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OBISK PREDSEDNIKA
DRŢAVNEGA ZBORA RS V
NAŠI BOLNIŠNICI
Predsednik Drţavnega zbora
Republike Slovenije mag. Dejan
Ţidan, je 3. februarja 2020
obiskal našo bolnišnico in še
posebej prostore in delovanje
Razvojne ambulante s centrom za
zgodnjo obravnavo, ki deluje v
prenovljenih prostorih starega
Ginekološkega oddelka. Prostore
in delovanje ambulante je
predsedniku Drţavnega zbora
mag. Ţidanu predstavila vodja
Valentina Golob, dr. med., spec.
pediater. Predsednik Drţavnega
zbora mag. Ţidan je izkazal velik
interes za potek dela in se
pogovarjal tako z otroki kot s
starši, ki so bili v obravnavi, prav
tako pa tudi z zaposlenimi. Na
obisku ga je spremljalo vodstvo
bolnišnice in gospa Marija Bačič,
ki je pomembno prispevala k
vzpostavitvi nove Razvojne
ambulante s centrom za zgodnjo
obravnavo.
Po končanem obisku je na upravi
bolnišnice sledil še pogovor o
aktualnostih v zdravstvu in še
posebej v naši bolnišnici.
Predsednik Drţavnega zbora
mag. Ţidan je ob koncu obiska
izrazil zadovoljstvo ob videnem
v bolnišnici in izrazil ţeljo, da
bolnišnica tudi vnaprej dobro
posluje in se strokovno razvija.
Vodstvo

Natalija Stanko Henzlin je v
mesecu
januarju
uspešno
zagovarjala diplomsko nalogo z
naslovom
»Komunikacijske
vrzeli znotraj tima zdravstvene
nege«
in si pridobila naziv
diplomirana medicinska sestra.
Ob tem ji iskreno čestitamo in ji
ţelimo veliko uspehov na
strokovni in osebni poti.
Vodstvo

10. SLOVENSKI TEČAJ
UKREPANJA ZDRAVSTVA
OB VELIKIH NESREČAH
(UZVN)/ 10TH SLOVENIAN
MEDICAL RESPONSE TO
MAJOR INCIDENTS (MRMI)
COURSE
Od 23. 1. 2020 do 25. 1. 2020 je
v vojašnici v Novem mestu
potekal ţe 10. MRMI tečaj. Za
mnoţično nesrečo se šteje vsaka
nesreča, pri kateri število
poškodovanih
ali
obolelih
preseţe
trenutne
kapacitete
določene ustanove. To pomeni
okoli
10
poškodovancev/
obolelih, v praksi tudi manj. Na
tečaju so bili prisotni sodelavci
primarnega, sekundarnega in
terciarnega zdravstva, prav tako
pa tudi predstavniki policije,
vojske in gasilcev. Tečaj je bil
razdeljen na teoretični in
praktični del.
Letošnji tečaj je imel tudi
mednarodni pridih, saj so poleg
naših predavateljev sodelovali
tudi predavatelji drugih drţav.
Tako nam je predstavnik iz
Belgije predstavil, kako je
potekalo
reševanje
ob
terorističnem napadu v Bruslju,
medtem
ko
je
italijanski

predstavnik ponazoril reševanje
ob porušitvi AC viadukta v
Genovi. Kolegi iz Hrvaške so
prikazali kako so te stvari urejene
pri njih. Iz Slovenije je bilo
predstavljeno
reševanje
ob
mnoţičnem trčenju na primorski
avtocesti. Predstavniki policije so
nam prikazali AMOK dogodke in
kako se je potrebno odzvati ob
njih. Naj povem, da smo kljub
naši majhnosti tem dogodkom
izpostavljeni vsak dan.
Na tečaju sta potekali tudi 2
praktični vaji, pri katerih smo
naše
pridobljeno
znanje
preizkusili tudi v praksi. Pri
mnoţičnih nesrečah poteka poleg
reševanja
sočasno
tudi
preureditev resursov in po
potrebi tudi vpoklic dodatnega
kadra, prav tako se aktivirajo tudi
sosednje bolnišnice, reševalne,
gasilske in policijske ekipe, tako
pri nas kot tudi v sosednjih
drţavah.
Kljub natrpanemu urniku, je bil
tečaj zelo zanimiv in poučen, le
upamo lahko, da nam našega
pridobljenega znanja ne bo
potrebno nikoli uporabiti v
vsakdanjem ţivljenju.
Robert Ilić, dipl. zn.

HIGIENA ROK V LETU 2019
V letu 2019 smo po priporočeni
metodologiji »5 trenutkov za
higieno rok« poleg obveznega
presečnega zbiranja podatkov za
KK v naši bolnišnici zavestno
povečali število opazovanj in ga
razporedili na večino leta. Na
MZ sicer moramo podatke o
higieni rok posredovati 2x letno
(1x/6 mesecev z minimalno
določenim obsegom opazovanj),
kar pa v praksi ne nakazuje
realnega stanja. KK je namenjen
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kakovosti in, ker ga lahko
merimo smo se odločili, da ne bo
namenjen sam sebi ampak bo
imel v praksi uporabno vrednost.
Za omenjeno je potreben
sistemski pristop in apliciranje
aktivnosti
v
proces
čim
pogosteje.
Podatke
smo
pridobivali 1x/3 mesece in jih
začeli prikazovati zaposlenim
preko
internega
glasila.
Pridobljeni podatki, ki smo jih
prikazali so imeli številne učinke,
najbolj pomemben pa je bil ta, da
je to vplivalo na povečanje
doslednosti v naslednjih mesecih.
Doseţeni rezultati na osnovi
zbiranja podatkov nakazujejo
celokupno
izboljšanje
doslednosti higiene rok, kar pa
nas nikakor ne sme uspavati.
Pridruţeni številni dejavniki iz
okolja lahko zelo hitro vplivajo
na zmanjšanje doslednosti in
padec kakovosti ter varnosti, ki je
s tem kazalnikom nedvomno
tesno povezana. Ključni cilji za
leto 2020 so ohraniti kakovost in
obseg zbiranja in merjenja
kazalnika higiena rok z uvedenim
orodje; »5 trenutkov za higieno
rok«. Hkrati pa se moramo truditi
za izboljšanje doslednosti s
pomočjo številnih aktivnosti tako
na
področjih
z
visokim
tveganjem, to so področja, kjer
izvajamo zdravstveno dejavnost
za najbolj ogroţene bolnike
kakor na vseh ostalih področjih.
V tem letu bi prav tako bilo zelo
pomembno vključiti v opazovana
področja
tudi
ambulantno
dejavnost (različne ambulante) in
diagnostično
terapevtsko
dejavnost
(radiologija,
fizioterapija,
laboratorij,..).
Največji izzivi pa so povezani s
higieno rok in upoštevanjem
smernic ustrezno urejene roke
zdravstvenih
delavcev
in
sodelavcev. Na tem področju je
potrebno
najprej sprejeti
posodobljen
IS
urejenosti
zdravstvenih
delavcev
in
sodelavcev ter uvesti metode in
način nadzora na tem področju.
Rezultate doslednosti higiene
rok, ki jih bodo predstavljali

zbrani podatki bomo po vzoru iz
leta 2019 in po sklepu članov
KOBO predstavljali v internem
glasilu tudi v prihodnje.
Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija),dipl .m.
s., SOBO

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:
- Op. delavnica »TAPP
INGUINAL
HERNIA
REPAIRS« pod vodstvom dr.
Radenka Koprivice, dr. med.,
spec. krg., predstojnika Krg.
odd.
- Dominika Novak Pihler, dr.
med., spec. nevrologije je
sodelovala v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu; tema
oddaje:
»Diagnostične
preiskave v nevrologiji, ki jih
opravljamo v Splošni bolnišnici
Murska Sobota«
 Torek:
- Op. delavnica »TAPP
INGUINAL
HERNIA
REPAIRS« pod vodstvom dr.
Radenka Koprivice, dr. med.,
spec. krg., predstojnika Krg.
odd.
Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Motnje
strjevanja krvi« predavala je
Helena Klar, dr. med.
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost
 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Obravnava
akutne
postoperativne
bolečine«,
predavala je: Marjeta Nemeš,
dipl. m. s.
 Četrtek:
Predavanje
v
okviru
strokovnih
seminarjev
Kirurškega odd., z naslovom
»Erektilna
disfunkcija«,
predaval je Boštjan Šutar,
dr.med., spec. urolog
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Ponedeljek:
Gost
radijske
oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
Gašper Naveršnik, dr. med.,
specializant kirurgije, tema
oddaje: »Poškodbe zapestja«
 Torek:
Strokovno
pediatrično
srečanje
na
temo:
»Kawasakijeva
bolezen«
predaval bo Črtomir Antolin,
dr. med., (predavalnica na
Otroškem odd.)
- Sestanek Delovne skupine
za
interne
standarde
v
zdravstveni negi (knjiţnica V.
nadst.
krg. bloka)
 Sreda:
- 13. seja strokovnega sveta
zdravstvene
nege
Splošne
bolnišnice Murska Sobota
(knjiţnica V. nadst. krg. bloka)
 Četrtek:
Predavanje
v
okviru
strokovnih
seminarjev
Kirurškega odd., z naslovom
»Analiza 5 letnih rezultatov
kiururškega
zdravljenja
kolorektalnega karcinoma v
Splošni bolnišnici Murska
Sobota «, predaval bo Domen
Tajki, dr. med., specializant
kirurgije in
Dr. Radenko
Koprivica, dr. med., spec. krg.,
predstojnik Krg. odd., (konzilij
Krg. odd.)
Delovni sestanek za
pripravo posodobljenih navodil
za
uporabo
kirurškega
varnostnega
opomnika
(knjiţnica V. nadst. krg. bloka)
Tajništvo
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STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP.
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE
BOD:

427
2053
4,40
19
-
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Sladjana Čerpnjak
Služba ZEP

Misel
»Vedno imejte v mislih to, da je
vaša odločenost za uspeh
pomembnejša kot karkoli
drugega.«
Abraham Lincoln

Ureja: tajništvo
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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