MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
UČNA DELAVNICA
Kategorizacija zahtevnosti
zdravstvene nege in planiranje
kadra
V četrtek 22. marca 2018, so v
UKC Maribor, v času od 14.30 19.00
v
okviru
sekcije
medicinskih
sester
v
managementu
potekale učne
delavnice
z
naslovom
»
Kategorizacija
zahtevnosti
zdravstvene nege (KZZN) in
planiranje kadra. Učne delavnice
se je udeleţilo 40 medicinskih
sester, iz Splošne bolnišnice
Murska Sobota smo se udeleţile
štiri diplomirane
medicinske
sestre (Andreja Konkolič, Tanja
Vincek, Aleksandra Alexis in
Marija Flisar.
Mnogi se sprašujejo zakaj je
kategorizacija
pomembna?
Kategorizacijski sistem so se
razvili z namenom, da bi:
 objektivno
prikazovali
delovne obremenitve izvajalcev
zdravstvene nege in
 po
enotni
shemi
prikazovali razporeditev pacientov
glede na potrebe zdravstvene nege
v določeno število razredov ali
kategorij.
Poznamo
več
definicij
kategorizacije. Najbolj uporabna
definira kategorizacijo kot sistem
razvrščanja pacientov v kategorije
glede na posebnosti ali potrebe po
zdravstveni negiv določenem
časovnem obdobju. Pomembno je
poudariti,
da
s
pomočjo
kategorizacije
primerjamo
bolnišnice
in
področja
po
obremenitvah in teţavnosti.
Kategorizacija bi se najizvajala po
bolniških oddelkih med 13 -15 uro
popoldan, za 24 ur nazaj, za

DATUM : 03. 04. 2018
obdobje od 13. ure prejšnjega dne
do 13. ure tekočega dne. Rezultat
kategorizacije vpišemo pod tekoči
dan. Pacient mora biti prisoten v
obravnavi na oddelku vsaj 8 ur.
Kategorizirala bi naj medicinska
sestra, ki pacienta pozna, v
sodelovanju z ostalimi člani tima.
Izvedene aktivnosti zdravstvene
nege in zahtevnost zdravstvene
nege morajo biti dokumentirane in
preverljive
v
pacientovi
zdravstveni dokumentaciji.
Najbolj poznan in uporaben sistem
kategorizacije
pacientov
je
ameriški sistem San Joaqulin, ki je
tudi prenesen za uporabo v naše
okolje.
Januarja 2003 je RSKNZ sprejel
sklep, da se ustanovijo skupine na
vseh
ravneh
delovanje
zdravstvene nege, ki bodo metodo
kategoriziranja
na
podlagi
pridobljenih izkušenj dogradile v
zanesljiv inštrument, ki bo nudil
kakovostne podatke za nacionalni
izračun po kadrih.
Nad izvajanjem kategorizacije se
vršijo tudi nadzori tako zunanji
kot notranji. Nadzori se vršijo 2-3
krat letno.
Namen delavnic je bil poudariti
razvoj in izboljšavo metod
izvajanja
kategorizacije
ter
odpravljanje pomanjkljivosti,ki jih
ugotavljamo pri delu v praksi.
Prizadevati si moramo, da bodo
pridobljeni podatki kakovostni,
realni in primerljivi znotraj vseh
slovenskih bolnišnic. Le tako
bomo lahko sistem kategorizacije
uveljavili
pri
umeščanju
kadrovskih normativov v sistem
zdravstvenega varstva.Zato je
izrednega pomena izobraţevanje
kadra na tem področju, poenoten
sistem kategoriziranja v vseh
slovenskih
bolnišnicah
in

Štev.: 818
izvajanje notranjih in zunanjih
nadzorov.
Andreja Konkolič, dipl. m. s
Marija Flisar, dipl.m.s

SREČANJE MED. SESTER IN
ZDR. TEHNIKOV V
STERILIZACIJI
22. in 23. marca smo se zaposleni
v sluţbi sterilizacije in centralnem
operacijskem bloku udeleţili
strokovnega srečanja iz področja
sterilizacije v Zrečah na katerem
je bila glavna tema: Vpliv
globalizacije na sterilizacije v
Sloveniji.
Zaposleni na področju sterilizacije
se tako kot ostale veje zdravstvene
nege dnevno srečujemo z izzivi, ki
od nas zahtevajo hitro reševanje
problematike.
Globalizacija od nas zahteva
veliko bolj odprt in dinamičen
odnos
med
uporabniki
zdravstvenih
uslug
in
zdravstvenimi delavci. Poudarek
tematike je bil na reprocesiranju
medicinskih pripomočkov po
evropski uredbi predpisov.
Predstavili
so
se
številni
razstavljavci z novimi doseţki
tehnološke opreme in sodobne
tehnike na področju postopkov
sterilizacije ter na področju
dokumentacije
in
nadzora
sterilizacijskih procesov.
Trenutno najbolj aktualno iz
področja
sterilizacije
usposabljanje in Izobraţevanje
SMS za pridobitev specialnih
znanj s področja sterilizacije,
katerega so deleţni tudi naši
tehniki, je bilo predstavljeno od
strani organizatorjev iz UKC -a.
Pomembna
tema
je
bila:
Motivacija
v
zdravstvenem
poklicu in kako ohraniti zdravje
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na delovnem mestu ter kako si
olajšati dvigovanje bremen z
dvigalom za kontejnerje z
inštrumenti v praksi.
Ob tem so bile tudi prikazane
novosti na področju poklicne
rehabilitacije.
Seznanili smo se z novo metodo
dezinfekcije prostorov z UV
svetlobo s aparatom THOR UVC,
ki je tudi v naši bolnišnici prinesel
nov tehnološki pristop na področju
čiščenja in dezinfekcije.
Srečanje se je končalo z
medsebojnimi
pogovori,
izmenjavo mnenj ter izkušenj s
sodelavci iz ostalih bolnišnic kot
nadaljnjo vzpodbudo za naprej.
Sandra Čarni, san. inž.
Vodja službe sterilizacije

CERTIFIKAT ZA
EDUKATORJA - MENTORJA
NACIONALNI INŠTITUT ZA
JAVNO ZDRAVJE je Angeli
AMBROŢ,dipl. m. s. in Tadeji
GAŠPARIČ PINCETIĆ, dipl. m. s.
podelil
CERTIFIKAT
za
EDUKATORJA – MENTORJA
izvajalcem zdravstveno vzgojnih

delavnic na področju zvišanega
krvnega sladkorja / sladkorne
bolezni tipa 2 v centrih za krepitev
zdravja / zdravstveno vzgojnih
centrih.
Izobraţevalni program je bil
izveden v sodelovanju z Zbornico
zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zvezo strokovnih
društev medicinskih sester, babic
in
zdravstvenih
tehnikov
Slovenije, s Sekcijo medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
endokrinologiji, v času od
15.12.2017 do 21.3.2018.
Educirali bosta na novo zaposlene
diplomirane medicinske sestre in
diplomirane
zdravstvenike
v
centrih za krepitev zdravja.
Mentoriranci bodo prihajali iz
Zdravstvenih domov Murska
Sobota, Ormoţa in Gornje
Radgone. Tečaj obsega 40 ur. V
Centrih za krepitev zdravja bosta

v tem času tudi nadzirali njihovo
delo.
Sodelavci
internega
oddelka
čestitamo.
Tanja Kukovec, dipl.m.s.

1. DELOVNI SESTANEK
KOBO V LETU 2018
V torek 13.3.2018 je potekal prvi
delovni sestanek KOBO v letu
2018. Prisotni člani smo po
pregledu
zadnjega
zapisnika
največ časa namenili predstavitvi
rezultatov dela na področju
obvladovanja okuţb povezanih z
zdravstvom v SB M. Sobota v letu
2017. Rezultati dela z merljivimi
kazalniki
nakazujejo
trend
izboljšanja stanja v zadnjih petih
letih na nekaterih področjih, kar je
zasluga vseh zaposlenih in tistih,
ki se s tem področjem ukvarjamo.
Obvladujemo nekatere večkratno
odporne mikroorganizme, ki so
bili največji izzivi v preteklosti.
Ţal pa se srečujemo z novimi
teţavami, kar je rezultat vpliva
številnih dejavnikov tveganja iz
okolja. Največje izzive za delo v
prihodnosti
prav
gotovo
predstavljajo na karbapeneme
odporni
mikroorganizmi,
še
posebej
tisti,
ki
izločajo
karbapenemaze.
Teţave
se
pojavljajo v vedno večjem obsegu
tudi zaradi zastarelosti nekaterih
sistemov, kot sta vodovodno in
odtočno omreţje ter arhitektonske
ovire, ki onemogočajo dosledno
izvajanje
preventivnih
in
kurativnih ukrepov izolacije. Na
tem področju po strinjanju vseh
prisotnih potrebujemo sistemske
rešitve, ker bodo sanacije velik
finančni zalogaj je potrebno
delovati v smislu centralnih
pristopov in sofinanciranje s strani
MZ. Vzporedno pa je potrebno
izvajati preventivne ukrepe, ki
smo jih ţe uvedli in pozorno
spremljati morebitne izbruhe
pojavnosti večkratno odpornih
mikroorganizmov v kuţninah
bolnikov. Na delovnem sestanku
so se člani pogovarjali tudi o

teţavah, ki jih prinaša vsako
obdobje sezonske gripe. Prav
gotovo bo v naslednji sezoni
potrebno za nameščanje bolnikov
s sezonsko gripo imeti na voljo
prostore, kjer bodo sprejeti bolniki
z dokazano gripo nameščeni.
Lokacija bi naj po vzoru
Ljubljanske regije bila ločena od
kliničnih
oddelkov,
da
bi
preprečili nepotrebno širjenje in s
tem povezane stroške.
Na
področju projekta »Ošpice« bomo
v naslednjih 2 mesecih izvedli
planirane aktivnosti v smislu
ugotavljanja statusa in do cepitve
na predlaganih oddelkih za
zaposlene.
Novost, ki bo uvedena v letošnjem
letu so elektronsko naročanje
mikrobioloških
preiskav
in
avtomatično
posredovanje
mikrobioloških izvidov v sistem
dokumentacije
bolnikov.
Podrobnosti
izvajanja
tega
projekta
bodo
sledila
v
nadaljevanju s predstavitvijo in
navodili po oddelkih. Člani
KOBO so potrdili nadaljevanje
izvajanja
ţe
vpeljanih
preventivnih aktivnosti.
Delovanje
na
področju
obvladovanja
okuţb
je
konceptualno
zastavljeno
s
timskim pristopom in predvsem
tesno povezano s sodelovanjem in
doslednim izvajanjem ukrepov
vseh zaposlenih. V letu 2018 nas
čakajo
vsakdanji izzivi in
izboljšanje prakse, ki bodo
uspešni v kolikor bomo delovali
po zastavljeni
poti in vsi
uporabljali isto formulo uspeha.
Ker pa gre za zelo kompleksno
področje, kjer ni dovolj teoretično
znanje ampak praktično delovanje
so dobrodošli vsi dobronamerni in
ciljni predlogi, ki jih lahko
posredujete na člane KOBO.
Jasno pa je dejstvo, da delovanje
mimo strokovnih smernic ne vodi
v isto smer.
Mag. Emil Pal,dr. med. spec. infektolog,
predstojnik Infekcijskega oddelka -ZOBO
Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s.SOBO
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JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
28. marca 2018 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega predmet je »Nakup
henodializnih
aparatov
s
potrošnimi materiali«.
Številka
razpisa
je
JN002037/2018-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
15. maja 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
28. marca 2018 objavljeno javno
naročilo po postopku malih
vrednosti, katerega predmet je
»Operacijska miza«.
Številka
razpisa
je
JN002007/2018-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
16. aprila 2018 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

NA SEJMU MEDICAL O
INOVACIJAH V MEDICINI
IN ZDRAVSTVU!
Sejem MEDICAL z razstavnim
programom in dogajanjem
nagovarja medicinsko osebje,
strokovne delavce, bolnike ter
vse, ki skrbijo za svoje in za
zdravje
bliţnjih.
Ponuja
najsodobnejše medicinske in
rehabilitacijske
pripomočke,
naprave in storitve. Vzpodbuja
izmenjavo
izkušenj
med
uporabniki, zdravstvenimi delavci
ter
ponudniki
medicinskih
izdelkov in storitev. Na sejmu se v
okviru promocije zdravja ţe tretjič
predstavlja
tudi
Splošna
bolnišnica Murska Sobota, ki bo
na svojem razstavnem prostoru
nudila
meritve
gleţenjskega
indeksa in drugih dejavnikov
tveganja, strokovno svetovanje in
razlago rezultatov, zdravstveno
vzgojno svetovanje, predstavili pa
bodo tudi Donorski program in
omogočili obiskovalcem vpis v
register za darovanje organov.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
se bo predstavila tudi z svojo

raziskovalno
dejavnostjo,
predvsem
preko
inovativnih
raziskovalnih
projektov
in
programov.
Strokovni poudarki sejma bodo na
dolgotrajni
oskrbi,
celostni
obravnavi pacienta, vključevanju
gibalno oviranih v vsakdanje
ţivljenje, promociji zdravja na
delovnem
mestu.
Posebna
pozornost bo namenjena prikazu
inovacij in novih tehnologij v
zdravstvu. V sklopu razstave
Bionski človek bodo predstavljene
nove podporne tehnologije v
sodobni
medicini,
dinamični
vsadki, črpalke in senzorski
sistemi, ki zdruţujejo raziskovalne
doseţke bionike, mikro- in nano
tehnologije.
Za zdravnike in medicinsko osebje
izpostavljamo dva strokovna
dogodka ter vas vljudno vabimo k
udeleţbi:
Izobraţevalni
dogodek
za
zdravnike
»INOVATIVNI PRISTOPI V
ZDRAVSTVU«,
ki ga v torek, 17. aprila 2018 ob
11.30 do 17.30 organizirata
Zdravniška zbornica Slovenije
in NIJZ.
Program
in
prijave:
www.domusmedica.si

Strokovni

seminar
za
medicinske sestre in zdravstvene
tehnike»VLOGA
MEDICINSKIH SESTER V
LOKALNI SKUPNOSTI«,ki ga
v sredo, 18. aprila 2018 od 9.00
do 15.00 organizirata Strokovno
društvo medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov
Pomurja ter NIJZ.
Program
in
prijave:
www.zbornica-zveza.si
Celoten program dogajanja na
sejmu
lahko
najdete
na
www.pomurski-sejem.si.
Dodatne
informacije:
vesna@pomurski-sejem.si,
02
5642 118.
Dobrodošli na sejem MEDICAL!

Nasvet 13. tedna
V svetu športa so nam stvari
precej jasne.
Dve ekipi se udarita na terenu.
Očitno je, da se vsaka ekipa bori
za svoj cilj, a na koncu ena zmaga.
Soigralci
si
pomagajo,
se
spodbujajo in “garajo", da
premagajo nasprotnika.
V svetu posla pa vse bolj opaţam
nekaj
nelogičnega.
Vodje dveh ekipi znotraj istega
podjetja se udarita na sestanku.
Očitno je, da se vsak bori za svoj
cilj, a na koncu podjetje izgubi.
Sodelavci se ignorirajo ali
prepirajo in v bistvu trudijo, da
“konkurenca zmaga”!
Večje, ko je podjetje, večja je
nevarnost, da se to zgodi.
Nasvet tedna je enostaven in
jasen:
Samo zato, ker nasprotnika ne
vidite (saj delamo v svojih
proizvodnih halah in pisarnah), še
ne pomeni, da ne obstaja.
Čaka. Opazuje. Preţi na vsako
našo napako in nam z veseljem
izmakne kako stranko ali posel, ko
si med sabo nagajamo.
Zmagujejo tiste ekipe v športu in
poslu, ki DRŢIJO SKUPAJ.
Sodelavci, ki so ZAVEZNIKI, saj
so vsi v "istem dresu".
Sodelavci, ki se zavedajo, da je
vsak trenutek, ko NE DRŢIJO
SKUPAJ, dejansko priloţnost za
konkurenco, da nam “zabije gol”.
In kje se to vidi? V mesečnih
planih ali končni bilanci in
rezultatih, ki ne kaţejo tega,
koliko dejansko znamo in
zmoremo.
Boste res dovolili, da vas
konkurenca premaga z vašo
pomočjo???
En borbeni in ekipni teden vam želi
Branko in ekipa BMC International

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Torek:
- Srečanje
odbora
s

sanacijskega
predstavniki
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sanacijskih
uprav
in
predstavniki
v
svetih
zavodov
z namenom
pojasnjevanja
odprtih
vprašanj
pri
pripravi
sanacijskega
programa,
UKC Maribor
Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Anemije« predavala je,
Luana Laura Luk, dr. med.
 Sreda:
- 2. seja
Ekonomske
komisije Upravnega odbora
Zdruţenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
pomočnik direktorja za
poslovne zadeve Marjan
Maček, univ. dipl. ekon.
Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Internega oddelka,
z
naslovom
»Obravnava
bolnika s periferno arterijsko
boleznijo«, predavala je
Urška Ferko Bencak, dr.
med., spec. int.
 Četrtek:
Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom »3D načrtovanje
operativnih
posegov«,
predaval je doc. dr. Tomaţ
Tomaţič, dr. med., spec.
ortoped .

ZGODILO SE BO - ta teden





Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo prim. doc. dr. Marija
Šantl Letonja, dr. med.,
spec., predstojnica Oddelka
za radiologijo, tema oddaje:
»Nevarnost RTG ţarkov«
Torek:
- 19. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Zastrupitve pri otrocih«
predavala
bo,
Katja

Zemljarič , dr. med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)



Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Oskrba kroničnih ran
in preventive
RZP
(teoretični in praktični
del)«,
predavali
bosta
Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija),
dipl. m. s.
in Brigita
Kovačec dipl. m. s.
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)
 Četrtek:
- Redni nadzor SPP-jev s
strani ZZZS
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom
»Opioidi«, predavala bo
asist. dr. Alenka Kovačič,
mag. farm., spec. (konzilij
Oddelka za ortopedijo)
- Predavanje v okviru
Kirurških
strokovnih
seminarjev,
z naslovom
»Vaskularne
poškodbe
spodnjih okončin«, predaval
bo Nejc Jelenko, dr. med.,
specializant kirurgije in dr.
Radenko Koprivica, dr.
med., spec. krg. (konzilij na
Krg. odd.)
Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Internega
oddelka
za
študente
medicine,
pripravnike in specializante,
z naslovom »Sladkorna
bolezen - akutni in kronični
zapleti«,
predavala
bo
Nataša Pitz, dr. med., spec.
int. (knjiţnica Int. odd.)
 Petek:
Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Internega
oddelka
za
študente
medicine,
pripravnike in specializante,
z naslovom »Zdravljenje
sladkorne
bolezni«,
predavala bo Nataša Pitz,



dr.
med.,
spec.
int.
(knjiţnica Int. odd.)
Sobota:
- Zbornica – Zveza, Sekcija
medicinskih
sester
in
zdravstvenih tehnikov v
kardiologiji in angiologiji v
sodelovanju z Zdruţenjem
kardiologov Slovenije –
Delovno skupino za srčno
popuščanje
organizira
strokovno srečanje z učnimi
delavnicami z naslovom »
Pristopi k edukaciji bolnika s
srčnim popuščanjem in
obravnava po odpustu iz
bolnišnice« (jedilnica Sluţba
bolnišnične prehrane in
dietoterapije)
- Center za zdravje in razvoj,
Splošna bolnišnica Murska
Sobota in Ministrstvo za
zdravje v okviru Programa
ozaveščanja
in
opolnomočenja o srčnem
popuščanju
organizirajo
dogodek Srce kolesari.

Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
451
2096
4,21
14
13

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Veliki ljudje so tisti, ki vedo, da je
duhovna moč močnejša
od materialnega,
da svetu vladajo misli.
(Ralph Waldo Emerson)
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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