MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17

MOBILNA ZDRAVSTVENA
NEGA 2018
Mobilna zdravstvena nega skrbi
za izvajanje internih prevozov
pacientov glede na potrebe
naročnikov
(oddelki,
ambulante, diagnostika, ipd.).
Cilj mobilne zdravstvene nege
je učinkovit in varen prevoz za
paciente
ter
njihove
spremljevalce.
Ena
izmed
pozitivnih posledic mobilne
zdravstvene nege je manjša
odsotnost medicinskih sester
oziroma večja prisotnost le teh
na oddelkih. Kot je razvidno iz
tabele 1, je bilo v letu 2018 s
strani mobilne zdravstvene nege
opravljenih 32.200 transportov.
Največ klicev je bilo iz
Kirurškega oddelka. Zaradi
preobremenjenosti pa smo
morali
odpovedati
3.478
transportov.
Veliko število
opravljenih transportov pomeni,
da so zaposleni preko javnih del
veliko doprinesli k izboljšanju
samega procesa zdravstvene
nege.
(Tabeli v prilogi)
Bojana Jerebic,dipl. m. s.,mag. zdr.soc. manag.
Renata Bagari, koordinator Mobilne
zdravstvene nege

URGENTNI CENTER
ZNOVA POMAGAL
Minulo soboto so sodelavci iz
UC ponovno na pobudo
Romane Rotdajč, dr. med.,
spec. in sodelavke Ksenje

Štev.: 860

DATUM : 21. 01. 2019
Mesarič
strnili vrste in
priskočili na pomoč Juretu iz
Bogojine,
kateremu
je
razdejanje v hiši povzročila
eksplozija plinske jeklenke.
Njegova mama
je začasno
nameščena
na
Negovalni
oddelek po hudi opeklinski
poškodbi. Jure je sam v hiši in
mu je pomoč bila dobrodošla
pri
odstranjevanju
starega
pohištva, polaganju laminata in
čiščenju. Nekateri sodelavci, ki
se fizično niso udeleţili akcije
pa so prispevali prispevke v
obliki manjših gospodinjskih
pripomočkov in drobne opreme.
Prav tako
hvala vodstvu
bolnišnice, ki so priskočili na
pomoč tako, da so lahko
sodelavci v pralnici poskrbeli
za pranje in čiščenje oblek.
Vsem še enkrat iskrena hvala,
predvsem pa sem ponosna na
kolektiv, ki prepozna stisko
ljudi in pomaga.
Mag. Marija Zrim, dipl. m. s.
Vodja zdrav. nege v UC

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:







JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
18. januarja 2019 objavljeno javno
naročilo, katerega predmet je
»Papirna konfekcija«.
Številka
razpisa
je
JN000275/2019-W01,
rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
29. januarja 2019, do 10. ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon.
Strokovna sodelavka za JN

- Delovni sestanek oţjega
strokovnega kolegija
Marija
Kohek,
M.
Sc.(Avstrija), dipl. m. s., je
sodelovala v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu;
tema oddaje: »Gripa v
Splošni bolnišnici Murska
Sobota«
Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Osteomielitis« predaval je
Dominik Lanjšček, dr. med.
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Darovanje organov –
kaj oz. koliko o tem vemo
zaposleni
v
Splošni
bolnišnici Murska Sobota«,
predavala je Sanja Andrejč,
dipl. m. s., koordinatorka
donorskega programa
Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane
Projekt
PODN
(Prepoznavanje odvisnosti,
duševnih motenj in nasilja v
obporodnem obdobju)

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Andreja NEMEC, dr.
med.,
specializantka
pediatrije,
tema oddaje:
»Gripa pri otrocih«
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Torek:
- Strokovno izobraţevanje o
Drţavnem
presejalnem
programu
za raka dojk
DORA (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka) od 14. do 16. ure
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Motnje
ritma«, predavala bo Helena
Klar, dr. med. (predavalnica
na Otroškem odd.)
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Paliativna oskrba –
Paliativna zdravstvena nega,
vključevanje in koordiniranje
obravnave
pacientov
v
paliativni oskrbi«, predavala
bo Marija Flisar, mag. zdr.
nege (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka)

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

Darja Cigut
Tajnistvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP
(evid. primeri):
ŠTEVILO B O D:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE - BOD:

482
2142
3,87
21
6

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel

Po svetu pustošijo nesreče
- vojne in bolezni,
potresi, poplave in požari
- toda vedno jim sledijo
pogumna dejanja in skrb.
Charlotte Gray
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