MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16

ČESTITKA
Na Fakulteti za zdravstvene vede
v Mariboru je Anita Vogrinčič
Černezel, dipl. m. s. uspešno
zagovarjala magistrsko nalogo z
naslovom Zagotavljanje kakovosti
in varnosti pacienta z omejenimi
kadrovskimi
in
materialnimi
resursi v bolnišničnem okolju in si
pridobila
naziv
magistrica
zdravstveno
socialnega
managementa.
Za strokovni uspeh ji iskreno
čestitamo in ţelimo veliko
profesionalnih izzivov v dobro
naših bolnikov in naše bolnišnice.
Sodelavci Internega oddelka in
Vodstvo bolnišnice

DONACIJA OTROŠKEMU
ODDELKU

V petek 15. junija 2018 sta
podjetje Merit HP d. o. o. in
podjetje
Nuticia
slavnostno
predala ček v vrednosti 3000
EUR. Donatorska sredstva bodo
namenjena nakupu novega aparata
za zdravljenje dihalnih stisk pri
dojenčkih. Gre za aparat z visokim
pretokom kisika. Takšna oblika
zdravljenja lahko olajša dihalno
delo pri dojenčku in na ta način
zmanjša potrebo po intubaciji in

DATUM : 18. 06. 2018
zdravljenju v intenzivni terapiji.
Donatorjem
se
iskreno
zahvaljujemo.
Kolektiv otroškega oddelka

REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA V OBDOBJU
JANUAR - MAJ 2018
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar - maj 2018.
Upoštevajoč plane, podatki po
fakturiranju kaţejo sledeče:

Realiziranih je bilo 7.154
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma 10.187,81 obteženih
primerov. Plan primerov je
izpolnjen 98,8-odstotno (87 SPPjev smo pod dogovorjenim
planom). Povprečna realizirana
utež je 1,42. V primerjavi s
preteklim letom je bilo narejeno v
ABO po pogodbi do ZZZS 452
primerov
manj,
upoštevajoč
celotno realizacijo pa 422
primerov manj.

Prospektivni program po
pogodbi v tem obdobju ni dosežen
pri naslednjih programih: porod
(ind. 85,0), kirurško zdravljenje
rakavih bolezni (ind. 80,7),
operacija nosu in grla (ind. 83,8),
operacije na ožilju – arterije in
vene (ind. 88,9), endoproteza
kolena (ind. 81,5), operacije na
stopalu – halluxvalgus (ind. 64,0),
operacija hrbtenice (ind. 85,9) in
hipertrofija prostate (ind. 35,2).
Pri nekaterih programih imamo
dogovorjen enkratni dodatni
program (v nadaljevanju EDP) V
obdobju januar - maj je bila
realizacija
EDP
sledeča:
operacije kile (100,0%), operacije

Štev.: 829
žolčnih
kamnov
(100,0%),
endoproteza kolka (100,0%) in
artroskopska operacija (100,0%).

Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za doječe
matere je realiziran 86,4 %,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku pa je realiziran
107,7 %. Preseganje je plačano;

Program PBZ je izpolnjen
68,4-odstotno (632 neakutnih
BOD-ov je pod obdobnim planom,
program negovalnega odseka pa
je izpolnjen 96,9 % (96 neakutnih
BOD-ov je pod obdobnim
planom).

Realizacija
v
specialistično
ambulantnih
dejavnostih je pod obdobnim
planom
točk
v
naslednjih
specialističnih ambulantah:
- internistične spec. amb. (ind.
točk 88,8),
- amb. za kardiološko
rehabilitacijo (ind. točk 1,4)
- tireološka amb. (ind. točk 77,0)
- nevrološka amb. (ind. točk 84,7),
- infekcijska amb. (ind. točk 98,5),
- urološka amb. (ind. točk 96,9),
- fiziatrija (ind. točk 93,1),
- ORL amb. (ind. točk 94,9),
- ginekološka spec. amb. (ind.
točk 93,7),
- amb. za bolezni dojk (ind. točk
89,1),
- ultrazvok (ind. točk 91,1),
- mamografija (ind. točk 78,6).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseženi.
Pri ambulantnih storitvah plan ni
dosežen:

KIRURGIJA:
operacija
kile – ind. 0,0; rektoskopija – ind.
85,1; sklerozacija – ind. 93,4

OKULISTIKA: Anti VEGF
terapija–prva in nadaljnja - ind.
1

55,9 (s 1. 4. se je spremenil plan);
presejanje diabetične retinopatije
– ind. 71,2.
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseženi.
Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
101,1,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 100,4 in
delna kolonoskopija 72,0.
Presejalni program DORA je
realiziran 81,5 %.
Program CT-ja je izpolnjen z
26,9-odstotnim preseganjem (392
preiskav je nad obdobnim planom
(v primerjavi z realizacijo
lanskega leta je indeks 102,9),
izpolnjen je tudi program MR-ja,
saj je indeks 107,5 oz. 196
preiskav nad obdobnim planom (v
primerjavi z realizacijo obdobja
lanskega leta je indeks 117,0). CT
im MR preiskave so v letu 2018
plačane po realizaciji. Realizacija
RTG je plačana v celoti, obdobni
indeks znaša 110,5.
Pri fizioterapiji je plan uteži
presežen za 10,5 %, prav tako
plan primerov, ki je pogoj za
plačilo programa, indeks je
namreč 119,1.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 110,3 (549 dializ je nad
obdobnim planom). Opravljene
dialize so plačane v celoti glede
na realizacijo.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
Strokovni sodelavec ZEPA

POHVALA
Rada bi z vami delila izkušnjo,
katera me bo spremljala celo
ţivljenje! Bila sem drugič noseča.
Ţe prva izkušnja v porodnišnici
Murska Sobota je bila prijetna,
zato se v drugo nisem preveč
obremenjevala kako bo vse skupaj
potekalo, ampak v mislih se mi je
vseeno porajalo vprašanje Kaj pa
če???Ko se je dne 30.5.2018 vse

skupaj začelo so bile vse moje
skrbi odveč, sta bile ob meni dve
babici ob katerih sem se
popolnoma sprostila, saj sem
vedela da sem v dobrih rokah!
Pišem vam zato, da se zahvalim
babicama Karolini in Anji (upam,
da sem prav napisala ime), kateri
sta bili dne 30.5.2018 v nočni
izmeni! Dne 31.5.2018 ob 1.20 uri
se je rodila Maša z 3670 g in
velika 53 cm. Ga. Karolina in ga.
Anja sta mi bili pri porodu v
veliko
oporo in
sta
res
profesionalki na svojem področju!
Prosim prenesite jima mojo
zahvalo in sporočilo, da naj
ostaneta takšni kot sta - prijazni,
strokovni in predvsem pomagati
sočloveku.
Še enkrat hvala in lep pozdrav!
Petra Bogša

PIKNIK SINDIKATA
DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Okrog 1500 članov Sindikata
delavcev v zdravstveni negi
Slovenije se nas je v soboto, 16.
junija zbralo na 8. tradicionalnem
pikniku, ki je tokrat potekal v
Prekmurju, v Termah 3000 v
Moravskih Toplicah. Piknik je
potekal od 10. ure dalje, udeleţili
so se ga lahko tudi naši najoţji
druţinski člani.
Pozdravila
nas
je
nova
predsednica
SDZNS Slavica
Mencinger, dipl. m. s., ki je
poudarila, da bo naredila vse za
takojšnje
reševanje
številnih
nakopičenih teţav v zdravstveni
negi in verjame, da nam bo s
skupnimi močmi uspelo tudi to
zgodbo pripeljati srečno do konca.
Na pikniku nas je s svojim
obiskom razveselila tudi Metka
Lipič Baligač, dipl. m. s., mag.
zdr. nege, pomočnica direktorja za
področje zdravstvene nege v naši
bolnišnici.
Druţenje je potekalo ob športnih
igrah, animacijah, kopanju v

termah, dobri hrani in glasbi do
večernih ur.
Darja Küčan, dipl. m. s.
Glavna m. sestra Očesnega in ORL. odd.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:

- Sestanek na Ministrstvu za
zdravje pri mag. Mirku Stoparju,
v. d. generalnem direktorju
Direktorata
za
zdravstveno
ekonomiko na Ministrstvu za
zdravje v zvezi s pripravo
projektnih nalog za ureditev
prostorov za nove CT-je v okviru
skupnega javnega naročila, nabave
10-ih CT-jev, direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
- Delovno srečanje direktorjev
javnih zdravstvenih zavodov z
ministrico za zdravje gospo
Milojko
Kolar
Celarc
na
Ministrstvu za zdravje, direktor
Bojan Korošec, dr. med., spec.
int.
- 10. seja izvršnega odbora Sekcije
medicinskih
sester
v
manegementu,
pomočnica
direktorja za področje zdravstvene
nege Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege
- Gost radijske oddaje Murskega
vala »Za zdravje« je bil Peter
Strašek, dr. med., specializant
ortopedije,
tema
oddaje:
»Bolečina v rami«
- Pogajanja na Ministrstvu za
zdravje o oddaji javnega naročila Lekarna z aseptiko,
pomočnik direktorja za poslovne
zadeve Marjan Maček, univ. dipl.
ekon. in predstojnica Bolnišnične
lekarne mag. Nada Bernat, mag.
farm.
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost
- Izobraţevanje za zaposlene v
Sluţbi Bolnišnične prehrane in
dietoterapije na temo: »Gibanje za
zdravje na delovnem mestu – kaj
lahko naredim sam za svoje
zdravje?«, predavala je Metka
Vlaj, viš. fizioterapevt, vodja
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Sluţbe
za
fizikalno
rehabilitacijsko medicino



in

Torek:

- Predavanje - Aplikacija zdravil
za zaposlene v zdravstveni negi –
asist. dr. Alenka Kovačič, mag.
farm.
- Strokovno pediatrično srečanje
na temo: »Hipokalciemije pri
novorojenčku«
predavala
je
Jasmina Bezjak, dr. med.
- Interno strokovno izobraţevanje
za zdravnike na internem oddelku
na temo: »Uporaba konoplje v
medicinske namene«, predavala je
Monika Dündek Celec, dr. med.,
specializantka int. med.



Sreda:

- Interno strokovno izobraţevanje
za
področje
ZN,
»Oskrba
kroničnih ran in preventiva RZP
(teoretični + praktični del)«,
predavali sta Brigita Kovačec,
dipl. m. s. in Marija Kohek, M.
Sc.(Austrija), dipl. m. s. – SOBO



Četrtek:

- Delovni sestanek – Skupine za
kronične rane
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost

ZGODILO SE BO - ta teden



- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica V.nadst. Krg.
bloka)



Torek:

21. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice
Murska
Sobota (knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)



Sreda:

- 97. seja Stalne delovne skupine
bolnišnične zdravstvene nege,
Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica V.nadst. Krg.
bloka)



Četrtek:

- 100-krat bosta darovala kri
gospod
Štefan Lovenjak in
gospod Marjan Edšid
- Drugi delovni sestanek Komisije
za obvladovanje bolnišničnih
okuţb – KOBO (konferenčna soba
na upravi bolnišnice)
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica V. nadst. Krg.
bloka)
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

Ponedeljek:

- 8. seja Odbora bolnišnične
dejavnosti in Odbora osnovne
zdravstvene dejavnosti Skupščine
Zdruţenja zdravstvenih zavodov
Slovenije,
direktor Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.
- Metka Lipič Baligač, mag. zdr.
nege bo gostja v radijski oddaji
»Studio ob 17h«, na radiu SLO 1.
Tema pogovora bo: »Pomanjkanje
medicinskih sester v slovenskem
prostoru«.
- Izobraţevanje za zaposlene v
Sluţbi Bolnišnične prehrane in
dietoterapije na temo: »Gibanje za
zdravje na delovnem mestu – kaj
lahko naredim sam za svoje
zdravje?«, predavala bo Metka
Vlaj, viš. fizioterapevt,
vodja
Sluţbe
za
fizikalno
in
rehabilitacijsko medicino

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
449
2035
4,15
18
7

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
V življenju boste imeli vse, če
boste pomagali drugim, da
dobijo to, kar si želijo.
Hilary Hinton “Zig” Ziglar

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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