MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17
14. OČESNA
MULTIDISCIPLINARNA
IZOBRAŢEVALNA ŠOLA ZA
STROKOVNO JAVNOST
5. 6.2019 je v Termah 3000 v
Moravskih Toplicah potekala ţe
štirinajsta izobraţevalna šola,
tokrat z naslovom »Leteča muha
pred očmi in povezava z boleznimi
mreţnice«.
V začetku
nas je pozdravila
predsednica
društva
MSBZT
Pomurje Dragica Jošar in nas
seznanila z dogajanji na društvu.
Predstojnik Očesnega oddelka
asist. Satar Baghrizabehi, dr. med.,
spec. oftalmolog je začel s
strokovnim delom izobraţevanja.
Predaval nam je na temo Povzetek
nacionalnega
presejalnega
programa za diabetes v Pomurju
ter Leteča muha pred očmi in
povezava z boleznimi mreţnice;
sledilo je predavanje Vid in
psihološki
aspekti
vida
predavateljice Sabine Horvat dr.
med., spec. nevrolog. S predavanji
sta nadaljevali Nataša Veren, mag.
zdr. nege na temo Zdravstvena
nega in edukacija
očesnega
pacienta in Darja Kučan, dipl. m.
s. je
predstavila Obravnavo
pacienta z teţavami vida v očesni
ambulanti.
Seminar smo zaključili z razpravo
in mnenjem, da smo spet dobili
pomembne in koristne informacije
za delo s pacienti in za vsakdanje
ţivljenje. Izobraţevanja se je
udeleţilo okrog 70 udeleţencev.
Glavni
pobudnik
naših
izobraţevanj
je
predstojnik
Očesnega oddelka asist. Satar
Baghrizabehi, dr. med., spec.
oftalmolog, zato zahvala njemu in

DATUM : 10. 06. 2019
predavateljem
prispevke.

za

njihove

Darja Kučan, dipl. m. s.
Glavna medicinska sestra ORL in
Očesnega oddelka

POJASNILO
Na izobraţevalnem dogodku je
predstojnik Očesnega oddelka
asist.
Satar
Baghrizabehi
razpravljal
o
področjih
organizacije dela v bolnišnici in
ker ni imel dovolj informacij in
podatkov so bile te razprave
netočne in neresnične.
Vodstvo bolnišnice
1. DAN KAKOVOSTI IN 100
LET BOLNIŠNICE
TOPOLŠICA
7. junija 2019 je v Bolnišnici
Topolšica ob 100. obletnici potekal
strokovni seminar na temo 1. Dan
kakovosti, ki je potekal pod
častnim
pokroviteljstvom
Ministrstva za zdravje, uvodne
pozdrave in čestitke pa je izrekel
sam minister za zdravje Aleš
Šabeder.
Gre za bolnišnico, ki je najstarejša
pljučna bolnišnica na območju
bivše Jugoslavije, ki je po besedah
v.d. direktorja Jurija Šorlija šla
skozi številne spremembe in se
obdrţala predvsem zaradi tesne
povezanosti z lokalno skupnostjo.
Prihodnost in napredek bolnišnice
slednji vidi v skrbnem vodenju
procesov
in
informacijski
tehnologiji, kot primer je izpostavil
brezpapirno
poslovanje
in
robotizacijo lekarne. Predstavnica
vodstva za kakovost mag. Brigita
Putar je predstavila pregled
izvajanja
sistema
vodenja
kakovosti v Bolnišnici Topolšica.
V nadaljevanju so se vse teme več
ali manj dotikale pomena sistemov

Štev.: 879
vodenja kakovosti v zdravstvenih
ustanovah, ki so certificirani in/ali
akreditirani
po
mednarodnih
standardih tako na primarni kot na
sekundarni in terciarni ravni. V
povezavi s slednjimi pa so bili
predstavljeni tudi primeri dobre
prakse na področju obvladovanja
odklonov, pogovorov o varnosti in
varnostne
vizite
ter
vloge
kakovosti pri bronhoskopijah. Med
aktivnimi udeleţenci strokovnega
srečanja sta bili tudi mag. Zdenka
Gomboc in doc. dr. Alenka
Kovačič s prispevkom Ukrepi za
večjo
varnost
na
področju
predpisovanja in aplikacije zdravil
z
vidika
sistema
vodenja
kakovosti.
Zbornik predavanj je dosegljiv pri
koordinatorju sistema vodenja
kakovosti.
Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.

KRVODAJALSTVO IN
ŠPORT

Šport je dejavnost, ki povezuje
ljudi in jim daje občutek
pripadnosti. Ob druţenju se
porajajo prijateljstva, ki so
velikokrat bolj pomembna kot vezi
med sorodniki. Ob športu in
športnikih
se
naučimo
vzdrţljivosti,
vztrajnosti,
optimizmu in da trdo delo obrodi
sadove. Obenem so športniki
vzorniki mladim na vseh področjih
in tako tudi na področju
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krvodajalstva. O tem pričajo
čedalje številčnejše krvodajalske
akcije nogometašev in članov
njihovih nogometnih klubov in
njihovih privrţencev - navijačev
vseh starosti.
Medijsko
zelo
odmevna
krvodajalska akcija »Vijolʼčna kri«
se je začela s promocijo in
organizacijo NK Maribor ţe leta
2011. Leta 2013 so se navijači NK
Maribor odločili, da s krvodajalsko
akcijo nadaljujejo na stadionu
Ljudski vrt in je skozi leta postala
tradicionalna. Z leti so postali bolj
znani, zanimivi in zato se je
povečevalo
zanimanje
za
krvodajalsko akcijo. Leta 2013 je
darovalo kri 132 krvodajalcev, leta
2017 in 2018 pa sta zabeleţena
rekordna odvzema, ko je darovalo
kri v enem dnevu 178 oziroma 189
ljudi. V tem letu in sicer 4. 9.2019
bo organizirana ţe 8. krvodajalska
akcija, ki se je od leta 2014
preimenovala v»Vijolʼčna kri za
vse ljudi«. Vse krvodajalske akcije
so izjemno medijsko podprte s
številnimi članki in prispevki.
Zanimivo pa je, da krvodajalska
malica poteka na VIP tribuni
stadiona in da krvodajalci vsako
leto dobijo posebno in unikatno
darilo. Osebje transfuzijskega
centra, ki sodeluje v akciji prejme
vijolično majico NK Maribor, ki jo
nosi na sami akciji. Prav tako
krvodajalsko akcijo obišče vsaj en
igralec nogometnega kluba. Glavni
organizator krvodajalske akcije je
prostovoljka ga. Mojca Pepelnik,
ki ima vso podporo NK Maribor,
Centra za transfuzijsko medicino
Maribor in Rdečega kriţa Maribor,
ima svojo ekipo prostovoljcev, ki
ji pomagajo pri pripravi prostorov.
Med darovalci so najštevilčnejši
navijači NK Maribor, ki prihajajo
na ta dan iz vseh koncev naše
drţave v Maribor. Prav posebno in
prijetno je vzdušje na krvodajalski
akciji, tako da krvodajalci z
veseljem pridejo, druţijo se,
nekateri postanejo prijatelji in si
pomagajo tudi v kasnejših letih.
Organizatorka ga. Mojca Pepelnik
je povedala:« Kot mlado 18-letno
dekle sem doţivela hudo prometno

nesrečo, ki je bila na srečo zame
brez hujših posledic. Kljub temu,
da se na smrt bojim igel, sem leta
2011 zbrala pogum in darovala kri
na prvi krvodajalski akciji. Da sem
se odločila nadaljevati zgodbo
Vijolʼčna kri pa je razlog v tem,
ker me je navdušila tista iz leta
2011. Ţelela sem tudi, da navijači
pokaţemo, da smo srčni in dobri
ljudje. Hkrati pa sem se kot
udeleţenka prometne nesreče še
kako zelo zavedala kaj pomeni
darovanje krvi, čeprav transfuzije
krvi takrat nisem potrebovala.«
Tako so nogometaši NK Maribor
motivirali številne navijače in
posameznike, da se priključijo
druţini krvodajalcev in redno
darujejo kri. Med krvodajalci je bil
tudi trener NK Maribor Darko
Milanič.
V
zadnji
sezoni
2018/2019 je NK Maribor osvojil
1. mesto v prvi slovenski ligi, kar
je le eden izmed številnih in
izjemnih doseţkov mariborskega
nogometa (ne pozabimo na
uvrstitev v Ligo prvakov in
številne
naslove
drţavnega
prvaka). Iskrene čestitke!
V
Pomurju
je
tradicija
krvodajalstva zelo dolga in
uspešna. Nekaj zadnjih let se tudi v
nogometnih klubih organizirano
udeleţujejo krvodajalskih akcij.
Med njimi je tudi NK Mura iz
Murske Sobote. Tako so se
odločili
za
organizirano
krvodajalsko akcijo v Nogometni
šoli Mura decembra 2016 trener
Zlatko Gabor, športni direktor
Mitja Mörec in nogometaši: Aleš
Luk, Mihael Karas, Pintarič in
Alen Kozar. Nato je bila marca
2019 krvodajalska akcija NK
Mura, ko je zaradi vmesnih prostih
dni večina nogometašev bila
odsotna. Kljub temu sta se akciji
odzvala nogometaša Ţiga Kous in
Matic Maruško in tako prvič
darovala kri. Krvodajalce nogometaše je obiskal in jim
čestital tudi direktor SB Murska
Sobota Bojan Korošec. Akcijo so
podprli tudi mediji. Posebna
zgodba NK Mura so njeni navijači,
ki »črno-bele« podpirajo v velikem
številu ne glede na rang

tekmovanja. Naziv skupine Black
Gringos je sestavljen iz angleške
besede black (črno) in španske
besede gringos (beli ljudje), torej v
slovenščini »črno-beli ljudje«.
Črno-bela kombinacija je namreč
zaščitna barva NK Mura. In le kot
zanimivost, Black Gringosi so leta
1992 dobili nagrado revije
Sportske novosti za najboljšo
navijaško skupino v Sloveniji. V
tej sezoni moramo prav tako
čestitati NK Mura, saj je osvojil 4.
mesto prve slovenske lige, kar
zagotavlja
udeleţbo
na
kvalifikacijah za evropsko ligo. Ne
smemo pozabiti tudi na številne
uspehe v preteklosti, ko se je NK
Mura v sezoni 1967/68, ki je bila
ena najuspešnejših, uvrstila v
jugoslovansko
drugo
zvezno
nogometno ligo zahod, potem v
letu 1975, ko je prvič postala
pokalni prvak Slovenije, nato leta
1995, ko je prvič v samostojni
Sloveniji osvojila pokalno lovoriko
je omenil Marjan Špilak, vodja
marketinga NK Mura.
NK Nafta 1903 iz Lendave je
danes najstarejši nogometni klub
na ozemlju Slovenije, saj je
ustanovljen
leta
1903.
V
preteklosti je leta 1946 bil
nogometni prvak Slovenije in
kasneje je zaradi zloma največjega
sponzorja kluba, podjetja Nafta
Lendava,
prenehal
obstajati.
Trmastim
zanesenjakom
gre
zahvala, da ta zlom ni pomenil
konca nogometa v Lendavi in je
leta 2012 na pogorišču starega
kluba ustanovljen novi klub, ki
danes ponosno nosi ime NK Nafta
1903 in uspešno nastopa v 2.
slovenski nogometni ligi. Klub
prisega na delo z mladimi
nogometaši in v ta namen nastaja
Nogometna akademija NK Nafta
1903, ki bo v prihodnosti nudila
odlične pogoje po vzoru največjih
klubov
za
razvoj
mladih
športnikov. »Pri tem nogomet ni
edina veščina, ki jo ţelimo pri
mladih razvijati.« je povedal član
Upravnega odbora Kluba Igor
Magdič in dodal: «Najmanj enako
pomembne so pozitivne vrednote,
kolektivni duh, soočanje z uspehi
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in neuspehi«. Tako so se tudi
nogometaši NK Nafta 1903
organizirali in v večjem številu
udeleţili krvodajalske akcije na
transfuziji v Murski Soboti.
NK Lipa tekmuje v občinski
nogometni ligi in deluje izključno
na amaterski osnovi in večjih
sponzorjev nima. V klubu ob
športu posvečajo veliko pozornosti
tudi
druţabnemu
ţivljenju,
povezovanju
med
ljudmi,
predvsem pa vključevanju mladih
v druţbo, je povedal Ivan Tkalec,
predsednik NK Lipa. Čeprav so se
nogometaši kluba udeleţevali
krvodajalskih
akcij
ţe
v
preteklosti, se jih je enajst 20. 5.
2019
organizirano
udeleţilo
krvodajalske
akcije
na
transfuzijskem oddelku v Murski
Soboti in to v klubski opremi. Po
končani krvodajalski akciji so se
dogovorili, da se bodo udeleţevali
akcij tudi v prihodnje, mogoče še v
večjem številu.
Danijela Uležić Paučič, dr. med., spec.

USPOSABLJANJE IZ
MEDIACIJE IN
MEDIACIJSKIH VEŠČIN
V organizaciji Mediacijske pisarne
ZD Maribor, UKC Maribor, SB
Ptuj, ZD Ptuj in ZUDV Dornava in
Terapevtsko - izobraţevalnega
centra Ahil sem se od marca do
aprila 2019 udeleţila 100-urnega
osnovnega
usposabljanja
iz
mediacije in mediacijskih veščin v
Dornavi in po opravljenem izpitu
pridobila
naziv
mediatorja.
Mimogrede, v našem oţjem okolju
v SB Murska Sobota je mediatorka
tudi pom. dir. za področje ZN
Metka Lipič Baligač, mag. zdr.
nege. Predavatelji na usposabljanju
v Dornavi so bili vsi mediatorji in
odlični predavatelji in motivatorji:
Anka Patru, univ. dipl. psih.,
mediatorka trenerka, članica Sveta
za mediacijo pri Zdravniški
zbornici Slovenije; Vesna Rečnik
Šiško, dipl. org., odgovorna oseba
Mediacijske pisarne ZD Maribor,

UKC Maribor, SB Ptuj, ZD Ptuj in
ZUDV Dornava; Maja Zdolšek,
univ. dipl. prav., mediatorka
trenerka,
vodja
Mediacijske
napotitvene sluţbe Zdruţenja
zdravstvenih zavodov Slovenije;
Simona Repar Bornšek, dr. med.,
spec. druţ. med. in od 1.6.2019
drţavna sekretarka na MZ in
Gregor Prosen, dr. med., spec.
urgentne medicine iz ZD Maribor.
Mediacija (latinsko medius –
posrednik,
posredovanje)
je
alternativen zunaj sodni proces
reševanja sporov, v katerem tretja
oseba (mediator) strankam v
postopku
(mediantom)
z
dogovarjanji,
pogajanji
in
posebnimi
mediacijskimi
tehnikami pomaga pri iskanju
sporazumne rešitve spora. Stranki
v sporu ves čas ohranita nadzor v
procesnem smislu in v smislu
oblikovanja rešitve spora ob
upoštevanju lastnih interesov in
koristi. Tako je rešitev spora pri
tem ugodna oziroma sprejemljiva
za obe stranki in je usmerjena v
prihodnost in ne v preteklost.
Značilnosti mediacije so, da je
miroljubna, prostovoljna, zaupna,
in
hitra
metoda
reševanja
nesoglasij, ki je v primerjavi s
sodnim
postopkom
bolj
ekonomična in fleksibilna in si je
zato utrla pot med ljudmi in tako
tudi v zdravstvu. Če povzamem,
načela mediacijskega postopka so:
zaupnost,
prostovoljnost,
nevtralnost, neformalnost, samoodgovornost, poštenost, hitrost in
ekonomičnost in mediator ne
svetuje in ne sprejema odločitev
namesto mediantov.
Mediatorka Vesna Rečnik Šiško je
ob eni priloţnosti poudarila:
»Pomembno je, da se zavedamo,
da so spori nekaj normalnega in da
se prav na področju zdravstva
pogosteje pojavljajo, saj smo ljudje
v skrbi za naše zdravje velikokrat
nemočni in zato še bolj ranljivi«.
»Mediacijske veščine nam v
komunikaciji pomagajo razumeti
sogovornika in pomagajo doseči
njegovo razumevanje nas«, je
povedala mediatorka Anka Patru in

dodala, da »vsi spori in nesoglasja
izhajajo iz ţelje po bliţini,
sprejetju, povezanosti. Kadar te
povezanosti
ni,
postanemo
napadalni, cinični, zamerljivi,
uţaljeni,
iščemo
sorodno
mislečega v bliţini – opravljamo«
in tako hitro pride do konfliktov in
sporov. V takšnih situacijah nam
poznavanje
in
obvladovanje
mediacijskih veščin pomaga pri
reševanju nesoglasij ţe na kraju
nastanka spora in izboljša ter na
novo ureja medosebne odnose tako
na osebnem kot na poslovnem
področju.
Ob
razreševanju
konfliktov se učimo konstruktivne
komunikacije,
ohranjamo
dostojanstvo in se ob tem
osebnostno razvijamo in rastemo.
Mediator prim. doc. dr. Jernej
Završnik, dr. med., spec., direktor
ZD Maribor je zato povedal, da z
mediacijo
»postajamo
boljši
ljudje«, kar ne preseneča ob
dejstvu, da mediatorji moramo biti
v postopku mediacije nevtralni do
obeh strank in se zato moramo
naučiti prepoznavati in sproti
odpravljati lastna prepričanja in
predsodke, če ţelimo biti uspešni
kot mediatorji.
Tudi na Zdravniški zbornici
Slovenije so prepoznali potrebo po
dopolnitvi znanj na področju
komunikacije in mediacijskih
veščin in kontinuirano organizirajo
izobraţevanja iz tega področja.
Prav tako je pri Zdravniški
zbornici Slovenije začela z
delovanjem Mediacijska pisarna
(odgovorna oseba: Vesna Habe
Pranjič, univ. dipl. prav.) v okviru
katere organizirajo in izvajajo
mediacije, namenjene reševanju
medsebojnih
nesoglasij
med
pacienti
in
zaposlenimi
v
zdravstvu, različnimi oddelki in
vodstvom ter ostalimi vpletenimi v
nesoglasja v zdravstvu. Postopke
izpeljejo usposobljeni mediatorji s
seznama objavljenega na spletni
strani ZZS. Njihove izkušnje so, da
se z mediacijo najdejo rešitve za
sprte strani zelo hitro, neredko ţe
na prvem ali drugem srečanju,če
pa je problem zahtevnejši je za
rešitev potrebnih več mediacijskih
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srečanj. Prav tako je drţavna
sekretarka na MZ in mediatorka
Simona Repar Bornšek ob eni
priloţnosti poudarila, da »ni
samoumevno, da je dober zdravnik
ţe po naravi odličen vodja in
manager in da tudi ni nujno, da so
tisti, ki napredujejo s starostjo in
strokovnimi nazivi avtomatično
dobri voditelji, organizatorji in
motivatorji«,
ter
da
so
izobraţevanja
na
področju
komunikacije nujno potrebna v
zdravstvu.
Mediacija
je
stara
tehnika
reševanja sporov, saj je bila
poznana ţe v Mezopotamiji,
Babiloniji, antični Grčiji in Rimu.
Tudi na slovenskih tleh ima
mediacija bogato zgodovino, npr. v
Karantaniji so delovale vaške
skupnosti »pod lipo«, kjer so
reševali spore med vaščani.
Sodobna mediacija je doţivela
razmah v ZDA v 60. letih 20.
stoletja v času upora proti
formalizmu vseh vrst in tudi
formalizmu sodnih postopkov in
so sodišča v ZDA začela ponujati
alternative - reševanje sporov s
pomočjo mediacije. Mediacijo je v
Slovenijo
prinesel
takratni
pravosodni minister Aleš Zalar, ki
se je srečal s to metodo na
izobraţevanju v ZDA. S pomočjo
Nizozemske se je leta 2001 začelo
izobraţevanje
prvih
osmih
mediatorjev - upokojenih sodnikov
in psihologinje gospe Anke Stojan
sedaj Anke Patru.
Danijela Uležić Paučič, dr. med., spec.

Realizacija fizičnega obsega v
obdobju januar - maj 2019
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar - maj 2019.
Podatki realizacije glede na plan
pri katerem je upoštevano razmerje
prva polovica 55% in druga
polovica leta 45 % letnega plana
kaţejo sledeče:

Realiziranih je bilo 7.280
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma 9.838,45 obteţenih

primerov. Plan primerov je
izpolnjen 89,7-odstotno (835
SPP-jev smo pod obdobnim
planom). Povprečna realizirana
uteţ je 1,35. V primerjavi s
preteklim letom je bilo narejeno
v ABO po pogodbi do ZZZS
126 primerov več, upoštevajoč
celotno realizacijo pa 204
primerov več.

Prospektivni program po
pogodbi v tem obdobju ni
doseţen
pri
naslednjih
programih: porod (ind. 82,0),
splav (ind. 90,7), kirurško
zdravljenje rakavih bolezni
(ind.
95,3),
zdravljenje
moţganske kapi (ind. 80,8),
operacija nosu in grla (ind.
87,0), operacije na oţilju –
arterije in vene (ind. 68,2),
operacije na oţilju – krčne ţile
(ind. 79,3), operacije kile (ind.
86,7),
operacije
ţolčnih
kamnov
(ind.
96,9),
endoproteza kolena (ind. 87,7),
operacije
na
stopalu
–
halluxvalgus
(ind.
80,8),
operacija hrbtenice (ind. 91,9)
in artroskopska operacija (ind.
91,7). Ostali štirje programi so
preseţeni (hipertrofija prostate,
endoproteza kolka, ortopedska
operacije rame in ostranitev
OSM).

Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za doječe
matere je realiziran 109,1 %,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku pa je realiziran
122,4 %. Preseganje je v obeh
programih plačano.

Program PBZ je izpolnjen
88,3-odstotno (263 neakutnih
BOD-ov je pod planom,
program negovalnega odseka
pa je izpolnjen 102,8 % (88
neakutnih BOD-ov je nad
obdobnim planom).

Realizacija v specialistično
ambulantnih dejavnostih je pod
obdobnim planom točk, glede
na navedeni plan, prva polovica
55% in druga polovica leta 45
% letnega plana v naslednjih
specialističnih ambulantah:
internistične spec.
amb. (ind. točk 82,3),

gastroenterološka
amb. (ind. točk 96,2),
tireološka
amb.
(ind. točk 99,7),
nevrološka amb.
(ind. točk 75,5),
revmatološka amb.
(ind. točk 78,5)
diabetološka
–
endok. amb. (ind. točk 87,9)
infektološka amb.
(ind. točk 46,2)
kirurške
spec.
amb. (ind. točk 92,8),
urološka
amb.
(ind. točk 75,2),
ORL amb. (ind.
točk 86,0),
očesne spec. amb.
(ind. točk 99,4)
amb. za bolezni
dojk (ind. točk 68,7),
rentgen (ind. točk
98,0)
ultrazvok
(ind.
točk 60,9),
mamografija (ind.
točk 48,2).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseţeni.
Preseganje
je
v
specialistični
ambulantni
dejavnosti plačano do 5,0 %.
Pri ambulantnih storitvah plan ni
doseţen:
 KIRURGIJA:
operacija
kile – ind. 0,0; rektoskopija –
ind. 66,3; sklerozacija – ind.
64,4
 GINEKOLOGIJA:
medikamentozni splav – ind.
91,1.
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.
Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
67,5,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 71,2 in delna
kolonoskopija 10,9.
Presejalni program DORA je
realiziran 130,6 %.
Program CT-ja je izpolnjen s 25,5odstotnim
preseganjem,
409
preiskav je nad obdobnim planom
(v primerjavi z realizacijo lanskega
leta je indeks 108,8), program MR
–ja, glede na spremenjen oz. nov
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plan, ni izpolnjen, saj je indeks
94,8 oz. 163 preiskav je pod
obdobnim planom (v primerjavi z
realizacijo obdobja lanskega leta je
indeks 105,4). CT in MR preiskave
so plačane po realizaciji. Enako
velja za RTG slikanja ter UZ.
Pri fizioterapiji je glede na
sezonski plan uteţ preseţena saj je
indeks 101,8 %, ni pa doseţen plan
števila pacientov z različnimi KZZ
(ind. 93,3), ki je skupaj z uteţjo
pogoj za plačilo programa.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 92,3 (500 dializ je pod
obdobnim planom razmerje 55% 45% letnega plana).

kotičkov domačije. Seveda smo
se posladkali s sladkimi in malo
manj sladkimi dobrotami, ki jih
ponujajo. Zaključili smo, da
imamo praktično pred nosom
neokrnjene turistične kotičke, ki
jih nemalokrat spregledamo
oziroma ne cenimo dovolj.

ZGODILO SE BO - ta teden



Mag. Jožef Sever, dipl. zdravstvenik
Glavni zdravstvenik Otroškega oddelka

ZGODILO SE JE
teden



Izidor Lebar, dipl. ekon.
strokovni sodelavec ZEPA

IZLET OTROŠKEGA
ODDELKA



Dne 8. 6. 2019 smo se zaposleni
iz Otroškega oddelka podali na
ţe tradicionalni izlet. Tokrat
smo se odločili, da ne gremo
daleč. Naredili smo » Gorički
zlati krog «. Osrednji cilj izleta
je bila Tromeja na Goričkem.
Za osvojitev vrha smo se morali
podati na prijeten, ne preveč
naporen pohod po zanimivi in
poučni gozdni poti. Za nagrado
smo se na stičišču treh deţel
posladkali ter poveselili. Naprej
nas
je
pot
vodila
do
Okrepčevalnice Rak v Gornjih
Slavečih, kjer so nas izredno
prijazno pogostili. Zadnja točka
izleta pa je bila obisk Turistične
kmetije Čebelji gradič v Serdici.
Gospodarja sta nam pripravila
izjemno lep doţivljajsko voden
ogled čebelnjaka ter drugih

med., spec. krg., predstojnik
Krg. odd.





-

prejšnji

Ponedeljek:
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd.
za perioperativno medicino,
z naslovom »Respiratorni
zapleti«, predavala sta Jaka
Ivanič, dr. med. in Mojca
Horvat, dr. med., spec.
anest., rean. in periop. int.
med.
Torek:
Strokovno
srečanje:
»Internistični
bolnik
v
vrtincu novosti«.
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Dehidracija
in
šok«,
predavala je Ana Černezel,
dr. med.
Sreda:
-14.
multidisciplinarna
izobraţevalna
šola
za
strokovno javnost – Leteča
muha pred očmi in povezava
z boleznimi mreţnice, ki sta
jo
organizirala
Splošna
bolnišnica Murska Sobota in
Strokovno
društvo
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov
Pomurja.
Četrtek:
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Kirurškega odd., z naslovom
»Oskrba gastrointestinalne
fistule«, predavala sta Nuša
Meznarič, dr. med. in dr.
Radenko
Koprivica, dr.





Ponedeljek:
- Marija Flisar, mag. zdr.
nege, glavna m. sestra Odd.
za neakutno
bolnišnično
obravnavo bo sodelovala v
radijski oddaji
Splošna
bolnišnica Murska Sobota na
Murskem valu; tema oddaje:
»Predstavitev oddelka za
neaktuno
bolnišnično
obravnavo«.
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Mojca Horvat, dr. med.,
spec. anest., rean. in periop.
int. med., tema oddaje:
»Temeljni
postopki
oţivljanja«.
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd.
za perioperativno medicino,
z naslovom »Nevrološka
obolenja in anestezija«,
predavala bosta Katja Škaper
, dr. med. in Petra Forjan, dr.
med., spec. anest., rean. in
periop. int. med. (konzilij
Odd. za periop. med.).
Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Motnje
zavesti«, predavala bo Katja
Ţalman,
dr.
med.
(predavalnica na Otroškem
odd.).
Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oţivljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali bodo: Mojca
Horvat, dr. med., spec.
anest., rean. in periop. int.
med., Uroš Raščan, dipl. zn.
in mag. Marija Zrim, dipl.
m.
s.
(v prostoru
simulacijskega
centra na
Urgentnem centru).
Darja Cigut
Tajnistvo
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STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP
(evid. primeri):
ŠTEVILO B O D:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE - BOD:

357
1929
4,97
13
22

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
Življenje je tisto, kar se zgodi,
ko si zaposlen z načrtovanjem
drugih stvari.
(John Lennon)

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
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