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3. STROKOVNO
SREČANJE TMS
7. 2. 2019 sva se s sodelavko mag.
Marijo Zrim, dipl. m. s. udeleţila
3. strokovnega srečanja TMS
(triaţnih
medicinskih
sester/zdravstvenikov),
ki
je
potekalo v Ljubljani. V Sloveniji
imamo ţe 128 TMS s končanim
izobraţevanjem; 317 je pa skupno
število TMS. Iz podatkov za
prejšnja leta smo izvedeli, da
predstavlja zelena triaţna oznaka v
povprečju okoli 65 % triaţiranih
pacientov, medtem, ko je število
rumeno triaţiranih pacientov okoli
26 % - ti podatki veljajo za vseh 10
UC v Sloveniji. Te številke nam
kaţejo, da so UC postali
»pribeţališče« vseh pacientov,
kateri bi lahko obravnavo opravili
pri
izbranih zdravnikih. V
nadaljevanju smo izvedeli kako
vpliva obnova NMP na triaţo v
UC; iz podatkov je bilo razbrati, da
se je s prenosom deţurnih sluţb v
UC močno povečalo tudi število
pacientov, kateri obiskujejo UC.
Trend za enkrat kaţe naraščanje
števila obiskov, kar posledično
močno obremenjuje UC po vsej
Sloveniji. Predstavili so nam
pomen pravilne predaje pacienta in
njegove dokumentacije s strani
NMP.
Kot
smo
ugotovili,
predstavlja največji problem še
vedno
komunikacija
med
primarnim
in
sekundarnim/terciarnem nivojem.
Obnovili smo tudi znanje iz
področja pediatričnega bolnika,
predvsem kako otroke opazovati in
komunicirati njihovi mladosti
primerno. Iz področja infektologije
smo se seznanili s področjem
posebnih tveganj za okuţbo –
predvsem febrilna stanja, katera
spremljajo koţni izpuščaji. Tukaj
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je velik poudarek na pravilni
uporabi zaščitnih sredstev in
prostora za izolacijo. Za obnovitev
znanja so nam inštruktorji MTS
predstavili tudi nekaj zanimivih
primerov. Na koncu srečanja smo
se seznanili s pravnim vidikom
odgovornosti TMS.
Med srečanjem smo izmenjali
svoje izkušnje z drugimi TMS,
seznanili smo se z delom drugih
UC in si za naslednje srečanje
obljubili nove izmenjave in upamo
tudi izboljšave na področju dela v
UC.
Robert Ilić dipl. zn.
Urgentni center

Blanka Rajh, dipl. m. s.., univ. dipl.org.,
pooblaščenka za preprečevanje in
obvladovanje
trpinčenja na delovnem mestu

ČESTITKA
Mojca Horvat, dr. med. je dne 21.
2. 2019 opravila specialistični
izpit
iz
anesteziologije,
reanimatologije in perioperativne
intenzivne medicine.

Ob pomembni prelomnici v
poklicnem ţivljenju ji izrekamo
iskrene čestitke in ţelimo veliko
strokovnih uspehov in izzivov
na poklicni poti.
Sodelavci Oddelka za perioperativno
medicino

Čestitkam se pridruţuje
vodstvo bolnišnice.

Ena oseba je prosila za pogovor v
zvezi s trpinčenjem na delovnem
mestu, vendar se ni ţelela
izpostavljati in se za uradno
prijavo ni odločila.
V novembru 2018 je bilo izvedeno
interno strokovno izobraţevanje
(organizirano v okviru »modrih
sred«) o nasilju na delovnem
mestu.
V marcu 2019 se načrtuje udeleţba
enodnevnega seminarja na temo
Kako z ustrezno komunikacijo
presekati krog trpinčenja in
nadlegovanja na delovnem mestu
(mobing).

tudi

POROČILO, KI SE
NANAŠA NA TRPINČENJE
NA DELOVNEM MESTU,
ZA LETO 2018
V letu 2018 ni bilo nobene uradne
prijave trpinčenja na delovnem
mestu.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Delovni sestanek oţjega
strokovnega kolegija
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Dominika Novak
Pihler, dr. med., spec.
nevrologije, tema oddaje:
»Epilepsija,
EEG
in
zdravljenje«

 Sreda:
- Predstavitev poklicev za
dijake Gimnazije Murska
Sobota
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Priprava pacienta na
MR preiskavo«, predaval je
Goran Gorenji, dipl. ing.
radiologije
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ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Mojca Horvat, dr. med.,
spec.
anesteziologije,
reanimatologije
in
perioperativne
intenzivne
medicine, bo sodelovala v
radijski oddaji
Splošna
bolnišnica Murska Sobota na
Murskem valu; tema oddaje:
»Anesteziologija,
reanimatologija
in
perioperativna
intenzivna
medicina«

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

381
2021
4,53
12
28

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

 Torek:
- Strokovno izobraţevanje
»Sporočanje slabe novice in
odnosi do soljudi v stiski«,
predaval bo pater Toni
Brinjovc, dipl. fizioterapevt
in
univ.
dipl.
teolog
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka)
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Akutni
bronhiolitis«, predavala bo
Barbara Farič, dr.
med.,
spec. pediater (predavalnica
na Otroškem odd.)

Misel

Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o
prihodnosti, osredotoči se na
sedanji trenutek.
(Buda)

 Sreda:
- 9. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota (knjiţnica, V.
nadst. krg. bloka)
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN (Modra sreda) –
ODPADE

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

 Četrtek:

- 1. seja strokovne komisije
Urgentnega centra Splošne
bolnišnice Murska Sobota
(konzilij Urgentnega centra)
- Delovni sestanek Delovne
skupine
za
področje
zdravstvene
nege
za
obvladovanje
okuţb
povezanih z zdravstvom
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka)
Darja Cigut
Tajnistvo

2

