MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17
VPOGLEDOVANJE V
ZDRAVSTVENO
DOKUMENTACIJO
Varstvo zdravstvenih podatkov v
Sloveniji je ustavno varovana
pravica, saj ustava zagotavlja
varstvo osebnih podatkov in
prepoveduje uporabo le-teh v
nasprotju z namenom njihovega
zbiranja. Prav tako varstvo
zdravstvenih podatkov zahtevajo
vse zdravniške etične listine od
najstarejše-Hipokratove
prisege
dalje in kodeksi zdravstvenih
delavcev.
O
zavezanosti
k
poklicni
molčečnosti vseh delavcev v
zdravstvu
in
varovanju
zdravstvenih
podatkov
nas
natančno zavezujejo 51. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti,
44. in 45. člen Zakona o
pacientovih pravicah, 51., 52. in
53. člen Zakona o zdravniški
sluţbi, Kodeks zdravniške etike,
Kodeks etike v zdravstveni negi in
oskrbi ...
V zdravstveno dokumentacijo
lahko vpogledujejo le tisti
zdravniki (in drugo zdravstveno
osebje), ki sodelujejo v postopku
zdravljenja in podatke potrebujejo
za opravljanje svojega dela ter
tiste osebe, ki določene osebne
podatke
potrebujejo
zaradi
kakšnega drugega upravičenega in
zakonitega razloga, povezanega z
opravljanjem njihovih delovnih
nalog. Pri slednjih gre zlasti za
primere, ko je obdelava podatkov
potrebna za zaščito ţivljenjskih
interesov posameznika in kadar ta
ni fizično ali pravno sposoben dati
privolitve, kadar sodišča izvajajo
svojo sodno pristojnost, kadar
potrebujejo podatke za namene
preventivne
medicine,
oceno
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delovne sposobnosti zaposlenega,
za
zdravstveno
diagnozo,
zagotovitev oskrbe ali iz razlogov
javnega interesa, če gre denimo za
zaščito pred resnimi čezmejnimi
tveganji za zdravje.
Namerno
vpogledovanje
v
zdravstvene podatke pacientov
zgolj iz radovednosti oziroma
nepotrebno
»brskanje«
zdravstvenih
delavcev
po
zasebnosti pacientov predstavlja
hudo kršitev.
Za prekršek nezakoniti vpogled v
zdravstveno dokumentacijo lahko
Informacijski
pooblaščenec
praviloma izreče globo v višini
4170 evrov za odgovorno pravno
osebo in 830 evrov za odgovorno
osebo pravne osebe.
Skupni cilj nas vseh mora biti, da
do takšnih zlorab ne prihaja.
Morebitni nedovoljeni vpogledi
bodo po priporočilih pristojnih
drţavnih
organov
ostro
sankcionirani.

Štev.: 870
Kovač iz Murska Sobote. Pevci so
se s čudovitim petjem in
zanimivim
izborom
pesmi
dotaknili vsakega izmed prisotnih.
Srečanje se je nadaljevalo ob
izvrstni pogostitvi v bolnišnični
jedilnici. Srečanja se je udeleţilo
veliko
število
nekdanjih
zaposlenih, ki so obujali spomine
ter delili pretekle ter sedanje
izkušnje.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

MEDNARODNA
KONFERENCA: 4.
DIABETOLOŠKI DNEVI ,
Kruševo- Makedonija

Vodstvo

TRADICIONALNO
SREČANJE UPOKOJENCEV

Minuli torek je bilo v naši
bolnišnici tradicionalno srečanje
upokojencev. Prijetno druţenje se
je pričelo v kletni avli kirurškega
bloka s tradicionalnim koncertom
Mešanega pevskega zbora Štefan

Od 29. 3. do 31. 3. 2019 se je v
Kruševu
odvijala mednarodna
konferenca, kjer so bile s strani
mednarodno
priznanih
strokovnjakov predstavljene nove
posodobljene
smernice
v
zdravljenju sladkorne bolezni,
vključno z najnovejšo terapijo.
Prav tako je bila
osvetljena
problematika
razseţnosti
naraščanja sladkorne bolezni in
zdravljenje dejavnikov tveganja
(arterijska
hipertenzija,
hiperlipidemija, debelost …).
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Predstavljene so bile še ostale
zanimive teme: inzulinske črpalke
, gestacijski diabetes, retinopatija,
edukacija sladkornih bolnikov.
V veliko čast mi je bilo, da me je
organizacijski odbor Zdruţenja
endokrinologov in diabetologov
Makedonije povabil k sodelovanju.
Kot predavatelj sem predstavil
klinične
izkušnje
zdravljenja
sladkorne bolezni z novo sodobno
terapijo-SGLT-2 zaviralci, ki zdaj
prihajajo na makedonsko trţišče.
V veliko veselje mi je bilo, da sem
lahko svojim kolegom ob tej
priloţnosti prenesel svoje klinične
izkušnje in znanje. S ponosom sem
predstavil našo učno bolnišnico,
delo in napredek našega endodiabetološkega odseka.
Deleţen sem bil številnih pohval
za delovanje našega tima pri
celostni
obravnavi sladkorne
bolezni. Posebno zanimanje je bilo
v zvezi našim projektom za
mutidisciplinarno
obravnavo
sladkornih
bolnikov
in
povezovanje v Pomurski regiji.
Zorancho Trpkovski dr. med., spec.
vodja odseka za endokrinologijo in
diabetologijo

Simpozij istraživačkih radova u
sestrinstvu Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo
Osijek z mednarodnim
sodelovanjem

30. marca je v Čakovcu, v Dvorani
Scheier potekal prvi simpozij na
temo raziskovanja v zdravstveni
negi
z
naslovom
»Izzivi
raziskovanja
v
zdravstveni
negi«.

Simpozij
je
bil
odlično
organiziran,
sodelovali
so
strokovnjaki
s
področja
zdravstvene nege širom Hrvaške,
povabljeni pa smo bili kot aktivni
predavatelji v plenarnem delu.
Predstavili smo prispevek z
naslovom
Uporaba posebnih
varovalnih ukrepov v Splošni
bolnišnici Murska Sobota (Practice
in the implementation of physical
restraint in Murska Sobota General
Hospital.)
Raziskovanje v zdravstveni negi je
opredeljeno
kot
sistematični,
objektivni proces analize in
pojavov, ki so zanimivi za
zdravstveno
nego.
Raziskave
prispevajo k razvoju poklicev
zdravstvene nege, vključno s
prakso,
izobraţevanjem,
administracijo in informacijsko
tehnologijo.
Raziskovanje zdravstvene nege se
običajno izvaja s kvantitativnimi
ali kvalitativnimi raziskovalnimi
pristopi. Osnovne prednosti enega
pristopa
so
pomanjkljivosti
drugega. Zato je pri načrtovanju
raziskave potrebno glede na pogoje
in okoliščine ter cilj raziskave
izbrati
ustrezen
raziskovalni
pristop ali jih zdruţiti.
Medicinske
sestre/tehniki
in
študenti pričakujejo, da bodo
razumeli, ovrednotili in izvedli
raziskave za okrepitev temeljev
poklica, kar na koncu prispeva h
kakovostni zdravstveni negi na
podlagi znanstvenih dokazov.
Znanje, pridobljeno z raziskavami,
podpira strokovni in osebni razvoj
medicinskih sester/tehnikov in
študentov. Vsaka medicinska
sestra/tehnik in učenec bi se
morala
vprašati:
»Ali
naj
posredujem, ker mi je nekdo
povedal? Kakšni so dokazi? Ali je
ta intervencija učinkovita in
temelji na sodobnih znanstvenih
dokazih?«
Končni cilj raziskave je razviti in
razširiti znanje zdravstvene nege
kot profesije.
Predstavitev
raziskovalnih
člankov
v
zdravstveni negi je eden od
primerov, ki prispevajo k temu, da

zdravstvena
nega
resnično
prispeva
k
spremembam,
izboljšavam
in
razvoju
zdravstvenega varstva.
Raziskovanje in prispevek k
znanosti zdravstvene nege je
moralna in etična obveznost
vsakega študenta in medicinske
sestre/tehnika.
Pozdravila nas je tudi predsednica
Zbornice medicinskih sestara
Hrvaške ga. Tanja Lupieri. Ob
druţenju v odmorih, v katerih so
nas pogostili z njihovimi lokalnimi
dobrotami, pa smo izmenjali
primere naših praks, navezali stike.
V Čakovcu so bili vsi zelo
gostoljubni, za zelo lep kulturni
program pa je poskrbel zbor
medicinskih
sester
njihove
zbornice.
Viš. pred. Metka Lipič Baligač, dipl. m. s. ,
mag. zdr. nege

PRVI DELOVNI
SESTANEK ČLANOV
KOBO
V ponedeljek, 25. marca
je
potekal prvi
delovni sestanek
članov KOBO
v letu 2019.
Osrednja tema sestanka je bila
predstavitev
epidemiološke
pojavnosti večkratno odpornih
mikroorganizmov v kliničnih in
nadzornih kuţninah v letu 2018.
Prisotni člani smo bili enotnega
mnenja, da je področje kljub
oviram na področju zagotavljanja
ustreznih pogojev izolacije in na
področju zagotavljanja človeških
resursov
relativno
dobro
obvladovano. Kljub vsemu ne gre
zanemariti dejstva, da se je v letu
2018 tudi v naši ustanovi
pojavnost hujših odpornih sevov
povečala, sicer več v nadzornih,
določen deleţ pa ţal tudi v
kliničnih kuţninah. Ključe podatke
v številkah bo mag. Štrumbelj v
sodelovanju z dr. Palom v mesecu
aprilu predstavil tudi na oddelčnih
zdravniških sestankih ob jutranji
predaji sluţbe. Predstavljene bodo
tudi novosti in spremembe na
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področju razlage občutljivosti na
antibiotike, kar bo prav tako tema
predavanja za zdravnike. V okviru
sestanka smo obravnavali tudi
predstavitev pilotnega projekta na
odtočnem cevju v kirurški stavbi.
Projekt izvajamo z namenom
odstranjevanja oblog na odtočnih
ceveh. Rezultate o uspešnosti
bomo pridobili z mikrobiološkimi
potrditvami o uspešnosti ter z
optičnim pregledom cevja po
zaključku. Gre za projekt, ki bo
dobra
osnova
za
pripravo
investicijskega načrta za sanacijo
vodovodno-odtočnega sistema na
nivoju celotne bolnišnice v
prihodnosti. Prav tako smo na
delovnem sestanku predstavili
novosti in zahteve za dodatne
aktivnosti v okviru programa
cepljenja in vnosa podatkov na
način, ki bo kompatibilen z eRCO. Na oddelkih/ambulantah,
kjer v bolnišnici izvajamo
kakršnokoli cepljenje bolnikov ali
zaposlenih, je po navodilih NIJZ
potrebno po cepljenju vnesti v
bolnikovo dokumentacijo tudi
zahtevane podatke. Prednosti
uporabe celovitega sistema s
takšnim načinom vnosa podatkov
bodo v prihodnosti omogočale
večjo in laţjo sledljivost vseh
cepljenih drţavljanov Slovenije na
vseh
nivojih
zdravstvenega
varstva. Dotaknili smo se tudi
aktivnosti, ki bodo potekale v
okviru promocije higiene rok in so
celoletni projekt, ki je usmerjen v
dvig doslednosti razkuţevanja in
drugih ukrepov higiene rok na
nivoju celotne bolnišnice. Med
temi aktivnostmi so letos v
ospredju
izobraţevanja
in
kontinuiran
nadzor
po
metodologiji »5 trenutkov za
higieno rok« s predstavitvijo
podatkov v internem glasilu. Pri
tem je za interpretacijo podatkov
pomembno vedeti, da smo
opazovalcem podali 1 skupni
imenovalec:
enako
število
opazovanj v navedenem obdobju
(8
opazovanj/mesec).
Tokrat
objavljamo podatke treh najbolj
uspešnih oddelkov, v prihodnje
bodi objavljeni še drugi rezultati.

Tabela 1: Največja doslednost higiene rok
po oddelkih za prvo tromesečje ( januarmarec) 2019

ODDELEK

DELEŽ
DOSLEDNOSTI
HIGIENE ROK

ORL
INFEKCIJSKI
ODDELEK

97,10%

PLJUČNI ODDELEK

90,28 %

92,08%

Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija), dipl.m.s.

KAKO Z USTREZNO
KOMUNIKACIJO
PRESEKATI KROG
TRPINČENJA IN
NADLEGOVANJA NA
DELOVNEM MESTU
Minuli četrtek sem se v Ljubljani
udeleţila seminarja Kako z
ustrezno (asertivno) komunikacijo
presekati krog trpinčenja in
nadlegovanja na delovnem mestu
(mobing).
Seminar je potekal v dveh delih. V
prvem delu je predavateljica Klara
Ramovš spregovorila o vrstah
komunikacije,
od
agresivne,
pasivne do manipulativne. Rdeča
nit njenega predavanja je bila
asertivna komunikacija, v kateri se
udeleţenci znajo uveljaviti, stati za
svojimi ţeljami in potrebami,
hkrati pa znajo in zmorejo
spoštovati
sebe
in
druge
udeleţence v pogovoru. Poudarila
je pomen dejavnega poslušanja,
doseganja
kompromisov
in
pozitivnega notranjega dialoga. V
drugem delu seminarja je Doroteja
Lešnik Mugnaioni, ki se ţe vrsto
let ukvarja s trpinčenjem oziroma
mobingom na različnih področjih
(v šolstvu, zdravstvu), predstavila
kaj mobing je in kaj ni. Izpostavila
je izrazito negativne/uničujoče
posledice tega pojava tako za
posameznike kot za celotne
delovne time ter za širšo druţbo in
vpliv mobinga na zmanjšanje
učinkovitosti organizacije. Na
primeru smo se učili kako je
moţno
trpinčenje/mobing

preprečiti oziroma pravočasno
prekiniti s pravilnimi odločitvami
in pripravljenostjo vseh udeleţenih
do
pozitivnega
dialoga.
Udeleţencev
na
seminarju
številčno ni bilo veliko, kar nam je
omogočilo bolj pristen medsebojni
stik
in
veliko
aktivnega
sodelovanja
tekom
celotnega
seminarja.
Blanka Rajh, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Pooblaščenka za preprečevanje in
obvladovanje trpinčenja na delovnem
mestu

ZDRAVJE
MIGRANTOV
V preteklem tednu sem se udeleţil
dvodnevnega usposabljanja za
zdravstvene delavce in socialne
delavce v Ljubljani v hotelu Slon,
ki
je
potekalo
v
okviru
mednarodnega
razpisa
TRAIN4M&H na področju zdravja
migrantov.
Usposabljanje
so
izvajale slovenske strokovnjakinje
na področju zdravstvene oskrbe in
socialnega dela.
Izpostavljeni so bili
ključni
dejavniki zdravja pri migrantih–
dostop do minimalne osnovne
hrane in do pitne vode, do
osnovnega zatočišča, do zdravih
poklicnih in okoljskih razmer,
izobraţevanje in dostop do
informacij v zvezi z zdravjem ter
dostop do zdravstvenega varstva.
Predstavljene so bile tudi ključne
ovire pri zdravstvenih storitvah za
migrante in sicer pravni status in
zakonodajne ovire, pomanjkljivo
znanje
o
pravicah
in
zdravstvenemu sistemu v drţavi
gostiteljici, jezikovna ovira in
kulturne razlike.
Drugi dan usposabljanja je bil
namenjen duševnemu zdravju
migrantov, psihološki prvi pomoči
in o skrbi zase in za zaposlene ter
za obvladovanje stresa.
Pomembno je, da so zdravstveni
delavci in ostali člani ekipe na
terenu zadostno usposobljeni, da
znajo poskrbeti za zdravje in
potrebe migrantov, pri tem je
3

pomembna tudi skrb zase in
pravilno obvladovanje stresa v
sluţbi.



Boštjan Pelcar dipl .zn.
Urgentni center

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
26. marca 2019 objavljeno javno
naročilo, katerega predmet je
»Monitor in defibrilator za
angiografijo«.
Številka
razpisa
je
JN001752/2019-W01,
rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
8. aprila 2019, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
29. marca 2019 objavljeno javno
naročilo, katerega predmet je
»Letna obnova in nadgradnja
obstoječih
licenc
za
informacijsko varnost«.
Številka
razpisa
je
JN001882/2019-W01,
rok za
oddajo e-ponudb pa najpozneje do
10. aprila 2019, do 10. ure.

ZGODILO SE BO - ta teden





mag. Andreja Stepanovič, univ. dipl. ekon.
Strokovni sodelavec

ZGODILO SE JE
teden





-

prejšnji


Ponedeljek:
- Mag. Joţef Sever, dipl. zn.
je sodeloval v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu,
tema oddaje: »Predstavitev
zdravstvene nege Otroškega
oddelka«.
- Delovni sestanek Komisije
za obvladovanje bolnišničnih
okuţb.
Torek:
- Tradicionalni koncert
Mešanega pevskega zbora
Štefana Kovača iz Murska
Sobote
ob
srečanju
upokojencev naše bolnišnice.
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Pareza

obraznega ţivca«, predavala
je Ernestina Bedek, dr. med.
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Vloga medicinske
sestre
pri
transfuziji«,
predavala je Vesna Makovec,
dipl. m. s.



Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Aleksander Kisilak, dr.
med., spec. radiolog, v. d.
predstojnik
Odd.
za
radiologijo, tema oddaje:
»Odkriti bolezen je potrebno,
a na pravi način«.
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:
»Zdravljenje s kisikom«,
predavala bo Sandra Prelog,
dr. med. (predavalnica na
Otroškem odd.).
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN: »Presejalno testiranje pri
novorojencu«, predavala bo
Saša Bencak, dipl. m. s.
(knjiţnica, V. nadst. Krg.
bloka).
- Strokovni seminar Odseka
za kardiologijo z naslovom:
»EHRA 2019«, predaval bo
Darko Rajtman, dr. med.,
spec. internist: »Ključne
novosti« (konzilij Odseka za
kardiologijo
v
pritličju
Internega oddelka).
Četrtek:
- 10. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica

Murska Sobota (knjiţnica, V.
nadst. Krg. odd.)
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Kirurškega odd., z naslovom
»Akutni
apendicitis«,
predavala bosta Domen
Tajki, dr. med. in
dr.
Radenko Koprivica, dr. med.,
spec. krg., predstojnik Krg.
odd. (konzilij Krg. odd.).
Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd.
za radiologijo, z naslovom
»ESUR smernice za uporabo
kontrastnih
sredstev«,
predavala bosta Aleksander
Kisilak, dr. med., spec.
radiolog in Tamara KebecIleršič, dr. vet. med. (konzilij
Odd. za radiologijo).
Darja Cigut
Tajnistvo

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

406
2084
4,33
12
41

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
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