LETNIK: 18
SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IZREDNEGA
ŠTUDIJA ZN
Splošna bolnišnica je februarja 2020
sprejela določitev, da se delavcem
Splošne bolnišnice Murska Sobota,
ki se na dan sprejema te odločitve
izobražujejo na študiju zdravstvene
nege za program diplomirana
medicinska sestra, povrnejo stroški
šolnine posameznega letnika v višini
70 % zneska šolnine pod pogojem,
da končajo posamezni letnik
šolskega programa in o tem
predložijo potrdilo v pravnokadrovsko službo.
V ta namen smo sklenili pogodbo o
povračilu stroškov izobraževanja, v
kateri je na eni strani dogovor o
sofinanciranju, na drugi pa zaveza
delavca,
da
po
končanem
izobraževanju ostane v bolnišnici
toliko časa, kolikor je znašalo
trajanje sofinanciranih letnikov
šolskega programa.
Tako je bolnišnica strateško podprla
izobraževanje kadra, ki ga v
slovenskem
prostoru
zelo
primanjkuje, hkrati pa poskrbela, da
se naložba v kader povrne v obliki
dolgoročnega
sodelovanja
z
obstoječim kadrom, ki ga pozna in
razvija glede na potrebe delovnega
procesa. Navedena rešitev prav tako
pripomore k letnemu načrtovanju
zdravstvenega kadra, ki se bo tako –
tudi dodatno zaradi zahtev novih
poklicnih aktivnosti in kompetenc v
zdravstveni negi – razvijal še hitreje.
Bolnišnica
bo
program
sofinanciranja diplomiranih sester
izvajala glede na finančne zmožnosti
tudi v naslednjih letih in ga
poskušala ohraniti v enakem obsegu.

Edo Gal, univ. dipl. prav.
vodja pravno-kadrovske službe

MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 10. 8. 2020
STROKOVNO INTERNO
IZOBRAŽEVANJE
APLIKACIJA ZDRAVIL
Predvidena termina za izobraževanje
o aplikaciji zdravil, ki ga izvaja
asist. dr. Alenka Kovačič, mag.
farm., spec., sta 8. in 22. septembra
ob 14.00 v knjižnici v V. nadstropju
kirurškega bloka, predvidoma bo
trajalo 2 uri. Ob koncu bo
evalvacijski
test.
Udeleženci
prejmejo
tudi
potrdilo
o
usposabljanju. Vodje oddelkov
prosim, da
posredujejo seznam
zaposlenih
na
e-naslov:
natasa.kreft@sb-ms.si.
Izobraževanja se lahko udeležijo
tudi tisti zaposleni, ki niso pozitivno
opravili evalvacijskega testa.
Nataša Kreft, dipl. m. s.,
mag. zdrav.- soc. manag.

ETIČNI VIDIK UPORABE
OVIRNIC (FIKSACIJE
BOLNIKA NA POSTELJO)
Etika in morala nista bili v vseh
časih enaki, temveč je enemu in
drugemu neogibno dajala pečat
zgodovina, doba, v kateri sta nastali,
se razvijali in obstajali. Kot pravi
Bohinc (2003), je etika vrhunska
oblikovalka človekovega delovanja.
Glavni cilj poučevanja etike je bil in
ostaja
pospeševanje
znanja,
temelječega na občutljivih etičnih
problemih, dilemah ter njihovo
reševanje.
Razvijanje
in
razumevanje vsebin ni lahko, ker ni
enotnega idealnega pristopa in ne
skupnih načel.
Tako se velikokrat vprašamo, ko
zbiramo argumente za in proti
fiksaciji, ali je etično načelo
uporabno, ko se je v danem trenutku
treba odločiti, ali raje uporabimo
instinkt, vest, delovne izkušnje,
občutke. Cilj moralno-etičnega
odločanja je, kot pravi D. Železnik

Štev. 939
(2003), spoznati, določiti ter ločiti
pravilno od nepravilnega. Ko
presojamo v zdravstveni negi,
mnogokrat ni časa za daljši
razmislek, saj mora biti odločitev
hitra, pravilna, usmerjena na
trenutno zdravstvo stanje pacienta.
Vsak
izmed
pacientov
je
individuum, oblikovan pod vplivom
kulturnega, verskega in političnega
prepričanja, izobrazbe, življenjskih
izkušenj in podobno.
Morala in etika sta v neprestani
interakciji
in
mnogokrat
pri
pomembnih odločitvah bijeta boj. V
kolikor
je
človeško
dejanje
svobodno in odgovorno, še ni
odločeno, ali je moralno dobro ali
slabo. Pomeni, da mora imeti še
neko značilnost, ki se ujema z
idealom izpolnitve neke naloge (A.
Stres, 1999). Medicinska sestra torej
mora biti seznanjena z etičnim
jezikom, da lahko ustrezno reagira.
Medicinska sestra je za svoja dejanja
strokovno odgovorna in prevzema
moralno,
etično
in
pravno
odgovornost. Medicinske sestre
morajo, kot pravi V. Tschudin
(2004), razumeti, da so te tri plati
medsebojno neločljivo povezane. Če
se tega ne poučuje in praktično
prikazuje v vsaki situaciji, je težko
ugotoviti, kako je možno to
izvajanje v praksi. To je še razlog
več, zakaj mora biti etika sestavni
del izobraževanja. Najpogostejše
indikacije za uporabo ovirnic so
preprečitev neposredne nevarnosti
za pacienta in osebje, zdravstveno
stanje pacienta (manija, suicidalnost
…), avtoagresivni, heteroagresivni
pacienti,
preprečitev
izvleka
vstavljenih cevk (tubus, kanila,
centralni venski kanal) ipd. V
kolikor govorimo o uporabi ovirnic,
pomislimo na dolgotrajno, več ur
trajajočo fiksacijo na rokah in/ali
nogah, trupu. Iz lastnih izkušenj
lahko povem, da uporabljamo
fizično fiksacijo na našem odseku za
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perioperativno medicino predvsem
pri bolnikih, ki se zbujajo po npr.
dolgotrajnih sedacijah/relaksacijah,
kot npr. poškodbe glave. Vsak
izmed nas se zelo dobro zaveda
pomena pravilne fiksacije, saj
pacienta navkljub uporabi fizične
fiksacije fiksiramo le toliko, kolikor
je potrebno za zagotovitev varne
zdravstvene
obravnave.
Po
kasnejšem pogovoru s pacienti se ti
mnogokrat sploh ne zavedajo svojih
dejanj. Kaj pa svojci? Pozabljamo
nanje?
Pogled na pacienta je po besedah I.
A. Kaplana (2005) lahko mnogokrat
precej travmatičen. Zato je vloga
zdravstvenih profesionalcev, da
svojce informiramo o stanju in
razlogih za vpeljavo aktivnosti.
V praksi se nemalokrat srečamo s
takšnimi pacienti. Fiksacija, ki jo
odredi zdravnik, ne sme biti
konstrukt dela medicinske sestre in
zdravnika,
ampak
modro
premišljena odločitev, ki mora imeti
trdne osnove. Kot smo že omenili
mnogokrat, že sam pogovor lahko
pomiri bolnika do te mere, da tako
medikamentozna ali fizična uporaba
ovirnic ni potrebna.

ZGODILO SE JE – ta teden
Sreda:
- Varstvo pri delu in požarna varnost

ZGODILO SE BO – ta teden





ČESTITKA



Vodstvo bolnišnice

OBVESTILO – PRALNICA
Služba za oskrbo s tekstilom podaja
poročilo o količini opranega perila v
juliju 2020: 113.804 kg.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.,
vodja službe za oskrbo s tekstilom

Darja Cigut,
tajništvo

Darja Cigut,
tajništvo

Metka Lipič Baligač, mag. zdr . nege,
pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege

Ob uspešnem zagovoru doktorske
disertacije Model uspešnega staranja
zaposlenih v zdravstveni negi na
Almi Mater Europea in pridobitvi
naziva doktor znanosti iskreno
čestitamo dr. Tanji Žmauc, ki je bila
naša sodelavka v COB-u in na
Infekcijskem oddelku. Želimo ji še
veliko strokovnih izzivov.

(knjižnica V. nadstr. krg.
bloka)



Ponedeljek:
- Mitja Lah, spec. med.
biokemije, bo sodeloval v
radijski
oddaji
Splošna
bolnišnica Murska Sobota na
Murskem
valu,
tema:
Protitelesa
covida-19
in
vitamin D – novosti na
oddelku za laboratorijsko
diagnostiko Splošne bolnišnice
Murska Sobota.
- Gost radijske oddaje
Murskega vala Za zdravje
bo direktor Bojan Korošec, dr.
med., spec. int., tema: Delo v
bolnišnici v poletnih mesecih
Torek:
- 1. izredna nujna seja stalne
delovne skupine za
bolnišnično zdravstveno nego
pri RSKZN, pomočnica
direktorja za področje
zdravstvene nege Metka Lipič
Baligač, mag. zdr. nege
- Delavnice za pravilno
uporabo osebne varovalne
opreme (OVO). Delavnice
bosta izvajali Marija Kohek,
M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s., in
Marjetka Nemeš, dipl. m. s.
(knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Sreda:
- Delavnice za pravilno
uporabo osebne varovalne
opreme (OVO). Delavnice
bosta izvajali Marija Kohek,
M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s., in
Marjetka Nemeš, dipl. m. s.
(knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Četrtek:
- Delavnice za pravilno
uporabo osebne varovalne
opreme (OVO). Delavnice
bosta izvajali Marija Kohek,
M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s., in
Marjetka Nemeš, dipl. m. s.

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP (evid.
primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŽALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE BOD:

270
1502
4,96
12
10

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Življenjski cilj vsakega
posameznika je vedno isti:
napredovanje v dobrem.
(L. N. Tolstoj).

Ureja: Danijela Skledar
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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