
 1 

 

MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 16                             DATUM : 29. 01. 2018                                          Štev.: 809 

 

3. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE 

 

3. seja strokovnega sveta je bila 

22.1.2018 z naslednjim  

dnevnim redom 

1. Pregled in potrditev 

zapisnika 2. seje 

2. Aktualne zadeve na 

 področju zdravstvene nege 

3. Priprave letnih poročil in 

 vizije na področju ZN 

4. Seznanitev z zahtevami 

 spremenjenega Zakona o 

pacientovih pravicah 

5. Izhodišče sanacijskih 

 ukrepov 

6. Kakovost v zdravstvu 

7. Pobude in predlogi 

Pod točko 1 je bil sprejet zapisnik 

2. seje.  

Pod točko 2: Aktualne zadeve na 

področju zdravstvene nege 

Aktualno dogajanje na ravni 

bolnišnice je povzel direktor 

Bojan Korošec, ki se je  zahvalil 

vsem, za zmanjšanje števila nadur, 

predstavil  novo zakonodajo s 

poudarkom na  postavitvi  

sanacijske uprave . Izhodišča za 

delo sanacijske uprave bo podal 

sanacijski odbor.  Izpostavil  še 

sestanek s pomurskimi poslanci, 

ki jim je bila predstavljena 

problematika naše bolnišnice.  V 

zvezi z napovedanimi stavkami je 

povedal, da namen vodstva ni, da 

bi blokirali stavke, prosil  pa je, da 

se ne bi naredila škoda bolnikom.  

Sprejet je bil sklep:  Člani 

strokovnega sveta so se seznanili z 

aktualnim dogajanjem na področju 

ZN. 

Strokovni direktor Daniel Grabar  

je povedal, da se od zdravstvenih 

delavcev zahteva vedno več in 

čeprav so nosilci dejavnosti 

zdravniki, se od tudi od 

negovalnega kadra zahteva vedno 

več, predvsem pa da dela  v dobro 

pacientov. V naši bolnišnici  se 

vzpostavlja sistem naročanja in 

vodenja čakalnih seznamov v 

skladu z zakonodajo. Izpostavil je 

tudi problematiko v zvezi z 

obračunavanjem in vodenjem 

neakutne obravnave  in prosil za 

sodelovanje vseh oddelkov. 

Pod točko 3: Priprave letnih 

poročil in vizije na področju ZN 
Sprejet je bil sklep: Letna poročila 

in vizijo na področju ZN je 

potrebno oddati na upravo do 

1.3.2018. 

Pod točko 4: Seznanitev z 

zahtevami spremenjenega 

Zakona o pacientovih pravicah 

Pomočnica direktorja za področje 

ZN Metka Lipič Baligač je 

prisotne seznanila z zahtevami 

spremenjenega Zakona o 

pacientovih pravicah v delu 

Posebni varovalni ukrep. Bistvena 

novost  tega ukrepa je, da ga 

uvede lečeči zdravnik, ki v 

zdravstveno dokumentacijo 

pacienta vpiše podatke o razlogu, 

namenu, trajanju in spremljanju 

izvajanja ukrepa. Lečeči zdravnik 

o uvedbi in izvedbi posebnega 

varovalnega ukrepa v 12 urah 

pismeno obvesti ožjega 

družinskega člana oz. bližnjo 

osebo, če pacient nima ožjih 

družinskih članov pa zastopnika 

pacientovih pravic. V 

nadaljevanju je povedala, da se 

iščejo rešitve oz. izvrševanje 

zakonodaje v vseh slovenskih 

bolnišnicah, tudi v programu 

Birpis. Sprejeta pa bo najbolj 

optimalna rešitev tako za 

uporabnike, kot nas izvajalce. 

Sprejet je bil sklep: Strokovni svet 

je bil seznanjen, da se išče 

optimalna rešitev izvajanja  zahtev 

zakona o pacientovih pravicah  v 

delu Posebni varovalni ukrep. Če 

ima še kdo kakšen predlog naj 

sporoči strokovnemu direktorju ali 

na vodstvo 

 

Koordinatorka za čakalno knjigo 

Darija Števančec je predstavila 

spremembe zakona s področja: 

- spoštovanja pacientovega časa,  

- čakalnih seznamov,  

- stopnja nujnosti in uvrščanje na 

čakalni seznam, 

- naročanje na zdravstveno 

storitev 

- upravljanje čakalnega seznama 

- črtanje s čakalnega seznama 

V nadaljevanju je  predstavila še  

novi Pravilnik o naročanju in 

upravljanju čakalnih seznamov ter 

najdaljših dopustnih čakalnih 

dobah, ki se je  začel uporabljati 

21.1.2018.   

Ključne novosti so: 

- čakalni čas, ki ne sme biti daljši 

od 30 minut 

- stopnja nujnosti; nujno v 24 

urah, zelo hitro 14 dni, hitro 3 

mesece, redno 6 mesecev. 

- naročanje; elektronsko, 

telefonsko, po pošti osebno. 

Uvesti je potrebno enotno točko 

za telefonsko in osebno naročanje 

- uvrščanje v čakalne sezname 

- več kontakta s pacienti 

- veljavnost napotnice 

- izvid mora biti dan pacientu 

takoj oz. najkasneje v 7 dneh 

V razpravi je  pomočnica 

direktorja za področje ZN Metka 

Lipič Baligač povedala, da se je za 

naročanje uredila enotna točka na 

kirurgiji, ki začne delati z 

obstoječim kadrom. Dodatno bi se 

za to področje zaposlilo nekaj 

sodelavcev. 

Pod točko 5:  Izhodišče 

sanacijskih ukrepov 

Pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve Marjan Maček seznani 
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strokovni svet, da je v pripravi 

letno poročilo za leto 2017 in 

priprava finančnega načrta za leto 

2018.  Fizični program za leto 

2017 ni bil realiziran 100 %. Prosi 

vse, da so vnosi čim bolj točni, 

predstavi sanacijske ukrepe 

znižanja stroškov na področju 

plačila potnih stroškov, javnih 

naročil, plačila stroškov zunanjim 

izvajalcem, plačila dežurstev. 

Vodja finančno-računovodske 

službe predstavi novi   način 

obračuna potnih stroškov in 

odobritve nadurnega dela.  

Sprejet je bil sklep: člani 

strokovnega sveti so se seznanili s 

izhodišči sanacijskih ukrepov 

Pod točko 6: Kakovost v 

zdravstvu 

• Pomočnica direktorja za  

področje ZN Metka Lipič Baligač 

prisotne seznani z odprtim 

pismom svojcev obravnavanega 

bolnika.  Navedbe v odprtem 

pismu se nanašajo na odnos 

zaposlenih do svojcev pacientov. 

Pomočnica poudari, da je v 

zadnjem času zaznati pritožbe 

predvsem na medosebni odnos, 

komunikacijo, prijaznost in 

pomanjkanje empatije.  

• Poudarila je, da dobra  

komunikacija v procesu 

zdravljenja pozitivno vpliva na 

ugodnejš izid obravnave, bolnik je 

zadovoljnejši in raje sodeluje pri 

samem zdravljenje, dobra 

komunikacija v timu, (v 

negovalnem in multidiscipli 

narnem) omogoča prijetnejše 

vzdušje v kolektivu in boljše 

delovne rezultate  ter tudi zmanjša 

pritožbe na strokovno delo in 

obravnavo. Bodimo pozorni 

predvsem na mlajše sodelavce in 

jih vzgajajmo s svojim vzgledom. 

V razpravi so prisotni izpostavili 

predvsem, da bi bilo potrebno 

izobraževanje predvsem   

sodelavcev, ki se ga še niso 

udeležili. Predlagana oblika so 

delavnice ali supervizija. 

Sprejet je bil  sklep: Podan je 

predlog izobraževanja za to 

področje. 

Zdenka Gomboc je predstavila 

področje kakovosti v zdravstvu. 

Za pripravo letnega poročila 

bolnišnice (2017) na temo 

kakovost in varnost je potrebno 

zbrati podatke o: 

 realizaciji letnih ciljev 

 prisotne ponovno seznani 

 z zahtevo iz Splošnega dogovora, 

ki je priloga  BOL IV. Kakovost, 

ki  se nanaša na kazalnike 

kakovosti, klinične poti.  

Na spletni strani bolnišnice je 

objavljenih 14 kliničnih poti, ki so 

vpeljane, s čimer smo izpolnili 

zahtevo. Za leto 2018 pa je že 

pripravljena vendar se  ne izvaja 

KP- zdravljenje epileptičnega 

statusa pri odraslih v SB MS. 

 skrbniki procesov morajo 

 posredovati podatke o doseganju 

ciljnih vrednostih  kazalnikov 

kakovosti, ki jih spremljajo na 

oddelku oz. so jih opredelili v 

svojem procesu najkasneje do 

15.2.2018. V kolikor ciljne 

vrednosti niso dosegli navedejo 

razlog nedoseganja, hkrati pa 

navedejo tudi ciljno vrednost za 

leto 2018.   

 spremljanje kazalnikov 

 kakovosti objavljene v Priročniku 

o kazalnikih kakovosti, ki je 

 dosegljiv na spletni strani 

Ministrstva za zdravje. 

 prisotne  seznani, da je 

 večina ukrepov po zadnji zunanji 

mednarodni  akreditacijski presoji 

oz. iz akcijskega načrta 

realiziranih 

 v izvajanju so notranje  

presoje kakovosti, ki potekajo po 

planu oz. vnaprejšnjem  

dogovoru. 

 prijavljanje odklonov oz.  

varnostnih zapletov 

Pod točko 7:  Pobude in predlogi 

 Do marca se zbirajo 

 predlogi za srebrni znak in 

priznanja  DMSBZT Pomurja.  

 20. februarja se na 

 seminarju DMSBZT Pomurja 

predstavi Ginekološko porodni 

oddelek 

 Za predavanje -  Temeljni  

postopki oživljanje se je potrebno 

prijaviti Dragici Jošar 

 Za Zlati znak je sprejet  

predlog, da se ponovno predlaga 

Marijo Kohek. 

 
Metka Lipič Baligač, mag.zdr.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

Zapisala: 

Jožica Viher,spec.javne uprave 

 

 
 

SPREMEMBE PRODAJNIH 

CEN PREHRANE ZA 

ZAPOSLENE IN DRUGE 

ODJEMALCE 

 
S 01.11.2017 se je pričelo novo 

pogodbeno obdobje za oskrbo s 

prehrambenim blagom. Po analizi 

vhodnih cen in po  opravljenih 

kalkulacijah ugotavljamo, da so 

vhodne cene  živil previsoke glede  

na naše  trenutno veljavne 

prodajne cene.  

Zaradi sprememb na tržni politiki 

živil, so se vhodne cene nekaterih  

živil dvignile tudi do 40%. 

S 01. 02. 2018 bodo tako  začele  

veljati nove cene, ki se bodo v 

povprečju dvignile za 3,5%:   

I malica ( mesna)               4,0 €  

II malica ( na žlico )          3,9 €  

III malica ( vegetarijanka malica) 

cena ostane nespremenjena 

Večerja  (manjša)               4,1 €  

Večerja (večja)                   5,3 €  

Malica  ob vikendih           4,0 €  

Kosilo vikend                     5,3 €  

Kosilo  večja porcija          6,2 €  

Cene narezkov in cene peciva 

ostanejo  nespremenjene. Cene 

pogostitev po naročilih, se kot do 

sedaj, izračunavajo sprotno po 

specifikaciji naročila. 

Prosimo vas  za razumevanje in 

vas v pričakovanju vašega obiska 

ali naročila lepo pozdravljamo. 
 

 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
  Vodja Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 
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ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bil strokovni direktor, 

prim. asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec. anest.,  tema 

oddaje: »Urgentni center«  

- 3. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice  Murska Sobota  

- Usposabljanje iz varstva 

pred ionizirajočim sevanjem   

 Torek: 
-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Miastenia gravis«, 

predavala je Anja Kosi, dr. 

med.  

- Delavnica  Higiena rok za 

opazovalce  

- Usposabljanje iz varstva 

pred ionizirajočim sevanjem  

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN – Modra sreda je 

prestavljeno na  31. 1. 2018.  

- Delavnica  Higiena rok za 

opazovalce  

- Usposabljanje iz varstva 

pred ionizirajočim sevanjem  

 Četrtek:  
- Predavanje v okviru 

Kirurških strokovnih 

seminarjev z naslovom 

»Resekcija jeter zaradi 

metastaz kolorektalnega 

karcinoma«, predaval je dr. 

Radenko Koprivica, dr. 

med., spec. krg.    

- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   
 

 Torek: 
-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Zlomi 

kosti v otroštvu«, predaval 

bo Tadej Ratnik, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.) 

 Sreda: 
   - Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Pomen komunikacije 

v zdravstveni     negi 

otroka«, predavala bosta 

Mihael  Borojević, dipl. zn. 

in Ksenija  Lutar, dipl. m. s.   

(knjižnica V. nadst.  Krg. 

bloka) 

 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

 

 
 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             427 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2171 

5,30           4,57 

ŠT. NOVOROJ:                   13 

DOJ. MATERE:                                           21 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 

 
 

 

 
 

 

 

Misel 
 

....čudovito je, kadar se zberejo ljudje 
različnih nazorov, ne zato da bi 

poudarjali svoje razlike, ampak to - 
tisto, kar nas - jih druži.  

 
"Flats" 

 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Naklada 140 izvodov 
  Prispevki  in delo niso honorirani ! 

Modri dirkač vam je tedensko  
dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

