MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17

DATUM: 7. 10. 2019
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
NEPOPUSTLJIVO SRCE

VABILO
Spoštovani!
OB URADNI OTVORITVI
CT APARATA,
PRENOVLJENEGA
DELA BOLNIŠNIČNE
LEKARNE Z
ASEPTIKO,
IZVAJANJA
KORONAROGRAFIJ in
RAZVOJNE
AMBULANTE S
CENTROM ZA
ZGODNJO
OBRAVNAVO,
vas vljudno vabimo na
slovesnost,
ki bo 11. 10. 2019, ob 12. 30 v
kletnih prostorih kirurškega
bloka.
Slavnostni govornik bo
minister za zdravje Republike
Slovenije, Aleš Šabeder.
Po dogodku bo pogostitev v
avli Ginekološko-porodniškega
oddelka.
Vljudno vabljeni!
Vodstvo

Sodelavci projektnih partnerjev
Splošne bolnišnice Murska
Sobota, Nacionalnega inštituta
za javno zdravje in Centra za
zdravje in razvoj Murska
Sobota smo s podporo Mestne
občine
Murska
Sobota
pripravili zaključno prireditev
Nepopustljivo srce, ki je
potekala v torek, 1. 10. 2019 v
Gledališču Park v Murski
Soboti. Prireditev je bila
namenjena predstavitvi novosti
o zgodnjem prepoznavanju,
celostnem
zdravljenju
in
ustrezni samooskrbi bolnikov s
srčnim popuščanjem, ki smo jih
skozi projekta Epidemiologija
srčnega popuščanja v Sloveniji:
prevalenca, hospitalizacije in
umrljivost
ter
Program
ozaveščanja in opolnomočenja
o
srčnem
popuščanju
proučevali njuni izvajalci. Prvi
projekt je sofinanciran s strani
Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije,
drugi pa s strani Ministrstva za
zdravje Republike Slovenije.
Na zaključni prireditvi, ki jo je
povezoval Benjamin Langner
von Höveling, so vse zbrane
uvodoma nagovorili mag.

Štev.: 896
Dejan
Ţidan,
predsednik
Drţavnega zbora Republike
Slovenije,
Mojca
Gobec,
generalna
direktorica
Direktorata za javno zdravje na
Ministrstvu
za
zdravje
Republike Slovenije, Nina
Pirnat,
direktorica
Nacionalnega inštituta za javno
zdravje,
Bojan
Korošec,
direktor Splošne bolnišnice
Murska Sobota, Peter Beznec,
direktor Centra za zdravje in
razvoj Murska Sobota ter Zoran
Hoblaj, podţupan Mestne
občine Murska Sobota.
Kot prvi je bil na prireditvi
predstavljen
projekt
Epidemiologija
srčnega
popuščanja
v
Sloveniji:
prevalenca, hospitalizacije in
umrljivost, ki so ga predstavili
doc. dr.
Jerneja
Farkaš
Lainščak, vodja projekta prof.
dr. Mitja Lainščak in dr. Daniel
Omersa, v času projekta
zaposlen
na
Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje kot
mladi raziskovalec, sedaj pa
specializant interne medicine v
Splošni bolnišnici Jesenice.
Najprej je doc. dr. Jerneja
Farkaš Lainščak predstavila
namen in cilje projekta, njegov
potek in ključne izdelke, nato je
dr. Daniel Omersa predstavil
nacionalno
epidemiološko
breme srčnega popuščanja in
kaj to pomeni za splošno
javnost, predvsem pa za
izvajalce zdravstvenega varstva
ter odločevalce, prof. dr. Mitja
Lainščak pa je predstavitev
sklenil s prikazom rezultatov
raziskave SOBOTA-HF ter
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njihovim
pomenom
v
nacionalnem in mednarodnem
prostoru.
Na prireditvi je bil predstavljen
tudi Program ozaveščanja in
opolnomočenja
o
srčnem
popuščanju, v katerem so se
povezali
in
zdruţili
strokovnjaki
iz
različnih
področij. Kaj so raziskovali,
kako so pristopili do ljudi in
kakšni so ključni izsledki
programa, so na prireditvi v
okrogli mizi povedali njegovi
izvajalci: prof. dr. Mitja
Lainščak, Anita Vogrinčič
Černezel, mag. zdrav.-soc.
manag., doc. dr. Jerneja Farkaš
Lainščak, dr. Nataša Sedlar
Kobe,
psihologinja
in
sodelavka pri programu, mag.
Silva Nemeš, komunikologinja
in sodelavka pri programu,
Ema Mesarič, ambasadorka
svojka in Peter Beznec,
direktor Centra za zdravje in
razvoj Murska Sobota (kot
nosilec programa). Ob tej
priloţnosti je bila izdana
znanstvena
monografija
z
naslovom Ocena potreb, znanja
in veščin bolnikov s srčnim
popuščanjem in obremenitev
njihovih
neformalnih
oskrbovalcev ter publikacija
Program
ozaveščanja
in
opolnomočenja
o
srčnem
popuščanju: dejstva in številke
(Pregled
aktivnosti
in
dogodkov med letoma 2017 in
2019).
Zaključno
prireditev
Nepopustljivo
srce
so
spremljale tudi glasbene točke,
izvedene v prekmurščini, in
sicer so nastopili člani skupine
Ethnotrip ter prekmurski raper
Benjamin Vitez.
Ob koncu uradnega dela so se
izvajalci
obeh
projektov

zahvalili vsem zasluţnim, ki so
kakor koli prispevali, da sta
projekta zaţivela. Zahvale so
prejeli
Zdravstveni
dom
Murska
Sobota,
Krajevna
skupnost
Rakičan,
Dom
starejših Rakičan, Pomurska
pokrajinska zveza društev
upokojencev Murska Sobota,
Društvo upokojencev Murska
Sobota, Prekmursko osteološko
društvo
Murska
Sobota,
Društvo za izobraţevanje za
tretje ţivljenjsko obdobje pri
Ljudski
univerzi
Murska
Sobota, Društvo za zdravje srca
in oţilja Pomurja ter Mestna
občina Murska Sobota. Na
prireditvi sta bili v znak
zahvale in spoštovanja Splošni
bolnišnici Murska Sobota in
Centru za zdravje in razvoj
Murska Sobota podarjeni dve
sliki, nastali v okviru razstave
Srce riše, ki je bila organizirana
v okviru programa. Za donacijo
slike Splošni bolnišnici Murska
Sobota so se odločili svojci
pokojne Marije Makovecki iz
Beltincev,
članice
sekcije
slikarjev
pri
Društvu
upokojencev Murska Sobota sliko je podarila Darinka
Horvat, predsednica omenjene
sekcije, svojo sliko pa je Centru
za zdravje in razvoj Murska
Sobota donirala tudi Vijola
Bertalanič,
predsednica
Pomurske pokrajinske zveze
društev upokojencev Murska
Sobota.
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr.
med., spec. javnega zdravja
Vodja raziskovalne dejavnosti

REALIZACIJA 38. ČLENA
ZAKONA O
SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZDRAVSTVENI
DEJAVNOSTI – ZZDEJ-K
Poklicne kompetence in
aktivnosti izvajalcev v
dejavnosti zdravstvene nege
V Splošni bolnišnici Murska
Sobota smo v skladu z določili
38. člena prehodnih in končnih
določb Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur.l.
RS št. 64/17; v nadaljevanju
ZZDej-K) pristopili k urejanju
vseh zakonskih zahtev.
Dne 17.7.2019 je SB MS
sprejela
(po
seznanitvi
predstavnikov
sindikatov)
dopolnitev Akta o notranji
organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, s katerim je
implementirala
dokument
Poklicne
kompetence
in
aktivnosti
izvajalcev
v
dejavnosti zdravstvene nege
Zbornice
zdravstvene
in
babiške nege Slovenije in
revidirala pogoje za zasedbo
delovnih mest diplomirane
medicinske sestre.
Dodatno smo v SB MS na
podlagi analize izpolnjevanja
zakonskih pogojev preverili,
kateri delavci izpolnjujejo
pogoje za priznanje poklicnih
kvalifikacij
diplomirane
medicinske sestre in (s tem
povezano) prerazporeditev na
delovno mesto diplomirane
medicinske sestre.
Za priznanje kvalifikacij in
prerazporeditev na delovno
mesto
diplomirane
medicinske sestre je zakon za
takšno priznanje predvidel
naslednje pogoje (tri skupine
delavcev):
- zaključek izobraževanja po
srednješolskem strokovnem
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izobraževalnem
programu
tehnik zdravstvene nege pred
ali po šolskem letu 1980/81;
- najmanj 12 let opravljanja
aktivnosti
in
kompetenc
diplomirane
medicinske
sestre v skladu s poklicnimi
aktivnostmi in kompetencami
v zdravstvenimi negi;
-datum zaposlitve pred ali po
1.5.2004;
- opravljanje aktivnosti in
kompetenc
diplomirane
medicinske sestre v 12 letih v
obsegu več kot 50 odstotkov
delovnega časa.
Interno smo imenovali posebno
delovno
skupino
za
kompetence (sestavljali so jo
odgovorni nosilci zdravstvene
nege), ki se je pravočasno
sestala, skrbno analizirala vse
zakonske obveznosti in tudi
preverila ključne predpostavke
iz naslova delovnega procesa.
Delavce,
ki
izpolnjujejo
zakonske pogoje za priznanje
poklicnih
kvalifikacij
diplomirane medicinske sestre
in prerazporeditev na delovno
mesto diplomirane medicinske
sestre na podlagi določil 38.
člena ZZDej, smo v zakonskem
roku pozvali k podpisu novih
pogodb o zaposlitvi.
Ocena izpolnjevanja pogojev iz
38. člena prehodnih in končnih
določb ZZDej-K v delu trajanja
let in deleţa delovnega časa
preseganja
poklicnih
kompetenc in aktivnosti, je bila
pristojnost
in
dolţnost
odgovornega
nosilca
za
področje zdravstvene nege, pri
čemer se je lahko upoštevalo
tudi izpolnjevanje pogojev
predhodno navedenega člena
pri
različnih
delodajalcih
oziroma na različnih delovnih
mestih.
Z resornega ministrstva, dopisa
št. 012-25/2019/117 z dne 16.
7. 2019, izhaja naslednje

pojasnilo glede priznavanja
zakonskih pogojev:
»Navedbe
odgovornega
nosilca
za
področje
zdravstvene
nege
in
poslovodstva oziroma
listinska
dokumentacija
morajo biti verodostojne.
Podajanje izjav, ki ni niso
verodostojne, ne predstavlja
le kaznivega dejanja, ampak
tudi nenamensko porabo
javnofinančnih
sredstev,
zlasti pa lahko prestavlja
visoko tveganje za izvajanje
kakovostnih
in
varnih
zdravstvenih
storitev.«
Odgovorni nosilec za področje
zdravstvene nege, oziroma od
njega pooblaščena odgovorna
diplomirana medicinska sestra,
je pristojen za oceno preseganja
poklicnih kompetenc tehnikov
zdravstvene nege v trajanju let
in deleţu delovnega časa, to so
vodje
zdravstvene
nege
internističnih
in
kirurških
dejavnosti, ter vodja ZN
Urgentnega centra ter glavne
medicinske sestre oddelkov.
Ker pa sta tako zakon, kot
implementacija
povzročila
burne razprave in reakcije v
strokovnih krogih v vseh
zdravstvenih zavodih, smo na
delovni sestanek pozvali tudi
predstavnike Zbornice – Zveze.
Sestanka sta se udeleţili
predsednica Monika Aţman in
strokovna sodelavka Zdenka
Kramar, ki smo ju seznanili z
teţavami razmejitve kompetenc
na nekaterih oddelkih, saj
ravno
zaradi
tega,
ker
prehajanja ni bilo več kot 50%
delovnega časa, ampak le pri
posameznih
intervencijah,
nismo mogli prerazporediti več
srednjih medicinskih sester in
je zdaj delo z obstoječim
kadrom praktično nemogoče
organizirati tako, da ne bi šlo
na škodo bolnikov. Po obisku

predstavnikov Zbornice so
odgovorni v procesih ponovno
pregledali pogoje, da ne bi
komu naredili krivice.
Ali bo s strani zakonodajalca
podana dopolnitev zakona, ali
uvedeno kakšno prehodno
obdobje, ki bi uredilo tudi
status tehnikov zdravstvene
nege, ki vseh pogojev ne
izpolnjujejo, trenutno še ni
znano,
zato
smo
na
Strokovnem svetu ZN sprejeli
sklep, da so vodje ZN in
glavne medicinske sestre
odgovorne, da organizirajo
delovne
procese
z
upoštevanjem
razmejitve
kompetenc
in
implementacije. Tam, kjer
zaradi strogih pogojev iz
zakona (opisano predhodno)
oz.
zaradi
nezmožnosti
hitrega zaposlovanja novih
diplomiranih
sester
(pomanjkanje kadra na trgu)
to še ni bilo v celoti urejeno,
se organizacija po novih
kompetencah
spreminja
postopoma
s
ciljem
zagotavljanja enake stopnje
kakovostne
in
varne
obravnave za paciente.
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege

ZAHTEVEK ZA OBJAVO
POPRAVKA V VESTNIKU
Ker nam Vestnik ne glede na
zakonsko pravico v skladu s 26.
členom Zakona o medijih Pravica
do
popravka
objavljenega obvestila našo
zahtevo
o
enakovrednem
prispevku s prikazom resničnih
dejstev vztrajno zavrača, v
nadaljevanju
objavljamo
zahtevek:
»V časopisu Vestnik z dne 12.
9. 2019, je bil na strani 9
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objavljen članek z zavajajočim
naslovom "Toţba odpuščene
pravnice. Kriminalisti trdijo, da
direktor laţe". Med drugim je v
članku navedeno, da je vodstvo
SB MS v izredni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi ge.
Tatjani Petek stališča, da je
eden od razlogov za izredno
odpoved anonimno pismo, ki
naj bi ga ga. Petek poslala
policistom in je bilo povod za
kriminalistično
preiskavo.
Direktor SB MS Bojan Korošec
naj bi, kot je dejal na
zaslišanju, to dejstvo izvedel od
kriminalistov
med
hišno
preiskavo.
Iz naslova senzacionalistično
izhaja, da naj bi kriminalisti
trdili, da direktor bolnišnice
laţe, kar pa je neresnično in
zavajajoče in vodi javnost do
napačnih sklepov. Dejstvo je,
da je sodišče v individualnem
delovnem sporu med toţnico
Tatjano Petek in Splošno
bolnišnico Murska Sobota na
naroku dne 4. 9. 2019 zaslišalo
nekaj
kriminalističnih
inšpektorjev, ki so bili 15. 3.
2018 prisotni pri opravljanju
hišne preiskave v Splošni
bolnišnici Murska Sobota.
Nobeden izmed, kot priče
zaslišanih kriminalistov v svoji
izpovedbi ni uporabil oziroma
izrekel besede laţ, kot to
zavajajoče,
z
izključno
zaničevalnim namenom navaja
novinar.
Priče
so
sicer
izpovedale, da je bila prijava
anonimna, pri čemer je
kriminalist M.F. izpovedal, da
»so se o njej z nekom
pogovarjali«, vendar ne ve s
kom in da ni slišal, ali je kdo
drug povedal direktorju kdo je
pisec
anonimnega
pisma;
kriminalist I.P. pa je povedal,
da se sicer v njegovi prisotnosti
o prijavitelju niso pogovarjali.

Poudariti
velja,
da
so
izpovedbe navedenih prič zgolj
eden
izmed
dokazov
v
postopku, ki jih je potrebno
presojati skupaj z drugimi
dokazi in je sodišče tisto, ki bo
presodilo, kakšno dokazno
vrednost navedene izpovedbe
kriminalistov sploh imajo glede
na celotni dokazni postopek.
Prav gotovo ni novinar tisti, ki
bi
subjektivno
ocenjeval
posamezne dokaze.
Trditve, kot jo je z velikimi
krepkimi
črkami
zapisal
novinar »Kriminalisti trdijo, da
direktor laţe«, ni izrekel noben
kriminalist, temveč je takšno
ţaljivo, čustveno obarvano
besedo uporabil zgolj novinar,
brez podlage v dejanskih
izpovedbah kriminalistov, in to
izključno
z
namenom
diskreditacije
direktorja
bolnišnice, čeprav bi moral v
skladu
z
novinarskim
kodeksom
poročati
na
objektiven, nevtralen in tudi
neţaljiv način.
V
konkretnem
poročanju
novinarja je bila meja tolerance
svobode
izraţanja
gotovo
preseţena, saj novinarju ni šlo
le za to, da bi seznanjal javnost
z ravnanji drugih, temveč
predvsem zato, da ţali s
svojimi
negativnimi
vrednostnimi sodbami.
Prav tako je novinar z ţaljivim
in neresničnim naslovom kršil
več členov Kodeksa novinarjev
in sicer 1., 2., 3. in 15. člen.«
Vodstvo

ZGODILO SE JE – »prejšnji
teden«
 Ponedeljek:
- Prof. dr. Mitja
Lainščak, dr. med., spec.

interne medicine in spec.
kardiologije z vaskularno
medicino je sodeloval v
radijski oddaji Splošna
bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu; tema
oddaje: »Invazivna srčna
diagnostika v Splošni
bolnišnici
Murska
Sobota«.
- Gost radijske oddaje
Murskega
vala
»Za
zdravje« je bil prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med.,
spec., strokovni direktor
Splošne
bolnišnice
Murska Sobota, tema
oddaje:
»Novosti
na
področju
darovanja
organov«.
 Torek:
- Zaključna prireditev
Nepopustljivo
srce
(Gledališče Park).
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Mb
Pertes«
predavala
je
Silvija Prainer, dr. med.
(predavalnica
na
Otroškem odd.).
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Odd. za perioperativno
medicino, z naslovom
»SAB,
epiduralna,
kavdalna«, predavala sta
Petra Novak, dr. med. in
Goran Larnsak, dr. med.,
spec. (konzilij Odd. za
perioperativno medicino).
 Sreda:
- Varstvo pri delu in
poţarna varnost (knjiţnica,
V. nadst. krg. bloka).
 Četrtek:
- Stojnica z namenom
obeleţitve svetovnega
dneva fizioterapevtov
(kletna avla kirurškega
bloka).
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ZGODILO SE BO - ta teden

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Poškodba hrbtenjače pri
otroku« , predaval bo
Borislav Blagojević, dr.
med. (predavalnica na
Otroškem odd.).
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Odd. za perioperativno
medicino, z naslovom
»ATLS«, predavali
bosta Katja Škaper, dr.
med. in Petra Forjan, dr.
med., spec. anest., rean. in
periop. int. med. (konzilij
Odd za perioperativno
medicino).
- Sestanek Delovne
skupine za
interne
standarde (knjiţnica, V.
nadst. Krg. bloka).
 Sreda:
- Stojnica ob Roţnatem
oktobru
(pritličje krg.
bloka).
- 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
v
Urgentnem
centru).
 Četrtek:
Predavanje
»Zdravljenje
s
protigljivičnimi
učinkovinami v Splošni
bolnišnici Murska Sobota
v letih 2015 – 2017 in
pregled
uspešnosti
zdravljenja
okuţbe z
Clostridium difficile v

Splošni bolnišnici Murska
Sobota, predavala bo asist.
dr. Alenka Kovačič, mag.
farm., spec. (Infekcijski
oddelek).
Izobraţevanje
HACCP-varno delo z ţivili
in s sredstvi za sanitacijo
(Sluţba
bolnišnične
preharne in dietoterapije).
- Varstvo pri delu in
poţarna varnost (knjiţnica,
V. nadst. krg. bloka).
 Petek:
- Uradna otvoritev CT
aparata, prenovljenega dela
bolnišnične
lekarne
z
aseptiko,
izvajanja
koronarografij in Razvojne
ambulante s centrom za
zgodnjo obravnavo in
obisk ministra za zdravje
Aleša Šabedra (kletni
prostorih kirurškega bloka
ob 12. 30).

Misel
»Povprečneži čakajo, da jim
priložnost pride naproti. Močni,
sposobni, budni ljudje lovijo
priložnosti.«
(B. C. Forbes)

Ureja: tajništvo
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

Darja Cigut
Tajništvo

OBVESTILO
Količina opranega perila v
mesecu septembru: 110.457,4
kg.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Vodja Službe za oskrbo s tekstilom

STATISTIČNI PODATKI
ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP.
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE BOD:

412
2099
4,65
16
12

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA
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