MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
1. SEJA STROKOVNEGA
SVETA
1.Seja strokovnega sveta je bila v
četrtek 6.9.2018.
Za sejo je bil predlagan in sprejet
naslednji dnevni red:
1.Pregled in potrditev zapisnika
zadnje seje;
2.Pregled
realizacije fizičnega
programa in sprejetje sklepov in
obvez za dosego 100 % realizacije
3.Kakovost v zdravstvu
- izvajanje akcijskega načrta o
akreditacijski presoji
4. Problematika bolnišničnih okuţb
5. Področje raziskav in izobraţevanj
v bolnišnici
6. Obnovitev paliativne oskrbe
7.Informacije, pobude, predlogi
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
K tč. 1:
Sprejme se zapisnik zadnje seje v
predloţeni obliki in vsebini
K tč. 2:
Z vsemi predstojniki akutnih
bolnišničnih oddelkov bo 7.9. ob
7.30 uri sestanek, kjer se bodo
sprejeli sklepi kako se bo dosegla
100 % realizacija. Dogovor tudi
o načinu vrednotenja preseganja
dela. Za ambulantni program pa se
predstojnike poziva, da
bo
program izpolnjen.
K tč. 3
Odgovorne osebe so dolţne
izvajati
ukrepe
v
okviru
opredeljenih
terminov
iz
akcijskega načrta za odpravo
neskladij zunanje presoje 2018.
K tč.4
Člani strokovnega sveta so se
seznanili z porastom bolnišničnih
okuţb
K tč. 5
Podobno
strategijo
z
organizacijo izobraţevanj ţelimo
nadaljevati tudi v jesensko-
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zimskem obdobju; prosimo za
pravočasno sporočanje terminov
izobraţevanj za prijavo pri
Zdravniški zbornici Slovenije.
- Strokovni svet podpira ureditev
garderobnih prostorov za študente
v 5. nadstropju kirurškega bloka s
postavitvijo omaric, ki jih je
moţno zaklepati
- Strokovni svet podpira razvoj
raziskovalne dejavnosti.
K tč.6
Člani strokovnega sveta so se
seznanili s ponovnim delovanjem
paliativne oskrbe.
K tč. 7
- projekt zdravniške zbornice –
izbira naj zdravnika v Pomurju
- obvestilo o podiplomskem
študiju managementa v zdravstvu
na Ekonomski fakulteti
- prof. dr. Mitja Lainščak, dr.
med., spec. bo postal koordinator
za razvrščanje pripravnikov za
kroţenje po oddelkih, kjer jih
bodo
prevzeli
in
vodili
predstojniki.
Prim.asist.Daniel Grabar,
dr.med.,spec.anest.
Strokovni direktor
Zapisala:
Jožica Viher,spec.javne uprave

8. SEPTEMBER-SVETOVNI
DAN FIZIOTERAPIJE
Svetovni

dan
fizioterapije
predstavlja
priloţnost,
da
predstavimo stroko bolnikom,
sodelavcem v timu oz. v
ustanovah in celotni druţbi. Od
leta 1996, ko smo ga obeleţili
prvič,pa vse do danes smo
vzporedno
predstavili
tudi
aktualno
zdravstveno
problematiko. Letos je to duševno
zdravje,na katerega lahko ugodno

Štev.: 841
vplivamo s telesno aktivnostjo,
tako na področju preventive,
kakor tudi zdravljenja duševnih
stanj in bolezni. Fizioterapevti s
svojim znanjem kompetentno
svetujemo in izvajamo telesno
aktivnost
pri
obvladovanju
duševnega zdravja. V letošnjem
nagovoru izpostavljamo:
-vadba
dokazano
učinkovito
vpliva na zdravljenje depresije
-ljudje z duševnimi teţavami so
bolj izpostavljeni tveganju slabega
zdravja
-dolgotrajno zdravljenje ostalih
bolezni ali stanj negativno vpliva
na duševno zdravje
-rezultati
zdravljenja
so
boljši,kadar vadbo izvaja za to
usposobljen zdravstveni delavec,
kot je to fizioterapevt
-fizioterapevti imamo pomemben
vpliv na obravnavo oseb z
duševnimi motnjami.
Fizioterapevti v SB MS smo del
Svetovne
zveze
za
fizioterapijo(WCPT), ki je bila
ustanovljena leta 1951 in zdruţuje
109 članic vsega sveta. V mesecu
septembru bomo fizioterapevti v
slovenskem prostoru obeleţili ta
dan z različnimi aktivnostmi. V
SB MS smo kot prilogo Modremu
dirkaču
dodali
zloţenko
Fizioterapija in duševno zdravje v
izdaji
Svetovne
zveze
fizioterapevtov.
Spoštovani sodelavci,vljudno vas
vabimo,da se nam v torek,
11.9.2018, med 10 in 11:30 uro,
pridruţite na stojnici v kleti
kirurške zgradbe,pred prostori
fizioterapije. Tam bomo izvajali
meritve zmogljivosti prijema, test
stoje na eni nogi, svetovali o
telesni aktivnost v povezavi z
zdravjem posebej za področje
duševnega zdravja. S svojo
navzočnostjo in sodelovanjem nas
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boste
podprli
v
naših
prizadevanjih za promocijo stroke,
skupaj pa bomo izpostavili
pomembnost vsakega člena v
timski obravnavi naših bolnikov in
varovancev.
S prisrčnimi in vedrimi pozdravi.
Fizioterapevti Splošne Bolnišnice Murska
Sobota
Metka Vlaj,glavna fizioterapevtka

ČESTITKA
Na Alma mater Europaea - ECM
je končal študij Tadej Kozar,
tehnik zdravstvene nege. Z
opravljeno diplomo si je pridobil
naziv - diplomirani socialni
gerontolog. Sodelavci pljučnega
oddelka mu ob tem dogodku
iskreno čestitamo.

VABILO NA
TRADICIONALNO
PROŠČENJE V
BOLNIŠNIČNO KAPELO
Vabimo vse zaposlene naše
bolnišnice, bolnike in njihove
svojce na tradicionalno proščenje
ob prazniku Povišanja sv. Kriţa,
ki ga bomo praznovali v
bolnišnični kapeli s sveto mašo, v
petek 14.09.2018 ob 14,00 uri .
Sveto mašo bo vodil Aljaţ Baša.
Dijaki Srednje zdravstvene šole
bodo poskrbeli, da se bodo
praznovanja lahko udeleţili tudi
bolniki, ki sami ne bodo mogli v
kapelo.
Vodstvo bolnišnice

KIRURŠKI POHOD NA
JERUZALEM

Pljučni oddelek

V naši bolnišnici cenimo napore
posameznika za doseganje čim
višjih
ciljev,
kajti
visoko
izobraţen kader je potencial na
katerem moramo in si upamo
graditi prihodnost naše bolnišnice.
Iskrene čestitke!
Vodstvo

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 4.
septembra 2018 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega predmet je »Odvoz
odpadkov
nastalih
pri
opravljanju
zdravstvene
dejavnosti«.
Številka
razpisa
je
JN006085/2018-B01,
rok
za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
8. oktobra 2018 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

Manueli Kuhar Makoter, dr.med.,
spec. in Kristjanu Šiško, dipl. zdr.
ter Jasni Šiško, dipl.m.s. za pomoč
pri organizaciji, vodenju in
pogostitvi. Vsi tokrat prisotni se
ţe veselimo naslednjega pohoda in
upamo, da nas bo še več.
Kolektiv kirurškega oddelka

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Renata Pleh, univ.
dipl. inţ. ţiv. tehn., vodja
bolnišnične prehrane in
dietoterapije tema oddaje:
»Prehrana pri kroničnih
nenalezljivih boleznih«

 Torek:
- Sestanek Delovne skupine
za standarde zdravstvene
nege

 Četrtek:
- 1. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota
V petek 7.9.2018 je bil za kirurški
oddelek organiziran pohod na
Jeruzalem. Ker smo obiskali
tokrat Prlekijo, nas je pred
začetkom pohoda pozdravila tudi
ţupanja Občine Ljutomer Olga
Karba. Pri ribnikih na Podgradju
nas je čakalo prvo okrepčilo s
prleško tünko s prilogami. Nato
smo se odpravili proti Jeruzalemu.
Pot nas je vodila mimo ribnikov,
po Jakobovi poti ob vinskih trtah,
ki so še dišale po zrelem grozdju,
skozi Ţelezne dveri do dvorca
Jeruzalem in do cilja v
Hermancih. Še na poti nas je
spremljala
harmonika.
Na
prečudoviti terasi ob razgledu, ki
je segal od goric pa vse do
Hrvaške in Madţarske, smo
uţivali ob odlični hrani in pijači.
Zaključili smo tudi s plesom ob
znanih melodijah, ki jih vsi
poznamo. Zahvala gre predvsem

ZGODILO SE BO - ta teden

 Torek:
- 9. seja Odbora bolnišnične
dejavnosti in Odbora osnove
zdravstvene
dejavnosti
Skupščine
Zdruţenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije, direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
in pomočnik direktorja za
poslovne zadeve
Marjan
Maček, univ. dipl. ekon.
- 6. seja strokovnega sveta
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN,
»Pomen
internega
strokovnega izobraţevanja v
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zdravstveni negi« predaval
bo
Igor
Bakan,
ZT,
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Petek:
- Tradicionalno proščenje ob
prazniku Povišanja sv. Kriţa
v bolnišnični kapelici
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.
472
1878
3,70
15
16

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
Ko se življenje spremeni
in postane težje, spremeni sebe
in postani močnejši
»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
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