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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM : 11. 03. 2019                                          Štev.: 867 

 

CELOSTNA ZGODNJA 

OBRAVNAVA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI  

 
Člani multidisciplinarnega tima 

novega, z letošnjim letom 

ustanovljenega Centra za razvojno 

obravnavo otrok za področje 

Murske Sobote smo se udeleţili 

strokovnega izobraţevanja v ZD 

Maribor, ki je potekalo v sklopu 

projekta »Celostna zgodnja 

obravnava otrok s posebnimi 

potrebami in njihovih druţin ter 

krepitev kompetenc strokovnih 

delavcev«.  

Izvajalci pilotskih projektov na to 

temo so nam predstavili klinične 

poti in sodelovanja različnih sluţb 

ter tudi predstavitve različnih 

primerov. V tem sklopu so 

prikazani protokoli sodelovanja 

sluţb s primeri v praksi.  

Oblikovali smo skupine po 

strokovnih profilih, v katerih smo 

pripravili predloge storitev za 

ZZZS. Vrnili smo se z ogromno 

koristih informacij, ki jih moramo 

konstruktivno uporabiti tudi v 

naši ustanovi.  

 
Tatjana Sušec, fizioterapevt 

 s specialnimi znanji 

Jasmina Lovenjak, fizioterapevt 

 s specialnimi znanji 

 
 

5. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA SB MS 

 

V torek, 5. 3. 2019, je v knjiţnici 

kirurškega bloka potekala 5. seja 

strokovnega sveta SB MS z 

naslednjim dnevnim redom: 

1. Pregled in potrditev 

zapisnika 4. seje 

2. Novosti v Splošnem 

dogovoru 2019 

3. Priprava in prenova 

sanacijskih ukrepov za leto 2019 

4. Priprava programa in 

aktivnosti SB MS za obvladovanje 

čakalnih dob v letu 2019 

5. Pobude in predlogi 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

K tč.3: Strokovni svet se je 

seznanil z izhodišči Ministrstva za 

zdravje za pripravo in prenovo 

sanacijskih ukrepov. Do 18. 3. 

2019 morajo vsi oddelki poslati 1-

2 predloga za vsakega od 18 

izhodišč. 

K tč. 4: Strokovni svet se je 

seznanil z izhodišči Ministrstva za 

zdravje za pripravo »Programa in 

aktivnosti posameznega javnega 

zdravstvenega zavoda za 

obvladovanje čakalnih dob v letu 

2019«. Predlog programa morajo 

vsi oddelki poslati najkasneje do 

12. 3. 2019. 

V četrtek, 14. 3. 2019, ob 14. uri 

bo v knjiţnici kirurškega bloka 

skupni kolegij strokovnega sveta 

in strokovnega sveta za področje 

zdravstvene nege SB MS na temo 

sanacijskih ukrepov. Prisoten bo 

generalni direktor Direktorata za 

zdravstveno ekonomiko,  mag. 

Mirko Stopar, zato člane obeh 

strokovnih svetov naprošamo, da 

pripravijo vsa vprašanja, ki se 

porajajo v zvezi z izvajanjem 

sanacijskih ukrepov. 

 
Strokovni direktor: 

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med .,spec 

 

Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

   Odnosi z javnostmi 
 
 
 
 
 
 
 

SEKCIJA V 

MANAGEMENTU: 

SODELOVANJE KLINIČNO 

OKOLJE – 

IZOBRAŢEVALNE 

INSTITUCIJE 

 

7.3.2019 smo se v Brezovici pri 

Ljubljani udeleţili strokovnega 

srečanja Sekcije v managentu, ki je 

letos potekala na temo:  

Sodelovanje klinično okolje – 

izobraţevalne institucije. Kot 

prvi se je predstavil študent ZN, ki 

nam je podrobneje predstavil 

doţivljanje kliničnega 

usposabljanja s strani študentov 

ZN. Med pričakovanji in 

doţivljanji študentov na kliničnem 

usposabljanju so vsekakor razlike. 

Pomembno je podpreti vlogo 

mentorja, kar lahko zagotovi bolj 

kompetentne, samozavestne in 

sodelujoče bodoče strokovnjake. 

Naslednje predavanje je v nas 

spodbudilo razmišljanje o 

medgeneracijskem sodelovanju in 

hkrati tudi razlikah med 

generacijami. Medgeneracijske 

razlike zaznavamo v različnih 

komunikacijskih slogih, delovni 

etiki, odnosu do avtoritete, 

razumevanju timskega dela in 

osebne odgovornosti ter v odnosu 

do tehnologije. Te razlike lahko 

organizaciji prinesejo koristi, kot 

je npr. izboljšana zdravstvena 

oskrba pacientov, po drugi strani 

pa lahko zaradi teh razlik nastanejo 

tudi marsikateri konflikti, kar 

predstavlja nove izzive tako 

zaposlenim samim kot tudi 

vodstvu. Svoj vidik mentoriranja 

študentov pa je bil predstavljen 

tudi z vidika mentorjev. Pomen 

praktičnega usposabljanja v 

srednješolskem izobraţevanju je 

bil predstavljen z vidika srednje 

zdravstvene šole iz osrednje 
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slovenske regije. V naslednjem 

predavanju je bila predstavljena 

interakcija teorije, znanosti in 

prakse v akademskem 

izobraţevanju medicinskih sester. 

Cilj le te je, da je študent 

usposobljen za prenos teoretičnega 

znanja v prakso zdravstvene nege 

ter reševanje strokovnih, delovnih 

in drugih problemov, zlasti z 

iskanjem novih virov znanja in 

uporabo znanstvenih metod. V 

zadnjem predavanju je bila 

predstavljena uporaba negovalnih 

diagnoz-NANDA. V letu 2017 je 

izšel prevod taksonomije 

negovalnih diagnoz NANDA 

International definicije in 

klasifikacije 2015 – 2017. Uporaba 

novih negovalnih diagnoz bo 

spremenila obstoječi način dela v 

zdravstveni negi. Problemi pri 

implementaciji se kaţejo v tem, da 

klinična okolja na spremembo niso 

pripravljena. Potrebno bo pospešiti 

izobraţevanje diplomiranih 

medicinskih sester in za uspešno 

uvedbo zagotoviti elektronsko 

dokumentacijo zdravstvene nege. 

V zaključku je potekala okrogla 

miza: Kako dijake in študente 

zdravstvene nege motivirati, da 

bodo iskali izzive v poklicih na 

področju zdravstvene nege. 

Potekala je konstruktivna 

izmenjava mnenj vseh sodelujočih. 

Posebej zanimiva je bila praksa 

zdravstvenega doma iz primorske 

regije, ki ne sprejema pripravnikov 

s srednješolsko izobrazbo. Prišli so 

do zaključka, da so zaradi 

programa kroţenja v času 

pripravništva premalo prisotni v 

matični ustanovi. Hkrati pa za delo 

v zdravstvenem domu potrebujejo 

sestre z izkušnjami in tihim 

znanjem, ki ga pridobijo po 

določenih letih dela. 

 
Bojana Jerebic, mag.zdr.-soc.manag. 

Vodja ZN za področje kirurških dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENI RAZVOJNI 

FORUM 2019 

 

7. in 8. marca so se na 

Zdravstvenem razvojnem forumu 

2019 v Portoroţu sestali 

znanstveniki, izvajalci zdravstvene 

dejavnosti  vseh nivojev in 

poklicnih skupin, vodstveni 

delavci ter strokovnjaki za sistem 

zdravstvenega varstva. Udeleţili 

smo se ga tudi zaposleni iz naše 

bolnišnice. Razpravljali smo o 

izzivih na področju varnosti 

pacientov in kakovosti v 

zdravstvu. Ob zaključku 

dvodnevnih razprav je ekspertna, 

mednarodna skupina 

znanstvenikov in strokovnjakov 

povzela naslednja priporočila v 

obliki listine:  

1. Predanost kakovosti in 

obvladovanje tveganj sta bistveni 

sestavini zdravstvenega sistema, 

saj je to najboljši način, da se 

postavi drţavljana v ospredje. 

2. Varnost bolnikov ni 

razkošje in je najboljše jamstvo za 

dolgoročno finančno vzdrţnost 

sistema zdravstvenega varstva. 

3. Kakovost oskrbe mora biti 

vsakodnevna odgovornost vseh 

strokovnjakov v zdravstvu. 

4. Kakovost in varnost 

morata biti vodilno načelo pri 

povezovanju primarnega, 

sekundarnega in terciarnega 

zdravstvenega varstva s socialnim 

varstvom in skupnostjo. 

5. Obvezni študijski program 

medicinskih fakultet in fakultet za 

zdravstvo bi moral vključevati 

razvoj kompetenc na področju 

varnosti in kakovosti. 

6. Razvoj poklicne kariere 

vseh strokovnjakov v zdravstvu 

mora upoštevati, da je varnost 

ključni del kompetenc vsakega 

zdravstvenega delavca. 

7. Sedanji in prihodnji vodje 

ter direktorji zdravstvenih ustanov 

se morajo zavedati pomena 

področja varnosti in kakovosti in 

se ustrezno usposobiti. 

8. Zdravstvene zbornice in 

zdruţenja, društva bolnikov, 

civilna druţba in nevladne 

organizacije morajo biti vključene 

v širjenje usposabljanja in 

aktivnosti spodbujanja varnosti 

pacientov. 

9. Zagotavljanje varnosti v 

zdravstvu zahteva ustrezno in 

polno sodelovanje vseh deleţnikov 

zdravstvenega sistema, vključno s 

pacienti in civilno druţbo. 

10. Strateške odločitve v 

zdravstvu bi morale temeljiti na 

standardni opredelitvi podatkov, 

mednarodno primerljivih 

kazalnikih in javni dostopnosti 

podatkov v razumljivi in uporabni 

obliki. 

11. Inovacije in priloţnosti, ki 

jih prinaša razvoj tehnologij, 

robotike in umetne inteligence je 

potrebno izkoristiti za izboljšanje 

zdravstvenega varstva. 

12. Nove digitalne rešitve so 

pomembno orodje za doseganje 

najvišje moţne ravni varnosti 

pacientov. 

13. Prepoznava in promocija 

uporabe najboljših praks, ki 

presegajo drţavne meje, je 

ključnega pomena za izboljševanje 

zdravstvenega varstva in bi se 

morale izvajati tudi izven drţavnih 

meja. 

14. Mediji imajo pomembno 

vlogo pri spodbujanju kulture 

varnosti pacientov in kakovosti v 

zdravstvenem varstvu ter so 

pomemben deleţnik javnosti pri 

zagovarjanju politike 

zdravstvenega varstva, ki v 

ospredje postavlja drţavljana. 

 
Listino o kakovosti in varnosti v 

zdravstvu v Portorožu je pripravil 

programski odbor konference in 

pregledala skupina strokovnjakov. Več 

informacij lahko najdete na spletni 

strani  

https://www.planetgv.si/zdravstveni-

razvojni-forum 

 
Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje 

Mag. Jožef Sever, dipl. zn. 
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ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bil asist. Satar 

Baghrizabehi, dr. med., spec.  

oftalmolog, tema oddaje: 

»Biološka zdravila v  

okulistiki«. 

- 11. seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

Zdruţenja zdravstvenih  

zavodov Slovenije, direktor 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int.  

- 1. izredna seja  Stalne 

delovne skupine za 

bolnišnično zdravstveno 

nego, Nataša Kreft, mag. zdr. 

– soc. manag.  

 Torek:  
- 5. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota.  

 Sreda: 
- Delovno srečanje Delovne 

skupine za  interne standarde.  

 Četrtek: 
- V sklopu osme 

Raziskovalne injekcije je 

predaval dr. Radenko 

Koprivica, dr. med., spec.  

kirurg. Naslov predavanja 

»Sodobno zdravljenje 

karotidne bolezni – CEA in 

CAS: kompetitivni ali 

komplementarni metodi?«.  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Delovni sestanek Delovne 

skupine za kategorizacijo  

(šola za starše, III. nadst. 

Gin. – porod. odd.). 

 Torek:  
- Izobraţevanje vodstvenih 

delavcev zdravstvene nege 

na temo: »Krepitev odnosov 

in preprečevanje ter 

upravljanje  kriznih situacij v 

bolnišnici«, predavateljica 

dr. Damjana Pondelek, 

strokovnjakinja na področju 

managementa (RIS Dvorec 

Rakičan). 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Otitis pri 

otrocih«, predaval bo Gorazd 

Kovač, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.). 

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zadovoljstvo pacientov 

z obravnavo na dializi 

(predstavitev diplomske 

naloge)«, predavala bo: 

Darja Crnkovič, dipl. m. s.  

(knjiţnica, V. nadst.  krg. 

bloka).  

- Strokovni seminar Odseka 

za kardiologijo z naslovom: 

»Primerjalna analiza hsTnT 

in hsTnl«, predavala bosta 

prof. dr. Mitja Lainščak, dr. 

med. spec. interne medicine 

in spec. kardiologije z 

vaskularno medicino: 

»Troponin v klinični praksi« 

in mag.  Ivica Nikolajević, 

dr. med., spec. int. med.: 

»Kaj bom spremenil v svoji 

klinični praksi?« (konzilij 

Odseka za kardiologijo v 

pritličju Internega oddelka). 

 Četrtek: 
- Skupni kolegij strokovnega 

sveta  in strokovnega sveta 

za področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

-  Stojnica ob Svetovnem 

dnevu ledvic (avla krg. bloka).  

 Petek: 
- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo,  z 

naslovom  »Konzervativno 

zdravljenje rupture ahilove 

tetive«, predaval bo Franjo 

Kljajić, dr. med., spec. 

ortoped, predstojnik Odd. za 

ortopedijo (konzilij Oddelka 

za ortopedijo). 

 
     Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
372 

ŠTEVILO   B O D: 2109 

LEŢALNA DOBA: 4,99 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
8 

DOJEČE MATERE - BOD:      14 
 

 

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 

 

Pogum je najpomembnejša 

človeška lastnost, saj je podlaga 

 za vse druge vrline.  

(Winston Churchil) 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.sb-ms.si/

