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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM : 4. 03. 2019                                          Štev.: 866 

 

KDO BO SKRBEL ZA 

BOLNIKE, KO MEDICINSKIH 

SESTER VEČ NE BO? 

 

V Ljubljani je potekala odmevna 

okrogla miza, na kateri so 

sodelovali predstavniki vseh 

krovnih organizacij, predstavnica 

Ministrstva za zdravje in 

prestavniki managenta. 

 

Stanje na področju zdravstvene in 

babiške nege je vse slabše. 

Soočamo se z vse hujšim 

pomanjkanjem kadra. Medicinske 

sestre, zdravstveni tehniki in 

babice zaradi slabih pogojev dela 

in podplačanosti odhajajo v tujino 

ali pa celo zapuščajo poklic. Nujno 

potrebujemo poklicne aktivnosti in 

kompetence izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege, ki so osnova za nadaljnje 

urejanje tega področja ter temelj za 

nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih 

standardov in normativov, so bili 

glavni poudarki okrogle mize Kdo 

bo skrbel za paciente, ko 

medicinskih sester ne bo več?, ki 

jo je organizirala Zbornica – 

Zveza. Dokument poklicnih 

aktivnosti in kompetenc je 

Zbornica – Zveza v sodelovanju z 

Razširjenim strokovnim kolegijem 

za zdravstveno in babiško nego 

(RSKZN) pripravila skladno z 

decembra 2017 sprejetim 

Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o zdravstveni 

dejavnosti, a ta še vedno čaka na 

podpis ministra za zdravje.  

»Medicinske sestre smo 

najštevilčnejša poklicna skupina v 

zdravstvu, ki tudi z 

organizacijskega vidika izvajamo 

temeljne aktivnosti celotnega 

zdravstvenega varstva. Ţelimo 

aktiven dialog – ta bi se zagotovo 

moral zgoditi ţe včeraj, danes bi 

morali skupaj iskati rešitve. 

Rešitve niso enostavne, dobre in v 

korist pacienta pa bodo le, če 

bomo v reševanje vključeni prav 

vsi,« je povedala Monika Aţman, 

predsednica Zbornice – Zveze. 

Dokument Kompetence in 

poklicne aktivnosti izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene nege je 

pripravljalo več kot 30 

strokovnjakov s področja 

zdravstvene nege, potrdila sta ga 

tako RSKZN kot Zdravstveni svet 

RS, Ministrstvo za zdravje pa ga 

do danes še ni sprejelo. 

»Neupoštevanje RSKZN-ja kot 

najvišjega posvetovalnega organa 

ministra za zdravje vidimo kot 

nezaupanje stroki,« je dejal mag. 

Brane Bregar, predsednik 

RSKZN-ja, in dodal, da očitno 

ekonomski vidik prevladuje pred 

stroko, česar pa RSKZN nikakor 

ne more sprejeti. »Mi kot 

drţavljani moramo biti še posebej 

zaskrbljeni, če kompetence in 

poklicne aktivnosti ne bodo 

sprejete, saj bomo mi tisti, ki bomo 

uporabniki zdravstvenega 

sistema.«  

 

Enostavne rešitve, ki ne bodo 

sistemsko reševale teţav v 

zdravstvenem sistemu, bodo še 

poslabšale razmere. S premalo in 

preobremenjenim kadrom ne bo 

mogoče zagotoviti kakovostne in 

varne obravnave 

pacientov. Slavica Mencingar, 

predsednica Sindikata delavcev 

zdravstvene nege Slovenije, je 

poudarila, da se potrebe in zahteve 

uporabnikov povečujejo, izvajalci 

zdravstvene nege opravljajo vse 

več nalog, njihov obseg dela se 

povečuje, dodajajo se novi 

programi, kadrovski standardi in 

normativi pa so stari več kot 30 

let.  

 

Okrogla miza je odmevala tudi v 

medijih in opozorila na nekatere 

aktualne stvari na področju 

zdravstvene nege v slovenskem 

prostoru. 

 
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

  

PRIPRAVA PROGRAMA IN 

AKTIVNOST SPLOŠNE 

BOLNIŠNICE MURSKA 

SOBOTA ZA 

OBVLADOVANJE ČAKALNIH 

DOB V LETU 2019 

 

Na podlagi izhodišč za pripravo 

programa in aktivnosti 

posameznega javnega 

zdravstvenega zavoda za 

obvladovanje čakalnih dob v letu 

2019 in spremljanje izvajanja 

aktivnosti smo odgovorni 

bolnišnice skupaj z izvajalci 

ambulantnih storitev dolţni 

najkasneje do 15. 3. 2019 

posredovati ustrezne dokumente, s 

katerimi bomo predstavili 

izvajanje in spremljanje izvajanja 

aktivnosti z odpravo nedopustnih 

čakajočih pacientov na izbranih 

storitvah. 

Cilj je, da na prvih ambulantnih 

specialističnih pregledih, slikovni 

diagnostiki in terapevtskih 

storitvah, kjer je zagotovljeno 

plačilo opravljenih storitev po 

realizaciji, konec leta 2020 ni 

čakajočih pacientov nad dopustno 

čakalno dobo. V primeru, da gre za 

ambulantne preglede, ki imajo s 

strokovnega stališča moţnost 

poslabšanja zdravstvenega stanja 

pacientov in so plačani po 

realizaciji, je nujna odprava 

nedopustnih čakajočih pacientov 

ţe v letu 2019. 

Vse izvajalce ambulantnih storitev, 

posebej predstojnike, pozivamo k 

zavzeti pripravi aktivnosti, 
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določitvi odgovornih oseb in 

zagotovitvi spremljanja izvajanja 

aktivnosti.  

 
Strokovni direktor: 

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

 

 

9. SEJA SVETA ZAVODA 

 
V sredo, 27. 2. 2019 je ob 15. uri v 

knjiţnici kirurškega bloka potekala 

9. seja sveta zavoda z naslednjim 

dnevnim redom: 

1. Obravnava in potrditev 

zapisnika 7. in 8. redne seje, ter 

zapisnika 5. korespondenčne seje 

in pregled sklepov; 

2. Seznanitev z odstopom 

predsednika sveta zavoda s 

funkcije predsednika sveta zavoda 

in imenovanje novega predsednika 

sveta zavoda; 

3. Poročanje direktorja o 

tekočem poslovanju in o 

izvrševanju sprejetih sklepov; 

4. Obravnava in sprejem 

Letnega poročila za leto 2018; 

5. Poročilo o izdanih 

soglasjih in sklenjenih podjemnih 

pogodbah za opravljanje 

zdravstvenih storitev v letu 2018; 

6. Čakalne dobe: 

7. Pobude, predlogi in 

vprašanja članov sveta zavoda; 

8. Razno. 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

K tč. 2: Svet zavoda je za novega 

predsednika sveta zavoda 

imenoval Simona Jevšinka. 

K tč. 4: Svet zavoda sprejme Letno 

poročilo za leto 2018 z vsemi 

predlaganimi popravki. 

K tč 5: Svet zavoda se je seznanil s 

poročilom o izdanih soglasjih in 

sklenjenih podjemnih pogodbah za 

opravljanje zdravstvenih storitev v 

letu 2018. 

K tč. 6: Svet zavoda se je seznanil 

s čakalnimi dobami na dan 31. 1. 

2019. 

 
Zapisala: 

Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

   Odnosi z javnostmi 

 

STROKOVNO 

IZOBRAŢEVANJE: 

SPOROČANJE SLABE 

NOVICE IN ODNOSI DO 

SOLJUDI V STISKI 

 

 

V torek, 26. 2. 2019 je potekalo 

predavanje z naslovom Sporočanje 

slabe novice in odnosi do soljudi v 

stiski. Predaval je pater Toni 

Brinjovc, dipl. fizioterapevt; 

univ.dipl. teolog, TT.  Aktualnost 

teme nas je spodbudila, da smo se 

predavanja udeleţili v velikem 

številu. Sporočanje slabe novice 

zagotovo spada med najteţje in 

najbolj mučne trenutke, s katerimi 

se srečujemo zdravstveni delavci 

pri svojem delu, zahteva veliko 

mero znanja, izkušenj, 

tankočutnosti in predvsem veščin 

komuniciranja z ljudmi. Eno izmed 

temeljnih načel sporočanja slabe 

novice je jasnost, da  uporabimo  

konkretne besede. Čeprav se nam 

zdi soočanje z realnostjo morda 

kruto, je v procesu ţalovanja 

veliko koristnejše, saj se ţalujoči 

tako dokončno sooči s smrtjo 

svojca in jo je prisiljen sprejeti. 

Predavatelj je na primerih iz 

prakse zelo nazorno predstavil 

kako odreagirati, ko se znajdemo v 

taki situaciji. Zaposleni so z 

velikim zanimanjem to spremljali, 

kar so dokazali tudi v diskusiji. 

Velikokrat se srečamo tudi z 

ljudmi, ki doţivljajo stisko. Zaradi 

velikega zanimanja, bo predavanje 

organizirano še enkrat.                                                                                      

Nataša Kreft dipl. m. s; mag. zdr.-soc. 

manag 

SREČANJE ČLANOV 

DELOVNE SKUPINE  SB MS 

ZA PODROČJE OKUŢB 

POVEZANIH Z 

ZDRAVSTVOM (OPZ)  S 

PREDSTAVNIKI 

ZDRAVSTVENE NEGE V 

PRIMARNEM 

ZDRAVSTVENEM  VARSTVU 

IN INSTITUCIONALNIH 

ZAVODIH POMURJA 

 

V četrtek, 28. 2. 2019 je v naši  

bolnišnici potekalo prvo delovno 

srečanje  članov delovne skupine 

za OPZ v bolnišnici in 

predstavnikov zdravstvenih domov 

ter ustanov za izvajanje 

institucionalnega varstva. Ideja o 

skupnem sodelovanju in 

povezovanju zdravstvenih 

delavcev v pomurskem prostoru, ki 

se pri svojem delu srečujejo z 

okuţbami in prisotnostjo večkratno 

odpornih mikroorganizmov se je 

porodila v letu 2018 na rednih 

delovnih sestankih članov naše 

delovne skupine. Ugotavljali smo, 

da je naše sodelovanje vedno bolj 

povezano in potrebno tudi na 

področju OPZ, kjer pa je 

pomembno, da je naš strokovni 

jezik enoten, da se navodila ne 

izključujejo, da je pomembna 

dobra komunikacija in končno, da 

gre za bolnika/varovanca, kjer je 

potrebna enotna metodologija dela 

na področju OPZ, ne glede na to 

kje je le ta obravnavan. 

Delovnega sestanka so se tokrat  

udeleţile tri pomočnice direktorjev 

za področje zdravstvene nege 

DSO-jev v Pomurju, namestnica 

pomočnice direktorja za področje 

zdravstvene nege ZD Ljutomer in  

člani delovne skupine iz SB MS. 

Prvo tovrstno srečanje je bilo 

namenjeno predvsem predstavitvi 

razlogov za skupno srečanje in 

morebitni gradnji idej za  nadaljnje 

skupno sodelovanje. Po  

konstruktivnem razgovoru  smo 

bili prisotni enotnega mnenja, da je 

multidisciplinarno povezovanje in 

sodelovanje na področju 

obvladovanja okuţb v pomurskem 

prostoru potrebno in pomembno. 

Pogovarjali smo se o tekočih 
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aktualnih teţavah, kjer lahko eni in 

drugi izboljšamo ţe utečene 

elemente praktičnega delovanja in 

se dogovorili, da bomo 

sodelovanje razvijali tudi v 

prihodnosti. Plod takšnega 

sodelovanja bodo tudi 

izobraţevanja na področju OPZ, ki 

jih bomo skupaj načrtovali, 

zdruţevali in izvajali. Prvo 

izobraţevanje, kjer bodo 

sodelovali predstavniki iz različnih 

okolij bo 6. 5. 2019 v jedilnici naše 

bolnišnice, ko bomo obeleţili 

svetovni dan higiene rok. Zapisnik 

z ugotovitvami in sklepi delovnega 

sestanka bomo posredovali vsem 

vabljenim in vsem članom naše 

delovne skupine.  Pogostost 

medsebojnih srečanj smo za enkrat 

planirali dvakrat letno.  Po mnenju 

prisotnih na naslednjem delovnem 

sestanku v jesenskem času 

pričakujemo in si ţelimo prisotnost 

še več predstavnikov primarnega 

in institucionalnega varstva, 

prisotnost socialnega delavca ter 

prisotnost zdravnika za 

obvladovanje okuţb (ZOBO) v 

naši ustanovi. V prihodnosti 

seveda načrtujemo tudi 

sodelovanje s številnimi drugimi 

strokovnjaki, ki se v naše delo 

vsak dan vključujejo in so 

pomembni elementi delovanja na 

področju OPZ (mikrobiologija, 

laboratorijska dejavnost, 

fizioterapija …). Prisotni smo 

delili prepričanje, da s pozitivno 

naravnanostjo in konstruktivno 

strokovno komunikacijo pravilno 

pristopamo k skupnemu 

sodelovanju in gradnji neke nove 

zgodbe za večjo varnost na 

področju obvladovanja okuţb v 

pomurskem prostoru. 

 
Marija Kohek, M.Sc.(Avstrija), dipl. m. s., 

SOBO 

Vodja delovne skupine  ZN za  področje 

OPZ v SB Murska Sobota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBOR ČLANOV DMSZTBP 

 
1. 3. 2019 je v hotelu Vivat v 

Moravskih Toplicah potekal zbor 

članov Strokovnega društva 

medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Pomurja. 

Zbralo se nas je 90 članov in 

članic.  V uvodu nas je v zbor 

popeljala vokalna skupina društva 

»Ţarek«. Po pozdravnem nagovoru 

predsednice DMSZTBP nas je 

pozdravila tudi Monika Aţman, 

predsednica Zbornice - Zveze. 

Povedala je, da je članstvo  

prostovoljno - je čast in obveza za 

vse medicinske sestre in 

zdravstvene tehnike iz vrst 

aktivnih delavcev v zdravstveni 

negi, upokojenih medicinskih 

sester, dijakov in študentov 

zdravstvene nege. 

Zbornica zdravstvene in babiške 

nege Slovenije – Zveza strokovnih 

društev medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

je strokovno, nevladno in 

nepridobitno zdruţenje v 

Republiki Sloveniji, ki zdruţuje 

preko 15.000 članic in članov – 

medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov. 

 Z zdruţevanjem v skupno 

organizacijo Zbornico - Zvezo, ki 

predstavlja enovito strokovno in 

reprezentativno telo izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege v 

Sloveniji, si vsi skupaj 

prizadevamo zagotavljati sodobno, 

kakovostno ter varno zdravstveno 

in babiško nego za vse prebivalce 

Republike Slovenije. Če bomo 

delovali skupaj, enotno, brez 

nestrinjanj, skupaj z drugimi 

organizacijami, ki se zavzemajo za 

naše pravice, smo dovolj trdna 

skala, ki je ne more nihče 

premakniti. 

Potekale  so tudi volitve poslancev 

in potrditev predsednice za 

poslanko skupščine Zbornice – 

Zveze. Izvoljenih je bilo 6 članov 

in trije nadomestni člani. 

Poslovanje društva je zelo dobro. 

Plan dela za leto 2019 je pester, 

tako, da se za vsakega izmed nas 

najde zelo zanimivo predavanje ali 

neformalno druţenje, ki je v 

današnjih razmerah zelo 

dobrodošlo. Zbor članov smo 

zaključili ob odlični večerji in 

prijetnem vzdušju. 

 
Brigita Kovačec, dipl. m. s. 

Glavna medicinska sestra Oddelka za 

ortopedijo 

 
 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Mojca Horvat, dr. med., 

spec. anesteziologije, 

reanimatologije in 

perioperativne intenzivne 

medicine je sodelovala v 

radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu; tema oddaje: 

»Anesteziologija, 

reanimatologija in 

perioperativna intenzivna 

medicina«. 

 Torek:  
- Strokovno izobraţevanje 

»Sporočanje slabe novice in 

odnosi do soljudi v stiski«, 

predaval je pater Toni 

Brinjovc, dipl. fizioterapevt 

in univ. dipl teolog.  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Akutni 

bronhiolitis«, predavala je 

Barbara Farič, dr. med., spec. 

pediater. 

 Sreda: 
- 9. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota. 

 Četrtek: 
- 1. seja strokovne komisije 

Urgentnega centra Splošne 

bolnišnice Murska Sobota.  

- Delovni sestanek Delovne 

skupine za področje 

zdravstvene nege za 

obvladovanje okuţb 

povezanih z zdravstvom.  
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ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo asist. Satar Baghrizabehi, 

dr. med., spec.  oftalmolog, 

tema oddaje: »Biološka 

zdravila v  okulistiki«. 

- 11. seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

Zdruţenja zdravstvenih  

zavodov Slovenije, direktor 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int.  

- 1. izredna seja  Stalne 

delovne skupine za 

bolnišnično zdravstveno 

nego, Nataša Kreft, mag.  

zdr. – soc. manag.  

 Torek:  
- 5. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

 Sreda: 
- Delovno srečanje Delovne 

skupine za  interne standarde 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka)   

 Četrtek: 
- V sklopu osme 

Raziskovalne injekcije bo 

predaval dr. Radenko 

Koprivica, dr. med., spec.  

kirurg. Naslov njegovega 

predavanja je »Sodobno 

zdravljenje karotidne bolezni 

– CEA in CAS: kompetitivni 

ali komplementarni 

metodi?«.  

 
     Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
376 

ŠTEVILO   B O D: 2008 

LEŢALNA DOBA: 4,77 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE - BOD:      8 
 

 

Sladjana Čerpnjak  
Služba ZEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 

 

Če hočeš živeti srečno 

življenje ga poveži s ciljem, 

ne z ljudmi ali s stvarmi 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 

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/

