200
slušateljev, udeležili so se ga
zdravniki in medicinske sestre iz
vseh slovenskih bolnišnic, ki se
ukvarjajo s tem področjem ter tudi
veliko sodelavcev iz naše
bolnišnice in iz zdravstvenih
zavodov naše regije. Naši gostje
pa so bili tudi strokovnjaki s
področja zdravstvene nege iz
Hrvaške: Božica Lovrić, magistra
sestrinstva,
Opća
županijska
bolnica Požega; medicinska sestra
za kontrolu bolničkih infekcija
Jelena Tomac Jovanović s Srednje

DATUM : 12. 6. 2017
medicinske
škole Pakrac,
predavač, magistra sestrinstva in
Tihomir Jovanović iz Gradske
bolnice
Pakrac,
magistar
sestrinstva, tehničar za kontrolu
bolničkih infekcija.
Ukrepi
za
preprečevanje
bolnišničnih okužb so znani,
najpomembnejša je higiena rok, ki
je temeljni ukrep za obvladovanje
in preprečevanje okužb, ki so
povezane z zdravstvom oziroma
zdravstveno dejavnostjo.
Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.
l. RS, št. 33/06) in Pravilnik o
pogojih za pripravo in izvajanje
programa
preprečevanja
in
obvladovanja bolnišničnih okužb
določata pravne podlage za
pripravo programa preprečevanja
in obvladovanja bolnišničnih
okužb v zdravstvenih ustanovah.
Program
preprečevanja
bolnišničnih okužb temelji na
sodelovanju multidisciplinarnega
tima, ki je povezan v komisijo za
obvladovanje bolnišničnih okužb
(KOBO). V naši bolnišnici so v
timu poleg strokovnjakov iz
bolnišnice tudi zunanji sodelavci z
dodatnimi znanji, ki se aktivno
vključujejo
v delo na tem
področju. KOBO skrbi za celoten
program
preprečevanja
bolnišničnih okužb v ustanovi.
Deluje kot povezovalni in
svetovalni organ med vodstvom in
zdravstvenimi strokovnjaki na
področju
preprečevanja
bolnišničnih okužb. Strokovnjaki
ves čas sodelujejo tudi z
Nacionalno
komisijo
za
obvladovanje bolnišničnih okužb
(NAKOBO).
Organizacija strokovnega srečanja
je plod prizadevanj zagotavljati
varno oskrbo bolnikov, varno
delovno okolje zaposlenih in
varno okolje za vse obiskovalce.
Med zelo pomembnimi področji je
obvladovanje bolnišničnih okužb

Štev.: 776
oziroma okužb povezanih z
zdravstvom in posebna zahvala za
organizacijo gre naši medicinski
sestri
za
obvladovanje
bolnišničnih okužb, Mariji Kohek,
M. SC. (Austrija)dipl.m.s ter mag.
Emilu Palu, dr. med., spec. inf.,
zdravniku, ki se ukvarja s tem
področjem.
Srečanje je bilo zelo uspešno,
izmenjanih je bilo veliko primerov
dobrih praks, izmenjava mnenj
raznih področij; predstavnikov
domov za starejše, patronažne
službe
ter
predstavnikov
primarnega nivoja. Mnenje vseh je
bilo, da je potrebno in nujno
sodelovanje vseh omenjenih ter
predvsem
tudi
dobra
komunikacija,
kar
je
bilo
izpostavljeno tudi na okrogli mizi,
s katero se je strokovno srečanje
tudi končalo.
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege

IMENOVANJE POMOČNICE
DIREKTORJA ZA
PODROČJE ZDRAVSTVENE
NEGE
S 1. 6. 2017 je bila za pomočnico
direktorja za področje zdravstvene
nege za obdobje štirih let
imenovana Metka Lipič Baligač,
mag. zdr. nege.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

10. MEDNARODNA
ZNANSTVENA
KONFERENCA
8. in 9. junija 2017 je na Bledu
potekala
10.
Mednarodna
1

znanstvena
konferenca
z
naslovom Kontinuiran razvoj
zdravstvene nege v družbi in
njen prispevek k promociji
zdravja. Predstavljenih je bilo
79 prispevkov domačih in tujih
strokovnjakov.
Skupaj
s
kolegico Almo Košec iz SB
Jesenice sva predstavili najin
raziskovalni
projekt
z
naslovom
Ozaveščenost
pacientov
o
protektivni
protiosteoporotični dieti.
Konference se je začela s
kulturnim
programov
in
govorom izr. prof. dr. Brigite
Skela Savič, ki je tudi odprla
prvi dan konference. Prvi dan
konference so bili v plenarnem
delu predstavljeni znanstveni
članki: Razvoj kakovostne
zdravstvene
obravnave,
Preventiva
in
promocija
zdravja
ter
Znanje
za
izobraževanje v zdravstvenih
vedah
glede
na
nivoje
izobraževanja.
Prvi
dan
konference smo zaključili s
slavnostno akademijo ob 10.
obletnici delovanja Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin.
Drugi dan konference so bili v
plenarnem delu predstavljeni
znanstveni članki na temo
Zdravstvena
nega
kot
znanstvena
disciplina
v
Sloveniji:
Mednarodno
primerljiv sistem sekundarnega
in terciarnega izobraževanja v
zdravstveni negi kot temelj
raziskav in prispevka znanosti
k trajnostnemu družbenemu
razvoju.
Oba dneva so potekale tudi štiri
vzporedne sekcije predavanj z
naslednjih
področij:
izboljševanje
prakse
s
kliničnim
raziskovanjem;
družba, zdravje in politika;
izboljšave in spremembe v
zdravstveni
obravnavi;
izboljšave in spremembe v
zdravstveni
obravnavi;

raziskovanje in na dokazih
temelječe
delo;
odziv
zdravstvenih strok na aktualne
zdravstvene potrebe družbe;
raziskovanje
magistrskih
študentov promocije zdravja in
zdravstvene nege; …
V
sončnem
petkovem
popoldnevu
se
je
naša
konferenca zaključila, polni
novih informacij in vtisov smo
se eni podali občudovat lepote
Bleda, drugi proti domu.
Klaudija Cimbola, dipl. m. s.
Interni oddelek

POHVALA
Konec meseca maja je bolnišnica
s strani pacienta - gospoda Ivana
Čučka iz Ljubljane prejela
pohvalo, v kateri je izrazil
posebno
zadovoljstvo
nad
Internim
oddelkom
(2.
nadstropje), Očesnim oddelkom in
Urgentnim centrom, pri čemer je
še posebej izpostavil zdravnico
Sabino Horvat, dr. med., spec.
nevrolog. V svoji pohvali je izrazil
veliko zadovoljstvo z delom,
odnosom
zaposlenih,
zdravljenjem, z vsem na splošno.
Na kratko je pohvalo opisal s
sledečimi besedami: »Prijazen
odnos do bolnikov na vseh ravneh
od zdravnikov, medicinskih sester
do strežnic in čistilk, medicinskih
tehnikov in ostalih služb. Delo se
odvija timsko - koordinirano v
vseh izmenah.«
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

POJASNILO
Zaradi različnih govoric in
razjasnitve spremembe vodenja
Pravno-kadrovske službe v naši
bolnišnici
uprava
bolnišnice
sporoča,
da
so
omenjeno

spremembo narekovali vsebinski
in strokovni razlogi.
V vsakodnevnem delu bolnišnice
je vse več pravno strokovnih
vprašanj in nalog.
V bolnišnici imamo od 1. 9. 2016
zaposlena
2
univerzitetna
diplomirana pravnika. Tako je
vodja Pravno-kadrovske službe
postal univerzitetni diplomirani
pravnik in ne več diplomirani
organizator – menedžer.
To je pravi razlog, vse ostalo so
neutemeljena
podtikanja
in
spletkarjenja
oziroma
namigovanja.
Uprava bolnišnice

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 2.
junija
2017 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega predmet je »Nakup
letalskih kart in organizacija
potovanj«.
Številka
razpisa
je
JN005621/2017-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
7. julija 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 9.
junija
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Osebni avtomobil«.
Številka
razpisa
je
JN005831/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
4. julija 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 9.
junija
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet so »Laparoskopski
inštrumenti
–
vezani
na
aparate«.
Številka
razpisa
je
JN005828/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
11. julija 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 9.
junija
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
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predmet je »Zamenjava agregata
in NN (nizkonapetostna) dela«.
Številka
razpisa
je
JN005827/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
18. julija 2017, do 10. ure.
Mag. Andreja Stepanović,univ. dipl. ekon.
Strokovna sodelavka za JN

PIKNIK INFEKCIJSKEGA
ODDELKA

Na vroč petkov popoldan, 2. 6.
2017
smo
se
zaposleni
Infekcijskega oddelka odločili, da
se osvežimo in družimo v
neformalnem vzdušju na Otoku
ljubezni. Skupaj smo preživeli lep
in sproščen popoldan, ki nam bo
še nekaj časa dajal moč in energijo
za delovne izzive.
Tanja Žmauc, dipl. m. s.; mag. zdr. - soc.
manag.
Glavna medicinska sestra Infekcijskega
oddelka

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Torek:
- 13. seja strokovnega
sveta Splošne bolnišnice
Murska Sobota

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN,
»Pooperativne
komplikacije
pri
ortopedskem
pacientu«,



predavala
je
Brigita
Kovačec, dipl. m. s.
Četrtek:
Strokovno
srečanje
Raziskovalna injekcija na
kateri sta
nova doktorja
znanosti v naši bolnišnici
predstavila svoji doktorski
raziskavi:
Pojavnost
pljučne
embolije in globoke venske
tromboze v povezavi s
farmakoterapijo
hospitaliziranih
kirurških
bolnikov v Pomurju - asist.
dr. Alenka Premuš Marušič,
mag. farm., spec. klin. farm.,
- Genski polimorfizmi
adhezijskih
molekul
in
vnetnih genov ter progresija
ateroskleroze
karotidnih
arterij pri sladkorni bolezni
tip 2 - asist. dr. Dražen
Popović, dr. med., spec.
kirurg.
- Predavanje »Retenca
urina«, predaval je Dimče
Malukoski, dr. med.

 Četrtek:
- Predavanje »Poškodbe
gležnja«, predaval bo Nejc
Jelenko, dr. med. (Krg. odd.).
Predavanje je prijavljeno pri
Zdravniški zbornici Slovenije
in udeležencem prinaša 1
kreditno točko.
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane (knjižnica,
V. nadst. krg. bloka).
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.
463
1963
3,95
21
12

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

 Petek:

- Splošna bolnišnica Murska
Sobota
je
skupaj
s
Strokovnim
društvom
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov
Pomurja organizirala 1.
Strokovno
srečanje
v
pomurskem
prostoru
»Okužbe
povezane
z
zdravstvom v Pomurju dediščina preteklosti in
izzivi prihodnosti«, Hotel
Vivat, Moravske Toplice.

Misel
Ne verjemite besedam,
ne svojim, ne tujim.
Verjemite samo svojim
in tujim dejanjem. "
(Gandhi)
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

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo mag. Marija Zrim, dipl.
m. s,
vodja zdravstvene
nege Urgentnega centra,
tema oddaje: »Najpogostejša
nujna stanja v urgentnem
centru
v
počitniških
mesecih«.
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