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2. DELOVNI
SESTANEK KOBO
2018 v mesecu juniju
V mesecu juniju je potekal 2.
redni
delovni sestanek
članov KOBO. V okviru
dnevnega
reda
je
bil
pregledan zapisnik prvega
sestanka v letu 2018 in
ugotavljanje
realizacije
sklepov.
Na področju
obvladovanja okužb potekata
trenutno dva projekta, ki sta v
zaključni fazi.
Na nivoju bolnišnice smo
uvedli elektronsko naročanje
mikrobioloških preiskav z
izjemo
naročila
za
hemokulture
in
uricult.
Vključeni so bili vsi klinični
oddelki,
v
ambulantno
dejavnost
in
urgenco
aplicirali sistem v jesenskem
času. Prednosti takšnega
načina dela so tako časovno
skrajšanje postopka napotitve
kot strokovne, kajti izvidi so
vidni tudi
v bolnikovi
računalniški dokumentaciji.
Še vedno se pojavljajo
manjše logistične težave, ki
pa so za spremembe običajne
in jih rešujemo sproti.
Pri
projektu
dodelitve
pooblastil za dostop do
izvidov preko MBX sistema
smo na delovnem sestanku
prejeli dokumentacijo, ki bo
po izpolnitvi posredovana
Mag. Štrumblju, ki bo do
konca
izpeljal
postopek
aktivacije za zaposlene, ki so
jih določili na sestanku
KOBO. V prihodnosti lahko
glede na potrebe in želje
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vedno nadgradimo seznam
zaposlenih, ki bi želeli dostop
do izvidov preko MBX
sistema v kolikor bodo
izrazili željo in jo naslovili na
strokovnega direktorja.
Prav tako smo zaključili
projekt ošpice in izvedli
odvzem krvi zaposlenim, ki so
po izključitvenih kriterijih
spadali v skupino, kjer je
potrebno
preveriti
nivo
protiteles, Po pregledu prejetih
izvidov bomo o tem seznanili
vodstvo in izvedli cepljenje,
kjer bo potrebno.
Na delovnem sestanku so bila
predstavljena tudi neskladja na
področju okužb povezanih z
zdravstvom, ki so jih ugotovili
zunanji presojevalci v okviru
presoje. Sprejeli smo sklepe o
vsebini in
sprejetju že
predlaganih
korektivnih
ukrepov s strani odgovornih
oseb na področjih, kjer so
neskladja prisotna.
Mag. Emil Pal je na kratko
predstavil vsebino poročila
zadnje presečne študije na
področju okužb, ki je potekala
na nacionalnem nivoju konec
leta 2017. Mag Iztok Štrumbelj
nas je seznanil, da ima zbrane
podatke
o
epidemiološki
pojavnosti večkratno odpornih
mikroorganizmov
v
Pomurskem prostoru za leto
2017 in bi jih želel predstaviti
zdravnikom v okviru internih
izobraževanj. Člani KOBO so
se s predlogom strinjali.
Vsebino in časovnico bosta
koordinirala
mag. Iztok
Štrumbelj in ga. Jerneja Farkaš
Lainščak. Predvideni termini

Štev.: 832
bi naj bili v jesenskem času .
V okviru delovnega sestanka
smo
obravnavali
tudi
aktivnosti, ki jih izvajamo na
področju vodovodnega in
odtočnega sistema in so
potrebne
v
smislu
preprečevanja nastanka okužb
povezanih z zdravstvom, ki se
lahko širijo/nastanejo preko
teh sistemov. Aktivnosti na
tem področju koordinira in
izvaja sanitarna inženirka
Bojana Vodeb Mesarič v
sodelovanju
z
drugimi
službami
in
odgovornimi
osebami.
Marija Kohek,
M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s.
SOBO

ČESTITKA OB USPEŠNEM
ZAGOVORU DOKTORSKE
DISERTACIJE
Prim. dr. Maja Šeruga, dr. med.,
spec., je v petek, 6. 7. 2018 na
Medicinski fakulteti Univerze v
Mariboru uspešno zagovorila svojo
doktorsko disertacijo z naslovom
»Pomen
izbranih
genskih
polimorfizmov
pri
nastanku
diabetične ledvične bolezni pri
bolnikih s sladkorno boleznijo tipa
2«.
Ob dosegi doktorskega naziva ji
iskreno čestitamo in želimo veliko
strokovnih in raziskovalnih uspehov
še naprej.
Sodelavci Internega oddelka in
Vodstvo

1

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila Bojana Jerebic, mag. zdr. –
soc. manag., tema oddaje:
»Proces ZN v specialističnih
kirurških ambulantah«
- Varstvo pri delu in požarna
varnost

 Sreda:

- Varstvo pri delu in požarna
varnost

ZGODILO SE BO - ta teden

Misel
Najboljši del človekovega
življenja so njegova mala
brezimena in pozabljena dela,
dobrote in ljubezni.
»W.Wordsvorth«

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

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
Mojca Mertik, dr. med.,
specializantka anesteziologije,
reanimatologije
in
perioperativne
intenzivne
medicine, tema oddaje: »UZ
vodena regionalna anestezija«
- Predstavitev
doktorskega
študija programa Zdravstvena
nega na FZV Maribor (mala
sejna soba V. nadst. Krg. bloka)
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica V.nadst. Krg.
bloka)

 Sreda:
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica V.nadst. Krg.
bloka)

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.
388
1876
4,38
22
21
Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA
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