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ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki
ste po sobotnem neurju pomagali
pri
odpravljanju
posledice
poplave, ki je nastala v kletnih
prostorih kirurške zgradbe. Še
posebej se zahvaljujemo tistim, ki
ste zato posebej prišli v
bolnišnico, da bi bila škoda čim
manjša in delo z bolniki v
ponedeljek nemoteno.
Spet smo zdruţilo moči in
pokazali, da se z dobro voljo in
velikim srcem da narediti veliko.
Hvala vam!
Vodstvo bolnišnice

8. SEJA STROKOVNEGA
SVETA
V četrtek, 20. 6. 2019, ob 12. 30 je
v knjiţnici kirurškega bloka
potekala 8. seja strokovnega sveta
z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled in potrditev zapisnika
7. seje
2. Aktualno dogajanje v
bolnišnici:
- realizacija fizičnega programa
- sanacijski ukrepi
- poročilo RSK za int. medicino
3. Kakovost v zdravstvu:
- poročilo akreditacijske presoje
- priprava korektivnih ukrepov
4. Strokovna problematika
5. Pobude in predlogi
Sprejeti so bili sledeči sklepi:
Sklep k tč. 2: strokovni svet se
zavezuje k striktnemu izvajanju
dogovorjenega, brez odstopanj.
Dodatne usmeritve, ki so jih
predstojniki dolţni vpeljati:
- Maksimalno
koriščenje
dopusta v trajanju 3 tedne na

-

posameznika v mesecih juliju
in avgustu
Usklajevanje dnevno naročene
ambulante z zahtevanim
programom v korelaciji s
konkretnimi normativi
Zaostriti
prenaročanje
v
ambulantah
Vestno izvajanje sanacijskega
programa
in
realizacija
fizičnega programa je obveza
tudi v poletnih mesecih.

Ko bo natančno znana polletna
realizacija bodo v juliju razgovori
s posamičnimi predstojniki o
izvajanju programa v drugi
polovici leta.
Strokovni svet se zavezuje k
izvajanju sanacijskih ukrepov in
poročanju o njihovem izvajanju v
zahtevanem
roku
s
strani
odgovornih oseb oz. nosilcev
sanacijskih ukrepov.
Strokovni svet se je seznanil z
mnenjem predstavnikov RSK za
intenzivno medicino, ki ureditev
intenzivnega zdravljenja v naši
bolnišnici ocenjuje kot pravično in
zgledno.
Sklep k tč. 3: strokovni svet je
seznanjen z ugotovitvami presoje,
pripravijo se korektivni ukrepi v
zahtevanem roku.
Sklep k tč: 4: strokovni svet se je
seznanil z dopisom in nalaga
bolnišničnemu
transfuzijskemu
odboru, da spremlja in analizira
dogajanje in posreduje usmeritve
zdravnikom.
Strokovni direktor
Prim. asist. Daniel Grabar, dr.med., spec.

Štev.: 881
OBVESTILO ZBORNICE ZVEZE O UDEJANJANJU
38. ČLENA ZAKONA O
SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZDRAVSTVENI
DEJAVNOSTI
Zakon
o
spremembah
in
dopolnitvah Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št.
64/17, v nadaljnjem besedilu:
ZZDej-K), ki je bil sprejet 19. 9.
2017, veljati pa je začel 17. 12.
2017,
rešuje
problematiko
medicinskih sester, zdravstvenih
tehnikov in tehnikov zdravstvene
nege, ki več let izvajajo
poklicne aktivnosti diplomiranih
medicinskih sester.
Zakon opredeljuje priznavanje
kompetenc, ki so si jih omenjeni
izvajalci
zdravstvene
nege
pridobili z večletnim opravljanjem
kompetenc
in
aktivnosti
diplomiranih medicinskih sester,
čeprav so uradno bili zaposleni na
delovnem
mestu
srednje
medicinske sestre in tudi imajo
srednjo strokovno izobrazbo na
področju zdravstvene nege.
Ministrstvo za zdravje je izvajalce
zdravstvene dejavnosti z dopisom
št. 012-25/2019/32 z dne 12. 6.
2019 ţe obvestilo, da je minister
za zdravje Aleš Šabeder 16. 5.
2019 podal soglasje k dokumentu
Poklicne
kompetence
in
aktivnosti izvajalcev v dejavnosti
zdravstvene
nege, Razširjeni
strokovni kolegij za zdravstveno
in babiško nego pa je dokument
sprejel 17. 5. 2019.
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Prehodno določilo 38. člena
ZZDej-K izvajalcem zdravstvene
nege, ki so ţe sedaj izvajali
kompetence
in
aktivnosti
diplomirane medicinske sestre in
izpolnjujejo
vse
pogoje,
opredeljene v navedenem členu,
daje moţnost in pravico, da
nadaljujejo izvajanje kompetenc
ter
aktivnosti
diplomirane
medicinske sestre na delovnem
mestu diplomirane medicinske
sestre.
Izvajalci zdravstvene nege, ki
izpolnjujejo v 38. členu ZZDejK opredeljene
pogoje,
ne
pridobijo izobrazbe diplomirane
medicinske sestre, prav tako se
jim
ne
prizna
poklicna
kvalifikacija
diplomirane
medicinske sestre.
Zbornica - Zveza je Ministrstvo
za zdravje še pred sprejemom
dokumenta Poklicne kompetence
in aktivnosti
izvajalcev
v
dejavnosti
zdravstvene
nege
prosila za mnenje o licenci, ki
se podeli izvajalcem iz prvega in
drugega odstavka prehodnega
določila 38. člena ZZDej-K.
Odredba o seznamu izvajalcev
zdravstvenih poklicev, ki morajo
biti vpisani v register in imeti
veljavno licenco (Uradni list RS,
st. 16/13) namreč opredeljuje, da
se za samostojno opravljanje
dela
v zdravstveni dejavnosti
podeli
licenca
za
poklic
diplomirane medicinske sestre
oziroma
diplomiranega
zdravstvenika.
Ministrstvo za zdravje se bo v
pravnem mnenju, ki ga bo
predvidoma podalo v naslednjih
dneh,
opredelilo,
ali
se
medicinskim
sestram,
zdravstvenim
tehnikom
in
tehnikom zdravstvene nege, ki
izpolnjujejo pogoje iz prvega in
drugega odstavka 38. člena
ZZDej-K
podeli
posebna

licenca za izvajanje kompetenc
in
aktivnosti
diplomirane
medicinske sestre v obsegu, v
katerem
so jim navedene
kompetence priznane na podlagi
prehodnega določila ZZDej-K in
ne »splošna« licenca za poklic
diplomirane medicinske sestre.
Zbornica - Zveza bo po
prejemu mnenja Ministrstva za
zdravje na svoji spletni strani
(povezava https://www.zbornicazveza.si/slljavna-pooblastilareqister-licenca/obrazci) objavila
obrazec vloge za podelitev
licence,
na
katerem
bo
opredeljena dokumentacija, ki jo
mora izvajalec zdravstvene nege
predloţiti. Vlogo za podelitev
licence
ZborniciZvezi
posreduje izvajalec zdravstvene
nege.
lzvajalec zdravstvene nege bo
moral vlogi priloţiti tudi izjavo
izvajalca
zdravstvene
dejavnosti
o
izpolnjevanju
pogojev iz prvega oziroma
drugega odstavka 38. člena
ZZDej-K.
Obveščamo vas, da je v zakonu
predpisan izjemno kratek rok za
podelitev licence za izvajalce
zdravstvene nege, ki izpolnjujejo
pogoje iz prvega odstavka 38.
člena ZZDej-K. lzvajalci morajo
namreč pridobiti licenco v dveh
letih od uveljavitve ZZDej-K,
torej do 17. 12. 2019. Roki,
določeni v zakonu, so praviloma
prekluzivni, z zamudo roka pa
stranka
izgubi
posamezno
pravico.
Zbornica - Zveza bo zato v
okviru
svojih
pristojnosti
pospešeno izvajala vse aktivnosti
za udejanjanje 38. člena ZZDej-K
ter vse pomočnice direktorjev za
zdravstveno
nego
oziroma
odgovorne medicinske sestre
zdravstvenih
in
socialnovarstvenih zavodov ter

drugih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti sproti obveščala o
pomembnih obvestilih oziroma
pojasnilih, ki se nanašajo na
udejanjanje
navedenega
prehodnega določila zakona.
Vsa pomembna obvestila in
pojasnila bodo objavljena na
spletni strani Zbornice - Zveze
(povezava https://www.zbornicazveza.si/sl} ter v informativnem
biltenu Utrip.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Odd. za perioperativno
medicino,
z
naslovom
»Transfuzija«,
predavali
sta
Andrea David, dr. med. in Petra
Forjan, dr. med., spec. anest.,
rean. in periop. int. med.

 Torek:
- Delovni sestanek Delovna
skupina za interne standarde

 Četrtek:
- 8. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska Sobota
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Internega oddelka, z
naslovom »Kronična ledvična
bolezen in zapleti«, predavale so
Simona Kralj Lopert, dr. med.,
spec. int., Tadeja Hozjan, dr.med.
in Luana Laura Luk, dr. med.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:

- Karolina Kovač, dipl. babica,
vodja porodnega bloka, bo
sodelovala v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu; tema oddaje:
»Porodnišnica se predstavi«
- Gostja radijske oddaje Murskega
vala »Za zdravje« bo asist. dr.
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Alenka Kovačič, mag. farm., tema
oddaje: »Sonce, koţa in zdravila«
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Odd. za perioperativno
medicino,
z
naslovom
»Nevraksialna
anestezija
in
antikoagulantna
zdravila«,
predavali bosta
Petra Novak, dr. med. in Alja
Beznec, dr. med., spec. anest.,
rean. in periop. int. med. (konzilij
Odd. za periop. med.)

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

 Sreda:
- Interno strokovno izobraţevanje
za področje ZN, »Okuţbe
povezane z zdravstvom v izzivih
sedanjosti«, predavali bodo dr.
Emil Pal, dr. med. spec. inf. ZOBO
in
Marija
Kohek,
M.Sc.(AUSTRIJA),dipl. m. s. – SOBO,
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit.
inţ. (knjiţnica V. nadst. krg.
bloka)
 Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane (knjiţnica V. nadst.
krg. bloka)
Darja Cigut
Tajništvo

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

405
2001
4,44
12
10

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
Živiš lahko na dva načina. Lahko se
pretvarjaš, kot da ni nič čudežno.
Lahko pa imaš vse za čudež.
»Albert Einstein«
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