MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK: 18
POZIV K RACIONALNI IN
STROKOVNO
UPRAVIČENI RABI
ZAŠČITNIH SREDSTEV
Vsi zdravstveni delavci in
sodelavci
bolnišnice
si
prizadevamo
svoje
delo
opravljati varno in strokovno. V
trenutni situaciji rabimo dodatna
zaščitna sredstva, ki pa jih
moramo dosledno uporabljati v
skladu z navodili, sicer nam ne
zagotavljajo primerne zaščite, še
posebej ob dejstvu, da količina
teh sredstev ni neomejena in si
ne ţelimo, da bi nam jih v
najbolj
kritičnih
trenutkih
primanjkovalo.
Vse zaposlene prosimo, da
odgovorno in
strokovno,
predvsem
pa
racionalno
pristopijo k uporabi zaščitnih
sredstev. Ker se je v prejšnjem
tednu v bolnišnici zaznalo
odtujevanje razkužil in druge
zaščitne opreme, opozarjamo,
da bo odtujitev le-te hujša
kršitev delovne obveze.
Z
vsakim
neupravičeno
uporabljenim ali celo odtujenim
kosom opreme, bomo prikrajšali
tudi sami sebe in svoje
sodelavce za moţnost varne
zaščite v res kritičnih situacijah.
Tudi na tem področju bodimo
strokovni, bodimo solidarni z
zavedanjem kritičnosti časa v
katerem se nahajamo!
Vodstvo bolnišnice

DATUM: 16. 3. 2020
POZIV K IZOGIBANJU
STIGMATIZACIJE
SODELAVCEV
Na podlagi slabih izkušenj tudi v
določenih zdravstvenih krogih,
vse
izvajalce
zdravstvene
dejavnosti v bolnišnici, posebej
pozivamo h gradnji kulture, kjer
se sodelavcev obolelih ali
domnevno obolelih s COVID-19
ne stigmatizira, ne izpostavlja
dodatnim psihičnim pritiskom in
se v vseh trenutkih do njih
pristopa visoko profesionalno s
pravim etičnim in človeškim
odnosom.
Tudi v teh teţkih časih s svojim
ravnanjem dokaţimo, da smo
profesionalci z visoko kulturo
medsebojnih
odnosov
in
izoblikovanim visokim etičnim
pristopom.
Vodstvo bolnišnice

SESTANEK
DIREKTORJEV JAVNIH
ZDRAVSTVENIH
ZAVODOV NA MZ
V nedeljo, 15. 3. 2020 je bilo
sklicano
izredno
srečanje
direktorjev javnih zdravstvenih
zavodov na temo ukrepov in
aktivnosti,
povezanih
z
naraščanjem števila okuţb s
koronavirusom ter na temo
zaščitne opreme in organizacije
dela. Sestanka sta se udeleţila
direktor in strokovni direktor
bolnišnice.
Na sestanku je minister za
zdravje s sodelavci v prisotnosti
predsednika vlade in ministra za
obrambo, direktorje seznanil z

Štev. 918
zadnjimi
ukrepi
in
s
spremembami reţima delovanja
bolnišnic v času epidemije.
Podrobnosti sestanka so povzete
v sklepih Skupine za določitev
in izvajanje ukrepov v zvezi z
COVID-19.
prim. asist. Daniel Grabar,
dr. med., spec.

SKLEPI SKUPINE ZA
DOLOČITEV IN
IZVAJANJE UKREPOV V
ZVEZI Z COVID-19
Z DNE, 16. 3. 2020
Sklep 1: Prešli smo v fazo, ko se
testira samo prebivalstvo, ki ima
respiratorne teţave in je febrilno,
pri teh je obvezno odvzeti bris.
Sklep 2: V skladu s potrebami
delovnega procesa se razporeja
zaposlene - koriščenje prostih ur
(odgovorni za organizacijo,
predstojniki odd. in glavne sestre
odd.).
Sklep 3: Odgovorne medicinske
sestre so zadolţene za nadzor
nad uporabo paracetamola in
zaščitnih sredstev na oddelkih.
Sklep 4: Vsi pacienti z znaki
okuţbe SARS-CoV-2 so takoj
napoteni v enoto za obravnavo
pacienta in se tam odvzamejo
brisi na SARS-CoV-2.
Sklep 5: V Enoti za sum na
okuţbo
SARS-CoV-2
(1.
nadstropje
nekdanjega
ginekološkega
odd.)
so
nameščeni pacienti s sumom na
okuţbo SARS-CoV-2, ki rabijo
oskrbo z kisikom:
 Poškodbe - za njih skrbi
kirurg (ki dela v urgentni
amb. UC)
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 ostali - za njih skrbi internist
(ki dela v amb. UC), ali
specialist ustrezne stroke
(npr. GIN, ORL)
Odvzem brisa teh pacientov je v
pristojnosti
urgentnega
zdravnika, ki je odvzem brisa
indiciral, prav tako pa tudi v
primeru pozitivnega izvida brisa
na okuţbo SARS-CoV-2 ureja
transport v UKC MB (tel. štev.:
epidemiolog v pripravljenosti
(02 4602 341).
Ko se bo ta enota zapolnila s
pacienti, bodo bolniki na izvid
brisa čakali v pritličju stavbe. V
1. nadstropju
bodo takrat
nameščeni bolniki, ki bodo rabili
hospitalizacijo (ko UKC MB ne
bo več sprejemal bolnike SARSCoV-2). Vsi pacienti, ki rabijo
ventilacijsko podporo, gredo
takoj v EIT. Za transport na
Infekcijsko
kliniko
respiracijski center LJ se zmeni
odgovorni intenzivist. Kontaktna
številka 01 522 81 13
(Infekcijska
klinika
–
respiracijski center – dežurni
infektolog v EIT).
Sklep 6: Vsem pacientom, ki so
obravnavani v UC in na vseh
drugih vstopnih točkah
je
potrebno
obvezno
izmeriti
telesno temperaturo. Na podlagi
izmerjene telesne temperature in
ostalih kliničnih znakov lečeči
zdravnik določi pot obravnave.
Sklep 7: Ekipa ZN na enoti s
sumom na okuţbo SARS-COV2 zaenkrat ostane v sestavi 1
DMS, 2 x ZT v izmeni, v
pripravljenosti se sestavi še ena
ekipa ZN.
Sklep 8: V primeru obravnave
pacienta s sumom na okuţbo
SARS-CoV-2
na
oddelku
odvzame bris lečeči zdravnik, ki
je bris odredil. Pacient ostane na
oddelku v izolaciji do prejetja
izvida brisa. Ob prejetju
negativnega izvida brisa, se

pacienta
takoj
preseli
iz
izolacije. V primeru pozitiv nega brisa se pacienta premesti v
UKC MB, za premestitev se
meni lečeči zdravnik.
Sklep 9: Prenosni RTG aparat za
Enoto za sum na okuţbo SARSCoV-2, bo dobavljen v sredo ali
četrtek. Prav tako 1 x prenosni in
1 x stacionarni respirator. Do
nabave se uporablja obstoječi
transportni RTG aparat.
Sklep 10: Ureja se nujna
namestitev drsnih in šotorskih
vrat v EIT.
Sklep 11: Kirurški pacienti, ki
rabijo intenzivno zdravljenje,
bodo danes premeščeni v
zbujevalnico. Kader ZN bo
prerazporejen iz EIT, CIS in
COB. Koordinacija kadra ZN je
v pristojnosti Marjetke Nemeš,
Vesne Makovec in Simone
Sečko.
Iz intenzivne nege Ginekološkoporodnega oddelka se zagotovijo
tri postelje za zbujevalnico.
Vsi operirani pacienti, ki ne
bodo
rabili
intenzivnega
zdravljenja, bodo nameščeni v
enoto intenzivne nege K2 in K3.
Sklep 12: Zagotoviti se mora 6
leţečih vozičkov, jeklenke z O2
in prenosne O2 jeklenke za
Enoto za sum na okuţbo SARSCoV-2. Odgovorni: Marija
Kohek - leţeči vozički, TVS O2 jeklenke, prenosne O2
jeklenke dogovor Marjetka
Nemeš in Marija Kohek.
Sklep 13: Naroči se 100
skafandrov in potrebni sistemi
za oskrbo pacientov s skafandri
– odgovorna oseba dr. Irena
Droţina.
Sklep 14: Odgovorni zdravnik in
odgovorna medicinska sestra za
Enoto za sum na okuţbo SARSCoV-2 je dr. Emil Pal in
Klaudija Sever Lovenjak, za
koordinacijo kadra ZN je
odgovorna Nataša Kreft.

Sklep 15: Finančna sluţba je
odgovorna za vodenje stroškov
povezanih s SARS-CoV-2.
Sklep 16: Uporaba kirurških
mask je indicirana pri pacientih,
kjer obstaja sum na okuţbo
SARS-CoV-2.
Uporaba
kirurških mask pri zaposlenih je
indicirana pri neposrednem stiku
s pacienti. Uporaba mask je
omejena
(3
maske/na
izmeno/zaposlenega).
Sklep 17: Vse zaposlene
naprošamo
za
dosledno
upoštevanje
predpisanih
ukrepov.
Vodstvo bolnišnice

POHVALA
Vljudno prosim, da kot
predstojniki
izvajalcev
zdravstvenih storitev vsem
svojim zaposlenim prenesete
izraze moje najgloblje zahvale
in spoštovanja za delo, ki ga v
tej teţavni situaciji za vse nas,
tako predano opravljate.
Name
kot
zastopnika
pacientovih pravic, se je
obrnilo tudi veliko pacientov in
izrazilo veliko hvaleţnosti in
spoštovanja do vašega dela in
tudi v imenu teh pacientov se
vam še enkrat zahvaljujem za
vaše poţrtvovalno delo.
Prepričan sem, da bomo skupaj
in ob prispevku vsakega člana
skupnosti zmogli premagati to
situacijo.
Z velikim spoštovanjem!
Martin Raj, univ. dipl. prav.
zastopnik pacientovih pravic

OBVESTILO – JEDILNICA
Z dnem, 16. 3. 2020 zapiramo
jedilnico v Splošni bolnišnici
Murska Sobota za vse zunanje
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obiskovalce
iz
za
krvodajalce. Prosimo, da se v
jedilnici upošteva varnostna
razdalja na delilni liniji in pri
mizah.
Vodstvo bolnišnice

OBVESTILO – PRALNICA
Sluţba za oskrbo s tekstilom
podaja poročilo o količini
opranega perila v mesecu
februarju 2020 in sicer, 127.446
kg.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Vodja službe za oskrbo s tekstilom

REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA DELA JANUARFEBRUAR 2020
Predstavljamo vam podatke o
realizaciji fizičnega obsega dela
v obdobju januar–februar 2020.
Splošni dogovor za leto 2020 še
ni sprejet, zato načrti temeljijo
na Splošnem dogovoru za leto
2019 ter usmeritvah Zavoda za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije (ZZZS).
 Realiziranih je bilo 3.005
skupin primerljivih primerov
(SPP) po pogodbi z ZZZS
oziroma 4.067,90 obteţenih
primerov. Načrt primerov je
izpolnjen 102,6-odstotno (77
SPP-jev je nad dogovorjenim
načrtom). Povprečna obdobna
realizirana uteţ je1,35 in je
niţja
od
načrtovane
pogodbene uteţi (1,38). V
primerjavi s preteklim letom
je bilo v (ABO) narejeno po
pogodbi z ZZZS 166
primerov več, upoštevajoč
celotno realizacijo pa 136
primerov več.
 Prospektivni program v tem
obdobju ni bil doseţen pri
programih: operacije nosu in
grla (indeks 89,1), splav
(95,1),
zdravljenje

moţganske
kapi
(73,1),
operacije na oţilju – arterije
in vene (97,0), operacije kile
(97,3), endoproteza kolena
(67,3), ortopedska operacija
rame (83,7), operacija na
stopalu – halluxvalgus (90,6),
operacija hrbtenice (82,1).
Drugi programi so doseţeni
oz. preseţeni.
 Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za
doječe matere je realiziran
137,5%,
prav tako je
realiziran program sobivanje
staršev ob bolnem otroku
(indeks 122,8 %).
Oba
programa sta plačana po
realizaciji.
 Program (PBZ) je izpolnjen
79,4 odstotno (191 neakutnih
BOD-ov
je
podobnim
načrtom),
program
negovalnega odseka pa je
izpolnjen
93,3%
(84
neakutnih BOD-e je pod
dogovorjenim načrtom).
 Realizacija v specialistično
ambulantnih dejavnostih je
pod načrtom v ambulantah:
- internistične spec. amb.
(indeks točk 91,1),
- kardiološke spec. amb.
(79,2),
- gastroenterološka amb.
(84,0),
- tireološka amb. (ind. točk
85,1),
- diabetološko-endokrinološka
amb. (88,0),
- infektološka amb. (60,0)
- kirurške spec. ambulante
(95,9),
- urološka amb. (68,3),
- ginekološka
spec.
amb.
(96,2),
- amb. za bolezni dojk (81,8),
- amb. za ultrazvok (88,2).
V
drugih
specialističnih
ambulantah so načrti izpolnjeni
oz. preseţeni.

Pri ambulantnih storitvah
obdobni načrt ni doseţen:
 Kirurški odd.: operacije na
oţilju – krčne ţile E220 –
indeks 78,6; rektoskopija –
indeks 30,4; sklerozacija –
indeks 42,3.
 Pljučni odd.: poligrafija
spanja na domu – indeks
95,5.
Pri
drugih
specialističnih
ambulantnih storitvah so načrti
izpolnjeni oz. preseţeni.
Realizacija programa SVIT:
presejalna kolonoskopija –
indeks
109,3,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija
–
indeks
105,5
in
delna
kolonoskopija 300,0. Program
je plačan po realizaciji.
Presejalni program DORA je
realiziran 125,1%. Plačan je po
realizaciji.
Program
preiskav
z
računalniško tomografijo (CT)
je izpolnjen s 3,6-odstotnim
preseganjem, 28 preiskav je
nad obdobnim planom (v
primerjavi
z
realizacijo
lanskega leta je indeks 106,9),
program preiskav (MR) je prav
tako izpolnjen, indeks 103,8
oz. 47 preiskav nad načrtom (v
primerjavi z realizacijo lani je
indeks 116,4). Preiskave CT in
MR so plačane po realizaciji,
prav tako rentgensko slikanje
(RTG) ter (UZ).
Pri fizioterapiji je glede na
obdobni načrt uteţ preseţena, saj
je indeks 117,2%, prav tako je
doseţen načrt števila primerov
(indeks106,9). Pogoj za plačilo
realiziranega načrta uteţi je 100odstotna
realizacija
načrta
primerov. Realizacija storitev
specialne
fizioterapevtske
obravnave pacienta – F0005, ki
se načrtuje in spremlja posebej,
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je tudi nad načrtom, indeks je
124,2. Specialna fizioterapija je
plačana glede na realizacijo.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) je 103,8 (92 dializ je nad
obdobnim načrtom). Dialize so
plačane v celoti.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
Strokovni sodelavec ZEPA

SVETOVNI DAN LEDVIC
Letos je bil svetovni dan ledvic
12. marca 2020. Letošnja
osrednja tema svetovnega dneva
ledvic je: »Zdravje ledvic za
vse
in
povsod
od
preprečevanja do zgodnjega
odkrivanja in enakega dostopa
do obravnave.«

Tokrat je bila promocija
Svetovnega
dneva
ledvic
nekoliko
drugačna.
Zaradi
ukrepov omejevanja širjenja
virusnih okuţb v številnih
zdravstvenih ustanovah, velja v
marcu 2020 poseben reţim
dostopa
do
zdravstvenih
ustanov. Zato so se organizatorji
kampanje ob svetovnem dnevu
ledvic
odločili,
da
bodo
aktivnosti ob Svetovnem dnevu
ledvic 12. marca 2020 omejili na
komuniciranje z mediji. Tudi v
Splošni
bolnišnici
Murska
Sobota
smo
sledili
tem
usmeritvam
in
nismo
organizirali informativnih točk z
izvajanjem merjenja prisotnosti
beljakovin v seču. Kampanjo ob

Svetovnem dnevu ledvic z
informacijskimi točkami in
meritvami bomo v polnem
obsegu znova izvajali prihodnje
leto.
Darijan Marič, dipl. zn

ZGODILO SE JE – prejšnji
teden
 Ponedeljek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Odd. za periop.
medicino z naslovom BIS,
INVOS, TOF, predavala sta Jaka
Ivanič, dr. med., in Mojca
Horvat, dr. med., spec. anest.,
rean. inperiop. int. med. (soba
konzilija Odd. za periop.
medicino).
 Torek:
- 14. seja strokovnega sveta
zdravstvene
nege
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
(knjiţnica, V. nadstr. krg.
bloka).
- Strokovno pediatrično srečanje
na
temo
Vročinski
krči;
predavala je Tina Belec, dr.
med.,
(predavalnica
na
Otroškem odd.).
 Sreda:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Internega oddelka z
naslovom Hepatitis C danes,
predaval je dr. Emil Pal, dr.
med., spec. inf., predstojnik Inf.
odd.
(knjiţnica
Internega
oddelka).
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN
UZ
obravnava
bolnika,
predavali sta Mira Števančec,
s.m.s, in Simona Kranjec
Jaušovec, s.m.s, (knjiţnica, V.
nadstr. krg. bloka).

 Četrtek:

Kardiocirkulatorni zapleti med
anestezijo in po njej, predavala
sta Petra Novak, dr. med., in
Goran Larnsak, dr. med., spec.
anest., rean. in inperiop. int.
med. (soba konzilija Odd. za
periop. medicino).
- Svetovni dan glavkoma
-Svetovni dan ledvic – Zdravje
ledvic za vse in povsod
 Petek:
- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd. za
periop. medicino z naslovom
PONV, predavali sta Ana
Černezel, dr. med., in Petra
Forjan, dr. med., spec. anest.,
rean. in periop. int. med. (soba
konzilija Odd. za periop.
medicino).
Tajništvo

ZGODILO SE BO - ta
teden
 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
Simona Slaček Kovšča, dr.
med., spec.
pulmolog,
predstojnica Pljučnega odd.,
tema oddaje: »Pljučni rak«.
Tajništvo

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

375
1960
4,58
16
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Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

- Predavanje v okviru
strokovnih seminarjev Odd. za
periop. medicino z naslovom
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Misel
Naj vam bo dan
kljub vsemu prijeten,
najdite košček miru zase,
pojdite v naravo,
poslušajte petje ptic,…
Sprejmite stvari,
ki jih ne morete spremeniti.
Internet

Ureja: Tajništvo
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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