MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
100-ič KRVODAJALEC

30. 3. 2017 je v prostorih ETD
100-ič daroval kri Branko Kous,
Soboška ulica 28, Bakovci, 9000
Murska
Sobota.
S
svojo
humanostjo
se je
pridružil
pomurskim rekorderjem, ki so
rešili že marsikatero življenje.
Za to humano delo se mu v imenu
vodstva
bolnišnice
iskreno
zahvaljujemo in mu želimo
zdravja, da bo tudi v bodoče lahko
opravljal eno najplemenitejših
oblik pomoči sočloveku.
Jožica Viher,spec.javne uprave
Splošna služba

18. seja razširjenega
Strokovnega sveta za področje
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota
23. 3. 2017 je potekala 18. seja
razširjenega Strokovnega sveta za
področje
zdravstvene
nege
Splošne bolnišnice Murska Sobota
z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled
in
potrditev
zapisnika zadnje seje
2. Aktualno dogajanje na
področju ZN
3. Problematika bolnišničnih
okužb

DATUM : 3. 4. 2017
4. Aktivnosti na področju
zagotavljanja
kakovosti
in
varnosti v letu 2017 - ISO
9001:2015 (akreditacija)
5. Razno
Aktualno dogajanje v bolnišnici
je prvotno povzel direktor Bojan
Korošec, ki je predstavil
bistvene značilnosti Letnega
poročila za leto 2016. Finančno
podrobneje je Letno poročilo
predstavil pomočnik direktorja
za poslovne zadeve, Marjan
Maček. Glavna medicinska
sestra
Pljučnega
oddelka,
Natalija Vičar je podala analizo
nadur po oddelkih. Problematiko
bolnišničnih okužb je predstavila
Marija Kohek, odgovorna sestra
za obvladovaje bolnišničnih
okužb, ki je predstavila določene
novosti
tega
področja.
Aktivnosti
na
področju
zagotavljanja
kakovosti
in
varnosti v letu 2017 - ISO
9001:2015 (akreditacija) je
predstavila
mag.
Zdenka
Gomboc. Pod zadnjo točko so
bila
napovedana
različna
izobraževanja in predavanja.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:

z
vodstvenim
osebjem enot, ki so glede
nabiranja
nadur
najbolj
problematične, se bo sestalo
vodstvo bolnišnice in se
dogovorilo o rešitvah, vodstva
ostalih oddelkov in enot pa
reorganizirajo in načrtujejo delo
na način, da se nadure več ne
bodo nabirale;
 odvzemi
brisov
ostanejo organizirani na takšen
način, kot so bili do sedaj;

Štev.: 766
 za vsa vprašanja s
področja zagotavljanja kakovosti
in varnosti v letu 2017 se
zaposleni obrnejo na mag. Zdenko
Gomboc;
 glavne
sestre
oddelkov se za predstavitev
novosti enteralne prehrane obrnejo
na vodjo Službe bolnišnične
prehrane in dietoterapije, Renato
Pleh.
Pomočnica direktorja za področje ZN
Metka Lipič Baligač, mag.zdr.nege
Zapisala:
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi

SKUPŠČINA ZDRUŢENJA
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV
SLOVENIJE
V torek, 28. 3. 2017, je v Hotelu
Slon
potekala
Skupščina
Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije, ki je bila hkrati tudi
konstitutivna seja, saj so se
izvedle volitve za predsednika
skupščine ter dveh namestnikov.
Za predsednika skupščine je bil
izvoljen Marjan Ferjanc, direktor
Splošne bolnišnice Celje, kot
namestnika pa Ivan Eržen,
direktor Nacionalnega inštituta za
javno zdravje ter Vlasta Zupanič
Domajnko,
direktorica
Zdravstvenega doma Ormož.
Na seji je direktor Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije
Metod Mezek predstavil poročilo
o delu Združenja v letu 2016 ter
program dela za leto 2017.
Predstavljeni so bili tudi rezultati
poslovanja javnih zdravstvenih
zavodov (JZZ) v letu 2016, ki so
zelo nazorni ter skrb vzbujajoči.
Skupna izguba v letu 2016 znaša
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namreč 40,5 mio €, v letu 2015 je
znašala 9,6 mio, kar predstavlja
kar 329,6,6 % povečanje izgube
glede na leto 2015. Od tega
odpade na bolnišnice kar 39,2
mio, kar pomeni povečanje za
331,6 % v primerjavi s preteklim
letom. Izgubo je izkazalo 22
javnih zdravstvenih zavodov, v
letu 2015 pa 8 (ind. 275,0). Pri
tem je izkazalo izgubo 13
bolnišnic, v letu 2015 pa 3 (ind.
433,3). Podatki kažejo bistveno
slabše poslovanje JZZ v letu 2016
v primerjavi z letom 2015.
Skrb vzbujajoči so tudi podatki o
neporavnanih obveznostih na dan
31. 12. 2016, ki znašajo skupno za
JZZ 116,9 mio € in ki so višji
glede obveznosti na zadnji dan v
letu 2015 za 23,7 mio € ali za 25,3
%. Pri tem podatki kažejo, da so
se:
- neporavnane obveznosti
do 30 dni po zapadlosti povišale
za 161.362 € ali za 0,5 %,
- neporavnane obveznosti
od 30 do 60 dni po zapadlosti so
se povišale za 4.762.872 € ali za
23,6 %,
- neporavnane obveznosti
po zapadlosti od 60 do 120 dni so
se povišala za 5.995.227 € ali za
66,1 % in
- neporavnane obveznosti
nad 120 dni po zapadlosti so se
povišale za 7.302.783 € ali za 29,1
% glede na preteklo leto.
Zaskrbljujoč je
podatek o
povečanju
neporavnanih
obveznosti od 60 do 120 dni in
nad 120 dni po zapadlosti za
bolnišnice, ki so se povečale za
46,9 % ali za 19.381.479 € in
predstavljajo kar 82,2 % celotnega
zneska povečanja vseh obveznosti.
Posledice likvidnostnih težav se
kažejo tudi v podatkih o stopnji
odpisanosti sredstev v JZZ, ki
ostaja na enakem nivoju kot
preteklo leto in sicer 58,2 % in
odpisanosti opreme, ki znaša 82,7
%, kljub temu, da so bila zavodom
s Splošnim dogovorom 2016
priznana v cenah zdravstvenih
storitev
višja
sredstva
za
pokrivanje stroškov amortizacije
kot
preteklo
leto.
Zaradi

likvidnostnih težav zavodi očitno
niso bili sposobni v celoti porabiti
priznane amortizacije kot vir za
nove nabave opreme oziroma
investiranje,
zato
povišanje
priznane amortizacija v cenah ni
imelo pričakovanega učinka.
Iz
navedenih
podatkov
je
razvidno, da so bili rezultati
poslovanja v letu 2016 slabši od
doseženih rezultatov v letu 2015,
saj je ugotovljena vrednost izgube
bistveno višja in ugotovljena
vrednost presežka nižja od lanskih
vrednosti.
Razlogov za navedene slabše
poslovne rezultate JZZ v letu 2016
je veliko, izpostavljeni pa so bili
predvsem naslednji:
- uveljavitev delovanja
Urgentnih centrov v desetih
bolnišnicah v Sloveniji, kar jim je
povzročilo višje stroške od
priznanih virov financiranja za ta
namen;
- vpliv dodatnih stroškov iz
naslova sprostitve napredovanj v
letu 2015 in uveljavitev le-teh od
1. 12. 2015 naprej, kar je imelo
vpliv na odhodke celega leta
2016; prav tako so bili povečani
odhodki od 1. 12. 2016 naprej še
za uveljavljena napredovanja v
letu 2016;
- od 1. 9. 2016 naprej se je
povišala tudi plačna lestvica, ki je
osnova za obračun plač zaposlenih
v JZZ, kar je vplivalo na
realizirane odhodke leta 2016;
- delno sproščeno
zaposlovanje;
- neplačani presežki
realiziranega delovnega programa;
- plačilo realiziranega
programa bolnišnic na podlagi
nižje uteži od dejansko realizirane
v letu 2016.
Dejstvo je, da so bili prihodki JZZ
v letu 2016 prenizki za tekoče
pozitivno poslovanje in da se je
povečala kumulativna izguba do
višine, ki jo bo zelo težko sanirati.
Glede na uveljavljeno znižanje
cen zdravstvenih storitev od 1. 1.
2017 naprej in s tem nižjih
prihodkov JZZ ter zakonsko
določene ali dogovorjene nove
finančne obveznosti, pa lahko

pričakujemo
še
poslabšanje
razmer na področju poslovanja
JZZ v letu 2017.
Na skupščini je svoja videnja
zdravstva v prihodnosti podala
tudi ministrica za zdravje, Milojka
Kolar Celarc, ki napoveduje težko
leto 2017, vendar je optimistična
glede leta 2018 in 2019,
predvsem zaradi nove zakonodaje,
katere sprejem pričakuje še do
poletja (Zakon o pacientovih
pravicah, Zakon o zdravstvenem
varstvu
in
zdravstvenem
zavarovanju, Zakon o zdravstveni
dejavnosti). Govorila je o projektu
variabilnega nagrajevanja timov,
ki se začne izvajati s 1. 4. 2017.
Za ta projekt je namenjenih 36,0
mio €, 18,0 mio € v letu 2017 in
preostalih 18,0 mio v letu 2018.
Napovedala je tudi variabilno
nagrajevanje za vodstva bolnišnic.
25,0 mio € je v letu 2017
namenjenih za Enkratni dodatni
program za skrajševanje čakalnih
dob, pri čemer bo poraba teh
sredstev ter izvajanje programa
pod
stalnim
drobnogledom
ministrstva.
Ministrica je napovedala tudi
drugačno sklepanje pogodb z
izvajalci zdravstvenih storitev.
Vključeni bodo namreč tudi
kazalniki kakovosti.
Glede uvedbe e-napotnic se datum
ne spreminja in se pričakuje, da bo
mogoče naročanje z e-napotnico v
vseh zavodih z 10. 4. 2017.
Natalija Zrim,univ.dipl.ekon.
Vodja službe za zdr.ekonomiko,
plan in analize.

PREDSTAVITEV
KIRURŠKEGA ODDELKA
Dne 29. 3. 2017 je potekalo
predavanje v sodelovanju z
DMSBZTP
z
naslovom
Predstavitev zdravstvene nege
na Kirurškem oddelku. Najprej
je na splošno predstavila Kirurški
oddelek vodja zdravstvene nege za
področje kirurških dejavnosti,
Bojana Jerebic, dipl. m. s; mag.
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zdr. - soc. manag, nato je vodja
specialističnih kirurških ambulant,
Simona Farkaš, dipl. m. s.
predstavila
še
specialistične
ambulante. Predstavila je proces
kirurških naročil, kaj mora pacient
ob prihodu v bolnišnico in na
pregled imeti s sabo, posamezne
ambulante itd. Martina Malovrh,
dipl. m. s. je predstavila TRUZ in
biopsijo prostate ter proces dela v
dnevni bolnišnici, ki se opravlja v
urološki ambulanti. Posebnosti
zdravstvene nege pri pacientu z
zlomom kolka je predstavila
Mateja Barbarič, dipl. m. s. Med
drugim je poudarila, da so padci
največkrat vzrok za hospitalizacijo
na travmatološkem odseku, da je
vse več starejšega prebivalstva in
da je zlom kolka poškodba, ki
prizadene predvsem starejše nad
65 let. Helena Grabar, dipl. m. s. s
spec. znanji – enterostomalna
terapevtka
je
podrobneje
predstavila Stoma posvetovalnico
ter zdravstveno nego pacienta s
stomo. Kako pomembno je učenje
intermitentne samokateterizacije
je predstavila Nataša Kreft, dipl.
m. s.; mag. zdr. - soc. manag.
Zagotovo ima medicinska sestra
pri edukaciji pomembno vlogo,
vzeti si mora čas, educirati tudi
svojce in zelo pogosto ima tudi
vlogo
zaupnika
pacienta.
Zdravstveno nego pacienta na
žilnem odseku je predstavila
Sabina Vučko, dipl. m. s.
Predstavila je patologijo s
področja žilne kirurgije ter nas
seznanila z dejstvom, da bolezni
žil predstavljajo v razvitem svetu
enega
večjih epidemioloških
izzivov. Odziv slušateljev je bil
zelo dober, odzvali so se res v zelo
velikem številu. Sledila je
pogostitev udeležencev ter nato
ogled Kirurškega oddelka za tiste,
ki so izrazili željo. Po ogledu
Kirurškega oddelka smo polni
vtisov zaključili izobraževanje v
poznih popoldanskih urah.
Vodja ZN za področje kirurških
dejavnosti:
Bojana Jerebic, dipl. m. s.;
mag. zdr. - soc. manag.

STROKOVNO INTERNO
IZOBRAŢEVANJEAPLIKACIJA ZDRAVIL
Termina za izobraževanje o
aplikaciji zdravil, ki ga izvaja
asist. Alenka Premuš Marušič,
mag. farm., spec. klin. farm., za
mesec april sta : 18. 4. in 25. 4.
2017, ob 14. uri v knjižnici, v 5.
nadstropju
kirurškega
bloka.
Izobraževanje bo predvidoma
trajalo 2 uri. Ob koncu bo sledil
evalvacijski
test.
Udeleženci
prejmejo
tudi
potrdilo
o
usposabljanju. Vodje oddelkov
prosim, da posredujejo seznam
zaposlenih
na
e-mail:
natasa.kreft@sb-ms.si.
Izobraževanja se lahko udeležijo
tudi tisti zaposleni, ki
niso
pozitivno opravili evalvacijskega
testa.
Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.–
soc. manag

PREDSTAVITEV DELA V
AMBULANTI ZA
URODINAMIKO
Dne 29. 3. 2017, je bilo v sklopu
izobraževanj
»Modrih
sred«
predstavljeno delo v Ambulanti za
urodinamiko. V predavanju je bilo
na kratko predstavljeno kaj je
urodinamika
in
dejavnost
ambulante. Nadalje je bila v
osnovah predstavljena urinska
inkontinenca pri ženskah, vzroki
za nastanek le te, razdelitev in
zdravljenje različnih vrst urinske
inkontinence. Poudarjen je bil
pomen pravilnega in rednega
izvajanja vaj za krepitev mišic
medeničnega dna. Predavanja se
je udeležilo veliko število
zaposlenih
iz
področja
zdravstvene nege in lahko
sklepamo, da so težave povezane z
urinsko inkontinenco pri ženskah
zelo aktualna tema, sama pa
upam, da ne tudi tabu tema.
Milena Vuk, dipl. m.s.
Ginekološko-porodnški oddelek

STROKOVNO SREČANJE
MED. SESTER IN ZDR.
TEHNIKOV V
STERILIZACIJI
30. in 31. marca je bilo v Zrečah
organizirano strokovno srečanje iz
področja sterilizacije, ki smo se ga
udeležile zaposlene v Službi
sterilizacije
in
Centralnem
operacijskem bloku. Ob prihodu
smo se srečale s številnimi
razstavljavci
najnovejše
tehnološke opreme in sodobne
tehnologije na področju nadzora
sterilizacijskih postopkov. Na
predavanjih je bilo precej
poudarka
na sodelovanju pri
reprocesiranju inštrumentov in
materiala med sterilizacijo in
operacijskim
blokom.
Predstavljene so bile nove
operacijske dvorane v SB Slovenj
Gradec, obnovljeni in na novo
tehnično
opremljeni
prostori
sterilizacije v UKC Maribor.
Predstavljen je bil tudi zmeraj
pereč problem v vseh bolnišnicah,
kako in kaj z materialom za
enkratno uporabo – primerjava
ureditve ponovnega reprocesiranja
tega
materiala
z
ostalimi
evropskimi državami. S pravnega
področja nam je bila predstavljena
povezava med kompetencami
zaposlenih
v
spremljajoči
zdravstveni negi ter različnimi
oblikami odgovornosti. Nekaj
tem, ki so vedno dobro sprejete, je
bilo o komunikaciji, kjer je cilj
skoraj vedno varnost. Najbolj nas
je pritegnil sam naslov srečanja
»Malenkosti so odločilne« , saj
ravno malenkosti mnogokrat v
marsičem krojijo naša življenja.
Za konec bi rada poudarila, da se
vsi, ki delamo na področju
reprocesiranja materiala, moramo
zavedati, da je naše delo
izjemnega
pomena
pri
preprečevanju prenosa okužb in da
so na tem področju dela
malenkosti vsekakor odločilne.
Sandra Čarni, san. inž.
Vodja Službe sterilizacije
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ČESTITKA OB USPEŠNEM
ZAGOVORU
DOKTORSKE
DISERTACIJE
Dr. Dražen Popović, dr. med.,
spec. kirurg., je dne 20. 3. 2017 na
Medicinski fakulteti Univerze v
Mariboru uspešno zagovoril svojo
doktorsko disertacijo z naslovom
»Genski polimorfizmi adhezijskih
molekul in vnetnih genov ter
progresija ateroskleroze karotidnih
arterij pri sladkorni bolezni tip 2«.
Ob dosegu doktorskega naziva mu
iskreno čestitamo in želimo veliko
strokovnih
in
raziskovalnih
uspehov še naprej.
VODSTVO BOLNIŠNICE

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
28. marca 2017 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku
katerega predmet so »Različni
medicinski potrošni materiali«
po sklopih.
Številka
razpisa
je
JN002404/2017-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
9. maja 2017 do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
29. marca 2017 objavljeno javno
naročilo
male
vrednosti
s
pogajanji katerega predmet je
»Potrošni
material
za
radiofrekvenčni aparat«.
Številka
razpisa
je
JN002434/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
11. aprila 2017 do 11. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
29. marca 2017 objavljeno javno
naročilo
male
vrednosti
s
pogajanji katerega predmet so
»Inštrumenti, ki s pomočjo
mehanskega gibanja doseţejo
simultano
rezanje
in
koagulacijo«.
Številka
razpisa
je
JN002435/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
13. aprila 2017 do 11. ure.

Na portalu javnih naročil je bilo
29. marca 2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti s katerega
predmet so »Medicinski plini« po
sklopih.
Številka
razpisa
je
JN002451/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
5. aprila 2017 do 10.00 ure.



Strokovnim
društvom
medicinskih
sester,
zdravstvenih tehnikov in babic
Pomurja
organizirala
predavanje – Kirurgija se
predstavi
Četrtek:
- 100-tič je kri daroval
gospod Branko Kous

mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE BO - ta teden
ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:
- Obisk predstavnikov
zdravstvenih institucij in
organizacij iz Kosova
- Varstvo pri delu in
požarna varnost ter varno
delo
z
nevarnimi
kemikalijami, predaval je
Janez Vlaj, dipl. ing.
radiologije, odgovorna oseba
za varstvo pri delu
 Torek:
- Obisk predstavnikov
zdravstvenih institucij in
organizacij iz Kosova
Konstitutivna
seja
skupščine
Združenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije, vodja Službe
ZEPA Natalija Zrim, univ.
dipl. ekon.
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Neonatalne
konvulzije«
predavala je Neja Roškar,
dr. med.
 Sreda:
Konstitutivna
seja
Programskega sveta UM
FZV,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.,
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Predstavitev
dela
v
ambulanti za
urodinamiko«, predavala je
Milena Vuk, dipl. m. s.
- Splošna bolnišnica Murska
Sobota
je
skupaj s



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Bojana Jerebic, mag. zdr.
– soc. manag., vodja
zdravstvene
nege
za
področje
kirurških
dejavnosti,
tema oddaje:
»Napotki za paciente, ki
obiščejo Kirurški oddelek in
ambulante«
 Torek:
- 12. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjižnica, V. nadst.
krg. bloka)
- Redni letni nadzor s strani
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na
Odd. za radiologijo
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Bolečina
v trebuhu pri otrocih«
predaval bo Tadej Horvat,
dr. med. (predavalnica na
Otroškem odd.)
 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Regionalna anestezija«,
predavala bo Sabina Kocet
Ritlop, dipl. m. s. (knjižnica,
V. nadst. krg. bloka)

Darja Cigut
Tajništvo

4

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
504
2207
3,92
25
18

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Veliki duhovi
razpravljajo o idejah.
Povprečni duhovi
razpravljajo o dogodkih.
Mali duhovi razpravljajo
o ljudeh.
»Eleanor Roosevelt«

Ureja : Jožica Viher
Lektorira: Tjaša Korošec Horvat
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si
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