MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
SVETOVNI DAN
BOLNIKOV

Svetovni dan bolnikov, ki ga po
vsem svetu praznujemo na god
lurške Matere boţje, smo v naši
bolnišnici praznovali 12. 2., v
kapeli Povišanja Sv. Kriţa. Ob
letošnjem dnevu bolnikov je papeţ
napisal poslanico z naslovom.
»Mariji, Materi neţnosti ţelimo
izročiti vse bolne tako na telesu
kot na duhu, naj jih v njihovem
upanju podpira.« V njej je pozval,
naj svetovni dan bolnikov
zaznamuje naša pozornost do
bolnikov in trpečih. K temu naj
spodbujajmo tudi tiste, ki so blizu
bolnikom in vsem, ki zanje
skrbijo.
Škofje,
duhovniki,
redovniki in redovnice naj to
pokaţejo s svojimi obiski po
bolnišnicah in po domovih za
ostarele. Pozornost in hvaleţnost
pa pokaţimo v teh dnevih tudi do
vseh zaposlenih v zdravstvu in
drugih ustanovah.
Za vse zaposlene, bolnike in našo
bolnišnico
smo
pred
praznovanjem imeli v kapeli
tridnevnico, molitev in maše, ki
jih je daroval naš bolnišnični
duhovnik g. Andrej Laţeta.
Slovesno sveto mašo je vodil
pater Toni Brinjovc, minorit,
ţupnik v Turnišču, skupaj z g.
Andrejem Laţeta. Kot je povedal
pater Toni Brinjovc, ki je bil nekaj

DATUM : 19. 02. 2018
let bolnišnični duhovnik v UKC
Ljubljana in član paliativnega tima
Onkološkega inštituta, naj ta dan
zaznamuje naša pozornost do
bolnikov in trpečih. Slednji so
velikokrat odvisni od tuje pomoči
in nege, zato sta še toliko bolj
pomembna topla beseda, empatija
in prijazen nasmeh vsakega, ki je
ob bolniku.
Na začetku sv. maše je vse
prisotne nagovoril direktor Bojan
Korošec. Posebna zahvala gre
dijakom SŢS, pod vodstvom ga.
Saše Šabjan, ki so poskrbeli, da so
se bolniki slovesnosti lahko
udeleţili. Da je bila maša še
posebej slovesna, so poskrbeli
pevci iz Stolne ţupnije Murska
Sobota. Bolniki, zaposleni in drugi
gostje, ki so bili pri sveti maši, so
lahko
prejeli
zakrament
bolniškega maziljenja.
Zahvalila bi se vsem, ki so
sodelovali pri sveti maši z
branjem berila in prošenj. Tudi
vsem, ki ste v tako velim številu
prihajali k tridnevnici.
Na koncu praznovanja pa smo se
zbrali še v kirurški avli, kjer smo
izmenjali
nekaj
besed
ob
pogostitvi, ki so jo pripravili v
sluţbi bolnišnične prehrane in
dietoterapije.
Silvana Kurnjek Časar, koordinator za
bolnišnično oskrbo

OBVESTILO ZA VSE
ZAPOSLENE

Štev.: 812
Leto je ponovno naokrog in
zimska idila nas draţi in vabi, da
se odzovemo sneţnim strminam,
zasneţenim gozdnim potem ter
preţivimo dan v prijetni druţbi.
Zaenkrat vas seznanjamo z
datumom, katerega si označite na
svojem koledarju. To je sobota,
10. marca 2018. Prevoz bo
organiziran. Vabljeni smučarji,
sankači, pohodniki in vsi, ki
uţivate v objemu snega.
O vsem ostalem (kraj, ura odhoda,
ostale pomembne informacije)
boste seznanjeni pravočasno.
ORGANIZACIJSKI ODBOR

DELAVNICA "MODUL ZA
BOLNIKE S SLADKORNO
BOLEZNIJO"

V sredo 14.2.2018 je potekala
delavnica v prostorih Splošne
bolnišnice Murska Sobota pod
vodstvom diabetologa Zorancha
Trpkovskega
z
namenom
poenotenja
informacijskega
sistema
med
primarno
in
sekundarno ravnjo pri obravnavi
bolnika s sladkorno boleznijo.
Pozdravno besedo je imel tudi
direktor SB M. Sobota Bojan
Korošec in izrazil pohvalo vsem
sodelujočim in podporo pilotnemu
projektu za pomursko regijo.
Za skupno mizo so sedli
predstavniki vodstva Splošne
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bolnišnice
Murska
Sobota,
zdravstvenih domov Pomurja,
vodstvo podjetja Infonet ter člani
delovne skupine kot nosilci
pilotnega projekta za celostno ,
več
disciplinarno
obravnavo
bolnikov s sladkorno boleznijo v
Pomurju.
Namen pilotnega projekta je
izboljšati
izide
zdravljenja,
dvigniti zdravstvene kazalnike in
racionalizirati
obravnavo
sladkornih bolnikov. Ključen
dejavnik za izboljšanje obravnave
je poenoten informacijski sistem,
v katerega bi imeli vpogled vsi
deleţniki (druţinski zdravniki,
referenčne
in
diabetološke
ambulante). Ne glede na to, na
kateri ravni bi bil odkrit bolnik s
sladkorno boleznijo, bi ga vpisali,
skupaj s podatki o terapiji,
opravljenih preiskavah, zapletih in
vrsti edukacije. S tem bi tudi
zmanjšali nepotrebne napotitve ter
posledično zmanjšali čakalne
dobe,
odpravili
podvajanje
laboratorijskih in drugih preiskav
ter ob enem zniţali stroške.
Skupen cilj celotnega projekta je
izboljšati rezultate zdravljenja,
obravnave
in
samokontrole
bolnika s sladkorno boleznijo.
Tovrstno
povezovanje,
poenotenje
informacijskega
sistema
med
zdravstvenimi
domovi in bolnicami še do zdaj v
Sloveniji ni bilo vzpostavljeno,
kljub večim poskusom.
Delavnica je potekala v zelo
prijetnem vzdušju, kjer so vsi
omenjeni deleţniki strmeli k
enemu samemu cilju, izboljšati
obravnavo bolnika s sladkorno
boleznijo. Po predstavitvi podjetja
Infonet, kako bi izgledal modul
poenotenja
informacijskega
sistema za obravnavo bolnika s
sladkorno boleznijo,
je bila
sprejeta skupna odločitev v
podporo vzpostavitve poenotenega
informacijskega sistema.
Diabetološka služba
Interni oddelek, SB M. Sobota

DDV). Število udeleţencev je
omejeno na 60.

IZOBRAŢEVANJE S
PODROČJA PREPOZNAVE
IN OBRAVNAVE ŢRTVE
NASILJA V DRUŢINI V
OKVIRU ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI - PONOVNO
OBVESTILO

Zdravniki
prejmejo
za
izobraţevanje 8 kreditnih točk s
področja Etika, komunikacija,
varnost.
Prijave
zbira
Zdravniška
zbornica Slovenije na spletni
povezavi: www.domusmedica.si
Vljudno vabljeni!

Zdravniška zbornica Slovenije
nadaljuje z izobraţevanji, ki so
bila zasnovana v projektu POND
(www.prepoznajnasilje.si).
Namen
izobraţevanja
je
zdravstveno osebje opremiti z
znanjem in komunikacijskimi
veščinami
za
izboljšanje
prepoznavanja
in
obravnavanja ţrtev nasilja v
druţini v sklopu zdravstvene
dejavnosti.
Izobraţevanje izpolnjuje predpis
Ministrstva za zdravje, ki
v Pravilniku o pravilih in
postopkih pri obravnavanju
nasilja v druţini pri izvajanju
zdravstvene dejavnosti določa,
da
se morajo
zdravstveni
delavci na področju druţinske
medicine,
pediatrije,
ginekologije, psihiatrije in
patronaţne
sluţbe,
ter
zdravstveni
delavci
v
urgentnih
oziroma
travmatoloških ambulantah in
oddelkih
bolnišnic udeleţiti
izobraţevanja o nasilju v
druţini vsakih 5 let, v obsegu
najmanj 5 ur. Hkrati prispeva k
izvajanju
predpisov
glede
zdravstvenega
resorja
po Zakonu o preprečevanju
nasilja v druţini.
Izobraţevanje bo v Splošni
bolnišnici
Murska
Sobota
organizirano v torek, 6. 3. 2018
(od 8.00–16.30 ure). Kotizacije
za člane Zdravniške zbornice
Slovenije ni. Za udeleţence, ki
niso člani Zdravniške zbornice
Slovenija je kotizacija 86 € (z

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Sv. maša ob Svetovnem
dnevu
bolnikov
v
bolnišnični kapelici

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Zlomi
kosti v otroštvu« predaval
je, Tadej Ratnik, dr. med.

 Sreda:
- Sestanek na v zvezi s
pripravo
sanacijskih
programov v bolnišnicah na
podali prejetih izhodišč s
strani
Ministrstva za
zdravje, mag. Melita Vratar,
preisk. računovodja, vodja
finančno – računovodske
sluţbe

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Simona Kralj Lopert, dr.
med., spec., tema oddaje:
»Nadomestno
zdravljenje
kronične
bolezni
s
peritonealno dializo«

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Akutna
infekcijska
stanja
v
otroštvu« predavala
bo,
2

Alina Verdnik, dr. med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)
- Splošna
bolnišnica
Murska Sobota skupaj s
Strokovnim
društvom
medicinskih
sester,
zdravstvenih tehnikov in
babic Pomurja organizira
predavanje – Ginekologija
se predstavi
(jedilnica
Bolnišnične prehrane in
dietoterapije)
- Varstvo pri delu in
poţarna varnost (knjiţnica
V. nadst. Krg. bloka)

Misel
Na koncu niso leta življenja, ki
štejejo, ampak dejstvo, koliko
življenja je bilo v teh letih.
(Abraham Lincon)

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

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Obvladovanje okuţb
povezanih z zdravstvom«,
predavala bosta mag. Emil
Pal, dr. med., spec. inf. –
ZOBO in Marija
Kohek,
M. Sc.(Austrija), dipl. m. s. –
SOBO (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Varstvo pri delu in
poţarna varnost (jedilnica
Bolnišnične prehrane in
dietoterapije)

 Četrtek:
- Varstvo pri delu in
poţarna varnost (jedilnica
Bolnišnične prehrane in
dietoterapije)
- 100-tič bosta kri darovala
g. Milan Hajdinjak in g. Ivan
Ţunič
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane (knjiţnica
V. nadst. Krg. bloka)

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
417
2150
4,62
13
2

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba
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