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LETNIK : 16
Sestanek Bolnišničnih
transplantacijskih
koordinatorjev in njihovih
pomočnikov na Slovenijatransplantu
Na drugem skupnem sestanku,
dne 19.12.2017, smo se v
prostorih
UKC
LJ
zbrali
koordinatorji donorskih bolnišnic
in vodstvo Slovenija-transplanta z
namenom predstavitve letošnjih
rezultatov
in
realizacije,
predstavitvijo
krovnega
dokumenta, predstavitvijo modela
proaktivne detekcije in postavitve
ciljev za leto 2018.
Sprejeti so bili naslednji zaključki:
 Vse bolnišnice moramo
preveriti pogodbe med donorsko
bolnišnico
in
Slovenijatransplantom in jih po potrebi
uskladiti s predpisi
 Za zaposlene v intenzivni
terapiji
znova
organizirati
izobraževanje
s
področja
odkrivanja možnih darovalcev
organov .
 Za zaposlene v intenzivni
terapiji in ostale zdravnike in
vodilne sestre v bolnišnici
organizirati simulacijski tečaj
Sporočanje slabe novice.
 Po novih smernicah bi naj
bila po vsakem odvzemu organov
narejena tudi obdukcija.
 Po ugotovljenih primerih
zamenjave bolnika v nekaterih
ustanovah, moramo opozoriti, da
naj je osebje zelo pozorno,
katerega bolnika peljejo na
odvzem organov!
 Pri pogovoru s svojci
možgansko mrtve osebe moramo
biti pozorni, da so razumeli in
sprejeli smrt svojca, šele takrat
predstavimo možnost darovanja
organov. Dokler svojci ne
razumejo, da je njihov svojec
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mrtev,
je
neodgovorno
in
nedostojno spraševati o darovanju
organov.
Po pregledu realizacije in
organiziranosti dejavnosti je bila
naša bolnišnica pohvaljena, še
zmeraj
po
ostaja
določen
neizkoriščen
potencial
pri
ugotavljanju možnih darovalcev.
Sanja Andrejč, dipl.med.sestra,
koordinator donorskega programa SB MS

OBVESTILO
Zaradi izvedbe novih elektro omar
v transformatorski postaji bo
izveden popolni izklop električne
energije.
Popolni električni izklop bo
izveden v nedeljo, 7. 1. 2018 od
8. do 15.30 ure, na izvodu CT ,
Magnet,
Pralnica
in
Kogeneracija.
V tem času se bo izvedla tudi
revizija TP postaje Bolnišnica.
Ostali oddelki bodo imeli 100 %
napajanje, ker pa bo prišlo ob
izklopu in preklopu na agregatsko
napajanje do nekaj sekundnega
brez napetostnega stanja vas
prosim za razumevanje. V tem
času ne bo možno izvajati CT in
MRI preiskav.
Hvala za razumevanje.
Peter BRENČIČ, dipl. inž. el. teh.
Vodja TVS

je bil direktor, Bojan Korošec,
dr. med., spec. int., tema
oddaje: »Pogled na preteklo
leto 2017 in na prihodnje
2018«
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.
371
1531
3,68
15
9

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Življenje je tisto, kar se zgodi,
ko si zaposlen
z načrtovanjem drugih stvari.
(John Lennon)

Ureja : Jožica Viher
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
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