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LETNIK : 16
ZAKLJUČNO SREČANJE
PROJEKTA VEČ IN ŠE
VEČ O DEMENCI
Socialna zbornica Slovenije je v
petek, 14. septembra 2018
organizirala zaključno srečanje
projekta Več in še več o demenci:
programi
izobraţevanja
in
osveščanja
za
obvladovanje
demence v slovenskem okolju.
Projekt je bil sofinanciran s strani
Ministrstva
za
zdravje,
v
partnerskem konzorciju z Domom
starejših Rakičan, Zdravstvenim
domom
Novo
mesto,
Zdravstvenim domom Murska
Sobota in Zavodom za pomoč
druţini na domu Vitica iz Gornje
Radgone pa je sodelovala tudi
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota.
Namen projekta je bil krepiti
transfer znanja in ključnih
poklicnih kompetenc strokovnih
delavcev in sodelavcev v verigi
oskrbe za osebe z demenco v
institucionalnih
in
domačih
okoljih, intenzivirati osveščanje
posameznih poklicnih in drugih
ciljnih skupin v lokalnem okolju
za oblikovanje osebam z demenco
prijaznega okolja ter prispevati k
zmanjševanju razlik v dostopnosti
do programov med posameznimi
slovenskimi regijami. Od januarja
2018 je bil v sklopu projekta
izveden program izobraţevanja in
osveščanja
za
obvladovanje
demence v vseh slovenskih
statističnih regijah (s pričetkom v
regiji z najvišjo vrednostjo
indeksa razvojne ogroţenosti Pomurska do regije z najniţjo
vrednostjo
tega
indeksa
Osrednjeslovenska, kar je bilo
strateško in razpisno izhodišče
Ministrstva za zdravje). Struktura
programa
izobraţevanja
in

DATUM : 24. 09. 2018
osveščanja je zaobjemala vidike
socialnega
dela,
psihiatrije,
nevrologije, zdravstvene stroke na
primarni
ravni,
socialno
gerontološke
vidike,
institucionalno okolje varstva
starejših, pomoč druţini na domu
oziroma socialno oskrbo ter
skupine za samopomoč in
prostovoljce. Ciljne skupine za
izobraţevanje so predstavljale
osebe, ki so (ne)posredno v stiku z
dementno
osebno
v
institucionalnem in/ali v domačem
okolju: strokovni delavci in
sodelavci v verigi oskrbe za osebe
z
demenco
pri
izvajalcih
socialnovarstvenih storitev za
starejše (institucionalno varstvo v
domovih za starejše in socialna
oskrba na domu, ki jo izvajajo
domovi za starejše), osebe z
demenco in njihovi svojci,
prostovoljci
ter
predstavniki
nevladnih organizacij s tega
področja. Pri izvedbi izobraţevanj
sta sodelovala Sabina Horvat, dr.
med., spec. nevrologije in prim.
asist. Daniel Grabar, dr. med.,
strokovni direktor.
V okviru zaključnega srečanja je
bila
pod
pokroviteljstvom
varuhinje človekovih pravic,
gospe
Vlaste
Nussdorfer,
predsednice Spominčice, gospe
Štefanije
Lukič
Zlobec
in
predsednika Socialne zbornice
Slovenije, mag. Naceta Kovača na
Socialni
zbornici
Slovenije
slavnostno odprta ţe 52. Demenci
prijazna točka. Več o projektu:
https://www.szslo.si/demenca
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr.med.

Štev.: 843
ERGONOMSKA DELAVNICA
ZA ZAPOSLENE V
ZDRAVSTVU IN
ZDRAVSTVENI NEGI

V
okviru
projekta
Vpliv
preventivne
vadbe
in
stabilizatorjev trupa na drţo telesa
pri obremenitvah, je v naši
bolnišnici 17.9.2018 potekala
Ergonomska
delavnica
za
zaposlene v zdravstvu
in
zdravstveni negi. Projekt so pod
mentorstvom doc. dr. Jadranke
Stričević in doc. dr. Davida
Haloţana
iz
Fakultete
za
zdravstvene vede izvedli, študenti
Fakultete za zdravstvene vede,
sodelovali so še študenti Pravne in
Ekonomske fakultete Univerze
Maribor.
Omenjena delavnica je bila
zaključek projekta, del katerega
sta v naši bolnišnici potekali
kvantitativna raziskava s pomočjo
anketnega
vprašalnika
o
obremenitvah med zaposlenimi in
kvalitativna raziskovalna metoda
opazovanja zaposlenih glede
obremenitev pri delu, ki bi lahko
povečali tveganje za nastanek
obolenj lokomotornega aparata.
Namen delavnice je bil predstaviti
zdravo in varno delovno okolje, z
namenom
preprečevanja
absentizma. Doc dr. Stričević je
predstavila pomen ergonomije pri
delu
zdravstvenih
delavcev.
Študenti pa so prikazali rezultate
ankete izvedene med zaposlenimi
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v naši bolnišnici v kateri
ugotavljajo, da imajo zaposleni
zaradi povečanih obremenitev
teţave, ki se kaţejo kot bolečine v
vratnem in ledvenem delu
hrbtenic, katerih posledica je
večkrat tudi odsotnost iz dela.
Zanimiv je
bil prispevek o
pravilnem delu z računalnikom,
predstavljen pa je bil tudi pravni
vidik
pravic
in
dolţnosti
delodajalca in zaposlenih glede
zagotavljanja varnega in zdravega
delovnega okolja.
V okviru delavnic smo naredili
nekaj vaj, s pomočjo katerih lahko
med delom razbremenimo vratni
vsaj vratni del hrbtenice, vaje pa
so predstavili tudi na priročni
zloţenki. V bolniški sobi smo se
naučili kako lahko s sodobnimi
ergonomskimi
pripomočki
zavarujemo našo hrbtenico. S
pomočjo posebne EMG naprave
pa smo udeleţenci delavnice imeli
moţnost izmeriti utrujenost mišic
vratnega dela hrbtenice.
Delavnica je potekala v prijetnem
in sproščenem vzdušju in nam
omogočila,
da
vsaj
malo
razumemo
in
prepoznavamo
vzroke nekaterih teţav pri delu,
obenem pa se moramo zavedati,
da sami lahko veliko storimo za
svoje zdravje in zdravje svoje
hrbtenice.
Anita Vogrinčič Černezel, dipl. med.
sestra, mag. zdrs.-soc. man.

OBVESTILO
Vsak drugi in četrti ponedeljek v
mesecu bo na Murskem valu
nova oddaja »Splošna bolnišnica
Murska Sobota na Murskem
valu«. V njej bodo predstavljene
aktualne teme in
novosti
bolnišnice. Gost prve oddaje, ki
je bila danes v ponedeljek
24.09.2018 je
bil
Zorancho
Trpkovski, dr.med., spec.inter.
Tema današnje oddaje je bila
predstavitev
odseka
za
endokrinologijo in diabetes.
Jožica Viher,spec.javne uprave

SISTEM UPRAVLJANJA Z
VARNOSTNIMI ODKLONI IN
TVEGANJI ZA VARNOST
PACIENTOV V ZDRAVSTVU
( PROJEKT SENSYS)
Minuli četrtek (20.9.) je na
Ministrstvu
za
zdravje
(v
nadaljevanju
MZ)
potekala
predstavitev novega
Sistema
upravljanja z varnostnimi odkloni
in tveganji za varnost pacientov v
zdravstvu
(v
nadaljevanju
sistema). Namen sistema je
zmanjšati število odklonov, ki se
zgodijo v času zdravstvene
obravnave pacienta. Bistvena
dodana vrednost sistema bo
vzpostavitev
moţnosti
informacijsko
podprtega
sporočanja varnostnih odklonov in
tveganj
za
vse
izvajalce
zdravstvene
dejavnosti,
vzpostavitev učenja in tako
učinkovitejše
preventivno
delovanje pri vseh izvajalcih
zdravstvene dejavnosti. Dr. Vesna
Zupančič iz MZ, ki je članica
delovne skupine omenjenega
projekta je izpostavila, da
dosedanji sistem sporočanja rabi
prenovo saj je bilo na MZ
sporočenih v tem letu samo 20
opozorilno nevarnih dogodkov,
kar je premalo saj je znano, da
izvajalci zdravstvene dejavnosti in
uporabniki v zdravstvu vsak dan
zaznavamo varnostne odklone in
tveganja, ki so neizogibni del
procesa zdravljenja. Izkušnje iz
tujine kaţejo, da lahko sistem, ki
omogoča prijavo odklonov in
tveganj, znatno pomaga pri
procesu
odprave
sistemskih
vzrokov, pri čemer je bistvenega
pomena to, da uporabniki sistemu
zaupajo. V novem sistemu bo
sporočanje odklonov moţno tudi
za uporabnika to je pacienta. Pred
uvedbo so ključni trije izzivi. Prvi
je priprava zakonske podlage, ki
bodo vsebovali ukrepe za zaščito
osebnih
podatkov,
omejen
vpogled v osebne podatke na
nacionalni ravni tako za paciente
kot sporočevalce, prav tako se
podatke v bazi ne bo smelo
uporabiti kot dokaz v kazenskem,

disciplinskem ali drugem sodnem
postopku. Drugi izziv bo priprava
spletne aplikacije za sporočanje in
obravnavo varnostnih odklonov v
VAR-NET, ki bo uveljavila
klasifikacijo
International
Classification for Patient Safety
(ICPS)
Infrastrukturo
bo
zagotovilo Ministrstvo za javno
upravo in MZ. Tretji izziv pa so
ukrepi na področju razvoja
varnostne kulture.
Zamenjava
sistema se pričakuje po letu
2020/21.
Mag. Zdenka Gomboc, koordinator
sistema vodenja kakovosti

DRUŢINI PRIJAZNO
PODJETJE

Splošna
Bolnišnica
Murska
Sobota se je odločila, da bo v
okviru
postopka
pridobitve
certifikata
Druţini
prijazno
podjetje, implementirala naslednje
ukrepe:
Ukrep 1: Fleksibilni delovni čas;
Delovni čas.
Ukrep 2: Izmensko delo; Delovni
čas.
Ukrep 3: Časovni konto; Delovni
čas.
Ukrep 4: Otroški časovni bonus;
Delovni čas.
Ukrep
5:
Odsotnost
brez
nadomestila plače zaradi izrednih
druţinskih razlogov; Delovni čas.
Ukrep 6: Tim za usklajevanje
poklicnega
in
druţinskega
ţivljenja; Organizacija dela.
Ukrep 7: Ukrepi za varovanje
zdravja; Organizacija dela.
Ukrep 8: Komuniciranje z
zaposlenimi; Politika informiranja
in komuniciranja.
Ukrep 9: Komuniciranje z zunanjo
javnostjo; Politika informiranja in
komuniciranja.
Ukrep 10: Raziskave med
zaposlenimi o usklajevanju dela in
druţine; Politika informiranja in
komuniciranja.
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Ukrep 11: Dan odprtih vrat;
Politika
informiranja
in
komuniciranja.
Ukrep 12: Izobraţevanje vodij na
področju usklajevanja dela in
druţine;
Veščine
vodstva
(strategija/filozofija vodenja).
Ukrep 13: Vključitev tematike
usklajevanja
poklicnega
in
druţinskega ţivljenja v letne
razgovore; Razvoj kadrov.
Ukrep 14: Prostor za sproščanje;
Storitve za druţine.
Eden izmed ukrepov je tudi anketa
o ukrepih za usklajevanje dela in
druţine. V ta namen je
pripravljena anketa, ki jo bodo
dobili naključno izbrani sodelavci
in prosimo, da jo izpolnijo in
odloţijo v nabiralnik mnenja,
pripombe pacientov,
ki so
nameščeni po oddelkih v zaprti
priloţeni kuverti. Ankete bo
obdeloval
zunanji
izvajalec
Ekvilib Inštitut.
Tim Družini prijazno podjetje

predmet so »Reagenti in potrošni
material za laboratorij«.
Številka
razpisa
je
JN006554/2018-W01, rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
19. oktobra 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
21. septembra 2018 objavljeno
javno naročilo po postopku
naročila male vrednosti, katerega
predmet so »Različne posode,
termoporti in termos posode za
napitke«.
Številka
razpisa
je
JN006564/2018-W01, rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
24. oktobra 2018 do 10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Ergonomska delavnica za
zaposlene v zdravstveni negi
v izvedbi profesorjev in
študentov
Fakultete za
zdravstvene vede Maribor
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bil mag. Dejan Majc, dr.
med., spec., namestnik vodje
Urgentnega centra,
tema
oddaje: »Obravnava bolnika
v Urgentnem centru«

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
11. septembra 2018 objavljeno
javno naročilo po postopku
naročila male vrednosti, katerega
predmet je »Nakup EMG
aparata s potrošnimi materiali«.
Številka
razpisa
je
JN006246/2018-W01, rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
25. septembra 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
21. septembra 2018 objavljeno
javno naročilo po postopku
naročila male vrednosti, katerega
predmet
so
»Osebni
računalniki«.
Številka
razpisa
je
JN006549/2018-W01, rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
9. oktobra 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
21. septembra 2018 objavljeno
javno naročilo po postopku
naročila male vrednosti, katerega

 Torek:
Izobraţevanje
za
zaposlene
v
Sluţbi
bolnišnične prehrane in
dietoterapije
na
temo:
»Potencialne poti širjenja
okuţb v kuhinji« predavala
je Renata Pleh, univ. dipl.
inţ. ţiv. tehn. in »Varna
uporaba
sredstev
za
sanitacijo
kuhinje«
predavala
je
Dominika
Ţagar, dipl. sanit. inţ.
- Delavnica – Higiena rok

 Sreda:
-

sprejema
bolnika
s
tuberkulozo« predavali sta
Tatjana Zadravec, dipl. m. s.
in Natalija Vičar, mag. zdr.
nege
- Delavnica – Higiena rok

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Zorancho Trpkovski, dr.
med., spec. je sodeloval v
radijski oddaji
Splošna
bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu; tema
oddaje: »Predstavitev odseka
za
endokrinologijo
in
diabetes«

 Torek:

Izobraţevanje
za
zaposlene
v
Sluţbi
bolnišnične prehrane in
dietoterapije
na
temo:
»Potencialne poti širjenja
okuţb v kuhinji« predavala
bo Renata Pleh, univ. dipl.
inţ. ţiv. tehn. in »Varna
uporaba
sredstev
za
sanitacijo
kuhinje«
predavala bo Dominika
Ţagar, dipl. sanit. inţ.
- 1. informativni sestanek
Oddelka za patologijo s
pogrebniki (knjiţnica V.
nadst. Krg. bloka)

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, na temo »Poporodna
depresija« predavala bo
Karolina Kovač, dipl. babica
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane (knjiţnica
V. nadst. Krg. bloka)

Darja Cigut
Tajništvo

Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, na temo »Protokol
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STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
510
2201
4,01
11
4

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
Včasih ne boš nikoli spoznal
prave vrednosti trenutka,
dokler ta ne postane spomin.
»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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