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DRŢAVNO ODLIKOVANJE
»RED HRVATSKOG
PLETERA«
V sredo 15. novembra 2017 je bila
v Zagrebu v predsedniških dvorih
na Pantovčaku slovesnost, kjer je
dobil iz rok predsednice Hrvaške
drţave Kolinde Grabar Kitarović
veliko
drţavno
odlikovanje
Republike Hrvaške gospod Vojo
Lukić – laureat Slovenske
akademije znanosti in umetnosti,
ter prijatelj Prekmurja in naše
bolnišnice.
Na to slovesnost je g. Lukić
povabil tudi dva gosta iz vodstva
bolnišnice, ki sva prisostovala tej
slovesnosti.
Za
dosedanje
kulturno
in
humanistično delo je g, Lukić ţe
prejel slovensko in avstrijsko
odlikovanje.
Čestitamo !
Vodstvo bolnišnice

»Zelene« aktivnosti dijakov
Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota

Tretjo nedeljo v novembru se
obeleţuje Svetovni dan spomina
na ţrtve prometnih nesreč. Na
naši šoli sodelujemo z Zavodom
varna pot v projektu ţe drugo leto.
Minuli teden je bil naš zeleni

Štev.: 799

DATUM : 20. 11. 2017
teden, v opomin in spomin … V
POKLON ŢIVLJENJU.
In da smo res zaţiveli v zelenem –
k rasti in razvoju ter varnosti
usmerjenega ţivljenja, smo z
obiskom Vaše bolnišnice ţeleli
opozoriti, da vsaka najhujša
prometna
nesreča
prizadene
svojce, prijatelje, sodelavce in
znance. Vsak od njih na svoj način
ţaluje, trpi ali je v stiski.
Spoštovanje in zavedanje, kako
dragoceno je naše in tuje ţivljenje,
nam povrne in utrdi smisel in
ljubezen do ţivljenja.
Zeleno razmišljanje dijakinj:
Obisk v bolnišnici je bil prijeten.
Imela sem dober občutek, kajti
osebje, pacienti in obiskovalci so
bili
veseli
našega
obiska.
Navdušeni so bili tudi nad
piškotki, ki smo jih delili in nas
povabili, da jih obiščemo še kdaj.
Silvia Ţiţek, 2. a
19. novembra je svetovni dan
spomina na ţrtve prometnih
nesreč , zato smo se dijaki Srednje
Zdravstvene šole Murska Sobota,
pod mentorstvom profesorice
Danijele Zelko Škalič, odločili, da
bomo ljudi ozavestili o posledicah
prometnih nesreč in se spomnili
na ţrtve ter na njihove svojce, ki
so izgubili ljubljeno osebo.
Spekli smo piškote, ki smo jih
razdelili zaposlenim in bolnikom v
bolnišnici
Murska
Sobota.
Povedali smo jim, da moramo
ceniti ţivljenje in se mu tudi kdaj
pokloniti, saj se velikokrat le-ta
prehitro konča. Ob deljenju sem se
počutila, da delam nekaj dobrega,
da to delo, četudi je majhno,
pomeni nekaj. Lepo je bilo tudi
videti hvaleţnost v očeh ljudi, ki
so videli kako se mladi trudimo za
boljši svet brez nevarnosti in da
nam ni vseeno.
Tamara Trajbarič, 2.a

Integriteta v zdravstvu- 2.
Znanstvena konferenca
Strokovnega DMSBZT Pomurja
in Splošne bolnišnice Murska
Sobota

Raziskovalna

skupina

pri

Strokovnem društvu medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Pomurja je ţe drugič
izvedla obseţno raziskavo in svoje
izsledke predstavila na konferenci.
Tokrat smo se 14.11.2017 zbrali v
Moravskih Toplicah in dan
preţiveli ob poslušanju zelo
aktualnih tem, ki se nanašajo na
celotno zdravstveno raven saj
vključujejo
vse
zdravstvene
institucije, kjer delujejo naši člani.
Z
izvedbo
raziskave
»Zagotavljanje integritete med
pomurskimi
medicinskimi
sestrami smo poskušali dokazati
zavedanja, da s svojo celovito
podobo sporočamo sebi in okolici
zavedanje o pripadnosti poklicu in
instituciji, kje delujemo, zato je
vsako napeljevanje k delovanju, ki
je v nasprotju s strokovnimi in
profesionalnimi
smernicami
neetično
in
nesprejemljivo.
Področja kjer bi lahko oz. prihaja
do najpogostejših in najvidnejših
kršitev integritete pacientov je
prav gotovo poklicna molčečnost.
5. člen Zakona o pacientovih
pravicah navaja pravico do varstva
zasebnosti in osebnih podatkov in
je v 43. členu podrobneje
razloţena. 82% anketirancev
navaja, da nikoli ne prekršijo
poklicne molčečnost, je pa jih kar
29% odgovorilo, da sodelavci
pogosto
kršijo
poklicno
molčečnost. Slednji odstotek je
sigurno prevelik, zato nas čaka kar
veliko dela pri odpravi le tega. V
zdravstvu obstaja velika nevarnost
zlorabe zasebnosti podatkov,
vendar pa nas veseli dejstvo, ki
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smo ga ugotovili v raziskavi,
namreč, da se medicinske sestre
vedno bolj zavedajo, pomena
zasebnosti podatkov kot tudi
ohranjanja
pacientovega
dostojanstva med izvajanjem
medicinsko-tehničnih
in
negovalnih postopkov in posegov.
Medicinske sestre moramo pri
svojem
delu
zagotavljati
empatični pristop z načinom
odprte in pravilne komunikacije
pri pacientu in tako upoštevati vse
vrste integritete sta za konec
poudarili
avtorici
prispevka
Blanka Rajh in Anita Vogrinčič
Černezel.
Izdan zbornik daje bralcu pester
teoretičen
pregled
vse
od
zgodovine
integritete,
profesionalizma,
osebne
integritete in vključenosti bolnika.
Številni predavatelji so ga s
svojimi prispevki obogatili. Tako
je doc.dr. Bojana Filej naredila
teoretičen
pregled
poti
medicinskih
sester
za
profesionalizacijo poklica. Prav
tako je Zlatka Lebar predstavila
kdo sploh je medicinska sestra in
kaj vse potrebuje,da to postane.
Red.prof.Zdenka Zalokar Divjak
je predstavila kaj se skriva za
osebnostmi medicinskih sester in
izpostavila našo samopodobo.
Mag.Marija Zrim je poudarila
vidik druţbene odgovornosti
organizacij
ter
izpostavila
antiproduktivna
vedenja
posameznikov, ki vplivajo na
organizacijsko integriteto. Se kdaj
vprašamo
kako
posamezni
zaposleni
z vedenji kot so
nedovoljeno
podaljševanje
odmorov, sistematično zamujanje
v sluţbo;pojavljanje v sluţbi pod
vplivom alkohola ali drog, kršenje
pravil, povzročanje škode ali
uničenje blaga ali tujega imetja;
nezgode, ki bi se jih sicer dalo
preprečiti;zloraba privilegijev na
delovnem mestu, nedovoljena
uporaba
zaupnih
podatkov
podjetja;
hlinjenje
bolezni
(vključno
s
ponarejenimi
bolniškimi listi); vandalizem,
resne disciplinske kršitve vpliva
na integriteto organizacije in

kakšna je kršiteljeva njegova
druţbena odgovornost. Edvard
Jakšič se je dotaknil človeškega
dostojanstva,
obnovil
načela
kodeksa etike in predstavil
zakonsko
podlago
poklicni
integriteti.
Pomen varovanja
informacij v zdravstvu nam je
predstavila drţavna informacijska
pooblaščenka Mojca Prelesnik.
Boris Štefanec je v vlogi
predsednika
protikorupcijske
komisije predstavil pomen in
vlogo le te in pojav korupcije v
zdravstvu.
Sam
načrt
za
preprečevanje korupcije in vseh
ostalih tveganj v bolnišnici nam je
predstavila Marija Kohek. Tanja
Ţmauc je izzvala medicinske
sestre po 50.letu in s pomočjo
raziskave predstavila dejstva, da
smo v tem obdobju medicinske
sestre pod velikim stresom pri
zagotavljanju
vseh
ravni
integritete. Metka Lipič Baligač se
je osredotočila na paliativnega
pacienta in poudarila vrednote in
načela kodeksa etike, ki so v
ospredju pri obravnavi paliativnih
pacientov. Tomaţ Rantaša pa nam
je za konec predstavil izsledke
svoje diplomske o varovanju
poklicne molčečnosti. Konferenco
smo zaključili moralno bogatejši
saj smo obnovili določena načela
kodeksa etike in si vsi potrkali na
našo vest. To bi morali narediti
večkrat saj le tako lahko ostanemo
moralni, empatični in le tako se
vedno znova trudimo za naše in
pacientovo dostojanstvo.
mag. Marija Zrim,dipl.m.s.
Vodja ZN v UC

KATEGORIZACIJA
ZAHTEVNOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE
(KZZN)
IN PLANIRANJE KADRA
V petek 17. novembra je v
Univerzitetni kliniki za pljučne
bolezni in alergijo Golnik potekala
učna
delavnica
na
temo
Kategorizacija
zahtevnosti
zdravstvene nege (KZZN) in

planiranje kadra, ki sva se je z
naše bolnišnice udeleţili Janja
Ţabota z internega oddelka in
Mateja Barbarič s kirurškega
oddelka. Predavanje mag. Darje
Plank je bilo nadvse zanimivo in
uprizorjeno s konkretnimi primeri.
Kot ţe vemo, je kategorizacija
inštrument
za
postavitev
kadrovskih normativov, ki jih na
področju bolnišnične zdravstvene
nege nujno potrebujemo, da bi
svoje delo izvajali varno in
kakovostno. Razvita je bila z
namenom, da bi se objektivno
prikazale delovne obremenitve
izvajalcev zdravstvene nege.
Poznamo
več
načinov
kategoriziranja, med najbolj znane
pa spadata sistem San Joaquin in
sistem Rush, oba razvita v ZDA.
V
Sloveniji
kategorizacijo
izvajamo od leta 1998 in sicer po
sistemu San Joaquin. Paciente v
kategorizaciji razvrščamo po
teţini v štiri kategorije, pri tem pa
uporabljamo 11 indikatorjev, s
katerimi
ocenjujemo stopnjo
zmoţnosti
oz.
nezmoţnosti
samooskrbe. Pacientove potrebe
po
ZN
kategorizira
vodja
negovalnega tima v sodelovanju z
ostalimi člani negovalnega tima
med 13. in 15. uro za 24 ur nazaj.
Kategoriziramo
s
pomočjo
pacientove
dokumentacije,
optimalno pa bi bilo izvajanje
kategorizacije
ob
pacientu.
Prikazana
so
bila
tudi
najpogostejša
odstopanja
pri
izvajanju
KZZN,
katere
ugotavljajo in poskušajo popraviti
s pomočjo notranjih in zunanjih
nadzorov. Sproti so se razvile
številne debate in mislim, da nas
je večina ugotovila, da pri
kategoriziranju še vedno delamo
napake. Upava in ţeliva, da bova
pridobljeno
znanje
uspešno
prenesli med sodelavce in da bodo
ob morebitnem zunanjem nadzoru
odstopanja pri izvajanju KZZN v
naši bolnišnici minimalne.
Mateja Barbarič, dipl.m.s.
Janja Žabota,dipl.m.s.
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Realizacija fizičnega obsega v
obdobju januar – oktober
2017
Po
fakturiranju
opravljenih
zdravstvenih storitev za mesec
oktober kaţejo podatki sledeče:

V
akutni
bolnišnični
obravnavi
(v
nadaljevanju:
ABO) je bilo realiziranih 14.147
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma 19.926,47 obteţenih
primerov. Plan primerov je
izpolnjen 96,7-odstotno (487
SPP-jev je pod dogovorjenim
obdobnim planom). Povprečna
realizirana uteţ je 1,41. V
primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta je bilo narejeno v
ABO po pogodbi do ZZZS 105
primerov manj, upoštevajoč
celotno realizacijo pa 281
primerov manj.

Prospektivni program po
pogodbi v obdobju januar –
oktober ni doseţen pri naslednjih
programih: splav (ind. 96,9),
zdravljenje moţganske kapi (ind.
57,1), operacija nosu in grla
(ind. 81,0), operacije na oţilju –
arterije in vene (ind. 86,8),
endoproteza kolena (ind. 93,0),
operacije
na
stopalu
–
halluxvalgus
(ind.
62,4),
operacija hrbtenice (ind. 88,4) in
hipertrofija prostate (ind. 59,2).
Pri nekaterih ostalih programih
je doseţeno preseganje rednega
programa, ki je plačano do 30%
(op. halluxvalgus ter op. krčnih
ţil do 20%) v okviru enkratnega
dodatnega
programa
(v
nadaljevanju EDP): op. na oţilju
– krčne ţile (10,0%), operacije
kile (25,0%), operacije ţolčnih
kamnov (25,0%), endoproteze
kolka (24,0%) in operacija rame
(17,0%).

Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za doječe
matere je realiziran 101,6 %,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku pa je realiziran
98,1%. Preseganje je plačano;

Program PBZ je izpolnjen
89,8-odstotno (417 neakutnih
BOD-ov je pod obdobnim

planom, program negovalnega
odseka pa je izpolnjen 101,7odstotno (trenutno je 103
neakutnih
BOD-ov
nad
dogovorjenim obdobnim planom
vendar še ni upoštevan nadzor,
kjer bo odbitek 421 bod-ov).

Realizacija
v
specialistično
ambulantnih
dejavnosti je po specialističnih
ambulantah sledeča:
interna spec. amb.
(ind. točk 95,5),
gastroenterološka
amb. (ind. točk 92,7),
tireološka
amb.
(ind. točk 78,2),
revmatološka
amb. (ind. točk 87,0),
urološka
amb.
(ind. točk 93,1),
ortopedska amb.
(ind. točk 86,4),
kirurška urgentna
amb. (ind. točk 99,1)
interna urgentna
amb. (ind. točk 85,3),
ginekološka spec.
amb. (ind. točk 95,3),
ultrazvok
(ind.
točk 80,6).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseţeni.
Pri ambulantnih storitvah plan ni
doseţen:
 KIRURGIJA:operacija
kile – ind. 0,0, sklerozacija –
ind. 82,1, aplikacija Qutenza
obliţa – ind. 0,0,
 OKULISTIKA:
anti
VEGF terapija z aplikacijo
zdravila –ind. 88,5; anti
VEGF terapija prva in
nadaljnja – ind. 67,3 in
presejanje
diabetične
retinopatije – ind. 37,8,
 GIN:diag. histeroskopija
in histeroskopske operacije –
ind. 75,7;
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.
Realizacija
SVIT
programa:
presejalna
kolonoskopija
–
ind112,5, presejalna terapevt.

kolonoskopija – ind. 121,0 in
delna kolonoskopija145,7.
Program CT-ja je izpolnjen z
18,2-odstotnim preseganjem (531
preiskav je nad obdobnim planom
(v primerjavi z realizacijo
lanskega obdobja je indeks 101,0),
program MR-ja pa ni bil doseţen,
saj je indeks 98,2 oz. 93 preiskav
je pod planom (v primerjavi z
realizacijo lanskega obdobja je
indeks 101,4). CT im MR
preiskave so v letu 2017 plačane
po realizaciji.
V primarni dejavnosti program v
ginekološkem dispanzerju je v tem
obdobju izpolnjen glede na novi
plan iz pogodbe 201795,1.
Pri fizioterapiji je plan uteţi
preseţen za 5,3%, prav tako plan
primerov, ki je pogoj za plačilo
programa, indeks je namreč 101,4.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 105,8 (583 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
15. novembra 2017 objavljeno
javno naročilo po postopku malih
vrednosti, katerega predmet je
»Nadgradnja
streţniškega
okolja«.
Številka
razpisa
je
JN009592/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
27. novembra 2017 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
20. novembra 2017 objavljeno
javno naročilo po postopku malih
vrednosti, katerega predmet so
»Čaji«.
Številka
razpisa
je
JN009671/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
4. decembra 2017 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič,
univ. dipl. ekon.
Strokovni sodelavec
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OBVETILO
Spoštovane
sodelavci!

sodelavke

in

Obveščamo vas da smo v skladu z
navodili inšpektorja za poţarno
varnost namestili na vhodih v
bolnišnico
prometne
znake
intervencijska pot. Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah določa, da
znak
»Intervencijska
pot«
označuje
pot,
namenjeno
intervencijskim
vozilom,
in
obvešča voznika, da na in pred
uvozom ali priključkom, na
katerem je znak nameščen, zaradi
zagotavljanja nemotenega prehoda
intervencijskih
vozil
nista
dovoljeni ustavljanje ali parkiranje
Kot pa vemo je potrebno
prometne
znake
spoštovati
oziroma
nas
nespoštovanje
prometnih znakov privede v
sankcije s strani policije in
mestnega redarstva. Obveščamo
vas da smo s postavitvijo teh
znakov omogočili policiji in
mestnemu redarstvu, da lahko
dostopata v bolnišnico ter ustrezno
sankcionirata kršitelje. Praktično
pomeni to, da bo policija in
mestno
redarstvo
kaznovala
vsakogar, ki bo parkiral na
dovoznih cestah, ker pa so znaki
nameščeni pred glavnimi vhodi
pomeni da so vse glavne ceste
označene kot intervencijska pot.

izklopi električne energije in s tem
povezanimi teţavami.
Prvi izklop električne energije bo
v nedeljo, 26. 11. 2017 ob 13. uri.
Trajal bo 2 uri. V tem času bodo
popolnoma
brez
napetosti
naslednji oddelki:
- Otroški in infekcijski oddelek
celotna zgradba
- Interna zgradba z naslednjimi
oddelki – Intenzivna nega, Enota
transfuzijske dejavnosti
UKC Maribor, Oddelek za
laboratorijsko diagnostiko, del
Oddelka za radiologijo ter Odsek
za dializo.
- Stara ginekologija celotna
zgradba
Na teh oddelkih enot bo odklop
zaradi agregatskega napajanja
popolni - pomeni da bodo 100%
brez napajanja.
Prosimo, da od 12. do 16. ure ne
izvajate odvzemov in naročil v
laboratorij.
Prosimo, da delo organizirate
tako, da bodo vsaj 5 minut pred
izklopom, električne naprave kot
so računalniki, laboratorijska
oprema
in
ostale
naprave
izključene.
Hvala za razumevanje.
Peter BRENČIČ, dipl. inž. el. teh.
VODJA TVS

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Nataša Pitz, dr. med.,
spec. int., tema oddaje: »Dan
diabetikov«
Vodstvo

OBVESTILO
V bolnišnici Murska Sobota
poteka izvedba javnega naročila
zamenjave električnega agregata.
Ta zamenjava je povezana z

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Akutni
laringitis« predavala je Nina
Škerlak, dr. med.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Vloga medicinske
sestre pri motnji dihanja v
spanju«, predavala
sta

Natalija Vičar, mag. zdr.
nege in Leon Hegeduš, ZT

 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine
za kronične rane.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Delavnica: Izvedba ocene
tveganja
sistema
upravljanja,
varovanja
informacij
v
Splošni
bolnišnici Murska Sobota
(knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Akutno
poslabšanje astme« predaval
bo
Urban Vesenjak, dr.
med.
(predavalnica na
Otroškem odd. )

 Sreda:
- 92. seja Stalne delovne
skupine
bolnišnične
zdravstvene
nege,
pomočnica direktorja za
področje zdravstvene nege,
Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oţivljanja – 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., Tomaţ
Čarni, dipl. zn, inštruktor in
mag. Marija Zrim, dipl. m. s.
(v prostoru simulacijskega
centra na Urgentnem centru)

 Četrtek:

- 100-tič bosta kri darovala
gospod Iztok Trček in
gospod Joţe Pajek
- Sestanek o rednem popisu
opredmetenih
osnovnih
sredstev,
neopredmetenih
dolgoročnih
sredstev,
drobnega inventarja v okviru
opredmetenih
osnovnih
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sredstev (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)

 Petek:
Slavnostni
začetek
delovanja programa DORA
v Splošni bolnišnici Murska
Sobota (knjiţnic V. nadst.
Krg. bloka)
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
449
2189
4,33
12
16

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

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

Ureja : Jožica Viher
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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