MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 13
10. SEJE SVETA ZAVODA
SPLOŠNE BOLNIŠNICA
MURSKA SOBOTA,
KI JE BILA DNE 11.6.2015
Po pregledu zapisnika je pod točko
2 Obravnava poročila o poslovanju
januar – april 2015 direktor na
kratko predstavil poročilo o
poslovanju bolnišnice za obdobje
januar – april 2015. Kakor je
razvidno iz pripravljene informacije
o
poslovanju
je
poslovanje
bolnišnice uspešno. Prihodki v
navedenem obdobju so rasli cca.
1,5% bolj od odhodkov, kar pomeni
pozitivno poslovanje bolnišnice.
Fizični obseg programa je v celoti
izpolnjen oziroma ponekod celo
preseţen, kljub temu da smo na
nekaterih
področjih
program
povečali, predvsem na račun
skrajševanja čakalnih dob, hkrati pa
to pomeni dodaten prihodek
bolnišnice. Kljub temu so čakalne
dobe nekoliko narasle, kar pa enako
tudi po ostalih zdravstvenih zavodih
v drţavi, vendar je to tudi posledica
dopustov in ostalih odsotnosti.
Zaskrbljujoč je le bolniški staleţ
zaposlenih in pa obremenjenost
nekaterih skupinah zaposlenih, kar
pa
poskušamo
reševati
z
nadomeščanjem in v določenih
primerih z dodatnimi zaposlitvami.
Likvidnostna situacija se je trenutno
sicer nekoliko poslabšala, kar pa je
povezano z izplačilom regresa za
letni dopust.
Pomočnik direktorja za poslovne
zadeve je prav tako poudaril
uspešno poslovanje in izpolnjevanje
načrtovanega programa. Glede
stroškov je povedal, da so stroški
dela nekoliko povečani, kljub temu
pa še zmeraj pod planom. Iz
strukture je razvidno, da se strošek
pogodbenega dela seli v redno delo.
Povečani so tudi stroški zdravil in
medicinskega materiala. V obeh

DATUM : 22.06.2015
primerih je razlog za to med drugim
povečan obseg opravljenega dela,
kar je povezano s povečanim
fizičnim programom. Pri tem si
bolnišnica predvsem ţeli doseči
zmanjšanje stroškov laboratorijskih
storitev, opravljenih izven zavoda.
Kot je omenil ţe direktor, je razlog
za nekoliko slabšo likvidnost iskati
v izplačilo regresa, hkrati pa je tudi
močan pritisk na nabavo osnovnih
sredstev.
Zaradi
vlaganj
bo
likvidnostna situacija nekoliko
slabša kot v začetku leta. Povedal je
še,
da
bolnišnica
opravlja
zahtevnejše storitve, četudi je za to
potrebno vlagati lastna sredstva, saj
je le na tak način mogoč doseči
razvoj.
Člani sveta so v razpravi opozorili,
da se v Informaciji o poslovanju
Splošne bolnišnice Murska Sobota
v obdobju januar – april 2015 pod
točko 7 Kredit za plačo naj popravi
napaka »700 mio. EUR, ki se
pravilno glasi 700 tisoč EUR«
To točko dnevnega reda je
predsednik sveta zavoda sklenil s
pozivom še naprej učinkovito
kontrolirati
poslovanje
in
pravočasno ukrepati. Postavil je še
vprašanje
glede
preseţenega
programa v znesku 800.000, kar je
direktor pojasnil z izravnavo tega
preseţka
tekom
leta
zaradi
dopustov,
obenem
pa
ob
nadaljevanju
opravljanja
zahtevnejših storitev in večanja
uteţi napovedal moţnost arbitraţe
zaradi priznanja večje uteţi.
Sprejet je bil sklep: Svet zavoda se
seznani z informacijo o poslovanju
Splošne bolnišnice Murska Sobota
v obdobju januar – april 2015.
Pod točko 3./ Delovanje sistema
vodenja kakovosti v Splošni
bolnišnici Murska Sobota je
predstavnica za kakovost mag.
Zdenka Gomboc je z računalniško
predstavitvijo in pripravljenim
pisnim
gradivom
predstavila

Štev.: 674
delovanje
sistema
vodenja
kakovosti v Splošni bolnišnici
Murska Sobota.
Po predstavitvi je dodatno opisal
izvajanja sistema kakovosti še
strokovni direktor prim. asist.
Daniel Grabar.
Predsednik sveta zavoda je izrazil
zadovoljstvo
nad
delovanjem
sistema kakovosti v bolnišnici in
predlagal, da glede na podano
predstavitev svet zavoda o tem poda
poročilo Ministrstvu za zdravje.
Sprejet je bil soglasno naslednji
sklep: Svet zavoda se seznani z
delovanjem
sistema
vodenja
kakovosti v Splošni bolnišnici
Murska Sobota in sprejme poročilo
o tem ter ga posreduje na
Ministrstvo za zdravje.
Pod točko 4 Soglasja za delo pri
drugem zavodu in izdaja soglasja k
zaposlitvam javnih usluţbencev v
skladu s sprejetim kadrovskim
načrtom za leto 2015.
Svet zavoda je pri tej točki
obravnaval dve vlogi za izdajo
soglasja zdravstvenima delavcema
za opravljanje zdravstvenih storitev
pri drugem javnem zdravstvenem
zavodu, in sicer vlogo Nina
Pušenjak za delo v Splošni
bolnišnici dr. Joţeta Potrča Ptuj v
obsegu 5 ur tedensko za obdobje 12
mesecev in vlogo Darka Ščančarja
za delo v Zdravstvenem domu
Ljutomer v obsegu 5 ur tedensko za
obdobje 6 mesecev.
Hkrati je ob tej točki svet zavoda
obravnaval
še
potrditev
predhodnega soglasja Ministrstva za
zdravje oz. izdajo končnega
soglasja k zaposlitvam javnih
usluţbencev v skladu s sprejetim
kadrovskim načrtom za leto 2015.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
je prejela soglasje Ministrstva za
zdravje k Finančnemu načrtu in
programu dela za leto 2015 ter
predhodno soglasje Ministrstva za
zdravje k zaposlitvam 15 javnih
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usluţbencev v skladu s prilogo
predhodnega
soglasja
in
kadrovskim načrtom.
Pod to točko sta soglasno bila
sprejeta naslednja sklepa:
1) Svet zavoda izdaja soglasji za
opravljanje zdravstvenih storitev v
SB Murska Sobota pri drugih javnih
zdravstvenih zavodih oz. pravnih ali
fizičnih osebah k predloţenim
vlogam za soglasje zdravstvenih
delavcev, zaposlenih v SB Murska
Sobota.
2) Svet zavoda na podlagi
sprejetega kadrovskega načrta za
leto
2015
in
na
podlagi
predhodnega soglasja št. 41094/2014/84 Ministrstva za zdravje
poda končno soglasje za zaposlitev
vsakega posameznega javnega
usluţbenca, navedenega v prilogi k
predhodnemu
soglasju
za
zaposlitev, skupno 15 javnih
usluţbencev.
Pod točko 5
Čakalne dobe.
Dinamiko in stanje čakalnih dob ter
pripravljeno informacijo o čakalnih
dobah v Splošni bolnišnici Murska
Sobota je predstavil strokovni
direktor prim. asist. Daniel Grabar,
ki
je
razloţil
metodologijo
spremljanja čakalnih dob in
uvrščanje čakajočih glede na
označeno stanje kot nujno, hitro ali
redno. Prikazano stanje čakalnih
dob je takšno, kot izhaja iz
podatkov, vnesenih v bolnišnični
informacijski sistem in glede na to v
nekaterih primerih število čakajočih
in pa tudi čakalne dobe naraščajo,
vendar je treba posamezne primere
konkretno obravnavati, saj so
razlogi lahko zelo različni. Povedal
je, da se dinamika čakalnih dob
pozorno spremlja in se na podlagi
podatkov v najbolj teţavnih
primerih sproti iščejo rešitve. Velik
vpliv na gibanje čakalnih dob
predstavljajo odsotnosti zdravnikov,
zato se v določenem trenutku in
segmentu čakalne dobe lahko
drastično zmanjšajo, v drugem pa
spet povečajo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
sklep:Svet zavoda se seznani z
informacijo o stanju čakalnih dob v
Splošni bolnišnici Murska Sobota in

poziva k dodatnim prizadevanjem
za zmanjšanju čakalnih dob.
Pod točko 6 Razno je predsednik
sveta zavoda pozval, naj se
pregledajo in na Ministrstvo za
zdravje
posredujejo
aţurni
kontaktni podatki, predvsem enaslovi, vseh članov sveta zavoda,
da
se
zagotovi
nemoteno
obveščanje članov sveta zavoda.
Zapisal: Matevţ Ruţič
Predsednik sveta zavoda:
Alojz Behek

ZAPISNIK
SKUPNEGA STROKOVNEGA
KOLEGIJA STROKOVNEGA
SVETA SPLOŠNE
BOLNIŠNICE MURSKA
SOBOTA IN STROKOVNEGA
SVETA ZA PODROČJE
ZDRAVSTVENE NEGE
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
MURSKA SOBOTA, KI JE BIL
10.6.2015
Po uvodnem pozdravu je direktor
bolnišnice povedal nekaj uvodnih
besed. Kljub razmeram in stanjem v
drţavi, s katerimi ne moremo biti
zadovoljni, bolnišnica raste in se
razvija. V bolnišnici ni odpuščanja
in imamo redne plače. Za rezultate
prvih
petih
mesecev
lahko
zaposlenim le čestita. Pomočnica
direktorja za ZN je pod točko 1 –
Aktualno dogajanje, predstavila
interne standarde, ki so bili
revidirani.
SKLEP: Predstavljeni standardi so
bili soglasno sprejeti in potrjeni.
Sprejeti standardi bodo objavljeni
na intranetu.
Strokovni direktor bolnišnice je
predstavil temo tokratne seje.
Zahteve časa nas silijo v to, da se
pogovarjamo o varni oskrbi
pacienta. Splošna definicija WHO
pravi: Varnost pacienta je odsotnost
nepotrebne škode ali potencialne
škode v zvezi z zdravstveno
obravnavo. Sicer pa obstaja kar
nekaj definicij na temo varnosti

oskrbe pacienta. Vsakodneven
izkušnje nas silijo v to, da se
pogovarjamo o tem in pristopimo k
oblikovanju kulture in sistema
varnosti.
Alenka Premuš je predstavila
zahteve v zvezi s poročanjem
neţelenih učinkov zdravil, tudi krvi
in krvnih preparatov. Gre za
primere odklonov zdravil. Smo ena
izmed drţav, v kateri se najmanj
poroča o neţelenih učinkih zdravil.
Vendar s tem poročanjem lahko
doseţemo le pozitivne učinke.
Pomembno je predvsem, da
začnemo redno poročati. Kako
poročati, bo predstavljeno tudi na
posameznih oddelkih.
SKLEP: Strokovni svet se seznanja
s postopki prijavljanja in bomo
prijave tudi dosledno izvajali.
Strokovni direktor je povedal, da je
zagotavljanje varnosti spremljanje
in obvladovanje odklonov.
Zdenka Gomboc je predstavila
obrazec za zapis odklona. Sistem
poročanja varnostnih incidentov
smo v bolnišnici ţe vzpostavili leta
2010, pripravili navodila, obrazce,
tema pa je ponovno aktualna, zato
smo obrazce in navodila posodobili.
Paleta odklonov je široka in teţko je
pripraviti
enoten
sistem
za
beleţenje. Obrazec je objavljen je
tudi na intranetu. Namen je
spremljanje
in
analiziranje
odklonov, kar bo osnova za sprejem
korektivnih ukrepov z namenom
izboljšanja
in
preprečevanja
neţelenih dogodkov. Poročanje je
odprtega tipa, kar pomeni, da lahko
poroča kdor koli od zaposlenih oz.
je poročanje nujno. Moţna je tudi
anonimna prijava.
Sodelavce je potrebno spodbujati k
izpolnjevanju
tega
obrazca.
Izpolnjevanje obrazca bo pokazala
našo kulturo ukvarjanja z varnostjo.
SKLEP: obrazec se sprejme v
prakso, sodelavce se opozori na
izpolnjevanje tega obrazca.
Sledila
je
točka
o
MM
(morbiditetni,
mortalitetni)
konferenci, ki jo je predstavila
Zdenka Gomboc. Letni cilj, ki smo
si ga zastavili, sta dve MM
konferenci v letu na ravni
bolnišnice. Obrazec je predlog,
2

moţno ga je spremeniti in
prilagoditi. Zapis ostane na
oddelku, en izvod se pošlje
predstavniku vodstva za kakovost.
Obrazec torej ne gre v pacientovo
dokumentacijo.
Pričakujejo se poročila v sklopu
oddelkov.
SKLEP: vsak oddelek pripravi letno
dve MM konferenci. Poročilo se
pošlje strokovnemu direktorju.
Strokovni direktor je predstavil
točko na temo analize smrti.
Mesečno imamo v bolnišnici okrog
70 smrti, vprašanje pa je, koliko
smrti tudi analiziramo. Tudi te
analize so orodje za izboljšanje
varnosti pacientov. Ugotovitve
ostajajo na oddelku, za našo
uporabo in naše ukrepanje.
SKLEP: Po oddelkih se bodo
izvajale analize smrti. Mesečno se
poroča strokovnemu direktorju.
Do sedaj smo strokovne nadzore
izvajali le v primeru izrednih
primerov
(izredni
strokovni
nadzori).
Rednih
strokovnih
nadzorov skoraj ne izvajamo več.
Nekateri oddelki jih sicer izvajajo
tako kot je bilo dogovorjeno, vendar
je teh malo.
SKLEP: vsak oddelek do konca leta
izvede en strokovni nadzor po lastni
izbiri.
Pomočnica direktorja za ZN je
povedala, da so na področju ZN
uvedene varnostne vizite. Vsi
oddelki jih opravljajo redno.
Opravijo se v prisotnosti sestre za
obvladovanje bolnišničnih okuţb,
predstavnice vodstva za kakovost in
oddelčnih sester. O teh varnostnih
vizitah se tudi poroča na
Ministrstvo za zdravje.
Strokovni direktor je povedal, da je
ţelja, da se v postopek in v
pogovore
vključi
celotna
zdravstvena
oskrba.
Obstajajo
obrazci za pogovore o varnosti oz.
varnostni viziti, ki so bili sugerirani,
tako da se lahko tudi korigirajo in
prilagodijo.
SKLEP: Predaja sluţbe se izvaja
multidisciplinarno.
Za nami je akreditacijska presoja po
standardu ACCI , ki smo jo uspešno
prestali. Tako smo akreditirani po
ISO 9001 in EN SIST 15224.

Slednji certifikat se konkretno
nanaša na vodenje zdravstvenih
ustanov in smo prva splošna
bolnišnica, ki smo ga prejeli, pri
čemer gre zahvala vsem prisotnim
in
zaposlenim.
Konkretne
zadolţitve je predstavila Zdenka
Gomboc. Pripravljene so bile na
podlagi poročila, ki smo ga prejeli
po presoji. Imamo 11 neskladij,
pripravili smo 25 korektivnih
ukrepov z roki in odgovornimi
osebami. Dokazila se morajo
namreč poslati presojevalcem.
Bolnišnični transfuzijski odbor je
predlagal
dodatne
kazalnike
kakovosti. Presojevalci so namreč
na tem področju odkrili neskladje.
SKLEP:
Dodatni
kazalniki
kakovosti se sprejmejo v predloţeni
obliki.
Zdenka Gomboc je podrobno
predstavila akcijski načrt v zvezi z
odpravo vseh neskladij. Še naprej se
bodo izvajale tudi notranje presoje.
Izvedli smo jih ţe pred zunanjo
presojo. Bistveno pa je, da
predvidene ukrepe iz teh presoj tudi
realiziramo.
SKLEP: Predvidene korektivne
ukrepe bomo izvedli v predvidenem
roku.
Standard AACI zahteva, da je
potrebno pri zdravstvenih delavcih
spremljati podatke o uspešnosti.
Kazalnike uspešnosti za ključne
kadre (za zdravnike); npr. število
pohval, ipd. Moţnosti je veliko,
standard jih podrobno našteva v
točki 8.4.
SKLEP: Vsak predstojnik vodi
podatke o uspešnosti zdravnikov na
oddelku.
Nacionalna anketa o izkušnjah
odraslih pacientov je predstavila
Zdenka Gomboc. Rezultati so
prikazani na enak način kot leta
2012. Večjih drastičnih premikov
glede na leto 2012 ni. Najmanj so
pacienti zadovoljni pri sprejemu. Z
okoljem so pacienti v naši
bolnišnici
zadovoljni.
Nekaj
korektivnih ukrepov bo potrebno
sprejeti na področju komunikacije,
odnosov in varovanja zasebnosti.
Vsak predstojnik naj pregleda
podatke iz ankete in pripravi

korektivne ukrepe. Ţelimo si boljših
rezultatov pri naslednji anketi.
SKLEP: Vsak predstojnik pripravi
korektivne ukrepe glede na podatke
iz te ankete in sicer do 31.7.2015.
Svet zavoda je ţe sprejel finančni
načrt za leto 2015. V njem so
zapisani cilji za leto 2015. Cilje je
predstavila
Zdenka
Gomboc.
Predstavljeni cilji so priloga tega
zapisnika.
SKLEP: Oba strokovna sveta sta se
seznanila s cilji bolnišnice za leto
2015 in se bosta prizadevala za
njihovo realizacijo.
Strokovni direktor:
prim.asist. Daniel Grabar, dr. med. spec.
Pomočnica direktorja za področje ZN:
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege

»HEALTH MINISTERS

MEETING BETWEEN
CHINA AND CEEC« SREČANJE V PRAGI
Od 15. do 17. 6. 2015 je bilo v
Pragi srečanje 16 + 1 »HEALTH
MINISTERS
MEETING
BETWEEN CHINA AND CEEC«.
Ministri za zdravje oz. visoki
predstavniki
ministrstev
in
zdravstvenih
organizacij
oz.
zavodov iz 16 srednje evropskih in
vzhodno evropskih drţav in
Kitajske so se zbrali na tri dnevnem
srečanju; zbralo se je 250
udeleţencev, od tega 180 iz
kitajske. Med visokimi gosti sta bili
tudi podpredsednica kitajske vlade
in podpredsednica WHO. Na
povabilo
svetovno
znanega
kardiologa prof. Pirka iz Prage in
našega rojaka dr. Florjan Margana,
ki sta ţe bila naša gostitelja smo se
udeleţili
tega
srečanja
3
predstavniki naše bolnišnice.
Srečanje
je
potekalo
pod
pokroviteljstvom
predsednika
Češke vlade Bohuslav Sobotke, ki
je vse goste tudi pozdravil in drugi
večer za vse priredil slavnostno
večerjo. Uradni razgovori srečanja
so potekali v hotelu Hilton in na
gradu Hradčani.
Glavni namen
3

srečanja je bil predstaviti doseţke
kitajske tradicionalne medicine in jo
pribliţati
našim uporabnikom.
Tako so 17. 6. Na Češkem ţe
odprli
prvi
Institut
kitajske
tradicionalne medicine pod okriljem
bolnišnice v Hradec Kralove. Imeli
smo tudi več bilateralnih srečanj s
predstavniki kitajske vlade in
kitajskih bolnišnic, prav tako pa
tudi s predstavniki slovaškega in
srbskega ministrstva za zdravje.
Kot zanimivost naj navedem, da je
drţavni sekretar Ministrstva za
zdravje Republike Srbije prof.
Vekić izrazil veliko zadovoljstvo
nad našo bolnišnico; pred 25. leti je
skoraj prišel kot specializant
kirurgije v Mursko Soboto. Od
takrat
spremlja
razvoj
naše
bolnišnice kjerkoli je to mogoče.
Dobro pozna in ceni tudi našega
kirurga dr. Radenka Koprivico, ki
je pri njem uspešno opravil izpit.
Kitajska vlada bo v letu 2016
razpisala
2000
štipendij
za
podiplomski
študij
kitajske
tradicionalne medicine za zdravnike
iz srednje evropskih in vzhodno
evropskih drţav. Upam, da bo tudi
med našimi kolegi interes za ta
študij, saj je nedvomno uspeh
zdravljenja ob komplementarnosti
poznavanja in uporabe »zahodne in
kitajske medicine« boljši.
Bojan Korošec, dr. med., spec. int.
Direktor

STROKOVNA EKSKURZIJA
ČLANOV DELOVNE
SKUPINE ZA OSKRBO
KRONIČNE RANE SB
MURSKA SOBOTA V
BANJA LUKI

V petek 19.6.2015 smo se člani
delovne skupine odpravili na
strokovno ekskurzijo v
Banja
Luko. Ideja o povezovanju in
spoznavanju drugačnih načinov
zdravljenja kroničnih ran se je med
člani pojavila v lanskem letu. Novi
član delovne skupine primarij
Trillerja pa je zamisel pomagal letos
izpeljati. Polni pričakovanj smo se v
zgodnjih jutranjih urah odpravili na
pot in bili oboroţeni z veliko mero
zvedavosti in dobre volje. Čeprav
smo pribliţno poznali kraj in
vsebino dela ustanove, kamor smo
se odpravili pa smo spoznali
razseţnosti novih spoznanj šele ko
smo
stopili
v
Inštitut
za
rehabilitacijo »FMR "dr. Miroslav
Zotovic«, kjer so zdruţene zanimive
zdravstvene dejavnosti.
Vsebino dejavnosti so narekovale
geografske značilnosti področja,
poškodbe in strelne rane preteklih
vojn ter potreba po rehabilitaciji,
zdravljenju in zagotavljanju čim
večje stopnje kvalitete ţivljenja ob
izgubi posameznih okončin ali
delov telesa. Inštitut izvaja
zdravljenje kroničnih ran in
otroški avtizma v hiperbaričnih
komorah, obsežno
dejavnost
rehabilitacije ter ortopedske
kirurgije. Dejavnosti Inštituta za
rehabilitacijo »FMR "dr. Miroslav
Zotovic se izvajajo na dveh
različnih lokacijah, glavni del
dejavnosti poteka na prvi lokaciji,
ki je v bliţini centra Banje Luke v
zgradbi nekdanjega samostana ter
zdraviliški
del
dejavnosti
s
terapevtskimi programi v nekoliko
oddaljenih termah »Slatina«, kjer
za
osnovni
del
dejavnosti
rehabilitacije
koristijo
moč
zdravilne vode iz vrelca, ki ima na
izvoru 39 do 43 stopinj Celzija
temperature in je poznan po
učinkovitosti
še
iz
časov
Avstroogrske.
Skupno ima Inštitut "FMR dr.
Miroslav Zotovic nekaj čez 600
bolniških postelj in dodatno toliko
ambulantnih obravnav dnevno.
Kadrovska zasedba je številčna (
800 zaposlenih) in pestra po sestavi
različnih
profilov
zdravstvene
dejavnosti ter strokovnjakov za

izdelavo protetičnih pripomočkov:
prevladujejo zdravniki fiziatri,
fizioterapevti in delovni terapevti.
Poleg tega v inštitutu delujejo
zdravniki- strokovnjaki iz različnih
medicinskih vej ter izvajalci
zdravstvene nege. Inštitut si je prav
v letošnjem letu pridobil za
področje kakovosti in varnosti
nacionalni certifikat. Presenečeni
smo vsi skupaj ugotavljali pozitivno
energijo
in
dovzetnost
za
spremembe in napredek, čeprav v
popolnoma drugačnih delovnih
pogojih, kot je to značilno za »našo
Slovenijo«. Infrastruktura je sicer
zastarela, načini in pristopi na
nekaterih segmentih prav tako,
vendar notranjost in zunanjost
ustanove odlikuje izredno čisto
delovno in bolniško okolje. Prisoten
je pozitiven duh in prizadevanje za
izvajanje kvalitetnega in varnega
dela.
Za oskrbo kronične rane imajo
urejene ambulante za preveze in
sodobne hiperbarične komore z
natančno izdelanimi navodili za
pristop ter izvedbo terapije. Terapija
poteka bodisi v individualnih
hiperbaričnih komorah ali v
skupinski, ki lahko hkrati obravnava
do 8 bolnikov. Pred začetkom
terapije so po protokolu potrebne
določene preiskave ter mnenje
zdravnikov
specialistov
internističnih strok. Sodelovanje pri
zdravljenju kroničnih ran, kot je
predstavil naš gostitelj Gajič
Aleksander, dr. med. je nujno z
multidisciplinarnim pristopom, če
ţelijo doseči končni in ţeljeni
učinek. Gre namreč za draţji način
zdravljenja, ki sicer dolgoročno
opravičuje postopek, ker do
zacelitve pride v bistveno krajšem
času.
Če
sodelovanje
ni
multidisciplinarno, so postopki
lahko draţji in neučinkoviti. Zato v
primeru
zaznanih
elementov
kontraindikacij postopek natančno
obravnavajo preden se odločijo za
izvedbo. Pomembno pa je poudariti
tudi
vrhunsko
usposobljenost
zaposlenih, ki znanja pridobivajo na
različnih strokovnih seminarjih
doma in v tujini, hkrati pa
intelektualno lastnino «znanje na
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tem področju«
tudi delijo na
mednarodnih seminarjih.
Na ortopedskem oddelku FMR "dr.
Miroslav
Zotovic"
letno
implantirajo 550 kolenskih in
kolčnih protez. Je eden največjih
implantacijskih centrov v Bosni in
Hercegovini in eden največjih v
regiji. Leţalna doba je povprečno 7
do 14 dni. Tudi pravice iz
zdraviliške
dejavnosti
so
obseţnejše. Pripada jim 15 dni
zdravilišča. Imajo zelo veliko
število fizioterapevtov, ki delajo
tudi v popoldanski izmeni, od
ponedeljka do sobote. Več teţav
imajo z nabavljanjem protez.
Včasih si mora kakšno specialno
protezo pacient tudi doplačati.
Vrhunsko
imajo
opremljene
rehabilitacijske prostore za nevro
fizioterapijo otrok. Telovadnice so
resnično
bogato opremljene z
različnimi pripomočki za izvajanje
fizioterapije.
Tudi
kadrovska
zasedba na tem področju šteje
številne
strokovnjake
tako
zdravnike kot fizioterapevte in
delovne terapevte. Prav zaradi
videnega smo bili vsi prisotni
navdušeni in zadovoljni, kajti z
zadovoljnimi malčki in mamicami
smo se tudi srečali zunaj ustanove v
lično urejenem parku, ter glede na
obnašanje zaključili, da so s
storitvami zadovoljni. Na tem
področju poleg našega osnovnega
namena « zdravljenja kroničnih ran
v hiperbarični komori« morda lahko
vidimo moţnost sodelovanja v
prihodnosti tega inštituta z našo
bolnišnico.
Prisotni na strokovni ekskurziji smo
bili deleţni izredne gostiteljske
velikodušnosti tudi na večerji v
restavraciji
s
tradicionalnim
pridihom melosa in domačnosti.
Resnično smo začutili dobrodošlico
in pripravljenost ter odprtost za
sodelovanje,
ki
ga
bomo
nadgrajevali v jeseni, ko bodo
gostje na Pomurskem simpoziju.
Naslednji dan smo si sicer nekoliko
utrujeni ogledali še terme »Slatina«
ter končali z obiskom mestnega
središča Banja Luka in trţnice z
okolico, ki ga obdaja starodavno
obzidje iz preteklih časov.

Obisk Banja Luke je bil uspešen,
udeleţenci zadovoljni in hvaleţni
vsem, ki ste nam omogočili izpeljati
še en strokovni projekt. Prisotnost
dveh
udeleţenk
strokovne
ekskurzije iz primarne zdravstvene
dejavnosti je potrdila, da se v
delovni skupini ţelimo truditi za
multidisciplinarni pristop pri oskrbi
kronične rane tudi v prihodnosti, ter
da nas bodo povezovali različni
projekti in skupno delo.
Polni neke povsem nove energije,
čeprav utrujeni, smo po poti nazaj
proti
Sloveniji v deţevnem
vremenu kovali nove načrte za
prihodnost.
Člani Delovne skupine za oskrbo
kroničnih ran

SPUST PO MURI

Prišel je teţko pričakovani dan, 12.
junij,
datum
tradicionalnega
spomladanskega piknika Pljučnega
oddelka. Da bomo skupaj doţiveli
spet nekaj novega, smo se tokrat
odločili za spust po Muri.
Naša dogodivščina se je začela v
Krogu, kjer smo zasedli kar dva
čolna in se podali na pot, ki nas je
vodila po strugi reke Mure. Tako
smo lahko občudovali njeno lepoto
in vse skrite kotičke, ki jih je
naredila le-ta. Po dveh urah voţnje
smo prispeli do Gornje Bistrice,
kjer smo nadaljevali druţenje ob
dobri hrani, pijači in zvokih
harmonike, katera pa nas je tudi
spremljala na voţnji z brodom.
Druţenje je bilo zares prijetno tako,
da smo ţe naredili načrt za naš
jesenski piknik. Ravno ta druţenja
nas povezujejo, vodijo v pozabo

neprijetnih trenutkov, do katerih
prihaja ob vsakodnevnem napornem
delu, na drugi strani pa dajejo
energijo za nove delovne podvige.
Da pa se sodelavci Pljučnega
oddelka lahko udeleţimo takšnih
srečanj v tako velikem številu pa se
zahvaljujemo
sodelavcem
iz
Internega oddelka, ki v času naših
zabav delajo delo na našem
oddelku. Zato še enkrat hvala!
Pljučni oddelek
Natalija Vičar,mag.zdr.nege

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bil strokovni direktor
Splošne
bolnišnice Murska
Sobota prim. asist. Daniel
Grabar, dr. med., spec. anest.. z
rean., tema
oddaje »Pred
odprtjem urgentnega centra«.
- V Pragi je potekal Forum o
sodelovanju zdravstva. Foruma o
sodelovanju na področju
zdravstva in razvoja se je
udeleţilo 16 srednjeevropskih
drţav in Kitajske in je potekal v
terminu 15.-17. junij 2015.
Dogodka se je udeleţilo okoli
180 gostov iz 12 kitajskih
provinc ter preko 350 gostov iz
drţav CEE. Vodstvo naše
bolnišnice je predstavljalo
Slovenijo kot uradna delegacija.

 Torek:

Strokovno
pediatrično
srečanje
na
temo:
»Nekrotizirajoči enterokolitis«
predavala je, Mateja Šinko, dr.
med.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Preiskave v očesni ambulanti«,
predavali sta Slavica Baţika
Majerič, dipl. m. s. in Melita
Sreš, dipl. m. s.

 Četrtek:
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- Obisk iz Medicinske fakultete
Osijek

ZGODILO SE BO - ta teden

 Sreda:
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.(AUSTRIA), dipl. m. s.
(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.
385
1979
4,76
12
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Branko Temlin
Splošna služba

Misel
En sam trenutek zadošča, da premagamo
neskončno razdaljo.

R. Tagore

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