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LETNIK : 15
»8. Pomurski simpozij
o kronični rani in 4.
mednarodni – Kronična rana
in izzivi prihodnosti«

27.10. 2017 je v Radencih v
hotelu Radin potekal 8. pomurski
simpozij o kronični rani in 4.
Mednarodni, ki ga skupaj s
Strokovnim društvom medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Pomurja
organizira
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota. Bil je strokovno uspešen
in izjemno obiskan.
Zanimanje strokovne javnosti je
bilo zelo veliko, saj je bilo
prisotnih čez 220 zdravstvenih
strokovnjakov, tako medicinskih
sester, zdravnikov in drugih.
Organizatorji so ponosni, da je ob
tem, da je simpozij postal
tradicionalen,
vedno
znova
strokovno zanimiv, z zanimivimi
in aktualnimi vsebinami; letošnji
je pod naslov Kronična rana in
izzivi prihodnosti.
Slušatelje simpozija
je poleg
direktorja Splošne bolnišnice
Murska Sobota, Bojana Korošca,
pomočnice direktorja za področje
zdravstvene nege Metke Lipič
Baligač, predsednice Strokovnega
društva medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Dragice Jošar pozdravila tudi
predstavnica
Ministrstva
za
zdravje, mag. Bernarda Kociper,
Vodja sektorja za kakovost in

DATUM : 30. 10. 2017
organizacijo
zdravstvenega
varstva na Ministrstvu za zdravje.
Primarij asit. Ciril Triller, dr.
med., spec. kirurg je povedal, da
je uspelo ustvariti tradicionalni
simpozij o kroničnih ranah, ki je
letos že osmi in že četrto leto tudi
mednarodni.
Vsakoletno
strokovno druženje je postalo v
Sloveniji, pa tudi v sosednjih
državah že prepoznavno in
strokovno odmevno. Ne govori se
o osnovah zdravljenja dobro
poznanih kroničnih ran, pač pa je
cilj in želja dvigniti način
zdravljenja le-teh na najvišji
možni način. Pomurska regija se
na področju oskrbe ran odpira
navzven, v Evropo in svet in se
povezuje
s
priznanimi
strokovnjaki
s
področja
zdravljenja kroničnih ran po celem
svetu. Primerja se z njimi in jim
želi stati ob boku, kar se tiče
znanja in izkušenj.
Strokovno delo ter sodelovanje
vseh članov Delovne skupine za
oskrbo kronične rane, pod
vodstvom predsednice skupine
Marije Kohek M. Sc. (Avstrija),
dipl.m.s.,
članov Strokovnega
društva medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Pomurja
ter vseh zaposlenih Splošne
bolnišnice Murska Sobota, je tako
obrodilo sadove v slovenskem
prostoru in tudi izven meja.
Tudi
tokrat
je
simpozij
mednarodni,
sodelovali
so
predavatelji iz Hrvaške, Srbije,
Avstrije in Nemčije. Prikazali so
primere svojih dobrih praks, ki
bodo pomagali vnesti izboljšave
na to področje, saj je ravno
kontinuirano izobraževanje vseh
članov tima, ki oskrbuje bolnike z
kroničnimi
ranami
zelo
pomembno, kakor tudi edukacija
bolnikov in njihovih svojcev, kar
je bilo na simpozijih v preteklosti
že večkrat poudarjeno. Ob

Štev.: 796
prizadevanjih
za
izboljšanje
zdravstvene prakse je pomembno,
da se povezujejo strokovnjaki, ki
delajo na tem področju, tako doma
kot v tujini.
V prvem sklopu je Učinke
hidrofilne polimerne obloge na
celjenje ran po vaskularnih
posegih s svojim timom predstavil
predstojnik Kirurškega oddelka dr.
sci. Radenko Koprivica, dr. med.,
iz Splošne bolnišnice Murska
Sobota. Pripravke za razkuževanje
rane nekoč in danes je predstavila
magistra farmacije dr. Alenka
Premuš Marušič, mag. farm., iz
Splošne bolnišnice Sobota.
Intervencije medicinske sestre kod
liječenja
dekubitalne
rane
Tirchom,
prikazale
so
predavateljice
Medicinske
fakultete
Osijek, Brankica
Juranić, mag. med. techn., dr. sc.
Štefica Mikšić, mag. med. techn.
in Dragica Pavlović, mag. med.
techn.
Presadak kože kod dekubitalne
rane- prikaz primera predstavila
Klaudija Knezić, bacc. med.
techn., Klinički bolnički centar
Zagreb, Klinika za kirurgiju,
skupaj z Metko Lipič Baligač,
mag. zdr. nege, iz Splošne
bolnišnice Murske Sobote in s
Tomislavom
Kovačević, med.
techn. iz Helios Klinik München
Perlach,
iz
Munchena.
Tradicionalnu
i
savremnu
medicinu u lečenju ran- prednosti
i nedostaci prikazala je v svojem
prispevku dr. sci. Vesna Rakić, iz
Estetika Rakić iz Beograda.
V drugem sklopu so Razjede
zaradi pritiska – preprečevanje in
zdravljenje
v
internistični
dejavnosti Splošne bolnišnice
Murska Sobota predstavili Tanja
Kukovec, dipl. m. s., Darja
Hoheger,
zdr. teh., Konrad
Kranjec dipl. zn.,
ter Ivan
Prelog,dr.med., spec. infektolog.
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Obvladovanje dejavnikov tveganja
za nastanek razjed zaradi pritiska
v Enoti intenzivne terapije je
nazorno
predstavila
Sabina
Simonič, dipl. m. s., mag. vzg. in
men. v zdr. Izobraževanje na
področju oskrbe ran včeraj, danes,
jutri je bil zanimiv prispevek
Helene Kristine Halbwachs, viš.
med. ses., univ. dipl. org. iz
Sinnergy e.U., Bad Voeslau, iz
Avstrije. Zadnji prispevek v
drugem sklopu pa je bil Oskrba
maligne in paliativne rane,
prim. mag. Maja Šeruga, dr. med.
Na letošnjem simpoziju so se v
popoldanskem delu zvrstile štiri
zanimive delavnice, ki so jih
vodili
priznani
strokovnjaki,
pozornost je bila namenjena
praktični edukaciji, kjer so
slušatelji lahko tudi aktivno
sodelovali.
Vodstvo
se
zahvaljuje
organizacijskemu
in
strokovnemu odboru in vsem
članom
Delovne
skupine.
Posebej zahvala Mariji Kohek,
M.
Sc.
dipl.m.s.
(Avstrija),
predsednici skupine,
prim.
asist. Cirilu Trillerju, ki se je z
veliko entuziazma vključil v delo
na tem področju v naši
bolnišnici, kolegicama Brigiti
Kovačec, dipl.m.s. in Mariji
Flisar, dipl.ms. ter
Ivanu
Prelogu, dr.med.,spec.
za
dolgoletno
delo
na
tem
področju, predsednici društva
Dragici Jošar, dipl.m.s. in tajnici
društva Jasni Meško, dipl.m.s.
Letos pa nam je pri lektoriranju
članov pri zborniku pomagala
doc.
dr.
Jerneja
Farkaš
Lainščak. Tudi njej zahvala.
Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

2. SEJA SVETA ZAVODA
2. seja sveta zavoda je bila
25.10.2017.
Pod točko Potrditev zapisnika se
je potrdil zapisnik 1. seje.

Pod točko Poročanje direktorja o
tekočem
poslovanju
in
o
izvrševanju sprejetih sklepov je
direktor Bojan Korošec prisotne
seznanil s tekočim poslovanjem v
bolnišnici. Povedal, da gredo vsi
kazalci v pravo smer. Predstavil
tudi izvajanje EDP programa.
Pod točko Obravnava in sprejem
vloge za pokrivanje presežkov in
odhodkov nad prihodki iz
preteklih let. Vlogo je predstavila
mag. Melita Vratar. Po razpravi je
bil sprejet sklep: Svet zavoda
soglasno sprejme vlogo za
pokrivanje presežkov odhodkov
nad prihodki iz preteklih let v
predlagani obliki in vsebini.
Pod točko Obravnava soglasij za
delo pri drugem izvajalcu
zdravstvenih storitev je bil sprejet
sklep:
Svet
zavoda
izda
zdravstvenim delavcem, ki so
zaposleni v Splošni bolnišnici M.
Sobota soglasje za opravljanje
zdravstvenih storitev pri drugih
javnih zdravstvenih zavodih oz.
pravnih ali fizičnih osebah na
podlagi predloženih vlog in pod
pogojem, da so pri tem upoštevana
določila zakonodaje, ki določajo
mesečne omejitve delovnega časa.
Pod točko Razno je Metka Lipič
Baligač,
mag.zdrav.nege,
pomočnica direktorja za področje
ZN na podlagi dopisa, Ministrstva
za zdravje, ki so ga dobili člani
sveta
zavoda,
predstavila
organizacijo
dejavnosti
zdravstvene oziroma babiške nege
v Splošni bolnišnici Murska
Sobota.
Obravnavale so se tudi dopolnitve
EDP za namen skrajševanje
čakalnih dob za leto 2017 in je bil
soglasno sprejet sklep: svet
zavoda sprejme dopolnitve EDP
za namen skrajševanja čakalnih
dob za leto 2017 v predlagani
obliki in vsebini.
Predsednik sveta zavoda
Marko Virag,univ.dipl.ekon.
Zapisala:
Jožica Viher

ČESTITKE
V preteklem tednu so opravili
specialistične izpite in si pridobili
naziv
specialist
naslednji
zdravniki:
Martina Špilak
Gomboc, dr. med., je opravila
specialistični izpit iz ginekologije
in porodništva.
Bajić Miko, dr. med., je
opravil specialistični izpit iz
revmatologije.
Vasiljević Milena,dr.med.
je opravila specialistični izpit iz
interne medicine
Krechev Risto, dr. med. je
opravil specialistični izpit iz
interne medicine.
Ob
končani specializaciji in
pridobitvi naziva specialist jim
iskreno čestitamo in želimo
uspešno karierno pot.
Interni in Ginekološko
porodni oddelek ter
Vodstvo bolnišnice

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden








Ponedeljek:
- Varstvo pri delu in požarna
varnost
Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Debelost
pri otrocih« predaval je
Nejc Halas, dr. med.
-Varstvo pri delu in požarna
varnost
Sreda:
- 2. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota
Petek:
Splošna
bolnišnica
Murska Sobota - Delovna
skupina za oskrbo kronične
rane v Splošni bolnišnici
Murska Sobota in Strokovno
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društvo medicinskih sester,
babic
in
zdravstvenih
tehnikov Pomurja
sta
organizirala »8. Pomurski
simpozij o kronični rani in 4.
mednarodni« z naslovom:
»Kronična rana in izzivi
prihodnosti«

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Marija Kohek, M.
Sc.(Avstrija), dipl. m. s, SOBO,
tema oddaje: »Obvladovanje
okužb
povezanih
z
zdravstvom«
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.
469
1975
3,99
13
8

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
"Če hočeš postati moder, se nauči
pametno spraševati,
pazljivo poslušati,
mirno odgovarjati in
umolkniti, ko nimaš
več kaj reči."
(Johann Lafater)

Ureja : Jožica Viher
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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