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LETNIK : 16
2. SREČANJE TRIAŢNIH
MEDICINSKIH SESTER
Zadnjega januarja je v Ljubljani
potekalo 2 .srečanje triažnih
medicinskih sester iz vseh UC po
Sloveniji. Predstavniki delovne
skupine Ministrstva za zdravje za
UC
so
predstavili
analizo
dosedanjega dela v UC, izpostavili
težave s katerimi se srečujemo,
povzeli
rezultate
zunanjih
nadzorov, ki so bili izvedeni v
lanskem letu ter predstavili
novosti, ki nas čakajo v tem letu.
Med te spada prevzem etriaže
MZ,
ki
triažerju
narekuje
drugačno obravnavo pacientov. Za
naš UC to pomeni,da priprava
pacientov za internistiko ne bo več
potekala vzporedno s triažo,
zahtevana je predaja pacientov, ki
imajo
spremstvo
zdravnika
zdravniku, natančno izpolnjeni in
podpisani protokoli. Od ostalih
UC se razlikujemo tudi potem,da
nimamo
urejenega
administrativnega vnosa podatkov
ločeno od triaže- tudi to je bilo
ugotovljeno kot neskladje in je
potrebno najti rešitev. Predvsem
pa organizirati delo v opazovalnici
tako,da bo to prehodna enota za
potrebe pacientov po akutni
stabilizaciji in diagnostiki v prvih
24 urah in ne namenu hospitalne
obravnave.
Po obravnavi
pacientov smo primerljivi z
regijskimi
bolnišnicami,
podhranjeni smo predvsem pri
administrativnem kadru in manjka
nam še nekaj medicinskih sester.
Vsi UC trenutno še delajo z
izgubo,
ker
ni
natančno
definiranih poti obravnave s strani
plačnika, predvsem pa za to,da še
ni k nam priključen prehospitalni
del. S strokovnega področja so
nam bili predstavljeni novi triažni
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algoritmi in kriteriji kot je
možnost sepse,saj je večkrat prav
ta kriteriji spregledan.
Zanimivo je bilo predavanje
kolega iz LKH Graz, ki je tam
vodja ZN UC in hkrati inštruktor
MTS v Avstriji, kjer samo
izobraževanje MTS poteka v
ustanovi z mentorjem, drugače pa
imajo samo posebaj teoretični del.
Vsekakor
je projekt UC še
nedokončano delo in smo vedno
znova pred novimi izzivi tako kot
pač to je v sami urgenci.
Mag. Marija Zrim, dipl.ms.s.
Vodja zdravstvene nege v UC

OBVESTILO
V nedeljo, 11. februarja je god
Lurške Matere Božje in svetovni
dan bolnikov. Zato bo v
ponedeljek, 12. februarja ob
14.00 uri v bolnišnični kapeli
sveta maša, ki jo bo daroval p.
Toni
Brinjovc,
ţupnik
v
Turnišču. Bolni in ostareli lahko
prejmejo med to sveto mašo
bolniško maziljenje.
Pred praznikom bo v bolnišnični
kapeli tridnevnica (9., 10. in 11.
februarja). Vsak dan se bomo
zbirali k molitvi ob 18.00 uri,
nato bo sveta maša ob 19.00 uri.
Molili bomo za bolnike in
zaposlene v bolnišnici
Andrej Lažeta
kaplan

PONUDBA PUSTNIH
KROFOV
Sporočamo vam, da bomo tudi
letos imeli peko pustnih krofov
po naročilu. Krofe si lahko

Štev.: 810
vnaprej naročite v administraciji
Bolnišnične
prehrane
in
dietoterapije (int. tel. štev. 211 ali
210) do ponedeljka 12. 02. 2018
do 12 ure in jih dvignete dne 13.
02. 2018 med 10:30 in 14 uro v
jedilnici s svojo ali našo plačljivo
embalažo.
Cena krofa je 0,45€.
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh.
Vodja Službe bolnišnične prehrane in
dietoterapije

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
22. januarja 2018 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega predmet je »Najem
avtomatiziranega
laboratorijskega sistema (ALS)
ter dobava potrošnega materiala
za dobo 7 let«.
Številka
razpisa
je
JN000345/2018-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
26. februarja 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 1.
februarja 2018 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega predmet so »Leče
intraokularne in medicinsko
potrošni material za očesni
oddelek«.
Številka
razpisa
je
JN000581/2018-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
8. marca 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
31. januarja
2018 ponovno
objavljeno javno naročilo po
postopku
malih
vrednosti,
katerega predmet je »Aparat za
fizioterapijo in grelna omara«.
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Številka
razpisa
je
JN000538/2018-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
13. februarja 2018 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Torek:

Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Akutni
skrotum«, predavala je Katja
Škaper, dr. med.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oživljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali bodo: Mojca
Horvat,
dr.med.,
specializantka
anest. in
reanimatologije,
Ludvik
Vogrinčič, dipl. zn., Uroš
Raščan, dipl. zn., Tomaž
Čarni, dipl. zn, inštruktor in
mag. Marija Zrim, dipl. m.s.
(v prostoru simulacijskega
centra na Urgentnem centru)
Darja Cigut
Tajništvo

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Pomen komunikacije
v zdravstveni
negi
otroka«,
predavala
sta
Mihael Borojević, dipl. zn.
in Ksenija Lutar, dipl. m. s.

 Četrtek:
- Predavanje v okviru
internih
strokovnih
predavanj
na
Internem
oddelku,
z naslovom
»Nadomestno
zdravljenje
kronične ledvične bolezni s
peritonealno
dializo«
predavala je Simona Kralj
Lopert, dr. med., spec.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Metka Lipič Baligač,
mag. zdr. nege, pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege, tema
oddaje:
»Svetovni
dan
bolnikov«

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Fetalni
alkoholni
sindrom«
predavala bo, Petra Novak,
dr. med. (predavalnica na
Otroškem odd.)

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
441
2188
4,21
11
12

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
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