MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 13
SVETOVNI DAN
BOLNIKOV

11. februarja, na god Lurške Matere
Boţje, praznujemo SVETOVNI
DAN BOLNIKOV. Slovesnost ob
tem dnevu je bila maša v naši
bolnišnični kapeli, ki jo je daroval
generalni vikar
msgr. Franc
Reţonja,
ob
somaševanju
beltinskega kaplana Borisa Kučka.
Ob velikem številu pacientov, ki so
se zbrali v kapeli, se je začela maša
z uvodnimi besedami direktorja
Bojana Korošca.
Letošnja poslanica od papeţa nosi
naslov "Slepemu si bil oko in
hromemu noga". Naše pomembno
poslanstvo,
pomoč
bolnim,
ostarelim in onemoglim, je v svoji
pridigi poudaril tudi msgr. Reţonja.
Pri maši so sodelovali ljudski pevci
zbora iz Kroga in naši sodelavci z
branjem beril in prošenj.
Vedno bolj se dogaja, da se
današnjemu človeku mudi in pozabi
na potrebe drugih. Za obiskovanje
bolnih in biti z njimi pa
potrebujemo čas. Ta čas pa našim
bolnikom
v
zadnjem
času
namenjajo
prostovoljci
dijaki,
ki prihajajo v našo bolnišnico pod
vodstvom gospe mentorice Saše
Šabjan, koordinatorice Dušanke
Sukič in prostovoljke upokojenke
pod vodstvom gospe Erike Ţilavec.
Letošnje praznovanje je bilo morda
tudi
zaradi
velikega
števila
bolnikov, zaposlenih in mladih

DATUM : 16.02.2015
prostovoljcev še posebej slovesno,
predvsem pa ganljivo za bolnike, ki
so to ob pogostitvi, ki jo vedno
pripravijo
sodelavci
iz
Prehrambene sluţbe tudi sami z
veseljem povedali.
Zahvalili bi se vsem, ki so
sodelovali pri maši in pomagali pri
njeni organizaciji. Hvala tudi
bralcem berila in prošenj, kakor tudi
pevcem. Kot vsako leto pa so nam
pomagali pri transportu bolnikov
do kapele in iz nje dijaki Srednje
zdravstvene šole. Da je kapela
vedno urejena in pripravljena na
maševanje pa hvala vsem, ki zanjo
skrbite, še posebno čistilna sluţba.
Po končani maši se je pomočnica
direktorja Metka Lipič Baligač
zahvalila vsem in vse povabila na
pogostitev in druţenje v kirurško
avlo.
Koordinatorica duhovne oskrbe v
bolnišnici Silvana Kurnjek Časar
uspešno in odgovorno vodi
duhovno oskrbo in sodeluje z vsemi
verskimi skupnostmi, za kar se ji
zahvaljujemo.
Ker je duhovna oskrba pomemben
del celostne obravnave naših
bolnikov, jo omogočimo vsem
tistim bolnikom, ki bi jo med
zdravljenjem ţeleli.
Silvana Kurnjek Časar,dipl.m.s.
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege

NUKLEOLIZE
V minulem tednu smo v naši
bolnišnici ţe drugič uspešno izvajali
napovedane posege na hrbtenici nukleolize. Poseg sodi v sklop
zahtevnih obravnav ortopedskih
pacientov, predvsem ob stanjih, kjer
ob hudih teţavah ni konkretnih
indikacij za izvajanje klasičnih
operativnih posegov, ali imajo
pacienti ob odločitvi za operacijo

Štev.: 656
določene pomisleke. Izvajanje
nukleoliz bomo v prihodnje še
naprej zagotavljali na ortopedskem
oddelku v okviru interventne
radiološke dejavnosti.
prim. asist. .Daniel Grabar,
dr.med.spec.anest.
Strokovni direktor

9. seja Strokovnega sveta
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota,
V uvodu je direktor Bojan Korošec
povedal, da objektivno lahko
pričakujemo da smo leto 2014
končali pozitivno. Tako se bo lahko
uredilo izplačilo neizplačanih nadur
v bolnišnici. Te ure nastajajo pri
zaposlenih, ki so v turnusni obliki
dela in ur ne morejo sproti
izkoristiti. Sprejet je bil sklep da se
izplačajo nadure, ki se ne morejo
izkoristiti 4.3.2015.
Ključni
problem
pa
ostaja
kadrovska politika v drţavi (ZUJF,
soglasja na Ministrstvu).
Direktor
je
izpostavil
tudi
medosebne odnose, ki so vse večji
problem (po horizontali in po
diagonali),
velikokrat
zaradi
lansiranih nepravih in neresničnih
informacij.
Delo projektne skupine za skupno
intenzivno je v teku (vodi jo dr.
Goran Larnsak). V prostorih
sedanje interne intenzivne terapije
na
internem
oddelku
bodo
obravnavani koronarni bolniki,
bolniki po kapi, bolniki zdravljeni
po novih metodah, ki jih v
bolnišnici uvajamo.
Na rentgenskem oddelku ţe izvajajo
novo
metodo
zdravljenja
–
interventne posege na hrbtenicinukleolizo. V kratkem bo tudi prva
vstavitev pacemakerja na internem
oddelku.
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Gradnja Urgentnega centra, ki bo
velika pridobitev za našo regijo,
poteka po planih, ker gradnja ravno
v tem času vpliva na opravljanje
osnovnega programa dela naše
bolnišnice,
prosimo
za
razumevanje, tako zaposlene in
preko njih tudi bolnike in
obiskovalce.
Za dobro delo moramo izpolniti
pogoje: hočemo in znamo, ter da
nas je dovolj zaposlenih. V ospredju
naj nam bo vedno bolnik.
V nadaljevanju je pomočnik za
poslovne
zadeve
izpostavil
predvsem:
Nadure se bodo izplačale po
sprejetih kriterijih 4. marca 2015.
V prihodnosti naj nadure ne bi več
nastajale, če je le mogoče. Teh
nadur je na nivoju zdravstvene nege
17.500, na nivoju cele bolnišnice pa
38.000. v nemedicinskem delu je
največ ur v Prehrambeni sluţbi in
Sluţbi za oskrbo s tekstilom - zaradi
pomanjkanja kadra.
Na račun materiala smo privarčevali
1 milijon eurov.
Vodstvu ni bilo deleţno izplačila
plačnih nesorazmerij in tudi nadur
ne, ne v preteklosti in ne sedaj.
Fizični program je bil v glavnem
izpolnjen, kar gre zahvala vsem.
Del programa ni bil opravljen v
določenih ambulantah ( za 375.000 eur.)
Projekt e-račun je speljan. Edokumentacija še prihaja, enapotnice se pripravljajo. Natančen
poslovni rezultat bo prikazan na
naslednji seji, znano je, da so
prihodki večji od odhodkov.
Metka Vlaj, vodja Sluţbe za
fizikalno
in
medicinsko
rehabilitacijo je izpostavila problem
dela, neugodni kletni prostoripoplave, fekalni izlivi, incidenti.
Povedala je, da je sanacija v teku,
vendar
ni
zadostna.
Varne
obravnave pacientov ni mogoče
zagotoviti (plesen, nestabilna tla,
smrad, ni naravnega vira svetlobe),
prav tako so to vse škodljivi vplivi
za zaposlene, ki delajo tam. Ni
garancije, kljub ukrepom, da se
podobna katastrofa ne bo ponovila.

Poudarila je, da kontrola teh
prostorov ni bila izvedena. Prisotna
je
kadrovska
in
prostorska
problematika.
Marjan
Maček, pomočnik za
poslovne zadeve je podal odgovor,
da se adaptacije po poplavah
pričnejo v naslednjem tednu.
Glede udeleţbe na Modrih sredah
je bil sprejet sklep, da glavne
medicinske
sestre
oddelkov
planirajo udeleţbo na Modrih
sredah vnaprej. Večji oddelki naj
pošljejo dva udeleţenca, manjši
oddelki vsaj enega.
Pojavljajo se teţave pri podajanju
informacij svojcem bolnikov. Pri
tem morajo biti upoštevana pravila
varovanja zasebnosti in bolnikovih
podatkov. Znano mora biti, kdo od
svojcev je tisti, ki prejema
informacije. Vsi zdravniki, ki imajo
prenosne sluţbene telefone so
dolţni le te uporabljati. Informacije
se dajejo načeloma osebno, če to ni
moţno, izjemoma, lahko tudi po
telefonu.
Na oddelku se zagotovi prostor,
kjer bo zagotovljena zasebnost
podajanja informacij svojcem
bolnikov.
Na intranetu je dosegljiv obrazec
o dovoljenju obiskov za čas
prepovedi obiskov. Oddelki naj
ga vključijo v prakso.
Strokovni direktor se je zahvalil
vsem za sodelovanje v letu 2014.
Notranje presoje v skladu z ISO
standardom še potekajo, zapisnike
bodo presojani prejeli na oddelke.
Pri vsem tem pa je varna in
kakovostna obravnava bolnikov
najbolj pomembna. Ponosni smo
lahko, da širimo dobro prakso in
ideje tudi drugje v bolnišnicah.
Presoje, ki se izvajajo so dobro
sprejete, pri tem iščemo čim
ustreznejše rešitve. Pri marsikateri
zadevi nam manjka še doslednosti
(izpolnjevanje
dokumentacije,
predpisovanje zdravil je še v delu).
Stvari
pa
lahko
nenehno
izboljšujemo. V mesecu marcu nas
čaka zunanja presoja. Zahvala za
prispevek vsem na tem področju.
Skupina za oskrbo kronične rane je
dala pobudo, da bodo odgovorne
medicinske sestre na oddelku

pooblaščene, da lahko naročijo
konzilijarni pregled za paciente s
kronično rano. Konziljarne preglede
bosta opravljala zdravnika Ivan
Prelog,dr. med., infektolog in Ciril
Triller, dr. med (dr. Triller bo
pokrival kirurško področje, dr.
Prelog pa internistično področje).
Logistika bo še dogovorjena. Te
aktivnosti se začnejo s 1.3.2015.
Lečečega
zdravnika
o
konzilijarnem pregledu obvesti
odgovorna sestra na oddelku.
Simon Šemrl je v imenu članov
strokovnega
kolegija
čestital
pomočnici direktorja za ZN Metki
Lipič- Baligač za naziv »Pomurka
leta«.
Zahvala koordinatorici za duhovno
oskrbo Silvani Kurnjek Časar in
ostalim, ki so sodelovali ob
Svetovnem dnevu bolnikov.
Pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege nam je predstavila
vizijo za leto 2015:
- Izboljšanje komunikacije
(profesionalno obnašanje) vseh
sodelavcev v bolnišnici. 28.3.2015
bo na to temo organiziran seminar
predavateljice Klare Ramovš v
jedilnici od 9 - 13 ure.
- Projekt kompetenc in
zemljevida znanj je v teku.
- Projekt prenove
sistematizacije je v teku.
- Sprememba statuta
bolnišnice.
- Projekt prostovoljstva
uspešno poteka.
- Povečati motiviranost in
vključenost medicinskih sester v
skupine (oskrba kronične rane,
preventiva
padcev,
standardi,
skupina za kategorizacijo..).
- Imenovana bo nova vodja
za Skupino za negovalne diagnoze.
- Analiza in cilji za
izboljšanje kazalnikov kakovostina naslednji seji).
- Organizacija in umestitev
ZN
v
urgentno
sluţbo
(izobraţevanja iz triaţe potekajo,
odgovorna Zrim Marija, dipl.m.s.)
- Sprememba politike
prikazovanja kadrov na področju
zdravstvene
nege
uspešnanadomeščanja se ne prištevajo v
število zaposlenih.
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Smernice za pripravo letnih poročil
so bile poslane. Letna poročila
morajo biti posredovana pomočnici
do 15. 3. 2015.
Standardi, ki so revidirani, bodo
objavljeni na intranetu in sicer:
1. Pomoč pri endotrahealni
intubaciji
2. Pomoč
pri
vstavljanju
epiduralnega katetra
3. Preveza
epiduralnega
katetra
4. Sprejem
pacienta
v
operacijski blok
5. Priprava in nameščanje
manšete za krvno stazo.
Zdenka Gomboc je podala nekaj
informacij o notranjih presojah in
korektivnih ukrepih za
ISO
standard. Generalna ugotovitev je,
da je bila motivacija dobra in so
zaposleni visoko motivirani za
spremembe. Poudarek je na
dokumentaciji
(obvladovanje
dokumentov in dokumentaciještevilčenje po navodilu). Pri
beleţenju,
pri
dokumentaciji
moramo biti dosledni.
V začetku marca bo ponovno
organizirano
predavanje
predanalitična faza- odvzem krvi in
izobraţevanje BD firme. (za vse, ki
še niso bili udeleţeni). Natalija
Vičar bo glavnim medicinskim
sestram posredovala termine.
Čestitke Bojani Jerebic in Nataši
Kreft, dipl. m. s. iz Kirurškega
oddelka za uspešno opravljen
magisterij na Fakulteti za
zdravstvene vede v Mariboru,
smer socialni management.
6. 3. 2015 bo tradicionalno srečanje
in koncert Pevskega zbora Štefan
Kovač za upokojence bolnišnice.
Glavne medicinske sestre, vodje
sluţb in predstojnike prosimo,da se
udeleţijo tega srečanje, saj našim
upokojencem to veliko pomeni.
Na koncu so bile podane še
informacije s seje IO Društva
MSBZT Pomurja.
Zapisala Veren Nataša, mag. zdr. nege
Metka LIPIČ Baligač, mag. zdr.nege
Predsednica strokovnega sveta ZN

DVODNEVNO STROKOVNO
SREČANJE V
PORTOROŢU

nove kolege iz drugih delovnih
območij ter izmenjali svoje izkušnje
in dodali nova znanja.
Natalija Zadravec,NBO oddelek.

Društvo za oskrbo ran Slovenije
(DORS)
je v sodelovanju z
Zdruţenjem zdravnikov druţinske
medicine
ter
Slovenskega
zdravniškega društva organiziralo
od 13.2 - 14.2.2015 - strokovno
srečanje z naslovom > Nove
evropske smernice o zdravljenju ran
< v Portoroţu. Potekalo je v treh
sklopih predavanj ter z učnimi
delavnicami,
kjer
so
nam
predavatelji predstavili timsko
obravnavo ran, ki je zelo
pomemben
del
pristopa
k
usposabljanju študentov, strokovnih
delavcev ter vseh zdravstvenih
delavcev, saj je timski pristop in
komunikacija
v
timu
zelo
pomembna pri izboljšanju kakovosti
oskrbe ran kot tudi pri kakovosti
medsebojnega
sodelovanja.
Predstavljena je bila tudi patronaţna
sluţba ter njen pomen pri obravnavi
kroničnih ran, saj mora pri tem
potekati celostna in kakovostna
obravnava pacienta, v okolju, kjer
ţivi, vključevanje pacienta in
njegovih svojcev v obravnavo
zdravljenja, pri tem je pa dostopnost
oskrbe ran velikokrat teţka zaradi
določenega
socialnega
in
ekonomičnega stanja
pacienta.
Predstavljena je bila tudi uporaba
antimikrobne in antibiotične terapije
pri kroničnih ranah s strani
zdravnikov,
ter
s
poučnimi
delavnicami so bila predstavljena
uporabe novih sodobnih oblog. Med
vsemi besedami je stekla tudi
pohvala za SBMS, saj imamo
Delovno skupino za oskrbo
kroničnih ran.
Z aktivnim
prispevkom je sodeloval naš
zdravnik infektolog Ivan Prelog,
dr.med. z naslovom Okuţba
kronične rane in uporaba
antibiotične terapije. Potekal je
tudi volilni občni zbor, kjer je bila
izvoljena nova predsednica DORSa, ga. Dragica Tomc,viš.med.ses. iz
OI Ljubljana. Seminar smo pa tudi
popestrili z druţenjem pri skupni
večerji, kjer smo pobliţe spoznali

Uroš Vučak, INF oddelek

REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA ZA MESEC JANUAR
2015
Seznanjamo vas s statističnimi
podatki o realizaciji fizičnega
obsega dela za mesece januar 2015.
Trenutno so upoštevani plani ZZZS
iz lanskega leta z razliko pri planski
uteţi, ki je povečana. Se pa za leto
2015 pripravljajo prestrukturiranja
znotraj
akutne
bolnišnične
obravnave, prav tako tudi pri
nekaterih
specialističnih
ambulantah ter program RTG
storitev (Modri dirkač št. 65).
Podatki po fakturiranju za Januar
kaţejo sledeče:
 realiziranih je bilo 1.534
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma
2.103,51
obteţenih
primerov. Plan primerov je v
mesecu januarju 2015 izpolnjen
103,2-odstotno, (47 SPP-jev nad
dogovorjenim planom). Povprečna
uteţ je 1,37. Je dosti višja, kot nam
jo priznava ZZZS v pogodbi (1,28)
prav tako je tudi višja kot interno
zastavljena ciljna uteţ (1,35).
 Prospektivni program NI
doseţen pri: operacijah nosu in grla
(ind. 94,2), operacije kile (ind.
94,0), ortopedskih operacijah rame
(ind. 96,0), operacija hrbtenice (ind.
80,0);
 Program doječih mater je
doseţen 73,6 %, program sobivanje
staršev ob bolnem otroku pa je
preseţen za 58,9 %;
 Program PBZ je izpolnjen
93,5-odstotno (realiziranih je bilo
26 neakutnih BOD-ov manj od
plana),
program
Negovalnega
odseka
pa
106,7-odstotno
(realiziranih 38 neakutnih BOD-ov
več od plana).
 Program do ZZZS v
3

specialistično
ambulantni
dejavnosti, glede na navedeno
razlago v prvem odstavku, trenutno
NI izpolnjen v:
- gastroenterološki amb.
(ind. točk 89,5, ind.
obiskov 95,5),
- tireološki amb. (ind.
točk 32,8, ind. obiskov
64,5),
- nevrološka amb. (ind.
točk 69,3, ind. obiskov
80,2),
- diabetološkoendokrinol. amb. (ind.
točk 94,2, ind. obiskov
81,2),
- infektološki amb. (ind.
točk 56,9, ind. obiskov
58,5),
- kirurške specialistične
amb. (ind. točk 76,2,
ind. obiskov 85,3),
- kirurška urgentna amb.
(ind. točk 71,3, ind.
obiskov 93,3),
- UZ (ind. 85,6),
- mamografija (ind. 88,8)
Storitve v specialistično ambulantni
dejavnosti so realizirane le deloma
in sicer:
 KRG/ op. Karpalnega
kanala – ind. 92,3, operacija kile –
ind. 0,0; rektoskopija (E0396) – ind.
42,3; sklerozacija (E0393) – ind.
62,5
 OČ/anti VEGF terapija z
intravitrealno aplikacijo zdravila
(E0420) – storitev se v januarju ni
izvajala.
 GIN/ medikamentozni
splav – ind. 85,7, diagnostična
histeroskopija storitev se v
januarju ni izvajala.
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
preseţeni.
 program CT-ja NI izpolnjen
saj je ind. 99,4-odstoten (zmanjkala
2 primera), povečani program MRja pa JE doseţen, ind. je 100,3odstoten.
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseţeni.

V primarni dejavnosti je program v
ginekološkem dispanzerju izpolnjen
oz. preseţen (ind. 113,0).
Pri fizioterapiji je plan »uteţi« ind.
110,9, plan primerov, ki je pogoj za
plačilo programa, je ind. 104,1, in je
tako mesečni plan izpoljnjen.
Program
Fizikalna
in
rehabilitacijska medicina znaša ind.
točk 61,2 ter ind. primerov 9,4.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 109,3, (86 dializ smo nad
mesečnih planom).

specializantka pediatrije, tema
oddaje: »Otroci z epilepsijo«
 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Tuberozna
skleroza – novosti v zdravljenju
« predaval je Marjan Jus, dr.
vet. med.
- Tedenska koordinacija
gradnje Urgentnega centra
- Notranja presoja – po
urniku notranjih presoj

 Sreda:
- 2. seja Odbora za zdravstvo,
direktor Bojan Korošec, dr.
med., spec. int.,
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Rota virusi pri otrocih«,
predaval je Joţef Sever, dipl.
zn.
- Sveta maša ob svetovnem
dnevu bolnikov

Izidor Lebar,dipl.ekon.
Strokovni sodelavec ZEPA

Javna naročila
Na portalu javnih naročil je bilo
11. februarja 2015 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega
predmet
je
»MIKROPULZNI LASER«
Številka
razpisa
je
NMV741/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 9.
marca 2015 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
11. februarja 2015 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet so »Medicinski
in tehnični plini«
Številka
razpisa
je
NMV746/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 25
februarja 2015 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:
-

Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je bila
Ţiva
Lebar,
dr.
med.,

 Četrtek:
- 9. seja razširjenega
Strokovnega sveta za področje
zdravstvene
nege
Splošne
bolnišnice Murska Sobota
- Seja izvršnega odbora
Sekcije medicinskih sester v
manegementu,
pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege Metka Lipič
Baligač, mag. zdr. nege

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Predstavitev poklicev za
dijake Gimnazije Murska
Sobota (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)

 Torek:
- Tedenska koordinacija
gradnje Urgentnega centra
(mala sejna soba V. nadst. Krg.
bloka)

 Sreda:
- Delavnica higiena rok ,
Marija
Kohek,M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. m. s.
(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka)
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Vnetje koţe in šen«, predavala
bosta Konrad Kranjec, dipl. zn.
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in Uroš Vučak, ZT (knjiţnica
V. nadst. Krg. bloka)

 Četrtek:
- Delovni sestanek skupine
za rane (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
Tajništvo:
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŢALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
408
2106
4,64
18
7

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
Dneva ne moreš zadržati,
lahko pa ga izkoristiš.
Latinski pregovor

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
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