MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17
STOTIČ KRVODAJALEC

V četrtek, 13. 6. se je med
krvodajalce rekorderje, ki so kri
darovali ţe stotič, vpisal Štefan
Bedič. To je bil letošnji 3.
stokratnik, ki je skupno število
krvodajalcev stokratnikov tako
povečal na 67 (od leta 1956) ravno
dan pred svetovnim dnevom
krvodajalstva.
Kot
ţe
tradicionalno je bil v ETD
pripravljen slavnostni sprejem in
pogostitev.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

DRUŢINI PRIJAZNO
PODJETJE

Dne 13.6.2019 sem se v Ljubljani
na Ekvilib inštitutu udeleţila
izobraţevanja
notranjih
ocenjevalcev kot vodja internega
postopka izbire ukrepov »Druţini
prijazno podjetje«. Naša bolnišnica
je imetnik polnega certifikata
Druţini prijazno podjetje, preko
katerega uporablja orodja za boljše
sodelovanje z zaposlenimi tudi v
kontekstu usklajevanja poklicnega

DATUM : 17. 06. 2019
in zasebnega ţivljenja zaposlenih.
Za ohranitev polnega certifikata in
posledično podaljšanje le-tega, je
potrebno izbrati ukrepe na podlagi
trenutne situacije v podjetju (kaj
je), mogočo prihodnjo situacijo
(kaj bi lahko bilo) in dosegljivo
situacijo (kaj je moţno). Člani tima
DPP bomo v sodelovanju z
vodstvom
bolnišnice
izbrali
minimalno 3 ukrepe iz nabora 80
ukrepov, katere bomo koristili v
naslednjih 3 letih. Ker vsak ukrep
šteje, lahko predloge o izbiri
ukrepov poda vsak zaposleni, zato
smo za vsa vprašanja, povezana z
DPP, na voljo člani tima,
dosegljivi na telefonskih številkah,
ki jih izpisane najdete na oglasni
deski
v
kletnem
prostoru
bolnišnice zraven trgovine.
Bojana Vodeb Mesarič

DELOVNA SKUPINA ZA
PREPREČEVANJE PADCEV
10. 6. 2019, ob 13.15 je v knjiţnici
kirurškega bloka potekal delovni
sestanek Delovne skupine za
preprečevanje padcev z naslednjim
dnevnim redom:
1. Pozdravni nagovor predsednice
Delovne skupine za padce;
2. Pregled prejšnjega zapisnika;
3. Pregled padcev za prvi kvartal
leta 2019 v SB MS, delno tudi
drugi kvartal;
4.
Pogled in mnenja pravnika
glede PVU v SB MS;
5.
Razprava, mnenja, predlogi,
pripombe;
6. Razno.
Izkušnje oddelkov z uporabo
modula za dokumentiranje PVU v
Birpisu kaţejo, da nobeden od
oddelkov tega ni osvojil dobro in
se v bolnišnici izvedba PVU

Štev.: 880
trenutno ne evidentira striktno.
Udeleţenci delovne skupine za
preprečevanje
padcev
so
izpostavili, da je evidentiranje
PVU zapleteno in zahteva preveč
korakov. Za pomoč je bila
zaprošena predstavnica za vodenje
kakovosti v SB Murska Sobota
mag. Zdenka Gomboc in določen
Aleša Kociper (Interni odd.), da
pomaga Tanji Vrbnjak (Interni
odd.) ter s skupnimi močni
začnemo evidentiranje PVU v
Birpisu. Izraţena je bila ţelja, da
bi se v prihodnje še enkrat
organizirale
delavnice
za
uporabo
elektonskega
evidentiranja PVU v Birpisu, do
takrat pa bodo pripravljena
vprašanja in predlogi.
Mag. Zdenka Gomboc je prikazala
pregled padcev od januarja do
maja. Število padcev se je
zmanjšalo. Najpogostejši vzrok
zdrsa ali padca je potreba po
odvajanju, ki se zgodi največkrat
ponoči.
Na intranetu je od 20. 5. 2019 na
voljo
novo
organizacijsko
navodilo – Uporaba posebnih
varovalnih
ukrepov
OBR
SPLOP4201 01. Pri pacientih, ki
imajo nameščene obojestranske
ovirnice (ograjice) kot obliko
PVU, zaradi pacientove varnosti
ali lastne ţelje, zabeleţimo to v
pacientovo
dokumentacijo.
Pripravljeno
je
tudi
SMS
obveščanje o PVU, ki se bo
nahajalo v Birpisu in bo enotno za
celotno bolnišnico.
Kar je zakonsko določeno o PVU
je potrebno upoštevati in se po tem
ravnati, ne smemo jih spreminjati
(zakon o duševnem zdravju,
pacientove pravice, privolitev
pacienta v zdravstveno oskrbo po
pojasnilu ...). Dopolnjujemo in
spreminjamo lahko le interna
navodila. Glede fiksacije z jeţki se
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bo o praksi povprašalo druge
slovenske bolnišnice.
PVU
obrazci
se
pošiljajo
predsednici Delovne skupine za
preprečevanje padcev Klaudiji
Cimbola (Interni oddelek 1.
nadstropje, kjer je tudi dosegljiva
za vsa vprašanja na interni št.
410 ali 520). Obrazci naj se
izpolnjujejo dosledno, kot je
navedeno v samem obrazcu, ker
bo ob koncu leta sledilo tudi
končno poročilo.
Naslednji sestanek bo predvidoma
v sredini meseca septembra.
Klaudija Cimbola,
predsednica Delovne skupine za
preprečevanje padcev

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Marija Flisar, mag. zdr.
nege, glavna m. sestra Odd.
za neakutno bolnišnično
obravnavo je sodelovala v
radijski
oddaji
Splošna
bolnišnica Murska Sobota na
Murskem valu; tema oddaje:
»Predstavitev oddelka za
neaktuno
bolnišnično
obravnavo«.
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Mojca Horvat, dr.
med., spec. anest., rean. in
periop. int. med., tema

oddaje:
»Temeljni
postopki oţivljanja«.
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd.
za perioperativno medicino,
z naslovom »Nevrološka
obolenja in anestezija«,
predavala sta Katja Škaper ,
dr. med. in Petra Forjan, dr.
med., spec. anest., rean. in
periop. int. med.

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Motnje
zavesti«, predavala je
Katja Ţalman, dr. med.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oţivljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali so: Mojca
Horvat, dr. med., spec.
anest., rean. in periop. int.
med., Uroš Raščan, dipl. zn.
in mag. Marija Zrim, dipl. m.
s.

 Petek:
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd.
za perioperativno medicino, z
naslovom
»Otroška
anestezija«, predavali sta
Helena Marija Gyuran, dr.
med. in Alja Beznec, dr. med.,
spec. anest., rean. in periop.
int. med.

Luana Laura Luk, dr. med.
(knjiţnica Int. odd.).
Darja Cigut
Tajnistvo

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

406
2036
4,46
20
4

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd.
za perioperativno medicino,
z naslovom »Transfuzija«,
predavali
bosta
Andrea
David, dr. med. in Petra
Forjan, dr. med., spec. anest.,
rean. in periop. int. med.
(konzilij Odd. za periop.
med.).
 Torek:

Delovni
sestanek
Delovna
skupina
za
interne
standarde
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka).
 Četrtek:
- 8. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka)
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Internega
oddelka,
z
naslovom
»Kronična
ledvična bolezen in zapleti«,
predavale bodo Simona Kralj
Lopert, dr. med., spec. int.,
Tadeja Hozjan, dr.med. in

Misel
Skrivnost sreče je v tem,
da zmoreš najti radost
v veselju drugega.
»Georges Bernanos«

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

2

