MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
OTVORITEV DNEVNE
HEMATOLOŠKE
BOLNIŠNICE
V sredo, 19. 4. 2017, ob 13. uri,
bo v novih prostorih dnevne
bolnišnice v sklopu Urgentnega
centra
otvoritev
HEMATOLOŠKE
DNEVNE
BOLNIŠNICE z nagovorom:
 predstojnice Internega
oddelka, prim. Vlaste Petric,
 predstojnika Kliničnega
oddelka za hematologijo
UKC Ljubljana, prof. dr.
Petra Černelča in
 izvršne
direktorice
Slovenskega
združenja
bolnikov z limfomom in
levkemijo, gospe Kristine
Modic.
 Ob tej priložnosti bo na
ogled razstava NAJBOLJŠA
NOVICA - 18 zgodb z istim
ciljem.

Po uradni otvoritvi sledi
predavanje v knjižnici, v 5.
nadstropju kirurškega bloka SB
Murska Sobota na temo:
 ZDRAVLJENJE KLL
(predavatelj prof. dr. Peter
Černelč),
 ZDRAVLJENJE MDS
DEL 5 q v SB MURSKA
SOBOTA (predavateljica
Romana Rotdajč, dr. med.,
spec. int.).
Vljudno vabljeni!
Romana Rotdajč, dr. med, spec. int.
prim. Vlasta Petric, dr. med., spec. int.
revmatolog

DATUM : 18. 4. 2017
OBVLADOVANJE OKUŢB
POVEZANIH Z
ZDRAVSTVOM IN MNENJE
UDELEŢENCEV 2. SEJMA
SODOBNE MEDICINE V
GORNJI RADGONI

Na
Mednarodnem
sejmu
sodobne medicine - MEDICAL
v Gornji Radgoni smo v okviru
delavnic imeli tudi stojnico za
promocijo higiene rok. V
okviru
izobraževalnih
aktivnosti
za
promocijo
higiene rok in pravilne izvedbe
razkuževanja
smo
med
udeleženci opravili tudi krajšo
raziskavo. Vprašalnik s 4
vprašanji je bil namenjen
pridobitvi poznavanja področja
higiene
rok
skozi
oči
obiskovalcev
sejma.
Anketiranci
so
imeli
zdravstveno ali drugo vrsto
izobrazbe in so izpolnili
vprašalnik prostovoljno. Med
anketiranci smo izžrebali tri, ki
so prejeli praktične nagrade ter
hkrati pridobili pomembne
informacije za nadaljnje delo
na področju obvladovanja
okužb v bolnišnici in hkrati v
širšem pomurskem prostoru.
Rezultate te manjše raziskave
želimo deliti tudi z vsemi
zaposlenimi. Skupno je bilo
izpolnjenih 68 vprašalnikov,
med katerimi so bili le trije
vrnjeni brez odgovorov. Prvi
dve vprašanji sta bili namenjeni
anketirancem
in
njihovim
aktivnostim
na
področju
higiene rok. Tako anketiranci v
95 % menijo, da je higiena rok
ključni
dejavnik
pri
preprečevanju prenosa okužb
povezanih
z
zdravstvom.

Štev.: 768
Takšen delež
pozitivnega
mnenja o pomenu higiene rok v
boju z okužbami v zdravstvu
najverjetneje nakazuje vedno
večjo zavdanje tudi med laično
javnostjo. Na vprašanje Kako
poskrbite za higieno rok v
bolnišnici je slaba četrtina
anketirancev
(17,65
%)
odgovorila, da si roke umije, ko
pride na obisk in/ali da si roke
umijejo, ko odhajajo iz
bolnišnice. Kar 80,88 %
vprašanih pa navaja, da si med
obiskom
bolnišnice
roke
večkrat
razkuži.
Le
en
anketiranec (1,47 %) ne izvede
nobenega ukrepa higiene rok. S
temi odgovori smo prišli do
enega izmed
pomembnih
zaključkov, ki nas spodbuja in
potrjuje pomen prizadevanja
na področju promocije higiene
rok.
Anketiranci
ukrepe
higiene rok vedno bolj v
tveganem okolju (bolnišnica)
tudi izvajajo in ne samo
poznajo.
V drugih dveh
vprašanjih pa smo a spraševali
kako vidijo doslednosti pri
zdravstvenih
delavcih.
Zanimalo
nas je
mnenje
anketirancev, ki so si ga
pridobili na osnovi izkušenj.
Pri tretjem vprašanju: Ali po
vašem mnenju zaposleni v
zdravstvu
(bolnišnice,
zdravstveni domovi, domovi
za
starejše,
zdravilišča,
zobozdravstvena
ambulanta)
dovolj poskrbijo za higieno rok
so anketiranci v 58,2 % deležu
odgovorili pritrdilno, ostali del
(35,29
%)
pa
pripada
negativnemu
odgovoru.
Pomeni, da
dobra tretjina
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zdravstvenih
delavcev
v
različnih
zdravstvenih
ustanovah ukrepov higiene rok
ne izvaja ali zelo nedosledno
predvsem v tistih trenutkih (»5
trenutkov za higieno rok«), ko
je to pomembno za varnost
pacientov/bolnikov/
oskrbovancev
ali
drugih
deležnikov
zdravstvenih
storitev.
Opredelitev
anketirancev o tem kje opažajo
najmanjšo doslednost ukrepov
higiene
rok
s
strani
zdravstvenih
delavcev
je
prikazana v spodnjem grafu 1.
Graf 1: Kje po vaših izkušnjah opažate,
da zaposleni najmanj izvajajo ukrepe
higiene rok?

VABILO NA ŠOLO
HEMATOLOGIJE ZA
ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE
IN SPECIALIZANTE
V sklopu šole hematologije, ki bo
potekala v Splošni bolnišnici
Murska Sobota in bo zajemala
diagnostiko
in
zdravljenje
nekaterih najpogostejših kroničnih
hematoloških bolezni vabljeni na
prvi sklop predavanja na temo:
- Diseminirani
plazmocitom (dne 21. 4.
2017, ob 13. uri, v
konziliju
Urgentnega
centra);
predvideni drugi sklop
- Anemija
zaradi
pomanjkanja železa (19.
5. 2017, ob 13. uri, v
konziliju
Urgentnega
centra).
Termini za nadaljnja predavanja
bodo posredovani naknadno.
Udeležba je zaželjena.

Mnenje anketirancev nam je
podalo pomembne informacije in
potrditev za nadaljevanje dela na
področju higiene rok. Nekateri
podatki pa nam nakazujejo
potrebo po nacionalnih aktivnostih
za uvajanje ali bolj dosledno
izvajanje ukrepov higiene rok v
vseh ustanovah kjer se izvaja
zdravstvena dejavnost. Pomembno
je
namreč
dejstvo,
da
bolniki/pacienti/oskrbovanci ter
ostali obiskovalci niso samo naši
ali vaši ampak so tisti, ki
obiskujejo različne ustanove ter
potrebujejo različne zdravstvene
storitve, ob tem se tveganje za
nastanek/prenos okužb povezanih
z
zdravstvom
lahko
prepreči/zmanjša s higieno rok
vsepovsod!
Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s.SOBO
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit.
Inženir

Romana Rotdajč, dr. med., spec.internist

Realizacija fizičnega obsega v
obdobju januar - marec 2017
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar - marec.
Tokrat so v planih že upoštevane
spremembe, ki naj bi bile tudi
zajete s Splošnim dogovorom za
leto 2017, ki je še v fazi
sprejemanja. Podrobno so bile
spremembe
planov
(prestrukturiranje,
enkratni
dodatni program 2017) navedene
v dopisu IO-2017-070 z dne 29. 3.
2017.
Upoštevajoč plane programa dela
podatki po fakturiranju za obdobje
januar - marec kažejo sledeče:

realiziranih je bilo 4.747
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma
6.748,10
obteženih
primerov. Plan primerov je
izpolnjen 105,7-odstotno (257

SPP-jev je nad dogovorjenim
obdobnim planom). Povprečna
realizirana utež je 1,42. V
primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta je bilo narejeno v
ABO po pogodbi z ZZZS 418
primerov več, upoštevajoč celotno
realizacijo pa 438 primerov več.

Prospektivni program v
obdobju januar - marec ni dosežen
pri
naslednjih
programih:
zdravljenje možganske kapi (ind.
38,9), operacije nosu in grla (ind.
93,6), operacije na ožilju – arterije
in vene (ind. 76,1), operacije kile
(ind. 93,1), operacije na stopalu –
hallux
valgus
(ind.
37,3),
endoproteza kolena (ind. 78,5)
operacija hrbtenice (ind. 95,2) in
hipertrofija prostate (ind. 80,0).

Program nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za doječe
matere je realiziran 140,5 %,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku pa je realiziran
124,9 %. Vso preseganje je
plačano;
 Program PBZ je izpolnjen
115,6-odstotno (187 neakutnih
BOD-ov je nad obdobnim
planom), program negovalnega
odseka pa je izpolnjen 97,3odstotno (46 neakutnih BOD-ov
je pod dogovorjenim obdobnim
planom).

Upoštevajoč napovedano
spremembo v Splošnem dogovoru
2017, ko je izpolnitev plana
obiskov kljub neizpolnjevanju
plana točk pomenilo plačilo
celotnega programa, program do
ZZZS v specialistično ambulantni
dejavnosti v obdobju januar marec ni bil dosežen v:
interna spec. amb. (ind.
točk 94,7; ind. obiskov 92,4),
kardiološka amb. (ind.
točk 97,4; ind. obiskov 112,7),
tireološka amb. (ind. točk
66,7; ind. obiskov 97,7),
revmatološka amb. (ind.
točk 52,2; ind. obiskov 61,7),
urološka amb. (ind. točk
77,2; ind. obiskov 109,2),
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fiziatrija (ind. točk 98,5;
ind. obiskov 277,1),
kirurška urgentna amb.
(ind. točk 93,4),
interna urgentna amb.
(ind. točk 90,4)
amb. za bolezni dojk (ind.
točk 99,6; ind. obiskov 108,8),
rentgenološke amb. (ind.
točk 97,9)
ultrazvok (ind. točk 53,7).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseženi.
Pri ambulantnih storitvah plan ni
dosežen:



KIRURGIJA:
kile – ind. 0,0,



operacija

OKULISTIKA:
anti
VEGF terapija z aplikacijo
zdravila – ind. 67,3, anti
VEGF terapija prva in
nadaljnja – ind. 95,7 in
presejanje
diabetične
retinopatije – ind. 38,0;
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseženi.
Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind
137,0,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 121,6 in
delna kolonoskopija 150,0.
Program CT-ja je izpolnjen z
10,0-odstotnim preseganjem (101
preiskav je nad obdobnim planom
(v primerjavi z realizacijo
lanskega obdobja je indeks 108,5),
program MR-ja pa ni bil dosežen,
saj je indeks 89,3 oz. 174 preiskav
je pod planom (v primerjavi z
realizacijo lanskega obdobja je
indeks 100,4). CT im MR
preiskave bodo v letu 2017
plačane po realizaciji.
V primarni dejavnosti program v
Ginekološkem dispanzerju je v
tem obdobju izpolnjen (ind.
103,6). Zaenkrat ostaja plan na
ravni 2016, se bo pa s pogodbo
2017 prav gotovo spremenil
(glede na število opredeljenih
pacientk). Pri fizioterapiji je plan
uteži dosežen 113,2, prav tako

plan primerov, ki je pogoj za
plačilo programa, indeks je
namreč 109,3.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 105,0 (150 dializ je
nad
obdobnim
planom).
Opravljene dialize so plačane v
celoti glede na realizacijo.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 7.
aprila
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Letna obnova
obstoječih
licenc
za
informacijsko varnost«.
Številka
razpisa
je
JN002881/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
18. aprila 2017 do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 7.
aprila
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet
je
»Strojna
in
programska
oprema
za
radiologijo« po sklopih:
- Sklop A: Radiološke
diagnostične postaje
- Sklop B: Programski paket za
prepoznavo govora
Številka
razpisa
je
JN002882/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
25. aprila 2017 do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
12. aprila 2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet
je
»Oprema
za
snemanje in prepis posnetkov«.
Številka
razpisa
je
JN003123/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
8. maja 2017 do 10. ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ČESTITKA OB USPEŠNEM
ZAGOVORU
DOKTORSKE
DISERTACIJE
Dr.asist. Alenka Premuš Marušič,
mag.farm., je 12. 4. 2017 na
Fakulteti za farmacijo v Ljubljani
uspešno
zagovorila
svojo
doktorsko disertacijo z naslovom
»Pojavnost pljučne embolije in
globoke venske tromboze v
povezavi
s
farmakoterapijo
hospitaliziranih kirurških bolnikov
v
Pomurju«.
Ob
dosegu
doktorskega naziva ji iskreno
čestitamo in želimo veliko
strokovnih
in
raziskovalnih
uspehov še naprej.
VODSTVO BOLNIŠNICE

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Torek:

Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Mikrocefalija« predavala
je Klementina Šafar, dr.
med.
- Redni letni nadzor s strani
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na
Gin. – porod. odd.
-

 Sreda:
- Predstavnik programske
hiše Infonet Kranj je za
zdravnike ponovno na
praktičnih
primerih
prikazal postopek izdaje
eRecepta in eNapotnice
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oživljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali so: Mojca
Horvat,
dr.med.,
specializantka
anesteziologije
in
reanimatologije,
Ludvik
Vogrinčič, dipl. zn., Uroš
Raščan, dipl. zn., Tomaž
Čarni, dipl. zn, inštruktor in
mag. Marija Zrim, dipl. m.s.
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 Četrtek:
- Delovni sestanek skupine
za oskrbo kronične rane

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Kristjan Vozlič, dr. med.,
specializant gin. – porod.
odd.,
tema
oddaje:
»Menopavza«

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
440
2143
4,44
18
1

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Motnje
spanja pri otrocih« predavala
bo
Katja Zemljarič, dr.
med.
(predavalnica
na
Otroškem odd.)
- Redni letni nadzor SPPjev
s strani Zavoda za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
- Izobraževanje »Aplikacija
terapije«, predavala bo dr.
asist.
Alenka
Premuš
Marušič,
mag.
farm.
(knjižnica., V. nadst. Krg.
bloka)
- Delovni sestanek skupine
za raziskovanje (mala sejna
soba, V. nadst. Krg. bloka)

Misel
Brez navdušenja se ne da
doseči nič veličastnega.
»Ralph Waldo Emerson«

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

 Sreda:

- Otvoritev hematološke
dnevne bolnišnice – v
prostorih Urgentnega centra
in predavanje
na temo
Zdravljenje
KLL,
predavatelj prof. dr. Peter
Černelč, dr. med., spec. in
Zdravljenje MDS DEL 5 q
v SB MS, predavateljica
Romana Rotdajč, dr. med.,
spec. int. (knjižnica, V.
nadst. Krg. bloka)

Darja Cigut
Tajništvo
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