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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM : 22. 7. 2019                                          Štev.: 885

INTERNO 

KOMUNICIRANJE O 

SANACIJI 

Ministrstvo  za  zdravje je 

pripravilo kratko anonimno 

elektronsko anketo glede 

dejanskega poznavanja 

izvajanja sanacije v bolnišnici. 

Anketa je z dnem 9. 7. 2019 

odprta in se nahaja na naslednji 

spletni povezavi: 

https://www.1ka.si/a/226990. 

Rok za izpolnitev ankete je 31. 

8. 2019.   Vljudno naprošamo, 

da izpolnite anketo in to 

omogočite tudi ostalim 

zaposlenim z dostopom do 

računalnikov. 
 

Vodstvo 

 

 

HIGIENA ROK                        

»5 TRENUTKOV«                  

DRUGO ČETRTLETJE 

2019 

 

Tabela 1:   skupna doslednost  

higiene rok za drugo četrtletje 

2019 po oddelkih, ki so 

posredovali podatke 

  
INF 78,60 % 

INT 74,00 % 

PLJ 86,50 % 

GIN-POR 80,20 % 

SIIT 71,10 % 

PERIOP 93,75 % 

ORL 95,00 % 

ORTOP 51,40 % 

KRG 56,40 % 

UC 74,10 % 

 

Ob teh podatkih je pomembno 

poudariti, da se v ozadju 

skrivajo številna pomembna 

dejstva o katerih je prav tako 

potrebno govoriti in so tako 

pozitivna, kot edukativna. 

Noben dobljen podatek ni 

kritika, jih je pa potrebno 

razčleniti s posameznimi 

opazovalci in glavnimi 

sestrami. 

 

Tabela 2: Skupna doslednost 

higiene rok za prvo polletje 

2019 

 

 
 

 Ob tem je pomemben 

podatek, da je bilo skupno 

število opazovancev in 

nastalih priloţnosti v 

drugi četrtini večje za 

slabih 10%. Več je bilo 

tudi opazovancev različnih 

poklicnih skupin. 

 Pri tem so  delež najbolj 

povečali trije oddelki: 

kirurgija, perioperativa in 

infekcijski oddelek. 

Doslednost razkuževanja 

rok na teh oddelkih pa je 

kljub temu ostala 

statistično zelo podobna 

prvemu obdobju treh 

mesecev, kar verjetno 

pomeni, da so zbrani 

podatki res odraz stanja in 

ostane samo še ukrep 

izboljšanja doslednosti. 

 

 

 

Tabela 3: Skupna doslednost 

higiena rok  na nivoju SB M. 

Sobota za obdobje januar-junij 

2019 

 
KK higiena rok:       

Januar-junij 2019 

(SB M. Sobota) 

 

74,08% 

 

Dobili smo zanimive podatke, 

ki kažejo na kakšni poti smo ob 

številnih aktivnostih, ki jih 

peljemo na tem področju in so 

zagotovo pomembni za delo, 

varnost in  področje OPZ. 

Nikakor pa jih ne smemo 

gledati posamezno,  ampak kot 

v celoto povezan sklop 

aktivnosti. O tem bomo 

podrobno spregovorili na 

naslednjem sestanku delovne 

skupine.  

 

Vsem sodelavcem se 

zahvaljujemo za posredovanje 

podatkov o higieni rok. 

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

       SOBO

  

POSLOVNI NASVET - ZA 

PRETEKLE ZASLUGE SE 

GRADIJO SPOMENIKI 

»PLAČO SI JE 

POTREBNO ZASLUŢITI 

VSAK MESEC POSEBEJ« 

 

Ena od pasti, v katero pogosto 

padejo vodje sodelavcev – s 

katerimi so “preživeli 

marsikaj” – je ta, da radi 

(po)gledajo skozi prste zaradi 

preteklih zaslug; nekoristno za 

organizacijo in tudi za 

sodelavca. 

januar-marec 2019 76,96%

april - junij 2019 73,40%

http://www.1ka.si/a/226990
http://www.1ka.si/a/226990
http://www.1ka.si/a/226990
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Če boste to počeli dalj časa, bo 

produktivnost sodelavca padla 

na tako raven, da bosta imela 

oba težave. 

Če svoje sodelavce spoštujete 

in jim želite dobro, ne počnite 

tega! 

Naj se sodelavci zavedajo, da 

jih cenite. Namesto gledanja 

skozi prste poskrbite, da 

ostanejo “v formi”. 

Kako? Redna in kvalitetna 

informacija je obvezna. 

Za bolj izkušene sodelavce 

priporočamo različne nove 

projekte (da razbijete rutino), 

nove izzive in produkte, 

mentorstvo in podobno. 

Včasih je dovolj tudi samo 

razgovor na štiri oči, o tem da 

sodelavci vedo, da pri delu niso 

več tako uspešni. 

Samo, da pokažete, da vam je 

mar. 
 

Vir. Nasveta tedna BMC International 

ZGODILO SE BO               

»ta teden« 

 

 Ponedeljek: 
  prim. dr. Maja Šeruga, dr. 

med., spec. int. medicine bo 

sodelovala v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema oddaje: »Odziv 

pacientov na Svit program «. 

 Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo Dominika Novak Pihler, 

dr. med., spec.  nevrologije, 

tema oddaje: »Kako 

prepoznati Parkinsonovo 

bolezen«. 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

Misel 
        »Pozabili smo na smeh, 

ki je že po ljudskem izročilu 

zdravilo in ga prevečkrat 

zamenjamo s posmehom, kar 

je strup za medosebne 

odnose.«   

(neznan avtor) 

 

 

 
Ureja: tajništvo 

Naklada: 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

             Modri dirkač vam je 

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 


