MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17
OBISK CENTRALNE
STERILIZACIJE V
BOLNIŠNICI
FONDAZIONE
POLIAMBULANZA
BRESCIA
25. in 26. septembra me je
podjetje MEDITRADE, ki je
zastopnik tehnične opreme za
sterilizacijo
italijanskega
proizvajalca
»Steelco«,
povabilo v Italijo na ogled
centralne
sterilizacije
v
bolnišnici
Fondazione
poliambulanza v mestu Brescia.
Iz Ljubljane je pot najprej
peljala v mesto Riese, kjer je
bil pod strokovnim vodstvom
organiziran ogled proizvodnih
obratov
in
tehnološke
proizvodnje opreme za pranje,
dezinfekcijo in sterilizacijo
omenjenega
proizvajalca
»Steelco«.
Nato smo nadaljevali v mesto
Brescia in obiskali njeno
ugledno bolnišnico z 2000
zaposlenimi, ki je med prvimi v
Evropi dobila certifikat za
»odličnost«,
ter
njihovo
moderno
opremljeno
sterilizacijo.
Pri
ogledu
centralne sterilizacije je bilo
razvidno, da je vsa oprema
vrhunska
in
tehnološko
moderno organizirana.
Optimistični vtisi in pozitivne
ugotovitve so pripeljali
do
zaključka, da je centralna
sterilizacija v SB MS tudi na
visokem nivoju glede tehnične
opreme,
prostorov,
izobraţenosti
kadra
in
organizacije.

DATUM: 30. 9. 2019
Kajti
modernizirana
medicinska oprema pogojuje
ustrezno
strokovnost
in
brezhibno
organiziranost
kolektiva, ki stimulira uspešne
rezultate, kateri so koristni za
zaposlenega in pacienta.
Sandra Čarni, san. inž.
Vodja Službe sterilizacije

STROKOVNA
EKSKURZIJA DS ZA
OSKRBO BOLNIKOV S
KRONIČNO RANO V
NOVEM SADU

Delovna skupina za oskrbo
bolnikov s kronično rano je ţe
peto leto zapored pripravila
strokovno ekskurzijo v tujino z
namenom
povezovanja
strokovnjakov
za
oskrbo
bolnikov s kronično rano.
Tokrat nas je pot vodila v Novi
Sad. Ogledali smo si klinični
center in se sestali s prof. dr.
Zlato Janjić, ki je specializacijo
opravila v Sloveniji. Aktivna
strokovnjakinja na področju
oskrbe bolnikov s kronično
rano je za nas pripravila
delovno srečanje s kolegi
zdravniki in medicinskimi
sestrami in nam pokazala del
njihovega delovnega okolja.
Verjamem, da je marsikdo
izmed mlajših udeleţencev

Štev.: 895
tokrat doţivel kulturni šok. Ne
glede
na
razpoloţljive
arhitekturne vire, ki
so
prepotrebni ne samo sanacije
temveč novogradnje, pa lahko z
gotovostjo trdimo, da se nas je
dotaknila
njihova
profesionalnost,
spoštljivost,
odprtost
in
izredna
gostoljubnost. Zasluţijo si
veliko boljše pogoje dela in
pogoje za obravnavo bolnikov.
Glede na to, da spadajo po
velikosti med največje terciarne
ustanove
v
drţavi
in
zaposlujejo 4.100 ljudi, si po
mnenju večine tam prisotnih
zasluţijo več pozornosti s strani
lastnika-drţave. Ne glede na
vse ostaja lep spomin na
tokratno ekskurzijo, ki nam je
dala veliko tega, kar je nam
samoumevno, oni pa tega
nimajo in verjetno še dolgo ne
bodo imeli, si pa zasluţijo. Po
končanem strokovnem delu
smo se
povzpeli
na
Petrovaradinsko trdnjavo, ki ji
zaradi svoje dominantne lege
pravijo
tudi
vojvodski
Gibraltar. Sprehodili smo se
skozi slovite obrambne sisteme
do samega vrha, od koder se
ponuja čudovit razgled nad
mesto in reko Donavo. Po
ogledu je sledila nastanitev v
hotelu in osveţitev, nato pa
sprehod po starem mestnem
jedru z ogledom Dunavskega
parka, Pravoslavne škofijske
palače, Trga svobode s
katedralo, mestne hiše s
spomenikom
Svetozarja
Miletiča, gledališča in drugih
zanimivih stavb. Ob vsem nas
je spremljala odlična vodička,
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ki je bila enciklopedija znanja
in
nam
je
omenjene
zgodovinske
znamenitosti
pričarala na barvit, raznolik in
izredno zanimiv način. Zanimiv
dan smo končali z večerjo in
glasbo na zelo zanimiv in lep
način.
Naslednji dan smo po zajtrku
zapustili
Novi
Sad
in
nadaljevali
pot v Bački
Monoštor, vasico v Vojvodini,
obdano s skrivnostnimi rokavi
Donave, kanali in dišečimi
gozdovi. Tukaj smo občutili
duh tradicije, videli ohranjene
čudovite obleke, etno hiše,
spoznali stare pozabljene obrti,
uţili kulinarične specialitete in
lokalne proizvode. Imeli smo
tudi kratko predstavitev kraja
in ogled cerkve Sv. Petra in
Pavla. Po ogledu cerkve so nas
popeljali do » Etno-kuće Mali
Bodrog«
–
tradicionalne
monoštorske hiše pokrite s
trstičjem, ki daje pridih starih
časov. Ob prihodu so postregli
z rakijo in likerji. Sledilo je
kosilo na ţlico ob zvokih
tamburašev.
Po
odlični
okrepčitvi
in
izredni
domačnosti smo se zapeljali na
čardo "Oaza miru" in
se
vkrcali na katameran - ladjico
"Tatjana", s katero so nas
popeljali po kanalu Velika
bačka, sledila pa je tudi
voţnja s konjsko vprego. Na ta
način smo končali ekskurzijo v
tem delu Srbije in se odpeljali
do madţarskega mesta Pećs.
Mesto, ki je bilo naseljeno od
rimskih časov in so v njem
ustanovili prvo univerzo na
Madţarskem ţe leta 1367.
Mesto je bilo pod zaščito
UNESCA
in
leta
2010
razglašeno
za
evropsko
kulturno prestolnico. Ogledali
smo si zunanjost največjih
znamenitosti: Katedralo Sv.
Petra, trg Szenchenyi, mošejo

Yokovali Hasan Paše.
Po
napornih dveh dnevih z
izrednimi občutki vsega smo
se kar utrujeni odpravili proti
domu, kamor smo prispeli v
poznih
večernih
urah.
Strokovna ekskurzija je letos
bila nekaj posebnega. Za
odlično
organizacijo
in
vzpostavljene
kontakte
s
strokovnjaki
v
Kliničnem
centru Novi Sad se posebej
zahvaljujem Brigiti, Tatjani in
prim. Trillerju.
Marija Kohek,M.Sc.( Avstrija),dipl.m.s.
SOBO

STOJNICA OB MINULEM
SVETOVNEM DNEVU
FIZIOTERAPEVTOV
V četrtek, 3. 10. 2019, med
10.30 in 12.30 bo v kletni avli
kirurškega bloka stojnica z
namenom
obeleţitve
svetovnega
dneva
fizioterapevtov, ki je potekal
pod
geslom
»Prevzemite
nadzor nad kronično bolečino«.
Na stojnici bo potekala
promocija poklica, testiranje
obiskovalcev in zdravstvenovzgojno svetovanje.
ZGODILO SE JE – »prejšnji
teden«
 Ponedeljek:
- Sestanek članov
strokovnega
sveta
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota
z vodstvom Zbornice –
Zveze in predsednico
Zbornice – Zveze gospo
Moniko Aţman, na temo:
Implementacija
dokumenta kompetenc in
38. člena ZZdej.

- Delovni sestanek
Delovne
skupine
za
padce.

 Torek:
- Sestanek na MZ pri
direktorici Direktorata za
ekonomske
zadeve
–
pomočnik direktorja za
poslovne zadeve Marjan
Maček, univ. dipl. ekon. in
vodja
Finančnoračunovodske sluţbe mag.
Melita Vratar, preizk. rač.
 Sreda:
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Paliativna oskrba –
Komunikacija v paliativni
oskrbi«,
predavala
je
Marija Flisar, mag. zdr.
nege.
 Četrtek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Internega
oddelka,
z
naslovom »Koristi in pasti
zdravljenja
kroničnih
vnetnih
revmatičnih
bolezni
z
biološkimi
zdravili«, predavala je
vodja
internističnih
dejavnosti, prim. Vlasta
Petric, dr. med., spec. int.
ZGODILO SE BO - ta teden
 Ponedeljek:
- Prof. dr. Mitja
Lainščak, dr. med., spec.
interne medicine in spec.
kardiologije z vaskularno
medicino bo sodeloval v
radijski oddaji Splošna
bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu; tema
oddaje: »Invazivna srčna
diagnostika v Splošni
bolnišnici
Murska
Sobota«.
- Gost radijske oddaje
Murskega
vala
»Za
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zdravje« bo prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med.,
spec., strokovni direktor
Splošne
bolnišnice
Murska Sobota, tema
oddaje:
»Novosti
na
področju
darovanja
organov«.
 Torek:
- Zaključna prireditev
Nepopustljivo
srce
(Gledališče Park).
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Mb
Pertes« predavala bo
Silvija Prainer, dr. med.
(predavalnica
na
Otroškem odd.).
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Odd. za perioperativno
medicino, z naslovom
»SAB,
epiduralna,
kavdalna«,
predavala
bosta Petra Novak, dr.
med. in Goran Larnsak,
dr. med., spec. (konzilij
Odd. za perioperativno
medicino).
 Sreda:
- Varstvo pri delu in
poţarna varnost (knjiţnica,
V. nadst. krg. bloka).
 Četrtek:
- Stojnica z namenom
obeleţitve svetovnega
dneva fizioterapevtov
(kletna avla kirurškega
bloka).

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

375
2050
4,80
21
5

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Verjemi, da zmoreš in si že na
pol poti do cilja.«
(Theodore Roosevelt)

Ureja: tajništvo
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

Darja Cigut
Tajništvo
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