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ČESTITKA
Mag. Dejan Majc, dr.med.,
spec.inter., zaposlen na Internem
oddelku,
je 21.9.2016 na
Medicinski fakulteti v Ljubljani,
uspešno zagovarjal magistrsko
nalogo
z naslovom:
»Vpliv
načina obravnave bolnikov z
alkoholno jetrno cirozo na
preživetje« in si pridobil naziv
magister.
Za pridobljeni naziv mu iskreno
čestitamo in želimo veliko
profesionalnih uspehov.
Interni oddelek in
Vodstvo bolnišnice

ZAPISNIK 16. SEJE
STROKOVNEGA SVETA
ZA PODROČJE ZN
Po pregledu in sprejemu zapisnika
15. seje Strokovnega sveta
zdravstvene nege, je Marjan
Maček
predstavil poslovanje
bolnišnice za prvo polletje
letošnjega leta. Realizirana utež je
1,42, plačana pa 1,29. Stroški
rastejo hitreje kot prihodki, zato je
rezultat za prvo polletje negativen.
Potrebno je imeti večji nadzor nad
stroški. Prisotne opozoril na
veliko število nadur, ki se morajo
do konca leta zaustaviti. Največ
nadur je prav na področju nege.
Naslednje referenčno obdobje bo
konec leta. Ni več razloga za
nabiranje nadur, saj se je
nadomestno zaposlilo dodatne
sodelavce.
V nadaljevanju je Natalija Vičar
povedala, da se bo glede nabiranja
nadur sestala z vsako glavno
medicinsko sestro in se pomenila
glede števila nadur in zmanjšanja
le-teh.

Velik poudarek je potrebno dati
naduram in jih
sproti
spremljati.
V nadaljevanju je Metka Lipič
Baligač povedala:
- začele so se Modre srede.
Zaposlenih imamo veliko mladih
sodelavcev in jih je potrebno
spodbujati, da se bodo udeleževali
izobraževanj.
- sprememba licenčnega obdobja
s strani Zbornice Zveze, ki se je
podaljšalo do 30.4.2017. Plan dela
je potrebno razporediti tako, da se
bodo dipl.m. sestre lahko udeležile
izobraževanja;
- opozorila je na varnostni zaplet
glede
varovanja
bolnikovih
podatkov ki se je pred kratkim
zgodil v naši bolnišnici.
Kakovost in varnost
Zdenka Gomboc je na kratko
predstavila rezultate notranjih
presoje. Za notranjo presojo sta
ostala še Urgentni center in
Očesni oddelek, kjer bo presoja
izvedena v mesecu oktobru. V
letošnjem letu je bil velik
poudarek
dan
zdravstveni
dokumentaciji. Posodobiti je
potrebno register tveganj. Do
sedaj je bilo prijavljenih 16
odklonov.
Problematika
bolnišničnih
okuţb
Marija Kohek opozori na izvedbo
prihajajočega se strokovnega
nadzora nad izvajanjem programa
preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb v naši
ustanovi. V okviru priprav na
nadzor, se bodo povečali interni
nadzori oddelkov, ambulant in
ostalih enot s strani SOBO in
sanitarnega inženirja bolnišnice.
Proces dela ne bo oviran saj se
bodo nadzori izvajali v jutranjem
času pred 7. uro. Na kratko
predstavi aktivnosti in aktualno
dogajanje na področju OPZ v
okviru katerih je potekal tudi

Štev.: 740
sestanek KOBO, kjer so se
poudarile težave s katerimi se
srečujemo v kliničnem okolju in
dejavniki tveganja, ki nastajajo ob
obravnavi bolnikov z večkratno
odpornimi
mikroorganizmi.
Povečal se nam je delež ESBL- K.
pneumoniae (36%), od tega največ
v urinu zato ugotavljamo potrebo
po osvežitvi znanja v smislu
predavanja za zaposlene ter
povečanega nadzora pri ravnanju s
trajnimi
urinskimi
katetri.
Karbapenemaze
rezistentni
mikroorganizmi s katerimi se
srečujemo zadnje 3 mesece nam v
prihodnosti predstavljajo še velike
izzive. Poskrbeli smo tudi za
informiranje širše javnosti v
pomurskem prostoru o pojavnosti
večkratno
odpornih
mikroorganizmov in bolnišničnih
okužb in sicer z medijsko
pomočjo preko intervjuja, ki smo
ga opravili na radiu Murski val,
poteka pa tudi priprava prispevka
za objavo v Vestniku.
Metka Lipič Baligač je povedala,
da je tudi vodstvo seznanjeno s
problemom in se zaveda tega, da
bo potrebno v prihodnje
več
pozornosti nameniti preurejanju
bolnišničnih sob v izolirne sobe.
Predlogi in pobude
- Jožica Jakob, odgovorna sestra
na RTG oddelku je povedala, da je
naročanje pacientov iz oddelkov
na interventne preiskave na tel.
številko vsak dan od 13-14 ure.
Navodila bodo objavljena na
intranetu
- Metka Vlaj, višja fizioterapevtka
se je zahvalila vsem, ki so kakor
koli pomagali pri izvedbi delavnic
ob
svetovnem
dnevu
fizioterapevtov.
- Slavnostni del je bil namenjen
upokojitvi Zdenke Zrinski, glavne
medicinske sestre na Infekcijskem
oddelku. Ga Lipič Baligač je
povzela njeno strokovno pot do
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upokojitve in se ji zahvalila za
strokovni prispevek k razvoju
Infekcijskega oddelka.
- Metka Lipič Baligač je povedala,
da je v skladu s Pravilnikom o
organizaciji NZV potrebno za
letošnje leto opraviti analizo
obremenitev
zaposlenih
s
posameznega
strokovnega
področja. Gre za primerjavo
obremenjenosti
zdravstvenega
delavca v času izvajanja NNMP z
običajno dnevno obremenjenostjo
zdravstvenega delavca. Z ozirom
na to, da je preteklo že pol
septembra se sprejme sklep
merjenja obremenitev v mesecih
oktober, november in december.
Odgovorne glavne medicinske
sestre oddelkov se dogovorijo
glede evidentiranja, ki naj poteka
tako, da bodo na koncu podatki
uporabni za analizo.
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege
Pomočnica direktorja za področje
ZN
Zapisala:
Jožica Viher

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
19. septembra 2016 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Različne
posode, termoporti in termos
posode za napitke«.
Številka
razpisa
je
JN005588/2016-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
10. oktobra 2016 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
19. septembra 2016 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega
predmet
je
»Terdezinfektor z vozički«.
Številka
razpisa
je
JN005596/2016-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
20. Oktobra 2016 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
19. septembra 2016 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Artroskopski
stolp«.

Številka
razpisa
je
JN005599/2016-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
12. oktobra 2016 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
19. septembra 2016 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Servant«.
Številka
razpisa
je
JN005603/2016-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
18. oktobra 2016 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
21. septembra 2016 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Sušilni
stroji«.
Številka
razpisa
je
JN005657/2016-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
25. oktobra 2016 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za javna naročila

MINEVA PRVO LETO
DELOVANJA UC
Pred natanko enim letom smo
pričeli z delom v na novo odprtem
Urgentnem centru naše bolnišnice.
Po začetnih številnih izzivih, ki
smo jih sproti reševali, je delo
hitro steklo po novih smernicah in
v skladu s pričakovanji. Ker je
prvo leto (pre)hitro minilo že
lahko govorimo o prvih sumiranih
številkah, ki govorijo, da smo
opravili veliko dela. Tako smo v
vseh enotah UC-ja skupaj
obravnavali
preko
40.000
pacientov. Od teh jih je bilo 7.630
(19%) sprejetih na bolnišnične
oddelke. Največ, 19.550 pacientov
(ali 49% vseh) smo obravnavali na
kirurški urgenci, 11.320 (28%) na
internistični urgenci, 8.300 (21%)
v splošni urgentni ambulanti ter
1.040 v opazovalnici. Slednja je
pričela z delom šele v marcu '16.
Glede na nujnost obravnave triaţno
skupino
je
bila
porazdelitev
obravnavanih
pacientov sledeča: 780 je bilo
takojšnjih
ali
zelo
nujnih
pacientov (iz rdeče in oranžne

triažne skupine) - 2 % vseh
obravnavanih,
7.720
nujnih
pacientov (19 % vseh), 29.700
standardnih pacientov (74 %) ter
2.000 nenujnih (modrih in tistih,
ki jih ni bilo v čakalni vrsti, 5 %
vseh). Kljub nekaj nanizanih
številk se vsega opravljenega dela
ne da strniti v kratek povzetek,
zato smo vam predstavili le
najpomembnejše. Vsekakor se
bomo tudi v prihodnje trudili
paciente zdravstveno obravnavati
čim bolj kakovostno ter varno.
mag. Marija Zrim, vodja ZN UC-ja

SPREMEMBA REŢIMA
PARKIRANJA ZNOTRAJ
BOLNIŠNIČNEGA
KOMPLEKSA
Z
namenom
enakomerne
razporeditve vozil po parkiriščih
znotraj bolnišničnega kompleksa
se s ponedeljkom, 26. 9. 2016
spreminja reţim parkiranja
zaposlenih, ki koristimo storitve
parkiranja v bolnišnici.
Vsi zaposleni bomo za vstop na
določeno parkirišče uporabljali
identifikacijske kartice, katere
uporabljamo za evidentiranje
prihoda in odhoda na delo (v
nadaljevanju
identifikacijska
kartica).
Vsakemu zaposlenemu bomo na
identifikacijsko kartico dodelili
pravico
do
parkiranja
na
parkirišču, ki ga je uporabljal že
sedaj, razen pri tistih, ki so imeli
dovolilnico pri kotlovnici in tisti z
začasno pravico parkiranja za
rampo pri zunanjem parkirišču.
Pravice do določene rampe bomo
določili v petek 23. 9. 2016.
Začetek spremenjenega reţima
se začne izvajati s ponedeljkom,
26. 9. 2016.
Zaposlenim,
ki
imajo
DOVOLILNICO, se pravice
naložijo na identifikacijsko kartico
in bodo za vhod in izhod
uporabljali rampo pri vratarju.
Zaposleni,
ki
imajo
DOVOLILNICO
PRI
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KOTLOVNICI in tisti, ki so
imeli urejeno začasno parkiranje
na ZUNANJI RAMPI, pa bodo v
prihodnje uporabljali novo rampo
pri kotlovnici (stranski vhod v
bolnišnični kompleks v ulici mimo
Doma starejših Rakičan), prav
tako z identifikacijsko kartico.
Zaposleni, ki so do sedaj parkirali
na parkirišču za rampo znotraj
(pred zgradbo internega) ostane
način parkiranja nespremenjen, s
tem, da bodo morali tudi na
izhodu uporabljati identifikacijsko
kartico.
Za zaposlene, ki so do sedaj
parkirali na zunanjem parkirišču,
kjer parkirajo tudi zunanji
uporabniki proti plačilu, se ne
spreminja ničesar.
Seznam zaposlenih po parkiriščih
se nahaja na blagajni bolnišnice, v
Finančno - računovodski službi in
pri vratarju.
Za dodatna pojasnila smo na
razpolago na interni tel. številki
835 - FRS ali blagajna - 101.
mag. Melita Vratar
Vodja Finančno - računovodske službe

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostji radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
sta bili mag. Nada Bernat,
mag. faramcije, predstojnica
Bolnišnične lekarne in asist.
Alenka Premuš Marušič, mag.
farmacije, tema oddaje: »Kaj bi
pomenila brez šivna skrb za
bolnike,
ki
so
bili
obravnavani v bolnišnici?«
- 17. Seja Odbora bolnišnične
dejavnosti
Skupščine
Združenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
pomočnik
direktorja
za
področje zdravstvene nege
Marjan Maček, univ. dipl.
ekon.
- Delavnica higiene rok za
dijake Srednje zdravstvene šole

- Delavnica higiene rok za
dijake Srednje zdravstvene šole

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Zdravstvena vzgoja bolnika,
ki je na TZKD (trajno
zdravljenje s kisikom na
domu)«, predavali sta Natalija
Vičar, mag. zdr. nege in
Marija Holsedl, dipl. m. s.
ZGODILO SE BO - ta teden

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
395
2.115
4,87
14
13

Branko Temlin
Splošna služba

 Ponedeljek:
- Delavnica higiene rok za
dijake Srednje zdravstvene šole
(knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Torek:
- 1. sestanek delovne skupine
za pripravo predloga Zakona o
kakovosti in varnosti v
zdravstvu na Ministrstvu za
zdravje, strokovni direktor,
prim. asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec. anest z rean.
- Delavnica higiene rok za
dijake Srednje zdravstvene šole
(knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Četrtek:

- Sestanek
- SD 2017 –
oblikovanje predlogov za NBO
in PBZ, Bolnišnica Sežana,
strokovni direktor prim. asist.
Daniel GRABAR, dr. med.,
spec. anest. z rean., predstojnik
Odd. za NBO Ludvik Kepe, dr.
med., spec. fiziater in glavna
m. sestra Odd. za NBO Marija
Flisar, dipl. m. s.
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane(knjižnica V.
nadst. Krg.bloka)
- Predavanje na področju
OPZ za zaposlene Oddelka za
perioperativno
medicino,
predavala bo Marija Kohek, M.
Sc(Austrija), dipl. m. s. (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)

Misel
Skrivnost sreče je v tem,
da zmoreš najti radost
v veselju drugega.
Georges Bernanos

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

Tajništvo:
Darja Cigut

 Torek:
3

