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10. POMURSKI IN 6.
MEDNARODNI SIMOPZIJ
O KRONIČNI RANI

Letošnji simpozij je bil
jubilejni in udeleţilo se ga je
spet zelo veliko slušateljev iz
bolnišnice, pomurskega in
slovenskega prostora.
Z nami so bili tokrat eminentni
strokovnjaki in preko profesije
so postali tudi naši prijatelji.
Posebej nas je strokovno
nagovoril prof. dr. Zoran M.
Arneţ, dr. med., iz Ospedale di
Cattinara. Odlične prispevke so
predstavili kolegice in kolegi iz
Obće bolnice Poţege, in iz
Osijeka, iz Fakultete za
dentalno medicino i zdravstvo
Osijek, naši gostji pa sta bili
tudi kolegici iz Banja Luke,
SlaĎana Vranješ, Pomoćnik
generalnog
direktora
za
zdravstvenu njegu in kolegica
Smilja Marinković, ki sta bili z
nami prvič.
Z veseljem sem povabila moji
predhodnici,
pomočnici
direktorja za področje ZN,
gospo Danielo Morec in gospo
Emilijo Kavaš. Obe dragi in
spoštovani kolegici sta vsaka
na svoj način tlakovali, gradili
in razvijali zdravstveno nego v
pomurskem
prostoru
in
postavili temelje, na katerih so
gradili in delali člani Delovne
skupine za oskrbo kronične
rane ter s svojim prizadevanjem

DATUM: 21. 10. 2019
pod vodstvom kolegice ga.
Marije Kohek izpeljali tudi
vseh deset odličnih simpozijev.
V prvem sklopu z naslovom
KRONIČNA
RANA
–
DIABETIČNO STOPALO smo
obravnavali teme: Je razjeda
na diabetični nogi nujno stanje?
(izr. prof. dr. Vilma Urbančič
Rovan, dr. med., Univerzitetni
klinični center Ljubljana),
Rekonstrukcija
diabetičnega
stopala (prof. dr. Zoran M.
Arneţ, dr. med., Ospedale di
Cattinara,
Trst,
Italija),
Obravnava diabetičnega stopala
v
Pomurju
(Zorancho
Trpkovski, dr. med., Splošna
bolnišnica Murska Sobota),
Realni pokazatelji uspešnosti
zdravstvene vzgoje v ambulanti
za diabetično stopalo (Angela
Ambroţ, dipl. m. s., Splošna
bolnišnica Murska Sobota) in
Kronika kroničnega bolnika
(Nataša Pitz, dr. med., Splošna
bolnišnica Murska Sobota).
Drugi skop je bil namenjen
IZZIVOM NA PODROČJU
OSKRBE KRONIČNIH RAN,
kjer so bili predstavljeni
različni izzivi s katerimi se
strokovnjaki soočajo v praksi:
Kronične
rane:
Najčešće
izolirani mikroorganizmi i
njihova
antimikrobna
osjetljivost (Sabina Cviljević,
dr. med., Ferdinand Slišurić, dr.
med., Boţica Lovrić, mag.
med. techn., Marin Mamić,
mag. med. techn., Tihomir
Jovanović, mag. med. techn.,
Opća
ţupanijska
bolnica
Poţega, Opća bolnica Pakrac i
bolnica hrvatskih veterana,
Hrvaška), Znanje studenata

Štev.: 898
sestrinstva o kroničnim ranama
(Filip Šimić, mag. med. techn.,
doc. dr. sc. Štefica Mikšić,
mag. med. techn., Brankica
Juranić, mag. med. techn.,
Dragica Pavlović, mag. med.
techn., Oliver Pavlović, dr.
med., Fakultet za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek,
Medicinski fakultet Osijek,
Hrvaška), Upravljanje boli kod
bolesnika s kroničnim ranama
(Boţica Lovrić, mag. med.
techn., Matea Paun, bacc. med.
techn., Katarina Vukas, mag.
med. techn., Vlasta Pezerović,
bacc. med. techn., Marin
Mamić, mag. med. techn.,
Opća
ţupanijska
bolnica
Poţega, Hrvaška),
Pomen
pridobivanja specialnih znanj o
oskrbi ran preko certificiranega
izobraţevanja v Sloveniji (viš.
pred.
Helena
Kristina
Halbwachs, viš. med. ses.,
univ. dipl. org., Sinnergy e. U.,
Bad Wachslau, Avstrija) in
Pogled medicinske sestre na
novo nastalo razjedo na
diabetični nogi (Maja Garbas,
s. m. s., Univerzitetni klinični
center Ljubljana).
V tretjem sklopu z naslovom
POMEN
TIMSKE
OBRAVNAVE
so
bile
predstavljene teme Sodobni
pristopi
zdravljenja
diabetičnega stopala (Skender
Veliu, dr. med., Jasmina
Kröpfl, mag. s. g., doc. dr.
Dominika Vrbnjak, mag. zdr.
nege, Splošna bolnišnica Ptuj,
Univerza v Mariboru, Fakulteta
za
zdravstvene
vede),
Dvostopenjska
podkolenska
amputacija (asist. prim. Ciril
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Triller, dr. med., Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota),Vloga
alogenskega
trombocitnega
gela
pri
zdravljenju ran na diabetičnem
stopalu (asist. dr. Danijela
Semenič,
dr.
med.,
Univerzitetni klinični center
Ljubljana) in Primerjava med
ulkusi in diabetičnim stopalom
pri hospitaliziranih bolnikih na
Internem oddelku Splošne
bolnišnice Murska Sobota med
letoma
2017-2018
(Tanja
Kukovec, mag. zdr. nege, Darja
Hoheger, zdr. tehnik, Klaudija
Cimbola, dipl. m. s., Splošna
bolnišnica Murska Sobota).
Na simpoziju v nagovoru nisem
mogla mimo nove zakonodaje
na področju zdravstvene nege,
razmejitve del in kompetenc
med srednjo in diplomirano
medicinsko sestro. Zakonodaja
je res usklajena z evropsko
direktivo, a še vedno ni
uspešno
in
povsod
implementirana v prakso in
teţave so v večini zdravstvenih
zavodov. Rada bi poudarila, da
v viziji in filozofiji zdravstvene
nege naše bolnišnice ostajata
pomembni in potrebni obe;
srednja
in
diplomirana
medicinska sestra. In da mi je v
veliko zadovoljstvo, da vsi
problemi in napetosti, ki jih je
prinesla nova zakonodaja v
time in medosebne odnose,
niso vplivali na udeleţbo na
jubilejnem
simpoziju,
kar
pomeni, da bi zmanjševali ţeljo
po novih znanjih in edukaciji –
pri obeh profilih. Obe, tako
diplomirana
kot
srednja
medicinska
sestra,
sta
pomemben člen pri timski
obravnavi bolnika - pri
preventivi in
pri oskrbi
kronične rane. V bolnišnici se
bomo še naprej trudili in preko
izobraţevanj
podpirali
pridobivanje
novih
znanj,

predvsem pa v središče
obravnave še naprej postavljali
bolnika.
Posebna zahvala gre članom
Delovne skupine za oskrbo
kronične rane, vodji delovne
skupine Mariji Kohek M. Sc.
(Avstrija), dipl. m. s., ki so s
svojim delom dosegli odlične
rezultate pri preventivi razjed
zaradi pritiska in pri oskrbi
bolnika s kronično rano. S tem
so pomembno prispevali k
razvoju zdravstvene nege v
Splošni bolnišnici Murska
Sobota, v lokalnem okolju in
širše v slovenskem prostoru, saj
povezujejo na področju oskrbe
kroničnih ran primarni in
sekundarni nivo.
Posebna zahvala tudi Fakulteti
za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek, Sveućilišta J.
J. Strossmayer Osijek, doc. dr.
sc. Štefici Mikšić, mag. med.
techn., saj so s svojimi
strokovnimi članki in prispevki
sodelovali na petih simpozijih.
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorje za področje
zdravstvene nege

10. SEJA STROKOVNEGA
SVETA
V torek, 15. 10., ob 12. 30 je v
knjiţnici kirurškega bloka
potekala 10. seja strokovnega
sveta z naslednjim dnevnim
redom:
1. Pregled in potrditev
zapisnika 9. seje
2. Ničelna toleranca do
nasilja (gost komandir
policijske postaje MS,
g. T. Habulin)
3.
Realizacija programa
januar september 2019
4. Kakovost v zdravstvu
- Varnostni odkloni analiza
in
elektronski
obrazec

- Izvajanje pogovorov o
varnosti, varnostne vizite
Redni
strokovni
nadzori
5.
Aktualna strokovna
problematika
6. Pobude in predlogi
Sprejeti so bili sledeči sklepi:
Sklep k tč. 2: Sodelovanje s
policijo se bo v prihodnje še
intenziviralo, preverili se bodo
nadzorni sistemi po vsej
bolnišnici.
Sklep k tč. 3: Vsi oddelki si
bodo prizadevali ohranjati
intenziteto dela zadnjih 8 dni
do konca leta.
Sklep k tč. 4: Tekoče zadeve
vodenja kakovosti in varnosti v
bolnišnici bodo predstojniki
urejali po elektronski pošti,
zato je treba pošto spremljati in
pravočasno
opravljati
zahtevano.
Sklep k tč. 5: Do konca leta se
z Infonetom dorečejo rešitve za
teţave v zvezi z Birpisom.
Strokovni svet podpira pobudo
o novih prostorih in angiografu
in na vodstvo bolnišnice
prenaša odgovornost, da spelje
postopke
za
prizadevanje
nadaljevanja
razvoja
kardiološke diagnostike v naši
bolnišnici.
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med.,
spec.
Strokovni direktor

1. DELAVNICE SPREJEMA
BOLNIKA V SOBO ZA
REANIMACIJO
16. 10. 2019, na svetovni dan
oţivljanja, smo v Urgentnem
centru naše bolnišnice, na
pobudo mag. Majca in mag.
Marije Zrim, izvedli prve
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delavnice sprejema bolnika v
sobo
za
reanimacijo.
Delavnice,
ki
se
bodo
predvidoma izvajane nekajkrat
letno, so namenjene vsem
zdravstvenim delavcem, ki se
vključujejo v internistični ali
travmatološki
reanimacijski
tim. Predavanjem so sledile
simulacije sprejema kritično
obolelega pacienta iz terena v
sobo za reanimacijo. Glavni
namen
delavnic
je
sistematizirati obravnavo takih
pacientov
in
izpopolniti
sodelovanje
članov
reanimacijskih ekip v kritičnih
situacijah.
Mojca Horvat, dr. med., spec.







radiologije
v
SB
Murska Sobota;
Sanja
Andrejč:
Higienske in strokovne
zahteve za obnašanje
zaposlenih v prostorih
interventne radiologije;
Drago Satošek (merilec
v UKC Ljubljana):
Pomen hemodinamskih
meritev pri invazivni
srčni diagnostiki;
Mateja Dermota in
Marko
Repnik:
Aplikacija kontrastnega
sredstva z avtomatskim
injektorjem
tips&tricks (sponzorsko
predavanje).

Po predavanjih je še sledila
diskusija z zakusko.
KARDIOVASKULARNA
SEKCIJA
V četrtek, 17. 10. 2019 smo
člani
tima
interventne
radiologije skupaj z Društvom
radioloških inţenirjev Slovenije
organizirali kardiovaskularno
sekcijo, ki se je odvijala v
prostorih
naše
bolnišnice.
Sekcije se je udeleţilo 30
radioloških
inţenirjev
iz
različnih bolnišnic po Sloveniji.
Zbrali smo se v avli Oddelka za
radiologijo, kjer sta nas zbrane
nagovorila strokovni direktor,
ter predstojnik oddelka. Nato je
sledil ogled oddelka, po ogledu
pa smo se preselili v Sluţbo
bolnišnične
prehrane
in
dietoterpije, kjer so sledila
predavanja:


Kristian Valec, Danica
Köveš, Katja Zauneker
in Denis Števanec:
Zgodovina SB Murska
Sobota
ter
razvoj
Oddelka za radiologijo
in razvoj intervetne

Denis Števanec, dipl. inž. rad. tehn.

22. JESENSKO SREČANJE
EKONOMISTOV IN
POSLOVODNIH
DELAVCEV V
ZDRAVSTVU
Tokratno srečanje ekonomistov
in poslovodnih delavcev v
zdravstvu je potekalo v
Rogaški Slatini. Dvodnevno
druţenje
je
potekalo
v
sproščenem vzdušju ob zelo
zanimivih temah pod geslom
»Pomen
ekonomike
v
zdravstvu«.
Mag. Robert Cugelj je poudaril,
da
bomo
ekonomisti
v
prihodnje
prevzemali
pomembno vlogo v slovenskem
zdravstvu. Zato je tema
letošnjega srečanja usmerjena v
delo ekonomistov, njihovo
vlogo v zdravstvu in kar lahko
naredijo
ekonomisti
v
prihodnje. Pomembno vlogo
bodo imeli ekonomisti pri

načrtovanju
investicij,
obvladovanju
zalog,
problematike javnih razpisov,
načrtovanju kadrov, ekonomike
poslovanja, katerih cilj je višja
produktivnost predvsem pa
transparentnost pri izvajanju
procesov v zdravstvu. Brez
sistemske regulative, ki jo
pripravlja
Ministrstvo
za
zdravje, pa ţal ne bo šlo. Prim.
mag. Dorijan Marušič je
poudaril, da je potrebno rast
izdatkov za zdravstvo stalno
usklajevati s financiranjem
zdravstva, če ţelimo zagotoviti
raven dostopa drţavljanov do
zdravstvenih storitev. Košarica
pravic s finančnega vidika
temelji na celotnih odhodkih
ZZZS
in
dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja. V
letu 2018 je vrednost košarice
pravic
znašala
3.362,77
milijona evrov, kar pomeni
povečanje za 609,88 milijonov
evrov oz. povečanje za 22,5
odstotka.
Deleţ
vrednosti
košarice pravic v BDP je v letu
2018 znašala 7,35 odstotkov v
letu 2010 pa 7,6 odstotka. Mag.
Miran Golub je predstavil
izvedbo javnega razpisa za
lekarne. Zakon o javnem
naročanju je v marsičem v
nasprotju
s
področno
zakonodajo
zdravil
in
lekarništva. Daniela Dimić je
predstavila
projekcijo
financiranja
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja
ZZZS za leti 2020 in 2021.
Omenjeni sistem financiranja
ne omogoča pomembnega
boljšega
vrednotenja
zdravstvenih
storitev
v
prihodnosti,
kakor
tudi
razvojne naravnanosti. Minister
za zdravje Aleš Šabeder je
poudaril, da je za zdravstvo v
letu 2020 namenjeno 266 mio
evrov
več
denarja
kot
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predhodno leto. Ţal je v večini
ta denar ţe razdeljen in sicer:
- prenesene obveznosti
iz leta 2019 v višini 90
mio
evrov
(zadnja
akontacija iz meseca
decembra bo izplačana
3. 1. 2020),
- ţe obstoječe pravice
zdravila in medicinski
material
40,4
mio
evrov, denarne dajatve
36,2 mio evrov, ostalo
13,7 mio evrov (skupaj
90,3 mio evrov),
- ţe naloţene obveznosti
76,5 mio evrov po
sklepih vlade za SD
2019,
sporazum
o
razrešitvi
strokovnih
zahtev in predvideni
aneks štev. 3 k SD
2019,
- dodatne rezerve 13,7
mio evrov.
Ostane le 22,9 mio evrov za
širitve programov v letu 2020.
Finančna sredstva bodo v letu
2020 namenjena za širitev
programov za skrajševanje
čakalnih dob, draga bolnišnična
zdravila, uskladitve cen ABO
glede na rezultate stroškovne
analize, širitve na področju
cepiv in širitev programa
DORA in SVIT. Ţal v letu
2020 ne bo priznana tudi
revalorizacija
zdravstvenih
storitev. Minister je poudaril,
da je slovenski zdravstveni
sistem
dober,
kar
nam
priznavajo tudi ostale evropske
drţave. V zadnjih dveh letih
rasti
gospodarstva
smo
preseţke v večini primerov
namenili za plače. Ţal imamo
doma veliko cinikov, ki o
našem zdravstvu govorijo le o
negativnih zadevah, kar pa ni
dobro.

Udeleţenci smo se razšli z
ţeljo, da se zopet srečamo na
spomladanskem srečanju.
Marjan Maček, univ.dipl.ekon.
Pomočnik direktorja za PZ

ZGODILO SE JE – »prejšnji
teden«
 Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje
Murskega
vala
»Za
zdravje« je bil
Luka
Roškar, dr. med., spec. gin.
in porod., tema oddaje:
»Rak
maternice
v
pomurski regiji«.
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Odd. za perioperativno
medicino, z naslovom
»ALS«, predavali sta
Helena Marija Gyuran, dr.
med. in Alja Beznec, dr.
med., spec. anest., rean. in
periop. int. med. (konzilij
Odd za perioperativno
medicino).
- Varstvo pri delu in
poţarna
varnost
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka).
 Torek:
- Direktor Splošne
bolnišnice Murska Sobota,
Bojan Korošec, dr. med.,
spec. int. je sodeloval v
radijski oddaji Splošna
bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu; tema
oddaje: »Nove pridobitve
v
murskosoboški
bolnišnici«.
- 10. seja strokovnega
sveta Splošne bolnišnice
Murska
Sobota
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka).
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Kartagenerjev sindorm«,

predavala je Helena Klar,
dr. med. (predavalnica na
Otroškem odd.).
 Sreda:
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Vloga medicinske
sestre
pri
zdravstveni
obravnavi
bolnika z
imunoterapijo
(osa,
čebela)«, predavala je
Tatjana Zadravec, dipl. m.
s. (knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka).
Izobraţevanje
in
usposabljanje zaposlenih v
Sluţbi
bolnišnične
prehrane in dietoterapije za
varno delo z ţiviliHACCP- 2 del.

 Četrtek:
- Varstvo pri delu in
poţarna varnost (knjiţnica,
V. nadst. krg. bloka).
- Strokovno srečanje
kardiovaskularne sekcije
(jedilnica
Sluţbe
bolnišnične prehrane in
dietoterapije).
 Petek:
- Splošna bolnišnica
Murska Sobota - Delovna
skupina
za
oskrbo
kronične rane v Splošni
bolnišnici Murska Sobota
in Strokovno društvo
medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov
Pomurja sta organizirala
»10. pomurski simpozij o
kronični rani in 6.
mednarodni« z naslovom:
»Izzivi na področju oskrbe
bolnikov s kronično rano«
(Hotel Radin Radenci).
- Predavanje v okviru
strokovnih
seminarjev
Oddelka za ortopedijo, z
naslovom
»Osteotomije
ob kolenu«, predaval je
Marko Hanc, dr. med.,
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spec. ortoped (konzilij
Oddelka za ortopedijo).

ZGODILO SE BO - ta teden
 Torek:
- 12. seja Strokovnega
sveta zdravstvene nege
Splošne
bolnišnice
Murska Sobota (knjiţnica,
V. nadst. krg. bloka).
- 13. seja Sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošne bolnišnice
Murska Sobota (knjiţnica,
V. nadst. krg. bloka).
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Astma
pri otroku«, predavala bo
Andreja Nemec, dr. med.,
spec.
pediater
(predavalnica
na
Otroškem odd.).
 Sreda:
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje
ZN, »Okuţbe povezane z
zdravstvom v
izzivih
sedanjosti«, predavala bo
Marija
Kohek,
M.Sc.(AUSTRIJA), dipl. m. s. –
SOBO (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).
 Četrtek:
- Predavanje Higiena
rok za študente ECM,
predavala
bo
Marija
Kohek,
M.Sc.(AUSTRIJA),
dipl. m. s. – SOBO
(knjiţnica, V. nadst. krg.
bloka).

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

402
2092
4,74
22
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Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Ljudje bodo pozabili kaj si rekel,
ljudje bodo pozabili kaj si naredil,
a nikoli ne bodo pozabili kako so
se s teboj počutili.«
(Neznan avtor)

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

5

