MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
KONGRES EVROPSKEGA
ZDRUŢENJA ZA SRČNO
POPUŠČANJE
Letošnji kongres evropskega
Zdruţenja za srčno popuščanje
(Heart Failure Assocaition – HFA
of the European Society of
Cardiology) tokrat poteka pod
taktirko slovenskega
specialista
kardiologije prof. dr. Mitja
Lainščaka. Prof. Lainščak na
kongresu, ki se je začel prejšnji
teden
na
Dunaju, v
vlogi
>>Scientific
Chairperson<<.
Letos je na kongresu najvišja
udeleţba
slovenskih
predstavnikov v zgodovini, saj
Slovenijo zastopa
vsaj
80
udeleţencev, od tega so štirje
vabljeni kot predavatelji oziroma
predsedujoči
v
razpravah.
Predstavljenih je še 22 slovenskih
povzetkov,
izbranih
za
predstavitev.
Vir: Uredništvo Medicine danes

25. STROKOVNO SREČANJE
EKONOMISTOV IN
POSLOVODNIH DELAVCEV
V ZDRAVSTVU
Tokratno srečanje ekonomistov in
poslovodnih delavcev v zdravstvu
je potekalo v
Portoroţu.
Dvodnevno druţenje je potekalo v
sproščenem vzdušju ob zelo
zanimivih temah pod geslom
»Nazaj k izvirnim načelom
ekonomike
in
vodenja
v
zdravstvu«.
Z Ministrstva za zdravje je mag.
Mirko
Stopar
poudaril,
razmišljanja
ministrstva
o
temeljnih načelih ekonomike. V
posamezne faze sistema izboljšav
je pri sanaciji delovanja nekaterih

DATUM : 28. 05. 2018
bolnišnic vključen sanacijski
odbor s svojimi aktivnostmi. Mag.
Sonja Šmuc iz Gospodarske
zbornice Slovenije je poudarila kaj
ţeli gospodarstvo od zdravstva.
To je racionalna in transparentna
poraba zbranih sredstev, jasna
določitev zdravstvene košarice z
delno participacijo, primerno
dostopnost
do
zdravstvenih
storitev, boljše upravljanje in
organizacija
zdravstvenega
sistema, stroga delitev javnega in
zasebnega sektorja in istočasno
njuno sobivenje in denar naj sledi
zavarovancu. Dr. Joško Peterlin je
predstavil temo »Kako se izogniti
pastem
pri
finančnem
načrtovanju« s poudarkom kako
ohraniti
finančno
varnost,
učinkovitost in uspešnost. Ksenja
Špiler Boţič je predstavila vsebino
»Kako poiskati potencial v
zaposlenih«? Poudarila je ključno
vlogo
vodij
in
njihovo
odgovornost, pri čemer ne gre
zanemariti
odgovornosti
slehernega zaposlenega. Mag.
Vesna Viţintin Šporn je povdarila
priloţnost razvoja zaposlenih in
trenutno stanje. Dr. France Arhar
je odlično predstavil vrednote in
načela. V današnjem času je laţje
biti pošten kot pravičen. Ţal se vse
preveč vrti okrog denarja, na
druge vrednote pa se pozablja.
Damjana Jelačin Ivanovič je
predstavila zdravstveno regijo
območne enote Koper. Direktor
Izolske bolnišnice g. Nardin je
predstavil uspešno vodenje in
prilagajanje
bolnišnice
današnjemu času. Poudaril je, da
je nujno potrebno se prilagoditi
potrebam pacientov, ki za sabo
potegnejo določene organizacijske
spremembe,
drugačen
način
vodenja in organiziranja osnovnih
procesov. Prihaja čas, da bo

Štev.: 826
pacientov vedno manj. Izvajalci se
bodo borili za njih s kvalitetno
opravljenimi
zdravstvenimi
storitvami. V ospredju dogajanja
je pacient in ne zdravnik, ki je le
eden
od
najpomembnejših
izvajalcev zdravstvenih storitev v
timu. Mag. Franc Hočevar je
predstavil volilne obljube na
področju zdravstvenega varstva v
programih
političnih
strank.
Večina programov se močno
prekriva in ima mnogo skupnih
značilnosti. Mag. Eva Helena Zver
je v svoji predstavitvi opozarjala
na posledice demografskih in
tehnoloških sprememb za vire in
izdatke za zdravstvo. Hitro se
bomo soočili s zmanjšanjem
delovno sposobnega prebivalstva,
ki predstavlja potencial za
zaposlenost in s tem glavni vir
financiranja zdravstvene blagajne,
po drugi strani pa povečanje
izdatkov za starejše prebivalstvo.
Še večji pritisk in rast izdatkov za
zdravstveno blagajno predstavljajo
nova
zdravila,
postopki
zdravljenja in tehnologij.
Udeleţenci smo se razšli z ţeljo,
da se zopet srečamo na jesenskem
srečanju.
Marjan Maček, univ.dipl.ekon.
Pomočnik direktorja za PZ

20 . seje strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota
Seja je bila v ponedeljek
14.5.2018 z naslednjim
dnevnim redom
1. Pregled
in
potrditev
zapisnika 19. seje
2. Realizacija
fizičnega
programa in sanacijskih
ukrepov
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3. Izvajanje samoplačniških
storitev
4. Področje kakovosti in
varnosti
Priprava
na
zunanjo
akreditacijsko
presojo
Predstavitev
osnov vodenja kakovosti v
ZDA
5. Informacije, pobude in
predlogi
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Pod točko 1: Sprejme se zapisnik
19. seje
Pod točko 2:
 do 25.5. predstojnica
laboratorija
pripravi
nabor
najdraţjih preiskav, ki jih
opravljamo v SB MS. Do 31. maja
bodo imenovane komisije za
določanje
načina
odrejanja
posameznih preiskav.
 Predstojniki morajo
pripraviti
smernice
kako
racionalizirati preiskave pri drugih
izvajalcih – rok 31.5.2018
 Ustrezno je potrebno
vrednotiti
izvide
vseh
ţe
opravljenih preiskav – 31.5.2018
 Vzpostaviti je potrebno
nadzor nad naročanjem zdravil in
medicinskega
potrošnega
materiala - rok 31.5.2018
 Predstojniki morajo
nadzorovati naročila zdravil in
medicinskega materiala
 Emil Pal in Alenka
Kovačič bosta opravila nadzor nad
porabo antibiotikov – rok do
konca junija 2018
 Poziv k zavzetemu
sodelovanju pri pripravi javnih
razpisov
Pod točko 3:
 Samoplačnika storitev je
lahko izvedena po opravljenem
programu in izven ordinacijskega
časa. Za določitev postopkov in
izvajalcev
so
odgovorni
predstojniki oddelkov. Za vsako
storitev je potrebna predhodna
finančna kalkulacija, kjer se
določijo materialni stroški, plačilo
izvajalcem
se
določa
v
maksimalnem razmerju do 60 %

ostanka plačila za
izvajalce
storitev.
Pod točko 4:
 28. in 29. maja bo v
bolnišnici zunanja akreditacijska
presoja po standardu AACI in ISO
9001:2015. Spodbuditi je potrebno
sodelavce k zavzetemu in
tvornemu sodelovanju na presoji.

spodbujevalnika in še nekaj
zanimivih tem.
Vsa predavanja so bila zelo dobro
pripravljena. Dobili smo zelo
veliko koristnih informacij, ki jih
bomo
prenesli
med
svoje
zaposlene. Tudi zbornik se nahaja
pri udeleţencih, ki si ga lahko
seveda izposodite.

Prim.asist.Daniel Grabar, dr.med.,spec.
Strokovni direktor

Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdr.– soc.
manag

Zapisala:
Jožica Viher

UČINKOVITA IN VARNA
ZN KIRURŠKEGA
PACIENTA
21. 5. 2018 smo se Nataša Kreft,
Sonja Mikl, Martina Vuk, Aleš
Gomboc
in Brigita Kovačec
udeleţili predavanj Sekcije MS
in ZT v kirurgiji v Laškem.
UČINKOVITA IN VARNA ZN
KIRURŠKEGA PACIENTA je
bila
rdeča
nit
letošnjega
seminarja.
Veliko je bilo
povedanega
o
kakovostni
obravnavi
ortogeriatričnega
pacienta s poškodbo v predelu
kolka, zgodnjemu prepoznavanju
in preprečevanju
delirantnega
stanja
pri
travmatološkem
pacientu. Predstavljenih je bilo kar
nekaj primerov dobrih praks.
Zdravljenje in oskrba RZP,
novosti na področju ZN pacienta s
torakalno drenaţo, nefrostomo,
cistostomo. Zelo nazorno je bil
predstavljen primer zdravljenja z
izolirano
perfuzijo
okončine
pacienta obolelega za melanomom
ali mehkotkivnim
sarkomom.
Kako
zelo pomembna je
zdravstvena
obravnava
po
amputacijski
poškodbi
roke.
Predoperativno šolo za paciente
pred
vstavitvijo
endoproteze
izvajajo ţe v številnih bolnišnicah
v Sloveniji. Kaţejo se ţe prvi
rezultati pomena šole. Izvedeli
smo kakšna je samopodoba
pacientov po bariatričnem posegu,
kako zelo hude so lahko
komplikacije po vstavitvi srčnega

IZZIVI MANAGEMENTA
ZDRAVSTVENE
NEGE
DANES ZA BOLJŠI JUTRI
S
kolegico
Marijo
Flisar,
mag.zdr.nege, sva se v četrtek
24.5.2018 udeleţili strokovnega
seminarja z naslovom Izzivi
managementa zdravstvene nege
danes za boljši jutri, ki je potekal
v Mariboru v organizaciji Sekcije
medicinskih
sester
v
managementu.
Predstavljene teme so bile izjemno
zanimive in aktualne. V zdravstvu
se tudi medicinske sestre vse
pogosteje soočamo s pritoţbami s
strani pacientov in svojcev. Prav
tako raste število primerov, ko se
medicinske
sestre
morajo
zagovarjati tudi na sodišču.
Problem v Sloveniji je, da
medicinske sestre nimamo dovolj
sodnih izvedencev za področje
zdravstvene nege, zato se v
primerih, ko je potrebno sodno
izvedeništvo
za
področje
zdravstvene nege, pokliče sodne
izvedence podobnih strok. V
našem primeru torej zdravnikov.
Zato je pobuda, da se medicinske
sestre različnih področij dela
odločimo pridobiti izpit za
sodnega izvedenca, saj bomo le
tako
deleţne
kompetentnega
mnenja na sodišču, kar je v vsaki
toţbi ključno.
Varuh bolnikovih pravic nam je
predstavil nekatere primere iz
svoje prakse in večina le-teh se
nanaša na odnos zdravstvenega
delavca do pacienta in svojcev. To
je pomembno sporočilo, ki nam
2

pove na katerem področju nam
manjka in kaj lahko zgolj s
primernih in empatičnim odnosom
spremenimo in izboljšamo.
V konfliktih, ki nastajajo v
zdravstvenih ustanovah tako med
pacienti in svojci kot med
zaposlenimi, vse pomembnejšo
vlogo prevzema mediacija kot
metoda izvensodnega reševanja
konfliktov. Predavateljica nas je
opozorila,
da
največkrat
posredujejo v konfliktih, ki se
nanašajo na medosebne odnose
med zaposlenimi.
Druţbene spremembe na globalni
ravni prinašajo številne izzive.
Migracije vplivajo na druţbeno
okolje. Vse bolj se soočamo z
medkulturnimi razlikami v naših
sredinah, katere pa je potrebno
upoštevati tudi pri svojem delu.
V vse bolj stresnem delovnem
okolju, si medicinske sestre
moramo
prizadevati
,
da
vzpostavimo ravnovesje in se
naučimo poskrbeti tudi zase. Ena
od metod je lahko tudi
hipnoterapija, ki ima dokazano
pozitiven učinek na obvladovanje
stresa.
Predavateljici
iz
Infekcijske
klinike iz Ljubljane sta nam
predstavili pomen cepljenja proti
gripi pri zaposlenih v zdravstveni
negi. V času epidemije se zaradi
necepljenosti zaposlenih soočajo
po eni strani s porastom števila
hospitalizacij in po drugi strani
povečanim številom bolniških
odsotnosti zaposlenih.
Na koncu predavanj je sledila
zanimiva razprava, kjer smo si
izmenjali
mnenja
glede
obremenitve
izvajalcev
zdravstvene nege predvsem na
hospitalnem
področju,
pomanjkanja le-teh na trgu dela,
odhajanju v tujino in v druge
poklice. Stanje je v obmejnih
območjih
Slovenije
zelo
alarmantno, saj se tudi na razpise
kandidati ne prijavljajo več. Vsi
smo se strinjali, da je to izziv
katerega se bomo morali lotiti čim
prej.
Tanja Žmauc, mag. zdrav. nege
Glavna med. sestra Infekcijskega oddelka

27. MEDNARODNI SIMPOZIJ
INTENZIVNE MEDICINE IN
24. SEMINAR INTENZIVNE
MEDICINE ZA MS IN ZT
27.
mednarodni
simpozij
intenzivne medicine in 24.
seminar intenzivne medicine za
MS in ZT je potekal na Bledu 25.
in 26. maja na Bledu. Rdeča nit
letošnjega simpozija je bila
Abdomen v intenzivni medicini
(Intraabdominalna
sepsa,
Abdomen v pediatrični intenzivni
medicini, Krvavitev iz prebavil,
Uporaba vazopresina pri kritično
bolnih,
Smotrna
raba
ehinokandinov,
Odpoved
gastrointestinalnega
trakta,
Abdominalcatastrophe,
Akutni
pankreatitis, Virusni hepatitis v
intenzivni medicini), Starostnik in
intenzivna medicina (Odločanje o
načinu
in
intenzivnosti
zdravljenja, Polipragmazija problem tudi pri zdravljenju na
OIM,
Farmakoterapija
pri
starostnikih, Starostnik in delirij,
O relativnosti starosti - nekatere
dileme
pri
zdravljenju
starostnikov na int. oddelku) in
proste teme – Meningokokcemija
in nove moţnosti zdravljenja
sepse, Uspešnost zmanjševanja
incidence ventilatorske pljučnice s
pomočjo sveţnja preventivnih
ukrepov,
Zdravljenje
nekrotizirajočega
enterokolitisa
pri nedonošenčkih z zelo majhno
porodno
teţo,
Zapleti
po
abdominalni operaciji starostnika,
Prikaz dveh primerov uspešne
dolgotrajne
uporabe
visokopretočnih nosnih kanil za
zdravljenje hipoksične dihalne
odpovedi,
pogostnost
in
prognostični pomen miokardne
ishemije pri kritično bolnih.
Okrogla miza se je dotaktila
aktualnega problema današnjega
časa – Etični in pravni vidiki
odločanja
o
intenzivnosti
obravnave. Strokovni program za
MS in ZT je je obravnaval
naslednje
teme:
Gripa
in
starostnik, Kakovost ţivljenja
starostnikov po hospitalizaciji na
KOIIM, Delirij pri obravnavi

starostnika v IT, Etične dileme pri
KPR v paliativni oskrbi, Pogled
ZN na paliativno oskrbo v IT III,
Prehrana septičnega bolnika,
Nefarmakološki
ukrepi
za
obvladovanje
simptomov
v
paliativni oskrbi, Predstavitev
pacienta po presaditvi jeter, Vloga
MS pri obravnavi abdominalnega
pacienta – monitoring IAP, Varna
priprava zdravil, Dejavniki, ki
vplivajo na dvig zahtevnosti ZN
obravnave pacienta v IT III,
Znotraj
bolnišnični transport
kritično bolnega na ONIT, Pomen
opazovanja zenic pacientov na
ONIT in Ţivljenjsko ogroţen
pacient in skrb za oči. Predavanja
so bila zelo zanimiva, izmenjali
smo si lahko izkušnje in se naučili
tudi kaj novega. Na predavanjih
smo aktivno sodelovali tudi iz
naše bolnišnice. Še posebej
pohvalno je, da je ţe 24 let
dogodek
organiziran
multidisciplinarno:
zdravniki,
medicinske sestre in drugi.
Udeleženci iz Oddelka za perioperativno
medicino

STROKOVNO INTERNO
IZOBRAŢEVANJEAPLIKACIJA ZDRAVIL
Izobraţevanje o aplikaciji
zdravil, ki ga izvaja dr. asist.
Alenka Kovačič mag. farm.,
spec. klin. farm. bo 12.06.2017,
ob 14 uri v knjiţnici v 5
nadstropju kirurškega bloka in
bo predvidoma trajalo 2 uri. Ob
koncu bo sledil evalvacijski
test. Udeleţenci prejmejo tudi
potrdilo o usposabljanju. Vodje
oddelkov
prosim,
če
posredujejo seznam zaposlenih
na e-mail: natasa.kreft@sbms.si.
Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.– soc.
manag
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ZGODILO SE JE - prejšnji
teden









Ponedeljek:
- 20. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota
Torek:
- Delovni sestanek Delovne
skupine za padce Splošne
bolnišnice Murska Sobota
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Migrena
pri otrocih« predavala je,
Tina Berden, dr. med.
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Predstavitev dela
zdravstvene nege na oddelku
za radiologijo«; predavali sta
Andrejka Kosmajer, dipl. m.
s. in Sanja Andrejč, dipl. m.
s.
Četrtek:
- Redni nadzor SPP-jev s
strani
Zavoda
za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom
»Endoproteza
ramenskega
sklepa
–
indikacje,
vrste
EP«,
predaval je prim. Slavko
Kramberger, dr. med., spec.
ortoped, predstojnik Odd. za
ortopedijo

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Reakreditacijska presoja
po mednarodnem standardu
AACI in presoja sistema
vodenja
kakovosti
po
mednarodnem
standardu
ISO 9001:20015,
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Nataša Pitz, dr. med.
spec. int. – diabetolog. Tema
oddaje:
»Zdravljenje
sladkorne bolezni«.







- Redni nadzor SPP-jev s
strani
Zavoda
za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije na Oddelku za
radiologijo
Torek:
- Reakreditacijska presoja
po mednarodnem standardu
AACI in presoja sistema
vodenja
kakovosti
po
mednarodnem
standardu
ISO 9001:20015,
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Oslovski
kašelj« predavala bo, Neja
Roškar,
dr.
med.
(predavalnica na otroškem
oddelku)
Sreda:
- Sestanek pri drţavni
sekretarki na Ministrstvu za
zdravje dr. Ani Medved,
direktor Bojan Korošec,dr.
med., spec. int. in strokovni
direktor prim. asist. Daniel
Grabar, dr. med., spec. anest.
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oţivljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali bodo: Mojca
Horvat,
dr.
med.,
specializantka anest. 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:
- Sestanek na Ministrstvu za
zdravje z v. d. generalnim
direktorjem mag. Mirkom
Stoparjem, direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.,
pomočnik direktorja za
poslovne zadeve Marjan
Maček, univ. dipl. ekon.,
vodja FRS mag. Melita
Vratar, preizk. rač. in vodja
Sluţbe ZEPA Natalija Zrim,
univ. dipl. ekon.
- Predavanje v okviru
Kirurških
strokovnih
seminarjev z naslovom



»Radikalna
resekcija
prostate«, predavala bosta
Nuša Meznarič,dr. med.,
specializantka
in
dr.
Radenko Koprivica, dr.
med.,
spec.
kirurg,
predstojnik
Krg.
odd.
(konzilij Krg. odd.)
Petek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom
»Novosti pri
zdravljenju periprotetičnih
infektov«,
predaval
bo
Tomaţ Brodnik, dr. med.,
spec. ortoped, (konzilij
Oddelka za ortopedijo)
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.
461
1988
3,98
16
9

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Življenje je zelo enostavno,
ampak mi si ga vztrajno
otežujemo.
(Konfucij)

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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