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VELIKONOČNE
DLAVNICE
PROSTOVOLJCEV

STROKOVNO SREČANJE
SEKCIJE ZA OTROŠKO
NEVROLOGIJO
V petek, 13. aprila sva se
nevrofizioterapevtki
otroške
razvojne ambulante iz Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
udeleţili izobraţevanja na temo
razvojne nevrologije.

V četrtek 22.3 2018 smo se
prostovoljci zbrali na NBO
oddelku, kjer smo kot vsako leto
izdelovali okraske za veliko noč in
barvali pirhe. Pridruţil so se nam
tudi bolniki iz oddelka NBO.
Pozdravit nas je prišel predstojnik
NBO oddelka dr. Kepe in pohvalil
naše izdelke. Veselili smo se
vsakega izdelka, ki so ga naredili
bolniki, kajti njihov obraz se je
kar pomladil. Eden od bolnikov
nam je zaupal, da še nikoli ni
barval pirhov in da je zelo vesel,
da je sedaj v teh letih starosti še to
poskusil. Bolniki so nas prosili ,
da naj nadaljujemo s temi
delavnicami, kajti to zdruţuje nas
prostovoljce in tudi njih bolnike.
Seveda smo jim obljubili, da
bomo.
Rada bi se zahvalila osebju NBO
oddelka, ki nas vedno lepo
sprejmejo. Še posebej pa bi se
rada zahvalila delovni terapevtki
Suzani Bobnjar iz sluţbe za
fizikalno
in
rehabilitacijsko
medicino, ki nam vedno priskoči
na pomoč z novimi idejami.
Dušanka Sukič
Koordinator za prostovoljstvo

Predstavljene so bile zanimive
strokovne teme z področja
avtizma,
distonije
in
intratalamične
krvavitve
v
postneonatalnem obdobju ter
razvoj zgodnje komunikacije.
Zelo nazorna je bila tudi razlaga
novega
zakona
o
zgodnji
obravnavi otrok s posebnimi
potrebami, saj prinaša ogromno
novosti, ki se v pilotnem projektu
ţe izvajajo v nekaterih ustanovah.
Opozorili so tudi na pomembnost
Registra
cerebralne
paralize,
katerega razpon sega v svetovne
okvire.
Sledila je zanimiva razprava in
polni novih vtisov sva se vračali
novim izzivom naproti.
Nevrofizioterapevtka Tatjana Sušec

Izobraževanje o demencah v
sklopu projekta »Pristop-DEM:
Program za obvladovanje
demence«
V četrtek, 12. 4. 2018, so
strokovnjaki Nevrološke klinike
Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana, Psihiatrične bolnišnice
Idrija in Zdravstvenega doma
Koper
v
sklopu
projekta
izobraţevanja
zdravstvenega

Štev.: 820
osebja s področja demenc
(Pristop-DEM) v naši bolnišnici
izvedli
dva
izobraţevalna
programa.
V dopoldanskem izobraţevalnem
programu, ki je potekal pod
naslovom »Demenca ≠ starost! Ne
spreglejmo je!«, je odlično
uvodno predavanje o demencah in
o njihovem prepoznavanju izvedel
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr.
med., nosilec projekta PristopDEM. Za njim je njegova
sodelavka iz Nevrološke klinike,
doc. dr. Milica G. Kramberger, dr.
med. predavala o procesih, ki pri
demencah potekajo v moţganih.
Vidik druţinskega zdravnika pri
obravnavi bolnikov z demenco je
predstavila mag. Tatjana Cvetko,
dr. med. iz Zdravstvenega doma
Koper, za njo pa je o vlogi
delovne terapije predaval Rok
Koritnik, dipl. del. ter. iz
Nevrološke klinike. Po prvem
delu predstavitev je sledil odmor,
v katerem smo v t. i. Alzheimer
cafe-ju sproščeno nadaljevali s
strokovno diskusijo ob kavi in
prigrizkih. V drugem delu so
interaktivna predavanja izvedli
Lidija Ocepek, dipl. med. s. iz
Nevrološke
klinike,
ki
je
predstavila pomen tima in
specializirane medicinske sestre
pri oskrbi bolnikov z demenco,
mag. Tatjana Cvetko, dr. med. je
govorila
o
vlogi
svojcev,
psihiatrinja Marinka Rudolf, dr.
med. iz Psihiatrične bolnišnice
Idrija pa o vedenjskih in psihičnih
simptomih pri demenci. Ob koncu
so vsi predavatelji pod vodstvom
prof. dr. Zvezdana Pirtoška, dr.
med. pripravili okroglo mizo o
sodelovanju
zdravstvenih
delavcev v oskrbi bolnikov z
demenco, v kateri je bilo med
ţivahno razpravo izpostavljenih
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obilo preprek, s katerimi se
zdravstveni delavci pri oskrbi
bolnikov z demenco vsakodnevno
srečujejo, hkrati pa so predavatelji
predstavili zgodovino prizadevanj
stroke za njihovo optimalnejše
obvladovanje.
Popoldanski
izobraţevalni
program z naslovom »Mala šola
demenc« je v obliki delavnice
vodila doc. dr. Milica G.
Kramberger, dr. med. in s tem
zaokroţila
osnovni
namen
projekta,
s
katerim
ţelijo
vzpostaviti optimalen obseg znanj,
veščin in kompetenc strokovnih
delavcev, ki srečujejo bolnike z
demenco v verigi diagnostike,
zdravljenja in nege.
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak,
dr. med., spec. javnega zdravja
Vodja raziskovalne dejavnosti

VEČKRATNO ODPORNI
MIKROORGANIZMI IN
PRVO TROMESEČJE V
LETU 2018
V SB M. Sobota spremljamo
epidemiološko
pojavnost
in
gibanje
večkratno
odpornih
mikroorganizmov. V vsakem
tromesečju je določene podatke
potrebno posredovati tudi za
kazalnik kakovosti na MZ,
določeni podatki pa sluţijo kot
vodilo pri delu na področju
obvladovanja okuţb povezanih z
zdravstvom. V prvih treh mesecih
leta 2018 smo na tem področju
pripravili določene podatke tudi z
namenom osveščanja zaposlenih o
delu in stanju na tem področju. Z
gotovostjo lahko trdimo, da
področje, kljub številnim teţavam
( arhitektonske ovire, kadrovsko
problematiko,..) relativno dobro
obvladujemo.
Trend
obvladovanja torej nadaljujemo v
enaki smeri, kot smo končali v
letu 2017. Nekaj podatkov je kljub
vsemu zaskrbljujočih in po analizi
stanja zahteva obnovitev znanja in
vsebin, ki jih bomo izvajali s

pomočjo vseh zaposlenih v
nadaljevanju. Najbolj bode v oči
število nastalih poškodb z ostrimi
predmeti, ki se jih je zgodilo kar
9, kar predstavlja več 50% deleţ
od vseh poškodb v letu 2017. Še
vedno imamo prav tako izredno
visoko število pozitivnih ESBL
vzorcev v nadzornih in kliničnih
kulturah med hospitaliziranimi in
tudi ambulantnimi bolniki.
Na področju ostalih večkratno
odpornih
mikroorganizmov
imamo stabilno pojavnost, ki
nakazuje dobro izvajanje ukrepov
za obvladovanje okuţb povezanih
z zdravstvom. Predvsem je nizka
pojavnost.
Ţe dolgo časa je dobro
obvladovano
tudi
področje
MRSA, kjer izvajamo vpeljane
ukrepe in poskušamo kljub
prostorski
stiski
dosledno
upoštevati
navodila
za
preprečevanje prenosa. V prvih 3
mesecih letošnjega leta beleţimo
skupno 5 prenosov, kar je sicer
manj, kot v enakem obdobju leta
2017. Kljub temu moramo trend
prenosov zmanjšati, če ţelimo
ostati na dobri poti.
Letošnje leto smo povečali tudi
frekvenco opazovanj higiene rok
na vseh kliničnih oddelkih in tako
letos prvič prikazujemo podatke
tudi za obdobje 3 mesecev interno.
Ta kazalnik je pomemben tudi za
MZ, kamor se še vedno poroča
1x/6 mesecev.
HIGIENA
ROK
PO
METODOLOGIJI
WHO«5
TRENUTKOV ZA HIGIENO
ROK« za obdobje prvih treh
mesecev po zbranih podatkih
opazovanja je na nivoju bolnišnice
75,6%.
Pripravila:
Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Delovni sestanek
s
predstavniki Ministrstva za
zdravje,
Nacionalnega
inštituta za javno zdravje,
Zdravstvenega inšpektorata
Republike
Slovenije in
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na
temo
»Seznanitev z
novostmi, ki jih prinaša novi
Zakon
o
pacientovih
pravicah«

 Torek:
Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Bolezni
imunske
pomanjkljivosti«
predavala
je
Valentina
Golob, dr. med.

 Sreda:
- Redni nadzor SPP-jev
s strani ZZZS
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oţivljanja –obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali so: Mojca
Horvat,dr.med., specializan.
anest. in reanimatologije,
Ludvik Vogrinčič, dipl. zn.,
Uroš Raščan, dipl. zn.,
Tomaţ Čarni, dipl. zn,
inštruktor in mag. Marija
Zrim, dipl. m.s.

 Četrtek:
- 5. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota
- Izobraţevanje z naslovom
Demenca ≠ starost! Ne
spreglejmo
je!
in
izobraţevanje z
naslovom
Mala šola demenc. Predavali
so
prof. dr. Zvezdan
Pirtovšek, dr. med. – nosilec
projekta, doc. dr. Milica G.
Kramberger, dr. med., spec.
nevr., doc. dr. Jure Bon, dr.
med., spec. psih., mag.
Tatjana Cvetko, dr. med.,
2

Rok Koritinik, dipl. del. ter.
in Lidija Ocepek, dipl. m. s..
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom
»Kombiniranje
antibiotikov«, predavala je
asist. dr. Alenka Kovačič,
mag. farm., spec.
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Dimche Malukoski, dr.
med., specializant urologije,
tema oddaje: »Rak prostate«

 Torek:

Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Angelmanov
sindrom«
predavala
bo
Jasmina
Bezjak,
dr.
med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Obvladovanje okuţb
povezanih z
zdravstvom
–
KUŢNINE
ZA
MIKROBIOLOŠKE
PREISKAVE«, predaval bo
mag. Iztok
Štrumbelj, dr.
med., spec. klin. mikrobiol.
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)
- 7. seja Odbora bolnišnične
dejavnosti
Skupščine
Zdruţenja
zdravstvenih
zavodov Slovenije, direktor
Bojan Korošec, dr. med.,
spec. int.

 Četrtek:
V
sklopu
pete
Raziskovalne injekcije, bo
novosti
na
področju
onkološke
genetske
obravnave predstavila doc.
dr. Mateja Krajc, dr. med.,
spec. klin. gen., spec. jav.
zdrav., vodja Ambulante

za onkološko genetsko
svetovanje in testiranje na
Onkološkem
inštitutu
Ljubljana. Naslov njenega
predavanja je »Novosti v
onkološki
genetiki
–
pomen genetskega izvida
za
zdravljenje
in
načrtovanje preventivnih
ukrepov«. (knjiţnica V.
nadst. Krg. bloka s
pričetkom ob 13.30)
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev
Kirurškega odd., z naslovom

»Klinična slika elektivne,
simptomatske
in
rupturirane abdominalne
anevrizme«, predavala je
bosta
Luka
VodišekSlemenjak,
dr. med.,
specializant kirurgije in dr.
Radenko Koprivica, dr.
med., spec. krg. (konzilij
na Krg. odd.)
 Petek:

Misel
Nobeno dobro delo ni zaman.
Nadaljujte s pomočjo drugim,
dajajte in bodite empatični.
Vredno je truda.
»Internet«

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

- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom »Kirurški dostopi
na kolčni sklep«, predavala
bo Marko Hanc, dr. med.,
spec. ortoped
(konzilij
Oddelka za ortopedijo)
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.
462
2117
4,21
19
10

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba
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