MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17
11. SEJA STROKOVNEGA
SVETA
V četrtek, 14. 11., ob 12.30 je v
knjiţnici kirurškega bloka
potekala 11. seja strokovnega
sveta s sledečim dnevnim
redom:
1. Pregled in potrditev
zapisnika 10. seje
2. Realizacija programa
januar – oktober 2019
3. Kakovost v zdravstvu:
- Varnostni odkloni –
analiza in elektronski
obrazec
- Izvajanje pogovorov
o varnosti, varnostne
vizite
- Redni
strokovni
nadzori
4.
Aktualna strokovna
problematika
5. Pobude in predlogi
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
K tč 2: Strokovni svet se je
seznanil z doseţki realizacije
programa na podlagi zadnjih
dogovorov, ki so pohvalni in
sprejel obvezo za nadaljevanje
dela v tempu zadnjih dni do
konca leta. Nadaljuje se z
vsemi
prizadevanji
za
doseganje 100 % realizacije
programa, k čemur smo vsi
obvezani.
Paciente se iz akutnega
premešča v neakutni hospital
čim je to mogoče. Prednost pri
sprejemu
v
neakutno
bolnišnično obravnavo imajo
hospitalni pacienti.
Za
zagotovitev
morebiti
potrebnih dodatnih postelj za
akutne paciente se za kirurške
paciente zagotovi po potrebi

DATUM: 18. 11. 2019
namestitev v ginekološkem
dnevnem hospitalu, za ostale
paciente pa je moţno sprostiti
kapacite
v
neakutnem
hospitalu, tudi v Enoti za
izolacijo v primeru gripe.
Ktč. 3: Strokovni svet se je
seznanil z varnostnimi odkloni,
izvajanjem
pogovorov
o
varnosti, varnostnimi vizitami
in rednimi strokovnimi nadzori.
Predstojniki bodo seznanjeni z
aktivnostmi akcijskega načrta
za
odpravo
neskladij
akreditacijske presoje.
K tč. 4: Glede shranjevanja
zvočnih datotek v Birpisu se bo
sledilo prevladujoči praksi
ostalih bolnišnic, prosilo se bo
informacijsko hišo, da predlaga
rok.
Ob
morebitnih
izhodih
pacientov v času hospitalizacije
se o tem vse ustrezno in
natančno zabeleţi, še posebej,
da je bil pacient seznanjen z
morebitnimi nevarnostmi, ki jih
predstavlja pacientovo stanje in
morebitno
nestrinjanje
zdravnika o izhodu v času
hospitalizacije.
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med.,
spec.
Strokovni direktor

OBVESTILO O
CEPLJENJU ZA
SEZONSKO GRIPO V
OBDOBJU 2019/2020
Obveščamo
vas,
da
nadaljujemo s cepljenjem proti
sezonski
gripi.
Vodstvo
bolnišnice se je tudi letos
odločilo, da za zaposlene
cepljenje ostane brezplačno.

Štev.: 902
Kronične bolnike cepimo po
ustaljenem
protokolu.
Cepljenja za zunanje občane
ali prodaje cepiva ne izvajamo.
Cepljenje za zaposlene bomo
izvajali v mesecu novembru in
decembru
predvidoma ob
torkih in četrtkih, od 10. do 11.
ure v ambulanti za izolacijo v
Urgentnem centru. S sabo
prosim obvezno imejte cepilno
knjiţico. V primeru potrebe
bomo dodali še dodatne
termine.
Za
pridobivanje
dodatnih
informacij
nas
lahko
kontaktirate (ZOBO, SOBO)
ali poiščete več informacije na
internetnih
strani:
NIJZ:http://www.nijz.si/sl/infor
macije-o-cepivih-cepiva-inspecificni-imunoglobulini .
*Cepivo VaxigripTetra lahko
vsebuje sledi jajc kot je ovalbumin,
ter neomicina, formaldehida in
oktoksinola-9, ki se uporabljajo v
procesu izdelave zdravila.
Marija Kohek M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s
SOBO

PSIHOLOŠKA PODPORA
ZAPOSLENIM »Moč je
poiskati pomoč«
Zaposleni v zdravstvu smo
t
vsakodnevno
izpostavljeni
različnim stresnim in kriznim
dogodkom, ki jih doţivljamo
na različne načine in na
vsakega izmed nas puščajo
različne posledice. Ker se
zavedamo pomena in vrednosti
svojih zaposlenih je za vse
zaposlene v naši bolnišnici
vzpostavljena
moţnost
psihološke pomoči in podpore
ob raznih stresnih in kriznih
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dogodkih ali po potrebi. Proces
psihološke
pomoči
je
popolnoma zaupen. Psihološko
pomoč
izvaja
zunanja
specialistka
klinične
psihologije z dolgoletnimi
izkušnjami, mag. Renata Kos
Berlak. Njen kontakt je bil
posredovan
predstojnikom,
glavnim medicinskim sestram
in vodjem sluţbe ter je
objavljen na oglasnih deskah
oddelkov za zaposlene.
Vodstvo bolnišnice

SLOJENČKI
Porodnišnice v Sloveniji se
soočajo
s
pomanjkanjem
sredstev za obnovo opreme in
za
nakup
najsodobnejših
aparatov.
Oprema
je
v
nekaterih pogledih obrabljena
in zastarela, čeprav si vsi
ţelimo, da bi (p)ostale moderne
ustanove. Tudi Ginekološkoporodniški
oddelek
naše
bolnišnice je vključen v projekt
Slojenčki,
s
katerim
z
donacijami
slovenskim
porodnišnicam pomagajo na
poti, da ostanejo sodobne hiše,
moderne zdravstvene ustanove
z opremo, oskrbo in storitvami
na področju medicine, ki so na
ravni porodnišnic v razvitem
svetu. V okviru Slojenčkov bo
jutri namenu predan dihalni
aparat. Za donacijo, s katero
bomo lahko zagotovili, da se
bodo dojenčki rojevali v še
varnejši
in
prijaznejši
porodnišnici,
se
iskreno
zahvaljujemo.
Peter Janko, dr. med., spec.
Predstojnik Ginekološko-porodniškega
oddelka
Leon Šabjan, mag. zdr. nege
Glavni zdravstvenik Ginekološkoporodniškega oddelka

VABILO NA AVDICIJO
Gledališka skupina DMSBZT
Pomurja bo aktivna tudi v
sezoni
2019/20.Pod
mentorstvom
ljubiteljskega
reţiserja in scenarista Edvarda
Jakšiča
bodo
pripravili
gledališko
predstavo
komedijo
Pacient.Prepričani
smo, da je med člani našega
društva veliko gledaliških
talentov. Zato vas vabimo na
avdicijo, ki bo potekala v
petek, 22. 11. 2019, ob 15.15 v
prostorih Alma Mater Europaea
na Lendavski ulici 9 v Murski
Soboti. V upanju, da se boste
avdicije udeleţili vas lepo
pozdravljamo.
Tomaž Jug

OBVESTILO
Količina opranega perila v
mesecu oktobru: 124.531,22
kg.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Vodja Službe za oskrbo s tekstilom

ZGODILO SE JE – »prejšnji
teden«
 Ponedeljek:
- Dr. Radenko Koprivica,
dr. med., spec. kirurg,
predstojnik
Krg.
odd
Splošne bolnišnice Murska
Sobota je sodeloval v
radijski oddaji Splošna
bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu; tema
oddaje:
»Predstavitev
Kirurškega oddelka –
Odseka za ţilno kirurgijo«.
- Gostja radijske oddaje
Murskega
vala
»Za
zdravje« je bila Metka
Lipič Baligač, mag. zdr.
nege, pomočnica direktorja

za področje zdravstvene
nege., tema oddaje: »
»Prehranjenost bolnikov s
kroničnimi boleznimi v
Pomurju«.
Torek:
15. seja Odbora
bolnišnične
dejavnosti
Skupščine
Zdruţenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije, direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec.
int.
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Transfuzija pri otroku«
predavala je Katja Greif,
dr. med. (predavalnica na
Otroškem odd.).
Izobraţevanje
»Aplikacija
terapije«,
predavala je dr. asist.
Alenka Kovačič, mag.
farm. (knjiţniva, V. nadst.
krg. bloka).
 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.
(v
prostoru
simulacijskega
centra v
Urgentnem centru).
 Četrtek:
- 11. Seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane (šola za
starše III. nadst. Gin. porod. odd.)

 Petek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
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naslovom:
»Sagitalno
neravnovesje – vpliv na
artroplastiko«, predaval je
Attila Sunyog, dr. med. in
prim. Slavko Kramberger,
dr. med., spec., predstojnik
Odd. za ortopedijo, (konzilij
Oddelka za ortopedijo).

ZGODILO SE BO - ta teden
 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Idiopatski
revmatoidni
artritis« ,predavala bo Ţiva
Majerič,
dr.
med.
(predavalnica na Otroškem
odd.).
 Sreda:
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »RRP«, predaval
bo:Tadej Kreft, dipl. zn.
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka).
 Petek:
Oddelek
za
laboratorijsko diagnostiko
organizira
strokovno
srečanje in okroglo mizo
pomurskih
laboratorijev
klinične
kemije
in
laboratorijske diagnostike
na
temo:
Uskladitev
podajanja laboratorijskih
rezultatov v pomurski
regiji (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).

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

416
2077
4,53
14
11

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Verjemi, da lahko, in si že na pol
poti.«
(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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