MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
24. MEDNARODNI SIMPOZIJ
O URGENTNI MEDICINI
(SZUM)
Od 15. do 17. 6. 2017 je v
Portorožu potekal 24. SZUM, ki
smo se ga udeležili tudi zaposleni
iz naše bolnišnice. Simpozij je bil
razdeljen na skupna predavanja,
program za zdravnike in program
za ZN, zadnji dan simpozija pa je
bil namenjen učnim delavnicam.
Začeli smo z organizacijo NMP,
nadaljevali z reanimacijo, kjer
nam je med drugim kolegica iz
Norveške
predstavila
njihov
register pacientov, ki so doživeli
srčni
zastoj.
Program
za
zdravstveno nego smo nadaljevali
s sklopom o varni uporabi zdravil
v NMP, temu je sledil sklop o
urgentni ZN povezani s težavami
in bolečinami povezanimi s
trebuhom. Dan smo zaključili s
skupnimi predavanji o urgentni
kardiologiji in z njimi
povezanimi motnjami ritma. Drugi
dan simpozija smo pričeli z
nujnimi stanji v pediatriji in
šokovnimi stanji pri otroku.
Nadaljevali smo z diagnostiko v
urgentni medicini, kjer so
prikazali tudi pomen in uporabo
UZ pri urgentnih stanjih ter pasti
preiskav, ki prežijo na zaposlene v
urgentni medicini.
Program za ZN se je nadaljeval z
novimi pravili na področju večjih
prireditev, zaključil pa s prostimi
temami, na katerih sem z
predavanjem o EKG – ju aktivno
sodeloval tudi sam. Dan smo
zaključili s skupnimi predavanji z
nazornim
prikazom
oskrbe
opeklin in urgentne transkutane
elektrostimulacije srca. Simpozij
smo zaključili v soboto z učnimi
delavnicami, ko smo teoretična
znanja preizkusili tudi v praksi.

DATUM : 26. 6. 2017
Da smo se med nabiranjem znanja
lahko tudi malo sprostili, sta
poskrbela Nina Pušlar in Samuel
Lucas.
Zahvaljujemo
se
vodstvu
bolnišnice, da so nam omogočili
udeležbo na simpoziju, saj smo s
tem pridobili in obnovili znanja,
katera
bomo
z
veseljem
posredovali našim sodelavcem in
jih uporabljali pri vsakdanjem
delu.
Robert Ilić, dipl. zn.

11. OČESNA
MULTIDISCIPLINARNA
IZOBRAŢEVALNA ŠOLA
ZA STROKOVNO JAVNOST
21. 6. 2017 je v Termah Vivat, v
Moravskih Toplicah potekala že
11. izobraževalna šola z naslovom
»Suho oko je bolezen«. V začetku
nas
je
pozdravil
direktor
bolnišnice,
s
pozdravnim
nagovorom
so
nadaljevali
predstojnik Očesnega oddelka,
predsednik
Pomurskega
zdravniškega
društva
in
predsednica DMSBZT Pomurja.
S strokovnim delom je začel asist.
Satar Baghrizabehi, dr. med.,
spec. oftalmolog, ki nam je
predaval na temo suho oko je
bolezen; prim. Vlasta Petric, dr.
med., spec. internist nam je
predstavila sistemske bolezni in
suho oko; sledila je predstavitev
primera očesni limfom in suho
oko
predavateljice Romane
Rotdajč, dr. med., spec. internist.
S predavanji sta nadaljevala
Gregor Gruškovnjak, dr. med.,
specializant gin. in por. s temo
menopavza in suho oko in Sabina
Horvat, dr. med., spec. nevrolog
s predavanjem na temo suho oko
pri nevroloških obolenjih. Tanja

Štev.: 778
Kukovec, dipl. m. s. in Suzana
Horvat, dipl. m. s. sta predavali
na temo suho oko in nega očesa
pri Sjoegrenovem sindromu;
Nataša Veren, mag. zdr. nege in
Darja Kučana, dipl. m. s. sva
pripravili
predavanje
o
zdravstveni negi in edukaciji
pacienta s suhim očesom ter
prikaz obravnave pacienta s suhim
očesom pri nas v Očesni
ambulanti. Seminar smo zaključili
z mnenjem, da smo spet dobili
pomembne in koristne informacije
za delo s pacienti in za vsakdanje
življenje.
Izobraževanja se je udeležilo
okrog
100
udeležencev
(zdravnikov in zaposlenih v
zdravstveni
negi).
Glavni
pobudnik naših izobraževanj je
predstojnik očesnega oddelka
asist. Satar Baghrizabehi, dr.med.
spec. oftalmolog, zato zahvala
njemu in vsem predavateljem za
njihove prispevke.
Darja Kučan, dipl. m. s.

ZUNANJA PRESOJA
DONORSKEGA PROGRAMA
ZA LETO 2015 IN 2016
V ponedeljek, 19. 6. 2017 sta našo
bolnišnico obiskala direktorica
Slovenija-transplanta in njen
namestnik.
Ponovno
smo
pregledali delovanje področja
donorskega
programa,
predstavljene
so
bile
tudi
ugotovitve zunanje presoje, ki jo
je izvedel zunanji revizor SLOTP.
Zunanji revizor je v revizij
preveril, ali je bil pregled
medicinske dokumentacije in
zbranih podatkov narejen pravilno
(s strani BTK) in če so bili poslani
letni
splošni
podatki
o
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infrastrukturi bolnišnice in njenih
aktivnostih.
Ocenil je uporabnost programa v
posamezni EIT.
Prepoznal je področja, ki jih je
mogoče izboljšati in podal
konkretne predloge BTK in
direktorju bolnišnice z namenom
izboljšanja kvalitete donorskega in
transplantacijskega programa v
določeni bolnišnici (in Sloveniji
na splošno).
Zunanji revizor presoja smrti vseh
nezavestnih pacientov in se
osredotoča na smrti brez dokazane
MS, tako, da pregleda vse vnaprej
izbrane
popise,
vsakega
posamezno.
Raziskuje tudi razloge v primerih
smrti z dokazano MS, ko ni prišlo
do darovanja.
Posebno opozorilo je bilo podano
za
primere
prenehanje
„agresivnega“
zdravljenja
–
prehod
na
PO
(paliativno
obravnavo),
kjer
so
bile
izpostavljene dileme:
 etični pomisleki;
 prepričaj se, da se pred
prehodom na PO pomisli
na darovanje;
 definiraj čas prehoda na
PO;
 analiziraj odnos do PO in
prenehanja „agresivnega“
zdravljenja;
 ali je bil o prehodu na PO
obveščen BTK?
 Ali je BTK sodeloval pri
odločitvi o prenehanju
„agresivnega“
zdravljenja?
Realni
potencial
mrtvih
darovalcev v letu 2015 in 2016 za
SB MS:
 6%
oziroma
5-6
darovalcev/leto.
Ugotovitve po zunanji reviziji za
leto 2015:
 normalen potencial, nizka
realizacija PD;
 realni potencial 6/106 =
5.7 %;
 realizacija 1/106 = 0.94
%;



pred posvetom z NK ali N
se BTK ne kontaktira;
 BTK v večini primerov ni
kontaktiran.
List terapije:
 pomanjkljivo
dokumentiranje,
 nejasni zapisi.
Diagnostika - EEG (poleg
kliničnih testov).
Ugotovitve po zunanji reviziji za
leto 2016:
 normalen potencial, nizka
realizacija PD;
 realni potencial 6/90 = 6.7
%
 realizacija 1/90 = 1.1 %;
 pred posvetom z NK ali N
se BTK ne kontaktira.
Sicer se ponavljajo ugotovitve iz
2015.
Notranje revizije bolnišničnega
koordinatorja in koordinatorja
donorskega
programa
redno

opravljene; sprotna kvartalna
poročila; koordinator med
notranjo revizijo izpostavil vse
paciente, pri katerih je bil
postavljen sum na razvoj
možganske smrti; zgledno
sodelovanje
s
Slovenijatransplantom.
Sestanek s sodelavci donorskega
programa, vodstvom bolnišnice in
zdravniki intenzivisti je potrdil
visok strokovni nivo intenzivnega
zdravljenja v bolnišnici, posebno
opozorilo pa je bilo dano
poenotenju
pristopa
posameznikov,
doslednemu
izvajanju
zahtevanega
in
nadgrajevanju strokovnosti.
Koordinatorka donorskega
programa SB MS
Sanja Andrejč, dipl.m. s.

- Varstvo pri delu in
požarna varnost
V
okviru
šole
hematologije je bil 3. sklop
predavanj
»Trombocitopenije«
.
Predavanje je prijavljeno pri
Zdravniški
zbornici
Slovenije in udeleženim
zdravnikom
prinaša
1
kreditno točko.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oživljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali so: 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.
Splošna
bolnišnica
Murska Sobota je skupaj s
Pomurskim
zdravniškim
društvom in s Strokovnim
društvom
medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov
Pomurja
organizirala
11.
Multidisciplinarno
izobraževalno
šolo
za
strokovno
javnost
z
naslovom Suho oko je
bolezen – Terme Vivat,
Moravske Toplice

 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Varstvo pri
požarna varnost

 Torek:

delu

in

- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Marija Kohek, M.
Sc.(Avstrija), dipl. m. s, SOBO,
tema
oddaje:
»Okužbe
povezane z zdravstvom«

 Torek:
- Drugi delovni sestanek
Komisije za obvladovanje
2

bolnišničnih
(konferenčna
upravi)

soba

okužb
na

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.
397
1919
4,29
12
10

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Na koncu niso leta življenja, ki
štejejo, ampak dejstvo, koliko
življenja je bilo v teh letih.
(Abraham Lincon)

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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