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OBVESTILO
Znova naprošamo vse zaposlene,
da upoštevajo predpisane ukrepe
tako v delovnem kot zasebnem
okolju in s tem poskrbijo za svojo
varnost in za varnost bolnikov, ki
nam zaupajo.
Sporočamo vam, da je SBMS od
petka bolnišnica 2. reda, kar
pomeni, da moramo imeti
zagotovljenih 15 postelj za akutne
in negovalne paciente, ki imajo
potrjeno okužbo s SARS-Cov-2.
Prav tako moramo imeti v
pričakovanju nadaljnjih zakonskih
ureditev o razporejanju kadra
zagotovljenih 5 postelj v enoti za
intenzivno terapijo (EIT) za
paciente s potrjeno okužbo SARSCov-2, ki potrebujejo intenzivno
zdravljenje.

Naslednji
sestanek
na
Ministrstvu za zdravje bo v
sredo, 23. 9. 2020.
Vodstvo bolnišnice

STROKOVNI SVET
V sredo, 16. 9. 2020, se je sestal
strokovni
svet
bolnišnice.
Dogovorili smo se, da bomo
vložili maksimalne napore za
uresničitev dogovorjenih načrtov
akutne
bolnišnice
in
specialističnih ambulant.
Predstojnikom
so
bili
predstavljeni pričakovani načrti,
ki smo jih skupaj potrdili in
sprejeli zavezo, da bomo, če bo
epidemiološka
slika
to
dovoljevala, v celoti realizirali
dogovorjeni program.

Vodstvo bolnišnice

SESTANEK NA
MINISTRSTVU ZA
ZDRAVJE
V petek, 18. 9. 2020, je bil v
Ljubljani sestanek direktorjev in
strokovnih direktorjev slovenskih
bolnišnic s predsednikom vlade
Janezom Janšo in ministrom za
zdravje Tomažem Gantarjem.
Govorili so o razmerah zaradi
covida-19 v Sloveniji, poslabšanju
stanja ter pripravljenosti na
spremembe
ob
povečanju
bolnikov s to boleznijo in njihovo
obravnavo.
Naša bolnišnica postaja bolnišnica
za covid in povečuje zmogljivosti
za obravnavo teh bolnikov.

prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec.,
strokovni direktor

ČESTITKA – POTRDITEV
OPERATIVNEGA
STANDARDA
Celotni službi za oskrbo s
tekstilom čestitamo za pridobitev
operativnega
standarda,
ki
postavlja tehnična merila o
kakovostih postopkov pranja in
higiene, ter jim tudi v prihodnje
želimo uspešno delo.
Vodstvo bolnišnice

KONTROLA RAL/GZ 992/1

Štev. 945

Službo za oskrbo s tekstilom je v
petek, 18. 9. 2020, obiskal
inšpektor pralne tehnike za RAL
Andreas Janning iz Hohenstein
Laboratories v Nemčiji. Z
obiskom je potrdil operativni
standard, ki postavlja tehnična
merila o kakovosti postopkov
pranja in stopnje higiene v
pralnici,
ter
preveril,
ali
upoštevamo zakonita kakovostna
in kontrolna določila, ki jih
določa nemški inštitut za
zagotavljanje
kakovosti
za
strokovno
nego
tekstilij.
Inšpektor pri nadzoru ni našel
nobenih pomanjkljivosti pri
zagotavljanju kakovosti, pohvalil
pa je stopnjo higiene naše
pralnice in nam s potrditvijo
certifikata
RAL/GZ
992/1
moralno zvišal kakovost pranja.
Prav tako je pohvalil dober
odnos do dela, s katerim smo
pokazali
zavezanost
zagotavljanju kakovosti perila.
Sodelovanje z mednarodnim
centrom za raziskovanje tekstila
v Hohensteinu nam daje prednost
in znanje pri industrijski negi
tekstila, s potrditvijo certifikata
pa
smo
dokazali,
da
izpolnjujemo predpisane zahteve
in standarde ter da smo na tem
področju upravičeno priključeni
EU.
Prav tako smo septembra končali
analizo parametrov kakovosti
pranja – kontrolo tkanine, in
sicer 5. testno tkanino po vrsti, s
katero smo potrdili, da je proces
pranja učinkovit.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.,
vodja SOT
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SVETOVNI DAN VARNOSTI
PACIENTOV
Letošnji slogan kampanje je
Govorite
o
varnosti
zdravstvenih delavcev! S tem
želimo
spodbuditi
odprte
pogovore o varnosti pacientov.
Osrednja aktivnost v zdravstvu po
vsem svetu je postala skrb za
varnost pacientov ter zaposlenih v
zdravstvu in socialnem varstvu.
Svetovna zdravstvena organizacija
tako na 17. september, svetovni
dan varnosti pacientov, sproža
globalno kampanjo za opozarjanje
na
velik
pomen
varnosti
zdravstvenih
delavcev
kot
prednostne naloge za varnost
pacientov.
Cilj svetovnega dneva varnosti
pacientov je povečati globalno
ozaveščenost in razumevanje o
varnosti pacientov. Oranžna
barva simbolizira osrednjo vlogo
pacienta.
Tema
letošnjega
svetovnega
dneva
varnosti
pacientov, ki smo ga sicer prvič po
razglasitvi 24. 5. 2019 na
generalni skupščini Svetovne
zdravstvene
organizacije
zaznamovali lani, je letos posebej
posvečena varnosti zdravstvenih
delavcev med epidemijo virusa
SARS-CoV-2
v
državi.
Vir: https://www.gov.si/novice/2020-09-17ob-svetovnem-dnevu-varnosti-pacientovvarni-zdravstveni-delavci-varni-pacienti/
Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.,
koordinatorica sistema vodenja kakovosti

PRIDOBIVANJE
TEMELJNIH IN
POKLICNIH KOMPETENC
2018–2022

Ljudska univerza Murska Sobota
vam
ponuja
možnost
brezplačnega izobraževanja v
okviru projekta Pridobivanje
temeljnih poklicnih kompetenc
2018–2022 za vsebine:
- tečaj tujih jezikov,
- tečaj komunikacijskih veščin,
- tečaj zdravega življenjskega
sloga,
- programi računalniškega in
digitalnega opismenjevanja,
- tečaji za osebno rast itn.
Pogoj je, da ste starejši od 45 let.
Več informacij dobite na
https://www.tpk-pomurje.si/oprojektu/
Danijela Skledar, dipl. ekon.,
odnosi z javnostmi

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
- Bojana Vodeb Mesarič, dipl.
sanitarna inženirka, vodja Službe
za oskrbo s tekstilom Splošne
bolnišnice Murska Sobota, je
sodelovala v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu, tema: Predstavi
se Služba za oskrbo s tekstilom
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota.
- Gostja radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje je bila Nataša
Borko Tavželj, dr. med., spec.
ginek. in porodništva, tema:
Mladostnice
in
ginekološki
pregled.
- Op. delavnica Tapp inguinal
hernia rapairs pod vodstvom dr.
Radenka Koprivice, dr. med.,
spec. krg., predstojnika Krg. odd.
Torek:
- 17. seja sveta zavoda Javnega
zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).
- Op. delavnica Tapp inguinal
hernia rapairs pod vodstvom dr.

Radenka Koprivice, dr. med.,
spec. krg., predstojnika Krg. odd.
- Delavnice za pravilno uporabo
osebne varovalne opreme (OVO).
Delavnice sta izvajali Marija
Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s.,
in Marjetka Nemeš, dipl. m. s.
(šola za starše, III. nadstr. Gin.porod. odd.).
Sreda:
- 15. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska Sobota
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Odd. za ortopedijo
Primarni maligni tumorji na
hrbtenici, predavala sta Peter
Strašek, dr. med., in prim. Slavko
Kramberger, dr. med., spec.
ortoped, predstojnik Odd. za
ortopedijo (soba konzilija Odd. za
ortopedijo).
- Interno strokovno izobraževanje
za področje ZN Zdravstvena nega
bolnika, ki prejema protimikrobna
zdravila, predavali sta Klaudija
Sever Lovenjak, dipl. m. s., glavna
medicinska sestra Inf. odd., in
Bojana Fras, dipl. m. s. (knjižnica,
V. nadstr. krg. bloka).
Četrtek:
- Sestanek vodstva Splošne
bolnišnice Murska Sobota in
Urgentnega centa z vodstvom
Zdravstvenega doma Murska
Sobota
ter
predstavnikom
koncesionarjev v Pomurju o
organizacijskih in strokovnih
izzivih pri kakovostni in varni
obravnavi pacientov s sumom na
okužbo
s
SARS-CoV-2,
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev
Kirurškega
odd.
Retenca urina, predavala sta
Nataša Šiškin, dr. med., in Boštjan
Šutar, dr. med., spec. urolog (soba
konzilija Krg. odd.)
Darja Cigut,
Tajništvo
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ZGODILO SE BO – ta teden
Ponedeljek:
- Strokovni direktor prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med., spec.
anest., bo sodeloval v radijski
oddaji
Splošna
bolnišnica
Murska Sobota na Murskem
valu,
tema:
Covid-19
in
predstavitev
visoke
ocene
zdravnikov mentorjev Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
Torek:
Izobraževanje
Aplikacija
terapije,
predavala bo Teja
Glavnik, mag. farm., spec. klin.
farm. (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka).
- Delavnica Higiena rok za
dijake Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota, predavala bo
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),
dipl. m. s. (knjižnica, V. nadstr.
krg. bloka).
- Delavnice za pravilno uporabo
osebne
varovalne
opreme
(OVO). Delavnice bosta izvajali
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),
dipl. m. s., in Marjetka Nemeš,
dipl. m. s. (šola za starše III.
nadstr. Gin.-porod. odd.).
Sreda:
- Direktor Splošne bolnišnice
Murska Sobota Bojan Korošec,
dr. med., spec. int.,
se bo
udeležil
sestanka
o
obvladovanju covida -19, ki ga je
sklical minister za zdravje
Tomaž Gantar.
- 16. seja strokovnega sveta
zdravstvene
nege
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)

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

374
1857
4,36
18
11

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Upanje v človeškem srcu je kot
pluta v vodi.
Včasih jo lahko potisnemo do dna,
toda vedno splava na površje.
Alexandre Dumas

Ureja: Danijela Skledar
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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