MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
13. SIMPOZIJ O RANAH
Z MEDNARODNO
UDELEŢBO IN UČNIMI
DELAVNICAMI
V dneh od 19. do 20. aprila 2018
smo se udeleţili 13. Simpozija o
ranah z mednarodno udeleţbo in
učnimi delavnicami, ki je potekal
v Portoroţu. Gre za vsako letni
največji vse slovenski simpozij, ki
obravnava
kirurško
in
konzervativno zdravljenje tako
akutnih kot kroničnih ran.
Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo
s tovrstno problematiko, tako
zdravnikom kot zdravstveni negi.
Dvodnevni program je vseboval
zanimive strokovne prispevke
tako domačih kot tujih avtorjev.
Poleg teoretičnih osnov je bilo
prikazanih tudi veliko praktičnih
primerov
s
katerimi
se
vsakodnevno
srečujemo.
V
novodobnem zdravljenju ran so
poleg kirurških in konzervativnih
pristopov
nepogrešljiv
del
zdravljenja tudi številne sodobne
obloge,
ki
so
tudi
bile
predstavljene
s
strani
proizvajalcev. V popoldanskem
delu simpozija so bile na voljo
učne delavnice, katerih smo se
udeleţili.
Med
številnimi
delavnicami
z
različnimi
tematikami, smo glede na
zanimanje
lahko
izbrali
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delavnice. Na delavnicah so bili
predstavljeni različni novi pristopi
pri
zdravljenju
akutnih
in
kroničnih ran. Znanje, ki smo ga
prejeli je zelo pomembno, ker se
celoten svet in z njim sodobna
medicina razvijata s čedalje večjo
hitrostjo in je za dobro delo
ključno ostati seznanjam z
najnovejšimi dognanji in pristopi.
Pridobljeno novo zanje bomo
poskušali
implementirati
pri
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vsakodnevnem
delu.
Poleg
strokovnega dela bi še omenili
tudi druţaben del, ki je prav tako
pomemben
aspekt
tovrstnih
dogodkov, saj smo spoznali in
spletli številna nova poznanstva.
Prav tako z veseljem pričakujemo
prihajajoči Pomurski simpozij o
ranah, ki bo v jeseni.
Simpozija smo se udeleţili:
Manuela Kuhar, dr. med. spec.
krg.; Robert Golob, dr. med. spec.
krg.; Aleksander Gönter, dr. med.,
specializant
kirurgije,
Nejc
Jelenko, dr. med. specializant
kirurgije in Alenka Kajdič dipl.
med. sestra.
Aleksander Gönter, dr. med.,
specializant kirurgije,

5. maj 2018 - Mednarodni
dan higiene rok v Splošni
bolnišnici Murska Sobota

5. maja vsako leto, tokrat ţe
enajsto, ob pozivu Svetovne
zdravstvene organizacije, po
vsem svetu potekajo kampanje
zdravstvenih delavcev o pomenu
čistih rok za zdravje ljudi.
Ustrezna
higiena
rok
je
ključnega
pomena
pri
preprečevanju prenosa okuţb in
širjenja nalezljivih bolezni.
Aktivnosti smo izvedli tudi v
Splošni
bolnišnici
Murska
Sobota 3. in 4. maja 2018.

Štev.: 823
Ustrezna
higiena
rok
zdravstvenega osebja je temeljni,
najenostavnejši, najcenejši in
najučinkovitejši
način
za
preprečevanje
prenosa
mikroorganizmov. Povezava med
slabo higieno rok in številom
okuţb, povezanih z zdravstveno
oskrbo, je poznana in podprta s
številnimi raziskavami. Letos
mineva 13 let odkar je Svetovna
zdravstvena organizacija začela s
programom promocije čistih rok
in razglasila 5. maj za mednarodni
dan higiene rok.
Letošnji moto je »ZAGOVORNIKI
PACIENTOVIH
PRAVIC
UVRŠČAJO HIGIENO ROK MED
NAJPOMEMBNEJŠE UKREPE
ZA PREPREČEVANJE SEPSE.«

Tudi v Splošni bolnišnici Murska
Sobota smo obeleţili ta dan z
dodatnimi
aktivnostmi
na
področju higiene rok. Aktivnosti
so potekale 3. in 4. 5. V petek, 4.
5. 2018 smo v kirurški avli imeli
stojnico za promocijo higiene rok.
Letošnjim običajnim aktivnostim
smo dodali tudi sodelovanje
pomurskih šol in vrtcev, ki so na
različne načine zbirali podpise
(»odtise rok«) z namenom
promocije higiene rok za zdravje
ljudi. Akciji se je pridruţilo 30
vrtcev in osnovnih šol. Otroci in
učenci
so pokazali veliko
kreativnosti, zbrali pa smo
skupaj z zaposlenimi blizu 3000
odtisov. Na stojnici nas je obiskal
tudi direktor bolnišnice Bojan
Korošec. Izdelki so bili v četrtek
in
petek
razstavljeni
na
promocijski stojnici
»ČISTA
ROKA JE VARNA ROKA«.
Hkrati pa so obiskovalci lahko
izvedli
kontrolo
ustreznosti
razkuţevanja rok in izvedeli še kaj
na temo higiene rok. Na stojnici
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nas je obiskal tudi direktor
bolnišnice Bojan Korošec ter
predstavnica
Ministrstva
za
zdravje Bernarda Kociper.
S temi aktivnostmi smo ţeleli
opomniti, kako pomembno je
razkuţevanje rok za doseganje
večje varnosti obravnave naših
pacientov in za našo lastno
varnost. Ţelimo si, da bi bila naša
prizadevanja
prepoznana
in
slišana ter imela vedno več
učinkov v praksi, hkrati pa smo
ţeleli prenesti svoje znanje tudi na
vse bolnike in obiskovalce
zdravstvenih ustanov, ki so prav
tako pomemben člen v verigi
obvladovanja področja okuţb
povezanih z zdravstvom. Pacient
ima pravico do čiste roke, ki je
edina tudi varna.
Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

Zahvaljujemo se Mariji Kohek M.
SC. (Austrija) dipl.m.s., medicinski
sestri
za
obvladovanje
bolnišničnih okuţb za strokovno
izpeljano stojnico ob dnevu
higiene rok in vsem članom
delovne skupine za obvladovanje
bolnišničnih
okuţb,
ki
so
pomagali pri organizaciji.
Vodstvo bolnišnice

5. maj - Mednarodni dan
babic
Ideja
o
praznovanju
mednarodnega dneva babic se je
na pobudo različnih babiških
zdruţenj, ki so bile vključene v
Mednarodno zvezo babic (ICM),
rodila v poznih osemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Uradno pa
mednarodni dan babic praznujemo
od leta 1992.
Vsako leto Mednarodna zveza
babic izpostavi temo, ki je osnova
za slogan pod katerim babice
poudarjajo
pomen
svojega

poklica. Letošnji slogan se glasi
»Babice utirajo pot s kakovostno
obravnavo.«
Letošnja tema poudarja prvo od
treh strateških smernic, ki so bile
določene v Strategiji Mednarodne
zveze babic 2017-2020, to so
kakovost, pravičnost in vodenje.
Babice, ki utirajo pot s kakovostno
obravnavo niso pomembne le pri
zagotavljanju varne nosečnosti in
poroda za ţenske in njihove
novorojenčke, temveč ob tem
poskrbijo tudi za spoštljivo,
ustrezno
in
kakovostno
obravnavo v času prehoda v
materinstvo. Babice so najboljša
moţna izbira za skrb in obravnavo
ţensk v času nosečnosti, poroda in
poporodnega
obdobja,
njene
otroke oz. celotno druţino!
Ţenske in njihovi otroci, ki
prejmejo kakovostno obravnavo s
strani babic predstavljajo temelj
zdrave druţbe. Kar se kaţe še
dolgo izven ob porodnega
obdobja.
Karolina Kovač, dipl. babica
Ginekološko porodni oddelek

Ob mednarodnem dnevu babic
vsem babicam iskreno čestitamo,
zahvaljujemo se vam za vaš trud
in poţrtvovalnost ter vam ţelimo
veliko uspešnega strokovnega dela
še naprej.
Vodstvo bolnišnice

naročilo po postopku malih
vrednosti, katerega predmet je
»Stopnišče in vhod infekcijskega
in internega oddelka«.
Številka
razpisa
je
JN002686/2018-W01, rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
24. maja 2018 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila doc. dr. Jerneja
Farkaš Lainščak dr. med.,
spec. javnega zdravja, vodja
raziskovalne
dejavnosti.
Tema oddaje: »Raziskovalna
dejavnost v bolnišnici«.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
Osrednji
dogodek
Programa ozaveščanja in
opolnomočenja o srčnem
popuščanju
v
okviru
medijske
kampanje
Nepopustljivo
srce
na
ploščadi drevoreda Martina
Luthra v Murski Soboti

 Sreda:
JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
24. aprila 2018 objavljeno javno
naročilo po postopku malih
vrednosti, katerega predmet so
»Srčni spodbujevalniki«.
Številka
razpisa
je
JN002686/2018-W01, rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
21. maja 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 4.
maja 2018 objavljeno javno

Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Edukacija bolnika s
srčnim
popuščanjem«,
predavala bo Janja Ţabota,
dipl. m. s., (knjiţnica V.
nadst. Krg. bloka)

 Četrtek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom »Biologija kosti rast in razgradnja«, predavala
bosta Peter Strašek, dr. med.,
specializant ortopedije in
prim. Slavko Kramberger, dr.
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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.
339
1883
5,27
11
8

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Živiš lahko na dva načina.
Lahko se pretvarjaš,
kot da ni nič čudežno.
Lahko pa imaš vse za čudež.
»Albert Einstein«

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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