MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 13
URGENTNI CENTER
V sklopu prizadevanj aktiviranja
Urgentnih centrov je v zadnjih dneh
potekalo več aktivnosti v širšem
prostoru. Vodstvo bolnišnice in
odgovorni
za
vzpostavitev
delovanja našega Urgentnega centra
smo se v petek, 8. maja udeleţili
posveta o reorganizaciji sluţbe
nujne medicinske pomoči v
Republiki Sloveniji na Brdu pri
Kranju. V soboto 9. maja je v
prostorih bolnišnice ob obisku
ministrice in sodelavcev po ogledu
prostorov
Urgentnega
centra
potekal
sestanek
na
temo
reorganizacije sluţbe NMP.
Posvet je bil namenjen prvenstveno
predstavitvi koncepta reorganizacije
sluţbe nujne medicinske pomoči v
Republiki Sloveniji in prednosti, ki
jih nova organizacija predstavlja.
Pripravljavci so ob tem predstavili
osnutek novega pravilnika in novo
organizacijo delovanja sluţbe nujne
medicinske pomoči.
Ob
kvalitetnih
predstavitvah
ključnih elementov in gradnikov
sistema v novem pravilniku, je bilo
izpostavljenih tudi več izhodišč, ki
so bile osnove novim pristopom.
Predvsem na podlagi analize
sedanjega obsega dela in dostopnih
časov so bila postavljena izhodišča
nove mreţe sluţbe nujne pomoči.
Poanta temelji na predvideni ločitvi
dela druţinskih zdravnikov in
izvajanja nujne medicinske pomoči.
Glede na predvideno vključitev
Urgentnih centrov, kot osnovnih
nosilcev nujne medicinske pomoči
v regiji, je zadeva ključna tudi za
našo bolnišnico.
Veliko dilem je bilo predstavljenih
v diskusiji. Glede delovanja
Urgentnih centrov v prihodnosti
pravzaprav ni več toliko nejasnosti,
ker pa se istočasno izvaja tudi
reorganizacija
izvajanja
nujne
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medicinske
pomoči,
je
na
primarnem nivoju potrebno še
marsikaj doreči.
 Sestanek na temo
reorganizacije službe
NMP
Podobna problematika pomurske
regije je bila izpostavljena tudi na
sobotnem
sestanku
v
naši
bolnišnici. S strani ministrstva so se
sestanka udeleţili ministrica za
zdravje,
generalni direktor
Direktorata
za
zdravstveno
ekonomiko, vodja Sektorja za
razvoj zdravstvenega varstva na MZ
ter trije člani delovne skupine za
pripravo izhodišč in analize za
reorganizacijo in oblikovanje nove
mreţe sluţbe NMP.
Udeleţencem,
direktorjem
pomurskih zdravstvenih domov,
ţupanom in pomurskim poslancem,
ter
medijem
in
drugim
zainteresiranim
so
bila
predstavljena
izhodišča
reorganizacije in osnove osnutka
novega pravilnika. Izpostavljenih je
bilo več dilem predvsem s področja
osnovnega zdravstva, v glavnem kot
prizadevanja iskanja najboljših
rešitev v smislu oblikovanja vsaj še
kakšnega satelitskega Urgentnega
centra v pomurski regiji.
Ogled novih prostorov Urgentnega
centra se je zaključil s priznanjem
bolnišnici in pobudo, da se sedanja
oblika
delovanja
urgentne
dejavnosti čimprej začne izvajati v
novih prostorih.
Prim.asist.Daniel Grabar,
dr.med.spec.anest.
Strokovni direktor

Štev.: 668
DOBRO SODELOVANJE ZA
VIŠJO STROKOVNOST
V petek 8. maja ob petih zjutraj je
bila pri 62 letni bolnici naše
bolnišnice rekanalizirana bazilarna
arterija - glavna arterija, ki
prehranjuje
male
moţgane,
moţgansko deblo in pons ter
centralne globoke centre velikih
moţganov. Pri zapori te arterije
nastopi obseţna moţganska kap
brez moţnosti preţivetja. Če arterijo
pravočasno ponovno odpremo in
odstranimo strdek, damo moţnost
bolniku da preţivi.
Prvič se je zgodilo, da je bila
bolnica s takšno moţgansko kapjo
pravočasno premeščena iz navidez
oddaljene SB Murska Sobota v
UKC Ljubljana. Na podlagi
konzultacije
med
deţurno
radiologinjo v SB Murska Sobota
prim.asist.dr.
Marijo
Šantl
dr.med.spec.
in
deţurnim
intervencijskim nevroradiologom na
UKC Ljubljana mag. Zoranom
Miloševičem, dr.med.spec. je bilo
rešeno
ţivljenje
62
letne
prekmurske bolnice.
Pri moţganski kapi je čas zlato, pa
ne samo čas tudi strokovnost,
poţrtvovalnost
in
dobra
komunikacija.
Kljub temu, da imamo dokaj
utečene
povezave
med
bolnišnicami, pa je potrebno na
podlagi tega primera premisliti,
kako podobno pomagati bodočim
bolnikom z moţgansko kapjo iz
naše regije.
Prim.asist.Daniel Grabar,
dr.med.spec.anest.
Strokovni direktor
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9. SEJA SVETA ZAVODA SB
MURSKA SOBOTA
9. seja sveta zavoda je bila
7.05.2015. Po sprejemu in potrditvi
zapisnika
je pod točko 2
Obravnava in sprejem finančnega
načrta in programa dela za leto
2015 direktor Bojan Korošec
povedal, da bomo v letu 2015
opravili enak obseg dela kot leta
2014. Od pomembnih pridobitev za
leto 2015 v Splošni bolnišnici
Murska Sobota je izpostavil odprtje
urgentnega centra, v jesenskem času
pa
odprtje
prenovljenega
laboratorija v kletnih prostorih
urgentnega centra. V letu 2015 bo
bistveno več denarja kot prejšnja
leta namenjeno medicinski opremi.
V
nadaljevanju
je
direktor
predstavil letne cilje. Marjan
Maček, poslovni direktor je
program dela za leto 2015
predstavil v številkah. V bolnišnični
obravnavi se za leto 2015 načrtuje
17.452 pacientov, v specialističnih
ambulantah pa 164.617 bolnikov.
Načrtovanih je 14.600 raznih
operacij in 11.192 različnih dializ.
V okviru neakutne bolnišnične
obravnave se načrtuje 11.414
bolniško oskrbnih dni. V okviru
specialistične
ambulantne
dejavnosti se prav tako načrtuje, da
bomo opravili 6.041 preiskav na
magnetni resonanci in 3.502
preiskav na CT. Načrtovani
prihodki znašajo 43.8 mio evrov. Za
nove naloţbe bomo namenili 2,4
mio evrov, ki jih bomo financirali z
lastnimi sredstvi.
Ključni cilji so še naprej:
- skrajševanje čakalnih dob v
specialističnih ambulantah,
- povečanje zadovoljstva pacientov,
- izboljšanje kakovosti in varnosti
zdravstvenih storitev,
- razvoj novih metod oz. storitev
zdravljenja (nukleolize, vstavljanje
stalnih pacemakerjev, vaskulatni in
koronografski center),
- vzpostavitev delovanja urgentnega
centra.
V razpravi so člani sveta pohvalili
pripravljalce
programa
in
finančnega načrta za leto 2015, saj

je le ta pripravljen strokovno.
Sprejet je bil sklep: Sprejme se
finančni načrt in program dela za
leto 2015 v predloţeni obliki in
vsebini.
Pod točko 3 dnevnega reda Analiza
mnenj in pripomb ter pritoţb
pacientov je le-to predstavil
strokovni direktor Daniel Grabar.
Pod točko 4 so se člani sveta
seznanili s čakalnimi dobami s
predstavitvijo in analizo za prve tri
mesece leta 2015.
Zapisala
Jožica Viher
Predsednik sveta zavoda
Alojz Behek

naslednjimi tematskimi področji:
zdravstvena in babiška nega na
primarni ravni in v kliničnih
okoljih, prehrana – izziv sodobnega
časa, kriza v zdravstvu, ranljive
skupine,
komplementarno
in
naravno babiško nego v prihodnosti.
Vodstvo bolnišnice čestita vsem
medicinskim
sestram
in
zdravstvenim tehnikom, se jim
zahvaljuje
za
strokovno,
poţrtvovalno in velikokrat naporno
delo ob naših pacientih, ter
vsakemu posebej ţeli veliko
uspehov in zadovoljstva v tem
humanem poklicu in tudi v osebnem
ţivljenju.
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

MEDNARODNI DAN
MEDICINSKIH SESTER
12. maja medicinske sestre po vsem
svetu praznujemo svoj praznik. Naš
mednarodni dan je letos posvečen
prizadevanjem
za
varno
in
učinkovito skrb za ljudi z
optimalnimi viri: kadrovskimi,
materialnimi in finančnimi. Tako se
letošnji moto Mednarodnega sveta
medicinskih sester (ICN) glasi:
»Medicinske sestre – moč za
spremembe, cenovno učinkovita
zdravstvena nega, izboljševanje
zdravja in dobrega počutja«.
Stroški zdravstvenega varstva po
vsem svetu se naglo povečujejo in
pomenijo veliko finančno breme za
zdravstvene sisteme. Medicinske
sestre kot najštevilčnejša poklicna
skupina
v
zdravstvu
smo
usposobljene in pripravljene na
izvedbo učinkovitih izboljšav pri
zagotavljanju kakovostne, varne,
etične zdravstvene oskrbe z manj
stroški
v
dobro
pacientov.
Na kongresu, ki je letos jubilejni,
10. po vrsti in bo 11. in 12. maja
2015 potekal na Brdu pri Kranju, z
motom »Z optimalnimi viri do
učinkovite zdravstvene in babiške
nege«, bo okrog 300 udeleţencev
prisluhnilo preko 60 domačim in
tujim predavateljem. Udeleţili se ga
bomo tudi iz naše bolnišnice.
Izdan bo zbornik strokovnih
prispevkov s preko 500 stranmi z

5.MAJ-MEDNARODNI DAN
BABIC
Mednarodni dan babic vsako leto
ponuja priloţnost za pozitivno
predstavitev dela in poklica babice,
za nove stike znotraj in zunaj
babištva in širjenje znanja o tem,
kaj storiti za izboljšanje poloţaja
babic v svetu.
Na ta dan smo se tri babice iz naše
porodnišnice
udeleţile
tradicionalnega pohoda na Šmarno
goro v Ljubljani. Z ostalimi
babicami iz Slovenije smo si
izmenjale izkušnje, saj se vse
zavedamo, da je babiška nega
edinstvena in lahko bistveno vpliva
na zdravje prihodnjih generacij,kot
narekuje
letošnji
moto
mednarodnega dne: "Babice-za
boljši jutri."
Hkrati so na Prešernovem trgu
študentke
babištva
priredile
izobraţevalne stojnice, predstavile
projekt v podporo dojenju na javnih
mestih in priredile dobrodelni tek.
Iskrena hvala vodstvu bolnišnice,
DMSBZT Pomurja,sodelavcem za
izrečene čestitke in moţnost
udeleţbe tega druţenja.
Jasna Balažic,dipl.babica
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7. ŠTUDENTSKA
KONFERENCA
ZDRAVSTVENIH VED V
CELJU
V petek 8. maja je v Celju potekala
ţe 7. študentska konferenca
zdravstvenih ved pod naslovom
PRIHODNOST
IN
RAZVOJ
ZDRAVSTVENIH VED TEMELJI
NA
RAZISKOVANJU
ŠTUDENTOV.
Na
konferenci
sva
aktivno
sodelovale s prispevkom svoje
diplomske
naloge
Andreja
Kosmajer:
MNENJA
IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE
NEGE O OBREMENJENOSTI IN
IZGORELOSTI, pod mentorstvom
izr.prof.dr. Danice Ţeleznik in Nada
Bac:
ZNANJE
OSNOVNOŠOLCEV O ZDRAVI
SPOLNOSTI pod mentorstvom izr.
prof. dr. Danice Ţeleznik in pred.
Leona Šabjan, mag. zdr. nege.
Sama otvoritev konference s
kulturnim programom je potekala v
Narodnem domu Celje, kjer je izr.
prof. dr. Gorazd Voga, dekan
Visoke zdravstvene šole v Celju vse
prisotne prijazno
nagovoril .
Slavnostni govornik kulturnega
programa je bil tudi ţupan mesta
Celje gospod Bojan Šrot. Kulturno
dogajanje je popestrila mag. Nastja
Mulej, licencirana trenerka de
Bonovih orodij razmišljanja z
naslovom Pamet v roke, klobuk na
glavo!
Po kulturnem programu smo imeli
seminar v prostorih Visoke
zdravstvene šole v Celju, kjer so
predavanja po tematsko podobnih
temah
potekala
v
petih
predavalnicah. Prisluhnili smo
veliko zanimivim raziskovalnim
nalogam, ob vsaki se je razvila
ţivahna debata in izmenjava mnenj.
Raziskovanja študentov so potekala
tudi v tujini, kjer so pogoji dela za
izvajalce
zdravstvene
nege
neprimerljivo boljši, kot pri nas (
Norveška).
Po
končanih
predavanjih je bila v hotelu Celeia
še
razglasitev
nagrajencev
najboljših prispevkov in predaja
ključa naslednji organizatorici 8.

Študentske konference s področja
zdravstvenih ved – Visoki šoli za
zdravstvene vede Slovenj Gradec.
Andreja Kosmajer,dipl. m.s.
EIIT

STROKOVNI SESTANEK
NEFROLOŠKEGA
DRUŠTVA
V petek 9.5.2015 je v Splošni
bolnišnici Murska Sobota potekal
strokovni sestanek Slovenskega
nefrološkega društva. Zasedba je
bila pestra in strokovna. Posebej gre
zahvala
Goranu
Lansaku,
dr.med.spec.anest., prim.Draţenu
Popoviču, dr.med.spec.kirurg in
mag. Emilu Palu, dr.med.spec.inf.
za zelo dobro pripravljena in
zanimiva strokovna predavanja.
Obenem
gre
tudi
zahvala
predavateljem iz drugih slovenskih
bolnišnic.
Martina Lukač, dr.med., spec.inter.
Nefrološko društvo

Quo Vadis
S kolegico Bojano Jerebic, mag.
zdr.-soc. manag. sva se v Fourt
Points by Sheratonu v Ljubljani
udeleţila posveta podnaslovljenega
"Moja kariera - Quo Vadis".
Predavanje je bilo razdeljeno na tri
dele. V prvem delu, ki sta ga vodili
prof.dr.
Barlič
Maganja
in
izr.prof.dr. Ţeleznikova, so nam
bila predstavljena stališča tako
Ministrstva za zdravje, NAKVIS-a,
kakor tudi visokošolskih institucij o
načrtovanju kadra v zdravstveni
negi v luči rezultatov projekcij do
leta 2035; nadalje vloga Ministrstva
za
zdravje
na
področju
izobraţevanja v zdravstveni negi,
kjer
so
bila
predstavljena
najrazličnejša
formalna
in
neformalna izobraţevanja ter kaj
mora imeti visokošolski zavod, da
se lahko akreditira za določen
študijski program. Sledilo je
predavanje Nacionalne agencije za

kakovost v visokem šolstvu, z
namenom predstaviti priloţnosti za
izboljšave. Najbolj nas je zmotilo
povedano, da je izredni študij
anomalija izobraţevanja. Vendar pa
se pri tem niso vprašali, zakaj pa se
kdo vpiše in študira na izredni
stopnji, kdo pa so ti študentje.
Odgovor je popolnoma jasen.
Predvsem na prvi stopnji, so to
študentje, ki ţe vrsto let delujejo,
kot profesionalci v zdravstveni negi
in si redne oblike izobraţevanja,
zaradi delovanja v procesu ne
morejo privoščiti. Izr. prof.dr.
Savičeva je predstavila Delfi
raziskavo z naslovom "Delfi
raziskava
Smernice
za
izobraţevanje v zdravstveni negi za
program prve stopnje Zdravstvena
nega (VS)" ter g. Prestor vlogo
Zbornice - Zveze pri akreditaciji
študijskih programov in umestitev
kompetenc študijskih programov v
nacionalno
shemo
razvoja
kompetenc v ZN v Republiki
Sloveniji.
Sledili sta dve okrogli mizi kjer se
je razvila burna razprava o
predhodno
povedanem.
Na
vprašanja
so
odgovarjali
predstavniki različnih kateder za
ZN visokošolskih zavodov, ki
izvajajo program Zdravstvena nega.
Vsi skupaj smo se na koncu
strinjali, da je potrebno natančneje
opredeliti vlogo in kompetence
mag. študija, spec. študija in dr.
študija. Da je potrebno sloţnejše
sodelovati
med
NAKVIS-om,
Ministrstvom za zdravje in vsemi
visokošolskimi institucijami, ter
najpomembneje - na kakšen način
bo mogoče managemantu pomagati,
da se bodo z dokazi podprta
raziskovanja umestila v miselni
aparat, da bomo vsi skupaj lahko
boljši profesionalci na vseh
področjih zdravstva in s tem
prispevali skupen dobrobit, tako za
nas, kakor tudi na naše uporabnike.
Šemrl Simon, dipl.zn, uni dipl.org.
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VIŠARJE IN MINIMUNDUS
– IZLET ZSSS
Obvestilo za prijavljene na izlet
Višarje. Ker gondola v mesecu
maju vozi samo zadnji vikend, smo
prestavili izlet iz 16.05.2015 na
soboto 30.05.2015. Prijave do torka
19.05.2015 – Branko Temlin.
Predsednik ZSSS
Darko Balaž

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila Metka Vlaj, glavna
fizioterapevtka, Sluţba za
fizikalno in rehabilitacijsko
medicino, tema oddaje
»Priprave
na maraton«.
- Delovni sestanek Skupine za
standarde

 Torek:

Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Debelost pri
otrocih« predaval je Matej
Vinko, dr. med.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Temeljni postopki oţivljanja –
obvezne
vsebine
(TPO)
teoretični in praktični del«,
predavala sta
Marija Zrim,
dipl. m. s. in Ludvik Vogrinčič,
dipl. zn.

prinaša Pravilnik v organizaciji
nujne medicinske pomoči v naši
regiji

ZGODILO SE BO - ta teden

 Petek:

- Posvet o reorganizaciji sluţbe
NMP v Republiki Sloveniji

Svoje omejitve premagujte tako, da
se z njimi soočite z ljubeznijo in
pogumom.
(Louise L. Hay)

 Torek:

Strokovno
pediatrično
srečanje na temo: »Tumorji
mediastinuma« predavala bo,
Ana
Perišić
dr.
med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)

 Sreda:

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si:

- Sestanek v zvezi s predlogom
Pravniki o sluţbi nujne
medicinske pomoči – Zdruţenje
zdravstvenih
zavodov
Slovenije, strokovni direktor
prim. asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec. anest.
- Predstavitev aerosolnega
dezinfektorja,
Marija
Kohek,M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. m. s.
- SOBO (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Oskrba
kronične
rane«,
teoretični in praktični del,
predavali
bosta
Brigita
Kovačec, dipl. m. s. in Marija
Kohek,M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. m. s.
(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka)

 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane

Tajništvo:
Darja Cigut

 Četrtek:
- 9. seja sveta zavoda Javnega
zdravstvenega zavoda Splošne
bolnišnice Murska Sobota
- Ortopedsko predavanje na
temo »Bolečina v rami«,
predaval je Attila Szunyog, dr.
med.

Misel

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
301
2045
5,91
18
17

 Sobota:
- Sestanek z ministrico za
zdravje – spremembe, ki jih

Branko Temlin
Splošna služba
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