
 1 

 
MODRI DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 25. 10. 2021                            Štev. 1002

11. POMURSKI IN 7. 

MEDNARODNI SIMPOZIJ 

O KRONIČNI RANI 2021 

 

V petek, 22. oktobra, je  v 

Radencih potekal 11. pomurski in 

7. mednarodni simpozij o kronični 

rani. Usmerjen je bil v izzive, ki jih 

je tudi pri oskrbi bolnikov s 

kronično rano prinesla epidemija 

covida-19. Tudi med epidemijo je 

bilo potrebno dobro sodelovanje 

pri oskrbi bolnikov s kronično 

rano na vseh ravneh zdravstvene 

oskrbe in to ostaja prednostna 

naloga naše bolnišnice. Na 

simpoziju  so bili spet predavatelji 

z dolgoletnimi izkušnjami in tudi 

takšni, ki so se prvič srečali s 

predstavitvijo strokovnih vsebin. 

Prav vsi, ki so aktivno sodelovali, 

so pokazali izjemen pristop, podali 

znanje na zelo razumljiv in 

zanimiv način in predvsem izhajali 

iz prakse, kar bogati takšna 

izobraževanja. Oskrba kronične 

rane pri kakovostni in varni 

obravnavi bolnikov predstavlja za 

izvajalce zdravstvene nege velik 

izziv ne glede na znanje, ki so si ga 

pridobivali več let. Ugotavljali 

smo  tudi, da se je v zadnjih letih 

starostna struktura zaposlenih 

močno spremenila, kar nam nalaga 

dodatno dolžnost stalnega 

izobraževanja. 

  Simpozij je bil  razdeljen na tri 

vsebinske sklope. 30-letne 

izkušnje   zdravljenja kroničnih 

ran na Infekcijskem oddelku naše 

bolnišnice je predstavil Ivan 

Prelog, sledilo je predavanje o 

fiziologiji celjenja ran in vzrokih 

neceljenja, o čemer je predaval 

Ciril Triller. Tudi letos so simpozij 

obogatila predavanja 

predavateljev iz tujine. Temo 

diabetično stopalo – 

patofiziologija in dejavniki 

tveganja je pripravil Dubravko 

Huljev iz Hrvaške, sledilo je še 

eno predavanje gostov iz Hrvaške 

z naslovom Procjena boli kod 

bolestnika s kroničnim ranama 

jednodimenzionalnim skalama. 

Predavale so Štefica Mikšić, 

Božica Lovrić, Brankica Juranić in 

Vlasta Pezerović. Na koncu 

prvega sklopa smo poslušali 

predavanje Pomen in načini 

nekrektomije Aleksandra Gajića iz 

Bosne in Hercegovine. 

  Drugi vsebinski sklop je zajemal    

  veliko dobrih vsebin s področja    

zdravstvene nege. Odlično 

predstavitev o osnovnih elementih 

razjede zaradi pritiska je 

predstavila Brigita Kovačec,  

soavtorica prispevka je bila tudi  

Doris Štuhec. 30 let izkušenj dela 

s kronično rano na terenu nam je 

slikovito opisala sicer že 

upokojena dipl. m. s. Dragica 

Jošar, ki je kot medicinska sestra 

orala ledino v slovenskem 

prostoru na področju oskrbe 

kronične rane. V nadaljevanju se 

je sicer prvič, vendar odlično, v 

vlogi predavateljice znašla Nataša 

Vengust in predstavila obravnavo 

pacientke z vensko golensko 

razjedo v domačem okolju ter delo 

v patronažnem varstvu v času 

epidemije covida.  

  V tretjem vsebinskem sklopu so     

  bile predstavljene vsebine:    

Pomen zbiranja podatkov za 

kakovostno in varno obravnavo 

pacientov z RZP Zdenke Gomboc, 

Prehrana bolnika s kronično rano – 

ali obstajajo posebnosti? Renate 

Pleh ter Izpostavljenost bolnika s 

kronično rano bolnišničnim 

okužbam ali kolonizaciji z večkrat 

odpornimi mikroorganizmi  

Marije Kohek. Za konec smo 

poslušali prispevek Obravnava ran 

v času epidemije – največji izziv 

na covidnih oddelkih, ki je nastal v 

sodelovanju z Martino Gjergek in 

Matejo Lukač ter Marijo Kohek. 

Prikazal je posebnosti obravnave 

kroničnih ran, ki so nastale in še 

obstajajo pri obravnavi bolnikov s 

covidno okužbo. 

Zavedamo, da priprava takšnega 

seminarja v času epidemiološkega 

dogajanja prinaša številne izzive, 

zato nam je bilo v veliko čast, da 

smo lahko dogodek pripravili v 

živo. Veseli smo bili pozitivnega 

odziva predavateljev in glede na 

epidemiološko dogajanje tudi 

velikega števila slušateljev. Na ta 

način smo lahko prenesli znanje s 

tega področja na mlajše rodove. 

Zdravstveni delavci se zavedamo, 

da se je včasih res treba ustaviti in 

glede na prednosti počakati pri 

razvoju neke dejavnosti, vedno pa 

slediti končnemu cilju. Cilj vseh je 

ohranjati in povečati kakovost 

življenja bolnikom s kronično rano 

z multidisciplinarnim pristopom. 

Predstavljene vsebine smo v  

povzetkih izdali v pisni publikaciji. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste 

sodelovali pri organizaciji 

letošnjega simpozija, bili aktivni 

predavatelji ali pa zgolj slušatelji. 
 

Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s.,  

vodja obvladovanja bolnišničnih okužb  

 



 2 

ZAHVALNA NEDELJA IN 

DOBRODELNOST ŽENSKEGA 

DRUŠTVA EVANGELIČANKA 

 
Obstajajo ljudje, ki jim je preprosto 

treba reči hvala. 

V naši bolnišnici smo bili na 

zahvalno nedeljo deležni 

pozornosti Ženskega društva 

Evangeličanka z duhovnico 

Simono Prosič Filip, ki so tokrat 

svojo hvaležnost izkazale vsem, ki 

se še vedno v prvih bojnih vrstah 

borijo z nepredvidljivim virusom.  

 
Tako so pripravile darilce za 

vsakega zaposlenega v bolnišnici, 

ki je na zahvalno nedeljo delal in 

skrbel za paciente. 

Ob tem so povedale, da naj, še 

posebno na ta dan, v naših srcih živi 

iskrena hvaležnost za tisočere 

stvari, ki bogatijo naša življenja in 

življenje drugih ljudi. 

Poklon članicam društva za lepo 

gesto in iskrena hvala v imenu 

vodstva in zaposlenih bolnišnice. 
                                                                            

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc.manag., 

v. d. pomočnice direktorja za ZN 
 
 

OBVESTILO O KAJENJU  

Spoštovani sodelavci, 

znova vas opozarjamo, da je na 

območju bolnišnice strogo 

prepovedano kaditi. V ta namen 

smo uredili prostor, kjer je kajenje 

dovoljeno. Ob neupoštevanju 

navodila bomo prisiljeni v sankcije. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 
 

NAROČANJE HRANE 

KONEC TEDNA IN 

VRAČANJE MENAŽNIH 

POSOD  

Večkrat smo že opozarjali, da se 

mora hrana za zaposlene ob koncu 

tedna naročati pisno ali telefonsko 

v administracijo  Službe 

bolnišnične prehrane (tel. št. 210) v 

petek do 14. ure za celotni konec 

tedna. 

  V zadnjem mesecu smo spet več kot 

polovico naročenih kosil oddali 

neposredno v kuhinjo, in to istega 

dne, včasih celo po razvozu hrane. 

V nedeljo, 17. 10. 2021, je bilo 

telefonsko v kuhinjo oddanih 43 

naročil. Tako je nemogoče 

načrtovati in pripravljati hrano ter 

tudi ne izpolnjevati posameznih 

želja. 

Za zagotavljaje nemotenega 

procesa bomo od 25. 10. 2021 

pripravili samo hrano, naročeno 

do petka do 14. ure v 

administracijo naše službe 

oziroma v izrednih primerih 

naročila, oddana do 7. ure za 

tekoči dan. Zaposlene tudi 

prosimo, da prazne menažne 

posode od kosila vračajo čim prej 

in ne šele s posodo od večerje, da 

jih lahko pomijemo še med  

delovnim časom. 
 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh,. 

  vodja Službe bolnišnične prehrane 

 
 

ZAHVALNO PISMO 

»Rada bi pohvalila strokovno 

osebje na Ginekološkem oddelku in 

anesteziološko ekipo. Zlati so. 

Hvala za vse in ostanite tako in 

skrbni.« 
 

Andreja Fajs 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Torek: 

- Strokovno izobraževanje v okviru 

strokovnih izobraževanj 

zdravstvene nege, tema: Posebnosti 

izvajanja intervencij zdravstvene 

nege ob kateterizaciji, predavala sta 

Alenka Kajdič, dipl. m. s., in Matej 

Mihalič, dipl. zdravstvenik 

(Urgentni center). 

- Strokovno izobraževanje 

Hiperkalcemija – prikaz primerov, 

predavala je prof. dr.  Marija 

Pfeifer, dr. med, spec.  (knjižnica, 

V. nadstr. krg. bloka) 

- Usposabljanje iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji (jedilnica 

Služba bolnišnične prehrane in 

dietoterapije) 

Sreda: 

- Usposabljanje iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji (knjižnica, 

V. nadstr. krg. bloka) 

Četrtek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. Zlom 

hrbtenice, predavala sta Gašper 

Navršnik, dr. med., in Arpad 

Norčič, dr. med., spec. (soba 

kirurškega konzilija) 

- Usposabljanje iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji (knjižnica, 

V. nadstr. krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v 

radijski  oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu bo 

Jasmina  Ignjatović, dr. med., 

spec.  pediatrinja, tema: Okužbe 

RSV. 

-  Gost v radijski  oddaji  Za 

zdravje  bo   dr.  Radenko 

Koprivica, dr. med., spec.  krg., 

predstojnik Krg. odd., 

tema: Laparoskopsko  zdravljenje 

dimeljskih kil.   
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Sreda: 

-  Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN za novozaposlene v 

zdravstveni negi Vloga zdravstvene 

nege pri preprečevanju padcev 

pacientov in posebni varovalni 

ukrepi, predavala bo Klaudija  

Cimbola, dipl. m. s. (knjižnica V. 

nadstr.  krg. bloka).  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
339 

ŠTEVILO BOD: 2130 

LEŽALNA DOBA: 5,49 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
16 

 

 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                              Misel 

Svojo krono nosimo v srcu, 

 ne na glavi;  

ni pokrita z diamanti in je nevidna: 

pravimo ji zadovoljstvo.  

To je krona,  

ki je bila kraljem redkokdaj dana. 
 

William Shakespeare 

 

       

Ureja: Danijela Skledar 

              Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

