MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
Obisk Republiškega
sindikata delavcev v ZN
Slovenije (SDZNS)

Dne 11.1.2018 ob 14. uri so prišli
v našo regijo reprezentativni
predstavniki vodstva SDZNS, in
sicer predsednica Jelka Mlakar,
podpredsednica Slavica Mencigar,
pravnik Janez Turuk in Marjan
Meglič. Uvodoma
so imeli
sestanek z vodstvom bolnišnice in
predsednikom našega sindikata na
upravi. Sledilo je še srečanje z
ostalimi. Povabljeni so bili vodilni
naših ustanov v regiji. Prisotna je
bila direktorica in vodja ZN iz
Zdravstvenega doma Murska
Sobota, Glavna sestra iz Doma
starejših v Lendavi z enim članom
in predstavniki iz Zdravstvenega
doma Gornja Radgona. Žal je bilo
delavcev iz naše bolnišnice , kljub
osebnim povabilom na e-maile in
osebnim nagovorom zelo malo
(12).
Direktor bolnišnice nas je
uvodoma pozdravil in povedal, da
želi
vodstvo s sindikatom
konstruktivno
sodelovati
in
sprejemati
kompromisne
odločitve, kot je to praksa v
zadnjih letih.
Sledil je govor predsednice, ki je
obširno
opisala
sindikalno
dogajanje v zadnjih letih, ter nas
seznanila s prihajajočo napovedjo
stavke, ki bo 13.2.2018 in bo
trajala dve uri. Ena od glavnih
stavkovnih zahtev je sprejetje

DATUM : 15. 01. 2018
Normativov in standardov v
Zdravstveni negi, ki je predmet
pogajanj zadnjih vsaj desetih let.
O podrobnih stavkovnih zahtevah
si lahko vsak član sindikata
prebere na e-mailu (ki smo ga
prejeli 3.1.2018) ali na sindikalni
strani.
Sledila so vprašanja, ki ste jih
poslali našemu predsedniku in
odgovore nanje. Odgovarjali so
tudi na vprašanja prisotnih, tako
predstavniki sindikata, kakor tudi
vodstvo bolnišnice.
Na koncu je bilo poudarjeno , da
stavka ni naperjena proti vodstvu
zavodov, temveč proti vladi, ki
ima škarje in platno pri
uresničevanju dogovorov, ki jih je
sprejela s sindikati v času
gospodarske krize. Zdaj je na
vrsti, da izpolni svoj del obljub.
O sami stavki, bomo v prihodnosti
še podrobneje seznanjeni.
Aleksandra Blažic Gjura dipl.m.s.

POROČILO, KI SE
NANAŠA NA TRPINČENJE
NA DELOVNEM MESTU,
ZA LETO 2017
V letu 2017 ni bilo nobene uradne
prijave trpinčenja na delovnem
mestu.
14. novembra 2017 je potekala
druga konferenca na temo
»Zagotavljanje
integritete
v
zdravstveni negi«, ki jo je
pripravila Delovna skupina za
raziskovanje. Na konferenci so
bili
predstavljeni
rezultati
raziskave
»Zagotavljanje
integritete med medicinskimi
sestrami v Pomurju«. V tej
raziskavi smo se v precejšnji meri
dotaknili nasilja na delovnem
mestu in ugotovili, da je le-to

Štev.: 807
prisotno ponekod v večji drugod v
manjši meri.
V letu 2018 bo na temo nasilja na
delovnem mestu potekalo interno
strokovno izobraževanje v okviru
modrih sred.
Kot
pooblaščenka
za
preprečevanje in obvladovanje
trpinčenja na delovnem mestu,
sem dosegljiva vsak prvi torek v
mesecu na telefonski številki 847.
Navodilo za delo »Ukrepanje v
primeru prepoznave oziroma suma
na nasilje v družini«, ki sem ga
pripravila že pred časom in je bilo
mišljeno za uporabo na delovnih
mestih, kjer se z morebitnimi
žrtvami pogosteje srečujejo, je na
vpogledu pri pravniku.
Blanka Rajh, dipl. med. ses., univ. dipl.
org.,
pooblaščenka za preprečevanje in
obvladovanje trpinčenja na delovnem
mestu

REALIZACIJA
FIZIČNEGA OBSEGA V
LETU 2017
Leto 2017 je zaključeno in vse
storitve tega leta so v celoti
fakturirane Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za
leto 2017 čakamo tako le še
končni letni obračun ZZZS.
Tako vas seznanjamo s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
letu 2017.
 Program akutne
bolnišnične
obravnave
(v
nadaljevanju: ABO) ni bil
realiziran v celoti. Realiziranih
je bilo 17.318 SPP-jev po
pogodbi z ZZZS oziroma
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24.503,69 obteženih primerov.
Plan primerov je izpolnjen 99,5odstotno (95 SPP-jev je pod
dogovorjenim
planom).
Povprečna realizirana utež je
1,41. V primerjavi s preteklim
letom je bilo narejeno v ABO
po pogodbi do ZZZS 262
primerov manj, upoštevajoč
celotno realizacijo pa 308
primerov manj.
 Prospektivni program po
pogodbi za leto 2017 ni bil
dosežen
pri
naslednjih
programih: splav (ind. 94,7),
zdravljenje možganske kapi
(ind. 63,5), operacija nosu in
grla (ind. 79,2), operacije na
stopalu – halluxvalgus (ind.
53,3), operacija hrbtenice (ind.
95,8) in hipertrofija prostate
(ind. 62,7). Pri nekaterih ostalih
programih
je
doseženo
preseganje rednega programa,
ki je plačano do 30% (op.
halluxvalgus ter op. krčnih žil
do 20%) v okviru enkratnega
dodatnega
programa
(v
nadaljevanju EDP): po. Na
ožilju – arterije in vene
(10,0%), op. na ožilju – krčne
žile (20,0%), operacije kile
(30,0%), operacije žolčnih
kamnov (30,0%), endoproteza
kolka (46,5%) in operacija rame
(15,0%). Po prestrukturiranju
enkratnega dodatnega programa
med izvajalci smo prejeli
dodatno še 30 operacij kolka,
zato je pri tem programu
plačano večje preseganje.
 Program nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za doječe
matere je realiziran 100,5 %,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku pa je realiziran
99,9%. Preseganje je plačano;
 Program PBZ je izpolnjen
98,1-odstotno (94 neakutnih
BOD-ov je pod letnim planom,
program negovalnega odseka pa
je izpolnjen 99,4-odstotno (45
neakutnih BOD-ov je pod
dogovorjenim planom).
 Realizacija v specialistično
ambulantnih dejavnostih v letu
2017 je po specialističnih

ambulantah sledeča – prikazane
so ambulante, ki programa niso
dosegle v celoti:
interna spec. amb. (ind.
točk 94,9),
gastroenterološka amb.
(ind. točk 97,6),
tireološka amb. (ind. točk
84,6),
urološka amb. (ind. točk
94,6),
ortopedska amb. (ind. točk
88,1),
kirurška urgentna amb.
(ind. točk 96,7)
interna urgentna amb.
(ind. točk 85,5),
ginekološka spec. amb.
(ind. točk 93,0),
ultrazvok (ind. točk 90,9).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseženi, preseganje do 20% je
plačano v okviru enkratnega
dodatnega programa.
Pri ambulantnih storitvah plan ni
dosežen:
 KIRURGIJA:operacija
kile
–
ind.
0,0,
sklerozacija – ind. 86,6,
aplikacija Qutenza obliža
– ind. 0,0,
 OKULISTIKA:
anti
VEGF terapija prva in
nadaljnja – ind. 59,3 in
presejanje
diabetične
retinopatije – ind. 37,9,
 GIN:diag. histeroskopija
in
histeroskopske
operacije – ind. 86,2;
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseženi.
Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
112,3,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 117,5 in
delna kolonoskopija 142,9.
Program CT-ja je izpolnjen z
16,6-odstotnim preseganjem (581
preiskav je nad letnim planom (v
primerjavi z realizacijo lanskega
leta je indeks 103,1), izpolnjen je

bil tudi program MR-ja, saj je
indeks 100,8 oz. 49 preiskav je
nad planom (v primerjavi z
realizacijo lanskega leta je indeks
100,9). CT im MR preiskave so v
letu 2017 plačane po realizaciji.
V primarni dejavnosti program v
ginekološkem dispanzerju je v tem
letu izpolnjen glede na novi plan
iz pogodbe 2017 99,0 - odstotno.
Pri fizioterapiji je plan uteži
presežen za 5,9%, prav tako plan
primerov, ki je pogoj za plačilo
programa, indeks je namreč 102,1.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 105,5 (661 dializ je
nad letnim planom). Opravljene
dialize so plačane v celoti glede na
realizacijo.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

ČESTITKA
Nataša Borko Tavželj, dr. med. je
dne 12. 01. 2018 opravila
specialistični izpit iz ginekologije
in porodništva. Ob pridobitvi
naziva dr. med., spec. gin. in por.
ji iskreno čestitamo in želimo
uspešno karierno pot.
Ginekološko porodni oddelek in
Vodstvo bolnišnice

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Mojca Senčar, dr.
med., spec. v okviru
presejalnega
programa
DORA,
tema
oddaje:
»Bolezni dojk«

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Smernice
za obravnavo otrok s
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hemofilijo« predavala je,
Jasmina Bezjak, dr. med.

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN,
»Zdravstvena
nega
bolnika z mišjo mrzlico«,
predavali sta Bojana Fras,
dipl. m. s. in Klavdija Sever
Lovenjak, dipl. m. s.
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Aktualno« je
bil mag. Emil Pal, dr. med.,
spec. inf., predstojnik Inf.
odd. na temo: »Ošpice«

 Četrtek:
- Predavanje v okviru
Kirurških
strokovnih
seminarjev z naslovom
»Analgetiki – prehod na
paliativno
zdravljenje,
opioidi,
kombinacije«,
predavala je
dr. Alenka
Kovačič, mag. farm., spec.
klin. farm.

ZGODILO SE BO - ta teden

Zakon
o
interventnih
ukrepih
za
zagotovitev
finančne stavilnosti JZZ
katerih ustanovitelj je RS,
direktor Bojan Korošec, dr.
med., spec. int., Združenje
zdravstvenih
zavodov
Slovenije
- 17. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Nega oči življenjsko
ogroženega
bolnika«
predavala
bo
Vesna
Makovec, dipl. m. s. (mala
sejna soba V. nadst. Krg.
bloka)

 Četrtek:

- 5. seja izvršilnega odbora
Sekcije medicinskih sester v
managementu, pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege, Metka
Lipič Baligač, mag. zdr.
nege

 Ponedeljek:
- 3. seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)

 Torek:
Sestanek
pri
generalnem
direktorju
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
gospodu Marjanu Sušlju,
direktor Bojan Korošec, dr.
med., spec. int. in pomočnik
direktorja
za
poslovne
zadeve Marjan Maček, univ.
dipl. ekon.
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Kožne
spremembe pri otrocih s
primarno
imunsko
pomanjkljivostjo«, predavala
bo Vanja Smole, dr. med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)

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

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.
485
2185
4,05
24
15

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Smo tisto, kar delamo večkrat.
Odličnost torej ni dejanje,
ampak je navada
(Aristotel)

 Sreda:
- 1. sestanek predstavnikov
bolnišnic, za katere velja
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