MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
ZDRAVSTVENA NEGA
BOLNIKA S
TRAHEOSTOMO
10.12.2015
smo
izvedli
predavanje o ZN bolnika s
trahealno kanilo na pljučnem
oddelku. Prvi del- o sami
traheotomiji
je
predstavil
predstojnik ORL oddelka Franc
Ţoldoš, dr.med., spec.ORL ,
drugi del o sami menjavi
trahealne kanile sem predstavila
jaz. Prav tako smo se dogovorili
z glavno medicinsko sestro
Natalijo Vičar, da hodijo
zaposleni iz pljučnega oddelka
na izvedbo posega menjave
trahealne kanile k nam na
oddelek in v ambulanto.
13.1.2016 so bile na edukaciji
tudi medicinske sestre iz DSO
Kuzma. Po kratki predstavitvi
smo izvedli tudi menjavo
trahealne kanile pri pacientu na
oddelku. Če zaposlene zanima
področje menjave trahealne
kanile, nas prosim kontaktirajte
na ORL oddelek in se bomo
dogovorili o izvedbi predavanja
in praktičnega prikaza same
menjave trahealne kanile.
Nataša Veren,mag.zdr.nege
Glavna med.sestra očesnega in ORL
oddelka

VSESLOVENSKA
RAZISKAVA: SOOČANJE Z
ETIČNIMI DILEMAMI IN
DELOVANJE
BOLNIŠNIČNE KOMISIJE
ZA MEDICINSKO ETIKO
V slovenskem prostoru poteka po
zdravstvenih
ustanovah
širša

DATUM : 18.01.2016
raziskava pod naslovom: Soočanje
z etičnimi dilemami in delovanje
bolnišnične komisije za medicinsko
etiko. Na povabilo prof. Groseka
tudi naša bolnišnica sodeluje v
raziskavi. Raziskava je zastavljena
na
osnovi
izpolnjevanja
vprašalnikov, ki jih izpolnjujejo
sodelavci zdravstvenih ustanov.
Naša
bolnišnica
je
predala
anonimiziran seznam zaposlenih,
kjer je bilo z metodo naključnega
izbora izbranih 40 zaposlenih
bolnišnice, katerim se predajo
vprašalniki.
Sodelavci
prof.
Groseka so pripravili vprašalnike v
zaprtih kuvertah z navedbo šifre in
oddelka, v bolnišnici pa smo jih
opremili z imeni.
Vsi izbrani za sodelovanje bodo
prejeli vprašalnik z navodili in jih
prosimo za zavzeto sodelovanje.
Prim.asist. Daniel Grabar, dr.med.,spec
Strokovni direktor

REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA ZA OBDOBJE
JANUAR - DECEMBER 2015
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela za
leto 2015. Podatki po fakturiranju
realizacije meseca decembra kaţejo
sledeče:
 realiziranih je bilo 17.605 SPPjev po pogodbi z ZZZS oziroma
23.803,54 obteţenih primerov.
Letni plan primerov je v obdobju
januar-december 2015 izpolnjen
100,6-odstotno (105 SPP-jev nad
dogovorjenim letnim planom).
Povprečna realizirana uteţ je 1,35.
Je višja, kot nam jo priznava ZZZS
v pogodbi (1,291) in je enaka kot
interno zastavljena ciljna uteţ
(1,35).
 Prospektivni program ni

Štev.: 704
doseţen pri naslednjih programih:
porodi (ind. 98,4), splav (ind. 89,1),
operacija nosu in grla (ind.
operacija 92,9) in zdravljenje
moţganske kapi (ind. 51,1). Aneks
št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto
2015 (v nadaljevanju SD) dovoljuje
plačilo 20,0% preseţka za nekatere
prospektivne programe in nam je v
veliki
meri
uspelo
preseči
programe, čeprav smo za plačilo
preseganja izvedeli šele v mesecu
decembru. Tako bodo do 20,0%
preseganja
plačani
naslednji
programi: op. na oţilju – arterije in
vene (ind. 150,7), op. na oţilju –
krčne ţile (ind. 189,2), op. kile
(ind. 122,0), op. ţolčnih kamnov
(ind. 156,1), endoproteza kolka
(ind. 109,7), endoproteza kolena
(ind. 102,5), ortopedska operacija
rame (ind. 125,3) in op. hrbtenice
(ind. 117,3).
 Program (NOD) doječih mater
je doseţen 61,0-odstotno, program
sobivanje staršev ob bolnem otroku
je preseţen za 20,4 %;
 Program PBZ je izpolnjen
101,6-odstotno
(76
neakutnih
BOD-ov nad letnim planom),
program negovalnega odseka pa je
izpolnjen 103,1-odstotno (208
neakutnih
BOD-ov
je
nad
dogovorjenim planom);
 Program do ZZZS v
specialistično
ambulantni
dejavnosti za leto 2015 NI
izpolnjen v:
- kardiološki amb. (ind.
točk 95,8; ind. obiskov 86,6),
- infektološki amb. (ind.
točk 90,3; ind. obiskov 90,9),
- pediatrični ambulanti
(ind. točk 96,2; ind. obiskov 94,8),
- rentgenologij (ind.
99,7)
- ultrazvok (ind. 94,6),
- mamografija (ind.
1

94,2).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseţeni.
Realizacija storitev v specialistično
ambulantni dejavnosti je sledeča:
 KRG/
rektoskopija
(E0396) – ind. 77,8;
 OČ/ operacije sive mrene –
ind. 97,9;
 GIN/
diagnostična
histeroskopija
in
histeroskopske operacije –
ind. 85,2;
 PLJ/poligrafija spanja na
domu – ind. 46,7.
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah, ki so bile
prenesene iz akutne bolnišnične
obravnave 1. 9. 2011, so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.
 Program CT-ja JE izpolnjen,
saj je indeks 106,1 oz. 214
preiskav je nad planom (v
primerjavi z realizacijo lanskega
obdobja je indeks 106,7), program
MR-ja JE prav tako preseţen, ind.
je 100,3 oz. 18 preiskav je nad
planom (v primerjavi z realizacijo
lanskega obdobja je indeks 115,7).
V skladu z Aneksom št. 1 k SD za
leto 2015 po preseţek obeh
programov plačan za tiste storitve,
ki so bile opravljene za bolnike z
diagnozo raka. Podatke smo ţe
posredovali na ZZZS.
V primarni dejavnosti je program v
ginekološkem
dispanzerju
izpolnjen (ind. 112,3).
Pri fizioterapiji je indeks realizacije
uteţi glede na plan 113,5, indeks
primerov, ki je pogoj za plačilo
programa, pa je 103,8 in je tako
letni plan izpolnjen oz. preseţen.
Pri fiziatriji je realizacija pod
planom, indeks točk je namreč
81,8, indeks primerov pa 236,1.
Tako je zmanjkalo 3,2% točk, da bi
imeli plačan program v celoti.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 108,3 (896 dializ je nad
planom). Realizacija dializ je
plačana v celoti ne glede na plan.
Spremljajo se tudi prvi in kontrolni
pregledi oz. obiski, ker je
preseganje prvih pregledov s strani
ZZZS plačano do višine 10%

preseganja plana oz. po Aneksu št.
1 k SD za leto 2015 do 20,0%.
Ţelimo vam tako uspešno delo tudi
v letu 2016!

ČESTITKA
»Uspeh ni ključ do sreče,
sreča je ključ do uspeha. Če
imaš rad, to kar delaš, boš

Izidor Lebar, dipl. ekon.,

strokovni sodelavec ZEPA

uspešen.«
(Alber Schweizer, zdravnik in
misijonar)

POROČILO 2015 –
MOBILNA ZDRAVSTVENA
NEGA
Mobilna zdravstvena nega oz.
javna dela v naši bolnišnici delujejo
ţe
nekaj
let.
Teţko
si
predstavljamo, da jih v bolnišnici
ne bi več imeli. Še posebej se tega
zavedamo sedaj, ko bi jih
neznansko potrebovali, pa jih res
nimamo. Če pogledamo statistične
podatke nam je vsem skupaj jasno,
kako veliko delo so opravili ti
zaposleni in če ne bi imeli javnih
del, bi največji deleţ tega
transporta
opravile
oddelčne
medicinske sestre. To pomeni, da
bi toliko več časa bile odsotne iz
oddelkov, posledično pa tudi od
pacientov. Vsem skupaj se
zahvaljujem
za
uspešno
medsebojno sodelovanje. Bi pa
poudarila, da je bila zelo
pomembna
v
tem
procesu
komunikacija, ki je bila včasih bolj,
včasih manj uspešna. Zavedati se
moramo, da ena beseda pove o nas
več kot si mislimo, zato jih
moramo izbirati karseda previdno.
Z gotovostjo lahko trdim, da si vsi
ţelimo, da bi se program javnih del
nadaljeval tudi v letu 2016.
Za boljše razumevanje dela
mobilne zdravstvene nege naj
navedem samo nekaj bistvenih
podatkov: V letu 2015 je mobilna
zdravstvenega nega intervenirala
24.437 krat, največkrat v mesecu
juniju in sicer 2314 krat. Zaradi
preobremenjenosti pa smo odpoved
transportov mobilne zdravstvene
nege morali odpovedati 2883.

Ga. Joţica Nemec, zaposlena na
Oddelku
za
perioperativno
medicino – v intenzivni terapiji, je
v čarobnem decembru (21.12.2015)
na Alma Mater Europaea – ECM
zagovarjala diplomsko delo z
naslovom »Ugotavljanje znanja s
področja zdravstvenih okuţb med
zaposlenimi
na
področju
zdravstvene nege«. Z odliko je
zaključila
in
opravila
vse
obveznosti
dodiplomskega
študijskega
programa
prve
bolonjske stopnje – Zdravstvena
nega in si pridobila naziv
diplomirana medicinska sestra.
Ob prehojeni poti, ki ni bila ne
hitra, ne lahka, ji iskreno čestitamo
in ţelimo veliko profesionalnih
uspehov in izzivov.
Sodelavci Oddelka za perioperativno
medicino in
vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota

OBVESTILO
Sporočamo vam, da lahko od danes
dne 18.1.2015 naprej do konca
meseca februarja 2016, poravnate
letno
obveznost
iz naslova
parkiranja na glavni blagajni
kirurškega
bloka.
Letno
nadomestilo za parkiranje znaša
70,00 evrov. Za vse tiste, ki
parkiranja ne bodo plačali do konca
februarja letošnjega leta, bomo
ukinili pravice za parkiranje in
prosta mesta namenili čakajočim na
seznamu, ki se vodi na glavni
blagajni.
Vodstvo

Bojana Jerebic, dipl.m.s.,mag.zdr.soc.mamag.
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ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bil prim. asist. Daniel Grabar,
dr. med., spec. anest. z rea. –
strokovni direktor; tema oddaje
»Triaţa v Urgentnem centru«

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Prirojen
PES
EQUINOVARUS«
predaval je Peter Strašek, dr.
med.

 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:

strokovni direktor, prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med., spec.
anest.
- Strokovno srečanje na
temi: »Prebijajoča bolečina pri
onkološkem
pacientu«
predavala bo dr. Branka
Straţišar, dr. med., spec.
anesteziologije
in
reanimatologije iz OI Ljubljana
in »Mikrocitna anemija –
anemija zaradi pomanjkanja
ţeleza« predavala bo Romana
Rotdajč, dr. med., spec.
hematologije (knjiţnica V.
nadst. Krg. bloka)

 Petek:
- Izobraţevanje v okviru
Znanstveno
raziskovalne
dejavnosti
»Vloga
oksidativnega
stresa
pri
boleznih ţil« predaval bo prof.
dr. Daniel Petrovič, dr. med.,
spec. (knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)
Tajništvo:
Darja Cigut

-

 Torek:

Sestanek
članov
strokovnih svetov in RSK na
Zdravniški zbornici, strokovni
direktor, prim. asist. Daniel
Grabar, dr. med., spec. anest.,
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Novosti v
oţivljanju otrok « predavala bo
Tina
Berden,
dr.
med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)

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

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŢALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
364
2084
5,31
23
5

 Sreda:
- 7. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (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.
(šola za starše III. nadst. Gin.
– porod. odd.)

 Četrtek:

- Sestanek DS za kakovost
zdravstvene
obravnave
in
varnost pacientov pri MZ,

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
"Ne primerjajte svojega življenja z
življenji drugih.
Ne poznate njihovega poslanstva. "
(Regina Brett)
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