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18. JESENSKO SREČANJE 

EKONOMISTOV IN 

POSLOVODNIH DELAVCEV V 

ZDRAVSTVU 

 

Tokrat je srečanje ekonomistov in 

poslovodnih delavcev v zdravstvu 

potekalo v hotelu Radin v 

Radencih.  Dvodnevno druţenje je 

potekalo v sproščenem vzdušju ob 

zelo zanimivih temah pod geslom 

»Evropa, zdravstvo in mi«.  Mag. 

Eva Helena Zver iz Urada RS za 

makroekonomske analize in razvoj 

je predstavila celotne izdatke za 

zdravstvo na prebivalca, ki se giblje 

na povprečju  EU28, zaostajamo pa 

za EU15. Poudarila je, da je visoka 

odvisnost financiranja slovenskega 

javnega zdravstva od prispevkov 

zaposlenih (Bizmarkov model). Z 

zniţevanjem delovno aktivne 

populacije bo nujno potrebno 

povečati davčne vire iz proračuna 

RS. Profesor dr.  Andrej Robida iz 

Centra za izboljšanje kakovosti in 

varnosti zdravstvene obravnave je 

poudaril, da ni samo pomembna 

količina zdravstvenih storitev, 

ampak varnost pacientov in 

kakovost zdravstvene obravnave. 

Vsi, ki delamo v zdravstvu bi se 

morali vprašati, zakaj Slovenija na 

nekaterih področjih dosega dobre, 

celo odlične rezultate in zakaj je na 

drugih področjih na repu drugih 

drţav. G. Glaţar iz MZ je poudaril 

trţno dejavnost, kjer deleţ ne sme 

presegati 20 odstotkov prihodkov. S 

prihodki iz trţne dejavnosti lahko 

javni zavodi zniţujejo stroške 

javnega zdravstva in povečujejo 

svojo uspešnost poslovanja. 

Ministrica Milojka Kolar Celarc je 

predstavila Resolucijo o 

nacionalnem planu zdravstvenega 

varstva 2015-2025, kjer je posebej 

poudarila vodenje in upravljanje 

javnih zavodov. Gospodarska kriza 

je zdravstvo prikrajšala za 420 mio 

evrov. Poudarila je, da bo MZ 

sprejela določene sistemske zakone 

za laţje vodenje,  upravljanje in 

nagrajevanje zaposlenih v  javnih 

zavodih. Vodstvu javnih zavodov 

bodo s sistemskimi zakoni dana 

določena orodja za laţje vodenje in 

upravljanje javnih zavodov. V 

kratkem bo uveljavljen pilotni 

projekt v dveh zavodih za 

variabilno nagrajevanje zaposlenih, 

kar pomeni, da uravnilovke več ne 

bo. Trţne moţnosti in priloţnosti 

slovenskega zdravstva je predstavil 

mag. Robert Cugelj, generalni 

direktor Univerzitetnega 

rehabilitacijskega inštituta Soča. 

Pomursko zdravstveno regijo je 

predstavil Ivan Tibaut. Poudaril je, 

da je naša regija najmanj razvita v 

primerjavi z drugimi regijami, kar 

je bilo prikazano iz razpoloţljivih 

podatkov. Generalni direktor ZZZS 

Samo Fakin je poudaril, da je denar 

omejen v okviru slovenskega 

zdravstva. Zaradi zmanjševanja 

števila zaposlenih se sredstva iz 

naslova prispevkov zniţujejo. 

Potrebno bo najti dodatne vire iz 

naslova proračuna. Dodatni 

načrtovani viri iz leta 2016 v višini 

92 mio evrov so ţe v naprej 

razdeljene za strukturne potrebe 

slovenskega zdravstva. Mag. Martin 

Toth je predstavil temo z naslovom 

»Najbolj značilni sistemi 

zdravstvenega zavarovanja in načini 

plačevanja izvajalcev«. Miran 

Golob iz Lekarniške zbornice 

Slovenije je predstavil vsebino z 

naslovom »Ali so naše lekarne tako 

dobre kot v EU ali celo boljše?« 

Zora Levačič iz Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, okolje in 

hrano je predstavila novo 

organiziranost Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, okolje in 

hrano po enem letu delovanja.  

 
Marjan Maček, univ.dipl.ekon.  

Pomočnik direktorja za PZ: 

SESTANEK KOBO 

 
V ponedeljek 12.10.2015 smo v 

sejni sobi Infekcijskega oddelka 

imeli drugi KOBO sestanek v 

letošnjem letu. Tokratni sestanek je 

bil obarvan zelo strokovno. 

Predstavljene so bile izvedene 

aktivnosti na področju zbiranja 

podatkov o precepljenosti za ošpice 

med zaposlenimi v SB M.Sobota. 

Na podlagi zbranih podatkov so bili 

sprejeti pomembni sklepi. Vsi novo 

zaposleni v ustanovi morajo od 

aprila naprej predloţiti ob zaposlitvi 

knjiţico o precepljenosti tako za 

hepatitis B, kot za ošpice. Ta 

aktivnost ţe poteka. Med 

zaposlenimi, ki so zbirali podatke 

bomo na osnovi ocene tveganja 

zaposlenih naredili prioritetno listo 

in izvedli cepljenje za tiste, kjer bo 

to potrebno. Mnenje članov 

komisije je, da so to v prvi vrsti vsi, 

ki obravnavajo pediatrične bolnike 

in zaposleni v urgentnem centru. O 

ugotavljanju protiteles za enkrat še 

ni strokovnega mnenja na področju 

interpretacije podatkov na 

nacionalnem nivoju, bomo pa 

pravočasno obveščeni o tej razlagi 

nam je zatrdila ga. Petraš. 

Na sestanku smo veliko časa 

posvetili kazalnikom kakovosti. 

Potrebno bo še enkrat poskusiti 

realizirati zbiranje podatkov za 

okuţbo kirurške rane ter izvesti 

nekaj aktivnosti na področju 

pojavnosti rezistentnih 

mikroorganizmov. V zadnjem 

tromesečju beleţimo močan porast 

pojavnosti ESBL ( bolnišnični sevi)  

in C.difficile , kjer so vzroki tako na 

področju bolnišnične higiene, kot na 

področju  rabe antibiotikov in tudi 

dejavniki s strani bolnika. Zato so 

sklepi KOBO usmerjeni v: 

 obvezno izobraţevanje 
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 zdravnikov na področju  rezistence 

antibiotikov. Vodstvo bolnišnice 

zato  nalaga vsem zdravnikom, da 

se vključijo v brezplačni tečaj. 

Dostopen je preko prijave na 

povezavi: 

https://www.futurelearn.com/course

s/antimicrobial-stewardship . Za 

prejem potrdila o opravljenem 

izobraţevanju je potrebno plačilo. 

Zdravniki, ki bodo tečaj opravili, 

lahko preko vloge za izobraţevanje 

zaprosijo za vračilo plačila, ki ga 

bodo prejeli na podlagi prejetega 

potrdila.  Opravljen tečaj 

»Obvladovanje rezistence na 

antibiotike« bo po novem letu pogoj 

za priznavanje kakršnegakoli 

strokovnega izobraţevanja.  

 Priprava  NOVIH navodil 

  za obravnavo bolnikov z  

ESBL, kjer bo poudarek na 

strogih ukrepih izvajanja 

izolacije za bolnišnične 

seve ESBL 

 Poostreni nadzori   so  

nujni na vseh nivojih ( 

SOBO, koordinatorji, 

predstojniki in vodje sluţb 

glavne medicinske sestre, 

odgovorne medicinske 

sestre) na področju  

bolnišnične higiene in  

izvajanja dela po 

standardih. 

Točka planiranje izobraţevanja za 

naslednje 3-5 letno obdobje je 

odpadla, pripravljen pa bo program, 

ki ga bomo  v oţjem krogu 

pregledali in sprejeli. Z letom 2016 

se namreč ponovno začne 

izobraţevalni krog. Zaposleni boste 

o načinu izvajanja izobraţevanja 

pravočasno obveščeni. Osnovna 

cilja sta dva:  izobraţevanje izvajati 

za  tiste vsebine, ki so vedno 

aktualne in ključne za vse zaposlene 

ter v izobraţevalni ciklus vključiti 

vse zaposlene zdravstvene delavce. 
Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija), dipl.m.s. 

SOBO 

3. MEDNARODNI KONGRES 

SEKCIJE MS IN ZT V 

URGENCI 

 
15. in 16. oktobra je potekal 3. 

mednarodni kongres sekcije MS in 

ZT v urgenci.  

Letos mineva 20 let od ustanovitve 

sekcije MS in ZT v urgenci. Zato 

smo se v sekciji odločili, da bomo 

letos spet organizirali mednarodni 

kongres. Ker sem članica 

razširjenega odbora sekcije ţe od 

ustanovitve, mi je v veliko čast, da 

smo bili uspešni. Dva naša člana sta 

prejela tudi priznanje za delo na 

oţjem strokovnem področju. 

Kongresa se je udeleţilo 156 MS in 

ZT iz celotne Slovenije. Poleg tega 

so se kongresa udeleţili tudi tuji 

strokovnjaki oziroma strokovna 

zdruţenja, s katerimi sodelujemo ţe 

vrsto let. 

Predavanja so zajemala aktualne 

dogodke v zdravstveni negi na 

področju urgentne medicine, o 

uvajanju urgentnih centrov na 

področju cele Slovenije. Seznanili 

pa smo se tudi z delovanjem 

urgentne sluţbe v Italiji in na 

Hrvaškem  Predavanja so zajemala 

še področje urgentne nevrologije, 

pristojnosti in odgovornosti pri 

pripravi in uporabi zdravil, etične 

dileme v zdravstvu in travmatske 

rane v okviru predavanj in učnih 

delavnic. Skupina ortopedskih 

tehnologov pa nam je pripravila 

zelo zanimive delavnice o 

terapevtski imobilizaciji z 

različnimi materiali (mavec, 

sintetični mavec, ortoze), o zapletih, 

ki lahko nastanejo zaradi 

imobilizacije. Prav tako so potekale 

zelo poučne delavnice o temeljnih 

postopkih oţivljanja pri otroku in 

odraslem ter TPO z uporabo AED. 

Med prostimi temami pa so bila 

zelo zanimiva predavanja s 

konkretnimi primeri iz prakse. 

Kongresa so se poleg mene 

udeleţili še ga. Marija Zrim, vodja 

ZN v UC,  zdravstvena tehnika  

Andrej Horvat in Simon Sedonja, 

oba iz UC. 

                                                                
Erna Sreš, sms  

 

DELAVNICA O PISANJU 

ZNANSTVENIH ČLANKOV 

 
V sobotnem jutru se nas je nekaj 

sodelavcev s področja zdravstvene 

nega, zaposlenih v različnih 

ustanovah (bolnišnica, zdravstveni 

domovi, domovi starejših 

oskrbovancev, Srednja zdravstvena 

šola) udeleţilo zanimivega 

predavanja na temo pisanja 

znanstvenih člankov.  

Skozi predavanje nas je vodila doc. 

dr. Ema Dvornik, viš. med. ses., 

prof. zdr. vzg., vse nas, ki nekako 

svojo delo izpolnjujemo na različne 

načine tudi z dodatnim 

izobraţevanjem in širjenjem 

svojega znanja na druga področja. 

Ţeljni dodatnega znanja smo 

poslušali in sodelovali pri 

predavanju o različnih temah, od 

zgradbe različnih oblik člankov 

(znanstveni članek, strokovni 

članek, pregledni znanstveni 

članek..), do iskanja literature in 

citiranja literature v različnih 

prispevkih, nalogah. Tema je 

izredno obširna in v tako kratkem 

času je teţko nanizati vse 

podrobnosti vsega. Smo pa dobili 

posredovane koristne informacije, 

ki nam bodo v prihodnje v veliko 

korist, enim za pisanje diplomske 

ali magistrske naloge, drugim za 

mentorstvo in tretjim za pisanje 

člankov in prispevkov za različna 

predavanja, seminarje, kongrese. 

Na koncu nas je povabila, vse nas 

zaposlene v zdravstveni negi, k 

pisanju člankov o stroki, o našem 

delu, v našo strokovni reviji 

Zbornik zdravstvene nege, saj z 

našo pomočjo – avtorjev, se 

zdravstvena nega širi in dobiva 

veljavo na našem področju. 

Kot smo začeli, smo tudi končali z 

vodilom »Kjer je volja, tam je 

moč.« 

 
Urška Kapun, dipl. m. s 

Urgentni center 

 

 

8. DNEVI ANGELE BOŠKIN 

 

23. oktobra so v Gozdu Martuljek 

potekali 8. dnevi Angele Boškin na 

https://www.futurelearn.com/courses/antimicrobial-stewardship
https://www.futurelearn.com/courses/antimicrobial-stewardship
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temo: Primeri iz prakse- smo zreli, 

da spregovorimo o neljubih 

dogodkih?  

Kot je ţe razvidno iz naslova so bili 

rdeča nit srečanja neljubi oz. 

neţeljeni dogodki.  

Program predavanj je sledil v 

sklopih. V prvem sklopu nam je 

predstavnica Ministrstva za zdravje 

predstavila namen poročanja 

neljubih dogodkov Ministrstvu za 

zdravje. Beseda je tekla tudi o tem 

ali  smo zreli spregovoriti  o 

nezaţeljenih dogodkih. V 

nadaljevanju so bile prikazane 

prednosti in slabosti e- pošte. 

Sledilo je predavanje o pomenu 

dobro definiranega procesa  za 

kakovost zdravstvene oskrbe in 

kako lahko optimiziran proces 

prepreči neljubi dogodek. Za konec 

tega sklopa predavanj pa neustrezna 

predaja pacienta lahko povzroči 

neljubi dogodek. 

Drugi sklopu je bil v celoti 

namenjen protokolarnim pravilom, 

ki nam jih je nazorno predstavila 

Ksenija  Benedetti. 

Tretji sklop predavanj je temeljil na 

preventivi in korektivnih ukrepih, 

da do neţeljenih dogodkov ne bi 

prišlo. Predstavljeni so bili 

dejavniki v strategiji preprečevanja 

padcev.  Sledila je predstavitev 

Vzročne posledične konference, 

kjer je v središču dogajanja analiza 

neţeljenega dogodka, odnosi, 

komunikacija, razprava in ukrepi.  

Predstavljeni so bili tudi izsledki 

analize strokovnega izobraţevanja 

zaposlenih v laboratoriju in neţeleni 

dogodki pri uporabi ţivil. 

 V Četrtem sklopu so zaposleni 

radiološkega oddelka  IO Ljubljana 

predstavili izboljšave pri obravnavi 

pacientov v smislu večkratne 

kontrole v čakalnicah, dodatnem 

monitorju in kontroli naročenih in 

nevpisanih pacientov. Predstavljena 

je bila kolektivna rast s 

spremljanjem neljubih dogodkov in 

multidisciplinarno reševanje pritoţb 

pacientov z namenom izboljšanja 

kakovosti in varnosti zdravstvene 

oskrbe. Za konec je bilo 

predstavljeno še obvladovanje 

izbruhov večkratno odpornih  

bakterij v regionalni bolnišnici. 

Nenehno zavedanje zaposlenih v 

zdravstvu, da lahko gre kdaj tudi kaj 

narobe, mora biti prioriteta vsakega. 

Biti  o tem sposoben spregovoriti je 

naša dolţnost, hkrati pa se s tem 

kaţe naša zrelost. 

                                                             
Nataša Kreft dipl. m. s; mag.  

zdr.– soc. manag. 

                                           Kirurški oddelek 

 

 

SEKCIJA MEDICINSKIH 

SESTER IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV V PEDIATRIJI 

 
23. in 24. oktobra 2015 je na 

Otočcu potekal seminar pediatrične 

sekcije na temo Zdravstvena nega 

zdravega in bolnega dojenčka. 

Predavanja so bila razdeljena po 

sklopih. V prvem delu so se 

dotaknila prehrane dojenčka, od 

dojenja do samostojnega hranjenja. 

Poudarek je bila na alergijah na 

ţivila s praktičnim prikazom 

primera anafilaktične reakcije na 

mleko. 

V drugem sklopu so bile učne 

delavnice v katerih so nas 

moderatorke poučile o uporabi 

Epipena, negi popka, tehniki 

hranjenja otroka z motnjo poţiranja 

in aspiraciji zgornjih dihal. 

Drugi dan pa je bil posvečen 

dojenčku z boleznimi zgornjih dihal 

in nas je teoretično in praktično 

pripravil na sezono okuţb z RSV 

virusom. 

V zadnjem sklopu predavanj pa smo 

se dotaknili varnosti otroka v 

procesu zdravstvene nege. Kot 

novost na področju padcev pa je 

bila predstavljena  lestvica »Humty 

Dumty«, ki ocenjuje tveganje za 

padec pri otroku.  

Srečanje se je zaključilo z okroglo 

mizo na temo ne-ţeljenih dogodkov 

v pediatriji, kjer smo nekako 

zaključili, da se jih zavedamo 

vendar pa jih še vedno raje 

pometemo pod preprogo, kakor pa 

da bi o njih poročali. 

Sekcija  medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov strmi k 

poenoteni zdravstveni negi otroka, 

zato veliko truda polaga pripravi 

smernic za delo. Izdan je protokol 

za nego popka, trenutno pa je v 

pripravi protokol za merjenje 

telesne temperature pri otroku.  

Vsako tako srečanje in 

konstruktivna izmenjava mnenj je 

koristna za vsakdanje delo in 

vsekakor pomoč in vzpodbuda za 

boljšo in kvalitetnejšo zdravstveno 

nego otroka. 

                                                                                                     
Gabor Gabriela,dipl.m.s.  

in Zorko Aleš, ZT 

Otroški oddelek                                                                    

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek:  
-  Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  je 

bil Arpad Norčič, dr.  med., 

spec. kirurg, v. d. predstojnika 

Krg. odd., tema oddaje  »Boleča 

rama« 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Smernice za 

obravnavo novorojenčkov z 

okvaro brahialnega pleteţa« 

predaval  bo Kristjan Vozlič, dr. 

med.  

       - Seminar,  nujna stanja za 

       zdravnike pripravnike –  

       Aritmije, transkutana 

       elektrostimulacija srca,  

       sinhronizirana kardioverzija,  

       predavala bo Tina Berden 

       - Predavanje za pripravnike 

      zdravstvene nege  

 Sreda:  
- Sestanek direktorjev vseh 

javnih zdravstvenih zavodov, 

direktor Bojan Korošec, dr. 

med., spec. int.  

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Intubacija bolnika«, predavala 

je Marjetka Nemeš, dipl. m. s.  

- Predavanje v okviru 

znanstveno raziskovalne 

dejavnosti  na temo: »Oviranje 

staranja arterijskega sistema – 

korak naprej v pojasnitvi 

vpletenih mehanizmov«, 

predaval bo prof. Mišo Šabovič 
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-Tečaj iz varstva pred IO  

sevanjem  

 Četrtek: 
- Redni letni nadzor s strani 

Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje na Oddelku za 

podaljšano bolnišnično 

zdravljenje  

- Predavanje za vse  uporabnike 

(zdravnike,  glavne medicinske 

sestre, vodje sluţb in vse 

zainteresirane) rešitev eZdravja 

(eRecept in eNaročanje), 

izvajalec podjetje SRC Infonet  

- Sestanek strokovne komisije 

urgentnega centra  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek: 

 - Seminar,  nujna stanja za 

zdravnike pripravnike –   Šok, 

intravenska in intraosalna pot, 

predavala bo Tina Berden 

(knjiţnica V. nadst. krg. bloka) 

 
   

 Tajništvo: 

Darja Cigüt 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             373 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1997 

5,30          4.88 

ŠT. NOVOROJ:                21              

DOJ. MATERE:                                       15        

                     

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

 

 

 

Misel 
»Sreča izvira iz tega, da ne 

zahtevamo nič od jutrišnjega dne 

 in smo hvaležni za to 

 kar nam je dano v tem trenutku.« 
internet 

 

 

 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si:  

 

 

 

 

http://www.sb-ms.si/

