MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
1. MEDNARODNI SEJEM
SODOBNE MEDICINE

Prvi mednarodni sejem sodobne
medicine MEDICAL je organiziral
Pomurski sejem od 14.-16. aprila
2016 v Gornji Radgoni v
sodelovanju
z
Združenjem
proizvajalcev in distributerjev
medicinskih pripomočkov SLO –
MED in pod okriljem Ministrstva
za zdravje.
Cilj sejma MEDICAL je povezati
nosilce medicinskega tehnološkega
napredka, zdravnike, medicinsko
osebje, medicinske sestre, bolnike
in vse, ki skrbijo za svoje zdravje
in zdravje sočloveka. Predstavljal
je sodobne načine odkrivanja,
zdravljenja in lajšanja bolezni ter
seznanjal
z
najboljšimi
terapevtskimi praksami in dosežki.
Ozaveščal je o pravicah in
možnostih,
ki
izhajajo
iz
obveznega,
dopolnilnega
in
nadstandardnega
zdravstvenega
zavarovanja.
Omogočal
in
vzpodbujal je stik ter izmenjavo
izkušenj razstavljalcev
med
bolniki
in
medicinskimi
strokovnjaki. Sejem je širil načela
sodobne in etične skrbi za zdravje.
Ministrstvo za zdravje je v
sodelovanju z NIJZ obeležilo prvi
dan dogajanja, z okroglo mizo o
eZdravju. Mednarodna gostja je
bila Češka republika, ki je na
razstavnem prostoru predstavila
ponudnike medicinske opreme in
pripomočke iz Češke.

DATUM : 18.04.2016
Sejma smo se udeležili tudi
zaposleni iz Splošne bolnišnice
Murska Sobota in nekaj članov
Društva
medicinskih
sester,
zdravstvenih tehnikov in babic
Pomurja. Na razstavnem prostoru
za »zdravo dogajanje« smo nudili:
Strokovno svetovanje in razlago
rezultatov
(
krvni
sladkor,
holesterol, krvni tlak, higiena rok).
Bil je predstavljen Simulacijski
center in izobraževanje laične
javnosti v nudenju začetnih
postopkov oživljanja, predstavitev
donorskega
programa
in
interventne radiologije - nukleoliza.
Izvajala se je meritev gleženjskega
indeksa – pretočnost arterijskega
ožilja na nogah.
Zdenka Tratnjek, dipl.m.s. je
predstavila predavanji: Z ali brez
diabetesa; Kaj bi moral vsakdo
vedeti o sladkorni bolezni in
Zdravstvena vzgoja bolnika s
sladkorno
boleznijo
.
Na
razstavnem prostoru smo bili :
Zdenka Tratnjek, Petra Hegeduš,
Laura Kustec, Erna Sreš, Uroš
Raščan, Ludvik Vogrinčič, Marija
Kohek, Sanja Andrejč, Andreja
Kosmajer, Urška Fakin, Tanja
Kukovec in še ostali.
TOREJ
POSKRBIMO
ZA
ZDRAVJE!
Tanja Kukovec, dipl.m.s.
Interni oddelek

ZAHVALA
Od 14. do 16. aprila 2016 je na
Pomurskem sejmu v Gornji
Radgoni
v
sodelovanju
z
Združenjem
proizvajalcev
in
distributerjev
medicinskih
pripomočkov SLO-MED in pod
okriljem Ministrstva za zdravje
potekal 1. MEDNARODNI SEJEM

Štev.: 717
SODOBNE
MEDICINE
MEDICAL.
Vsem, ki ste sodelovali na sejmu
se iskreno zahvaljujemo za vaš
prispevek k uspešno izvedenemu
sejmu.
Vodstvo bolnišnice

POROČILO S SESTANKA
STALNE DELOVNE SKUPINE
SLOVENSKE
KATEGORIZACIJE
ZAHTEVNOSTI
BOLNIŠNIČNE
ZDRAVSTVENE NEGE
V sredo 13. aprila 2016 sem se
udeležila sestanka Stalne delovne
skupine
za
Slovensko
kategorizacijo
zahtevnosti
bolnišnične zdravstvene nege v
Ljubljani.
Pregledali
smo
posredovane podatke za leto 2015,
podatke s področja intenzivnih
terapij in pediatrije za leto 2015.
Prav tako smo pregledali podatke
notranjih strokovnih nadzorov 2015
in 2016.
V zunanji nadzor bodo zajete
bolnišnice, ki so kazale večja
odstopanja s podatki (SB Ptuj, SB
Šempeter, SB Trbovlje,bolnišnica
Topolšica, PGP Kranj, PB Ormož
in PB Idrija).
Potrdili smo člane stalne delovne
skupine.
Jasna Meško dipl. m. s.
Interni oddelek

PREPOZNAVA IN
OBRAVNAVA ŢRTEV
NASILJA V DRUŢINI
Minuli petek in soboto je v
Ljubljani potekal seminar, ki ga je
organizirala Zdravniška zbornica
Slovenije v okviru projekta
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Prepoznava in obravnava žrtev
nasilja v družini v okviru
zdravstvene dejavnosti.
Prvi dan smo poslušali zelo
zanimiva predavanja o nasilju v
družini, ki je zdravstveni in
družbeni problem. Beseda je tekla
o uspešnem prepoznavanju in
obravnavanju žrtev nasilja v
družini, o zakonskih osnovah in
strategijah sodelovanja. Drugi dan
so potekale delavnice. Vsak
udeleženec se je udeležil vseh štirih
delavnic o tem, kako ukrepati ter
razreševati strokovne dileme; o
komunikaciji z žrtvijo nasilja v
družini: kako začeti, voditi in
zaključiti pogovor; o tem zakaj je
prepoznavanje njihovih zgodb in
okoliščin ključno za ustrezno
prepoznavanje in ukrepanje ter o
medinstitucionalnih pristojnostih in
nalogah. Moram reči, da so bila
predavanja kot tudi delavnice zelo
kvalitetne in da smo se vsi veliko
naučili o tej tematiki.
Spregovorili smo o različnih
oblikah
nasilja
(fizičnem,
psihičnem, spolnem, ekonomskem
nasilju, zanemarjanju), o nasilju
med odraslimi, o nasilju odraslega
nad otrokom ali kar je v današnjem
času vse pogostejše, tudi o nasilju
otrok nad starši/nasilju nad
starostniki (vštevši zanemarjanje
starostnika).
Stik z zdravstveno službo je
pogosto prva in lahko tudi edina
priložnost, ki jo ima žrtev.
Zdravstveni delavci smo tisti, ki
lahko veliko prispevamo k
odkrivanju nasilja v družini in smo
za prijavo suma na nasilje v družini
tudi zakonsko odgovorni. Prijaviti
moramo vsak sum nasilja nad
otrokom starim do 18 let. Oseba, ki
prijavi katero koli obliko zlorabe
otroka v dobri veri, je izvzeta iz
civilne in kazenske odgovornosti.
Prijaviti je potrebno tudi vsak sum
nasilja nad odraslo osebo, če ima ta
težje poškodbe ali sum nasilja nad
osebo, ki spada med ranljive
skupine prebivalstva. Če pa gre za
odraslo
osebo
z
lažjimi
poškodbami, mora le-ta s prijavo
suma soglašati.

Predvsem je pomembno, da sum
prijavimo vsakokrat (torej lahko
večkrat) in da smo dosledni pri
izpolnjevanju dokumentacije tudi v
primeru, ko se oseba s prijavo suma
ne strinja. Tako izpolnjeni in
hranjeni obrazci bodo morda kdaj
pozneje imeli vlogo dokazov.
Osnovna naloga zdravstvenega
osebja je pomoč in zaščita žrtev
nasilja v družini in ne presojanje
resničnosti izjav, pregon ali
kaznovanje oseb, ki povzročajo
nasilje.
Primeri nasilja v družini se ne
morejo uspešno reševati brez
dobrega
medinstitucionalnega
sodelovanja (CSD, zdravstva,
policije,
sodstva,
nevladnih
organizacij).
Zavzeti je potrebno ničelno
toleranco do nasilja na vseh ravneh
družbenega življenja.
Blanka Rajh, dipl. m.s., univ. dipl. org.

REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA V OBDOBJU
JANUAR - MAREC 2016
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar - marec 2016.
Splošni dogovor za leto 2016 še ni
sprejet, so pa pripravljeni plani za
hospitalno in ambulantno dejavnost
za letošnje leto, ki so že tudi
usklajeni z ZZZS, čakamo le še
soglasje Ministrstva za zdravje k
predlaganemu prestrukturiranju.
Podatki po fakturiranju za obdobje
januar – marec kažejo sledeče:
 realiziranih je bilo 4.328 SPPjev po pogodbi z ZZZS oziroma
6.109,49
obteženih
primerov.
Sezonski plan primerov za obdobje
januar - marec 2016 je izpolnjen
95,1-odstotno, (223 SPP-jev je pod
dogovorjenim obdobnim planom).
Povprečna utež je 1,41. Je višja,
kot nam jo priznava ZZZS v
pogodbi (1,291) ter prav tako višja
kot interno zastavljena ciljna utež
(1,35).
 Prospektivni program v

obdobju januarju - marec NI
dosežen pri naslednjih programih:
operacije nosu in grla (ind. 98,7),
operacije na ožilju – krčne žile
(ind. 30,0), operacija na stopalu
(ind. 58,7), hipertrofija prostate
(ind. 74,7). Pod planiranim planom
pa so tudi nekateri programi, ki jih
sicer ZZZS plača glede na
realizacijo: porod (ind. 93,1), splav
(ind.
80,6)
in
zdravljenje
možganske kapi (ind. 79,5),
 Program (NOD) doječih mater
je dosežen 79,2-odstotno, program
sobivanje staršev ob bolnem otroku
je presežen za 17,0 %;
 Program PBZ je izpolnjen
91,5-odstotno (105 neakutnih
BOD-ov in je pod obdobnim
planom), program negovalnega
odseka pa je izpolnjen 115,0odstotno (264 neakutnih BOD-ov
je nad dogovorjenim planom);
 Program do ZZZS v
specialistično
ambulantni
dejavnosti v obdobju januarju marec NI izpolnjen v:
- internistične spec. amb.
(ind. točk 85,2; ind. obiskov 84,8),
- gastroenterološka amb.
(ind. točk 79,5; ind. obiskov 77,0),
- revmatološka amb.
(ind. točk 67,2; ind. obiskov 67,2),
- diabeto-endokrinološka
amb. (ind. točk 94,2; ind. obiskov
86,4),
- pulmološka amb. (ind.
točk 50,0; ind. obiskov 61,3),
- kirurške spec. amb.
(ind. točk 97,6; ind. obiskov 96,3),
- mamografija (ind.
94,5).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseženi.
Realizacija storitev v specialistično
ambulantni dejavnosti, ki so pod
planom, je sledeča:
 KRG/operacija karpalnega
kanala – ind. 86,0; operacija kile
E0261 – ind. 20,0
 OČ/ anti VEGF terapija
prva in nadaljnja – ind. 32,7
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Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah, ki so bile
prenesene iz akutne bolnišnične
obravnave (1. 9. 2011), so sezonski
plani izpolnjeni oz. preseženi.
 program CT-ja JE izpolnjen,
saj je indeks 115,9 oz. 140 preiskav
nad planom (v primerjavi z
realizacijo lanskega obdobja je
indeks 113,9), program MR-ja pa
NI dosežen, ind. je 96,0 oz. 61
preiskav je pod planom (v
primerjavi z realizacijo lanskega
obdobja je indeks 90,0).
V primarni dejavnosti je program v
ginekološkem
dispanzerju
izpolnjen (ind. 110,1).
Plan
ginekološkega dispanzerja temelji
na podpisani pogodbi z ZZZS za
leto 2015.
Pri fizioterapiji je indeks realizacije
uteži glede na plan 107,8, indeks
primerov, ki je pogoj za plačilo
programa, pa je 100,6 in je tako
obdobni plan dosežen.
Pri fiziatriji je obdobna realizacija
izpolnjena, indeks točk je namreč
181,8, indeks primerov pa 452,4.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 99,1 (27 dializ je pod
planom). Realizacija dializ je
plačana v celoti glede na
realizacijo. Plan dializ za leto 2016
je pripravljen v skladu z določilom
dosedanjih splošnih dogovorov in
sicer, da je plan enak realizaciji
predhodnega leta.

propagandni material in ostali
papirnati
material,
ki
ni
plastificiran in ni potreben za
nemoten
proces
delovanja
bolnišnice.
Jožica Viher,spec.javne uprave
Splošna služba

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Delovni sestanek skupine
za standarde

 Torek:
14.
seja
Odbora
bolnišnične
dejavnosti
Skupščine
Združenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Šepanje pri
otroku« predavala
je Neja
Roškar, dr. med.

 Sreda:.

- 4. seja Poslovnega odbora
Konzorcija za zagotovitev
finančnih sredstev za nabavo
avtobusa za odvzem krvi na
terenu, direktor Bojan Korošec,
dr. med., spec. int.
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Resterilizacija materiala za
enkratno uporabo«, predavala
je Sandra Čarni, sanitarni
inženir

 Četrtek:
Izidor Lebar, dipl.ekon.
Strokovni sodelavec ZEPA

- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane

 Petek:

OBVESTILO
Obveščeni smo bili, da imamo
po
prostorih
bolnišnice
nalepljenega veliko reklamnega
in
ostalega
papirnatega
materiala, ki tja ne spada.
Prosimo, da se odstrani ves

- Nacionalni center za
hemofilijo RS, UKC Ljubljana
(pediatrija in hematologija),
Strokovni
svet
Društva
hemofilikov
Slovenije
in
Splošna bolnišnica Murska
Sobota organizirajo Regionalni
seminar Nujna stanja pri
prirojenih
in
pridobljenih
motnjah strjevanja krvi in
vloga regijske bolnišnice

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gost
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
asist. Satar Baghrizabehi, dr.
med.,
spec.
oftalmolog,
predstojnik Očesnega oddelka,
tema oddaje »Kako z očali, ko
roke postanejo prekratke?«
- Sestanek na Ministrstvu
za zdravje, tema:
Boljše
upravljanje čakalnih seznamov
in dob, direktor Bojan Korošec,
dr. med., spec. int. in prim.
asist. Daniel Grabar, dr. med.,
spec. anest.

 Torek:
- 14. seja sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošna bolnišnica Murska
Sobota (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Redni letni nadzor s strani
Zavoda
za
zdravstveno
zavarovanje Slovenije na Inf.
odd.
- Obvezni seminar
za
pripravnike zdravstvene nege
(mala sejna soba V. nadst. Krg.
bloka)
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Vegetarijanska
prehrana«
predavala bo Josipa Kljajič, dr.
med.
(predavalnica
na
otroškem oddelku)

 Sreda:.

Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Obvladovanje
okužb
povezanih z zdravstvom«,
predavala bosta mag. Emil Pal,
dr. med., spec. inf. – ZOBO in
Marija Kohek, M. Sc.(Austrija),
dipl. m. s. - SOBO (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)

 Četrtek:
- Reakreditacijska presoja
po mednarodnem standardu
AACI in presoja sistema
vodenja
kakovosti
po
mednarodnem standardu ISO
9001:2008, EN 15224

 Petek:
po

- Reakreditacijska presoja
mednarodnem standardu
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AACI in presoja sistema
vodenja
kakovosti
po
mednarodnem standardu ISO
9001:2008, EN 15224

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.
503
2391
4,32
20
14

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
"Uspeh ni ključ do sreče.
Sreča je ključ do uspeha.
Če imate radi, kar počnete,
boste uspešni."
(Albert Schweitzer)

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

4

