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8. SEJA SVETA ZAVODA 

SPLOŠNE BOLNIŠNICE 

MURSKA SOBOTA 

 
8. seja sveta zavoda je bila dne 

11.3.2015. Po sprejemu zapisnikov 

prejšnjih sej je pod točko 2 

Obravnava in sprejem letnega 

poročila o poslovanju za leto 2014 

je najprej direktor  predstavil letno 

poročilo o poslovanju bolnišnice za 

leto 2014. Izrazil je zadovoljstvo 

nad uspešnim poslovanjem 

bolnišnice, ki je v letu 2014 

poslovala pozitivno in pri tem 

najprej izpostavil uspešno delo 

zaposlenih. Uspešno poslovanje 

bolnišnice je rezultat sprejetih 

ukrepov in varčevanja na vseh 

področjih poslovanja, saj so se 

odhodki bolnišnice v letu 2014 

zmanjšali za 2%, prihodki pa so se 

povečali za 3% v primerjavi z letom 

2013. Poudaril je, da je bila 

bolnišnici konec prejšnjega leta 

priznana večja akontirana utež z 

aneksom št. 2 k splošnemu 

dogovoru, in sicer se je utež 

dvignila iz 1.21 na 1.28, kar je 

pomenilo dodatnih 1.200.000 EUR 

sredstev. Bolnišnica je tako v letu 

2014 poslovala s presežkom 

prihodkov na d odhodki v višini 

1.428.000 EUR. Takšen poslovni 

rezultat je velik uspeh tudi v luči 

znižanja cen zdravstvenih storitev, 

ki so se v letu 2014 znižale 

povprečno za 1%, od leta 2009 pa 

so nižje kar za 18%. Pozitivno 

poslovanje bolnišnice pomeni 

zmanjšanje kumulativne izgube iz 

preteklosti in izboljšanje 

likvidnosti, hkrati pa je pogled že 

usmerjen v prihodnost, ko bo 

potrebno nameniti več sredstev tudi 

za medicinsko opremo, prišlo bo 

tudi do selitve dejavnosti v urgentni 

center, kljub večjim apetitom pa bo 

potrebno še naprej stremeti za 

zmanjšanjem kumulativne izgube in 

izboljšanju likvidnosti.  

Pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve je prav tako izrazil 

zadovoljstvo nad doseženimi 

rezultati in se zahvalil sodelavcem 

za pripravo letnega poročila. 

Povedal je, da je do teh rezultatov 

bolnišnica prišla s sistematičnimi 

pristopi na področju zniževanja 

stroškov in organizacijskimi 

premiki, dodaten delež pa 

predstavlja še zvišanje akontirane 

uteži. Predstavil je realizacijo 

fizičnega programa za leto 2014, ki 

je bil z redkimi izjemami v 

ambulantnem delu v celoti 

realiziran. Poudaril je, da so 

prihodki rasli kar za 5% hitreje od 

odhodkov, kar je izjemen rezultat in 

bi bolnišnica poslovala pozitivno 

tudi v primeru, da ne bi prišlo do 

povečanja akontirane uteži. 

Prihranke beležimo tudi iz naslova 

energetske sanacije, in sicer v višini 

124.00 EUR na področju stroškov 

ogrevanja ter dodatne prihodke 

200.000 EUR iz naslova prodaje 

električne energije. Na področju 

stroškov dela je velik delež 

prihrankov rezultat ukrepov, ki sta 

jih določata Zakon za uravnoteženje 

javnih financ in Zakon o sistemu 

plač v javnem sektorju, veliki 

prihranki pa so še na področju 

stroškov podjemnega dela. Z 

uspešnim poslovanjem se je 

izboljšala tudi likvidnostna 

situacija, hkrati pa so se zmanjšale 

zamude pri plačilih. 

V razpravi je predsednik sveta 

zavoda čestital vodstvu in vsem 

zaposlenim za dobro in uspešno 

delo z upanjem, da bo delo vsaj 

tako uspešno tudi v bodoče. Zato je 

potrebno tudi v letu 2015 narediti 

vse, da se dosežejo zadani cilji. Ob 

tem je omenil 95% realizacijo 

programa specialističnih ambulant v 

letu 2014 in nizki delež okulistike v 

realizaciji programa, kjer je še 

prostor za izboljšanje rezultatov. 

Strinjal se je tudi z namenom, da se 

sedaj posveti več pozornosti 

vlaganju v medicinsko opremo in ne 

več toliko v nepremičnine. Veseli 

tudi dejstvo, da se natančno 

spremlja izvajanje standardov 

kakovosti. Dotaknil se je tudi 

urgentnega centra, o čemer je 

pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve pojasnil, da je urgentni 

center tik pred tehničnim 

prevzemom in da bo sledila selitev 

obeh urgenc, vzpostavitev dnevne 

bolnišnice, selitev administracije in 

predvidoma jeseni še laboratorija. 

Direktor je o urgentnem centru 

povedal, da gre zagotovo za 

pridobitev, katere namen je 

izboljšati obravnavo urgentnega 

bolnika, je pa kljub temu še veliko 

nejasnosti predvsem glede 

vključevanja  osnovnega zdravstva 

ter kadra, saj trenutno število kadra 

ne bo zadostovalo za normalno 

poslovanje. 

G. Ivan Tibaut je čestital in izrekel 

vseh pohvale za odličen rezultat 

bolnišnice ter upanje, da se bo tako 

tudi nadaljevalo. K temu rezultatu 

je prav gotovo pripomoglo veliko 

podrobnosti, ključna pa je bila po 

njegovem mnenju povečana 

akontirana utež. Omenil je še s 

strani bolnišnice podano vlogo za 

razširitvi nekaterih programov, s 

čimer bi bila na voljo dodatna 

sredstva, vendar je razširitev 

programov povezana tudi z 

nekaterimi organizacijskimi in 

kadrovskimi vidiki. 

Iskrene čestitke za ves vložen trud, 

strokovnost in dosežene rezultate je 

izrekla tudi ga. Jolanda Prelec – 

Lainščak. 

Direktor se je s predsednikom sveta 

zavoda strinjal o nekoliko slabši 

realizaciji programa specialističnih 

ambulant, vendar že rezultati za 

meseca januar in februar kažejo na 

izboljšanje realizacije, težave 
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ostajajo še na področju kirurških 

specialističnih ambulant. Povečan 

program seveda pomeni težave 

glede zagotovitve kadra, tudi z 

vidika zakonskih omejitev, kljub 

vsemu pa je bolnišnica s 

pripravljenostjo zaposlenih za še 

boljše in dodatno delo uspešna pri 

realizaciji večine programov. 

programa. 

Ob zaključku razprave je 

predsednik sveta zavoda še enkrat 

izrazil zadovoljstvo nad uspešnim 

delom bolnišnice in mnenje, da 

vodstvo bolnišnice dobro in 

uspešno obvladuje izpolnjevanje 

zadanih ciljev, hkrati pa verjame, da 

se bodo stvari tam, kjer je to 

mogoče, še izboljšale. 

Soglasno je bil sprejet sklep: Svet 

zavoda sprejme letno poročilo 

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

za leto 2014 in čestita zaposlenim 

za uspešno delo v letu 2014. 

Svet zavoda sprejme sklep, da naj 

se presežek prihodkov nad odhodki 

nameni za pokrivanje kumulativne 

izgube bolnišnice iz preteklih let. 

Pod točko 3  Soglasja za delo pri 

drugem delodajalcu je svet zavoda 

pri tej točki obravnaval tri vloge za 

izdajo soglasja zdravstvenima 

delavcema za opravljanje 

zdravstvenih storitev pri drugem 

javnem zdravstvenem zavodu, in 

sicer vlogo Suzane Kramberger za 

delo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta 

Potrča Ptuj v obsegu 5 ur tedensko 

za obdobje 12 mesecev, vlogo 

Borisa Kousa, dr. med., spec. gin. in 

por., za delo v Zdravstvenem domu 

Lendava v obsegu 16 ur tedensko za 

obdobje 12 mesecev ter vlogo 

Štefana Horvata, dr. med., spec. 

int., prav tako za delo v 

Zdravstvenem domu Lendava v 

obsegu 6 ur tedensko za obdobje 12 

mesecev. 

Soglasno je bil sprejet sklep: Svet 

zavoda Splošne bolnišnice Murska 

Sobota izdaja soglasje za 

opravljanje zdravstvenih storitev pri 

drugih javnih zavodih k 

predloženim vlogam navedenih 

zdravstvenih delavcev, zaposlenih v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota. 

 

Pod točko 4  Čakalne dobe je 

strokovni direktor je predstavil 

stanje na področju čakalnih dob v 

bolnišnici, in sicer je v zadnjem 

obdobju opazen trend rahlega 

skrajševanja čakalnih dob, kar je že 

običajno v spomladanskih mesecih. 

Sicer večjega gibanja ni zaznati, 

obstajajo pa določene nelogičnosti, 

ki izhajajo iz zbranih podatkov, 

vendar je predpisana metodologija 

prikazovanj čakalnih dob taka, da 

ne pokaže vse specifike na 

posameznih področjih. Ozko grlo še 

naprej obstaja področje protetike v 

ortopedski dejavnosti, se pa v tej 

dejavnosti v bolnišnici uvajajo tudi 

nove metode in postopki.  

Predsednik sveta zavoda je podal 

predlog, da se da na sejah sveta 

zavoda večjo pozornost čakalnim 

dobam, saj gre za informacije, ki so 

za paciente zelo pomembne. 

Predvsem bi bilo dobro, da se poda 

tudi dinamični prikaz gibanja 

čakalnih dob po določenih obdobjih 

in navedejo razlogi za ta gibanja.  

Soglasno je bil sprejet sklep: Svet 

zavoda se seznani z informacijo o 

stanju čakalnih dob v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota. 

Pod točko razno je predsednik sveta 

zavoda tudi sam seznanil člane 

sveta zavoda z dopisom, ki so ga na 

vse člane naslovili zdravstveni 

delavci Enote transfuzijske 

dejavnosti Murska Sobota, UKC 

Maribor Center za transfuzijsko 

medicino. Člani sveta zavoda so se 

strinjali z ugotovitvijo, da svet 

zavoda ni pristojen organ za 

obravnavo in reševanje 

problematike Enote transfuzijske 

dejavnosti Murska Sobota, ki je 

sicer fizično locirana v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota, vendar je 

kot organizacijska enota del UKC 

Maribor. 

Glede postopka nameravanih 

sprememb statuta bolnišnice je 

Matevž Ružič povedal, da je 

bolnišnica s strani Ministrstva za 

zdravje prejela predlog sprememb 

akta o ustanovitvi, s katerim se je 

strinjala, predlog pa je sedaj v 

medresorskem usklajevanju in čaka 

na sprejem na Vladi RS. Na podlagi 

sprejetih sprememb akta o 

ustanovitvi pa bo bolnišnica lahko 

izvedla še postopek spremembe 

statuta bolnišnice. 

Predsednik sveta zavoda je ob 

koncu seje pozval, da naj se na 

naslednjo sejo sveta zavoda povabi 

tudi zastopnika pacientovih pravic. 

 
Zapisal:  Matevž Ružič,univ.dipl.prav. 

Predsednik sveta zavoda: Alojz Behek 

 

 

 

SEKCIJA MEDICINSKIH 

SESTER V 

ENTEROSTOMALNI 

TERAPIJI 

 

V Laškem je dne 10. 3. 2015 

potekalo strokovno predavanje na 

temo poškodovane kože, ki ga je 

pripravila Sekcija medicinskih 

sester v enterostomalni terapiji. 

Izobraževanje je bilo razdeljeno na 

štiri tematske sklope.  

V prvem sklopu predavanj je 

zdravnik specialist dermatologije 

predstavil različne oblike kožnih 

bolezni (dermatoze) in pogosta 

obolenja parastomalne kože, ki 

predstavljajo velik problem za 

bolnike. Raziskave namreč kažejo, 

da je parastomalnih dermatoz  pri 

bolnikih z ileostomo 57 %, z 

urostomo 48 % in kolostomo 35 %. 

V ta namen se na 

Dermatovenerološki kliniki 

Univerzitetnega kliničnega centra v 

Ljubljani ustanavlja ambulanta za 

obolenja parastomalne kože za 

potrebe celotne Slovenije.  

V drugem sklopu predavanj je bila 

predstavljena problematika razjed 

zaradi pritiska,  poškodb, lepljenja 

in vlage.  

Tretji sklop predavanj je bil 

namenjen poškodbam kože pri 

otrocih. Predstavljen je bil protokol 

preprečevanja razjed zaradi pritiska 

pri otrocih, oskrba popkovne rane in 

poškodba kože ob popku.  

Zadnji sklop predavanj je bil 

namenjen sistemu kakovostne 

obravnave bolnikov v zdravstveni 

negi in varnosti bolnikov. 

Predstavljen je bil kazalnik 

kakovosti razjed zaradi pritiska, 

kakovost oskrbe bolnika na 
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področju kirurške zdravstvene nege 

in PUSH lestvica za ocenjevanje 

učinkovitosti celjenja ran. Študija je 

bila opravljena v Univerzitetnem 

kliničnem centru v Ljubljani. 

                                                                                                            
Majda Kerčmar, dipl. m. s.                                                                                                                 

Barbara Košalin, ZT 

 

 

STAROSTNIK 2015 

 

V soboto 14. marca 2015 smo se 

Marija Flisar in Damjana Sabotin iz 

oddelka za Neakutno bolnišnično 

obravnavo ter Tanja Vincek in 

Klaudija Cimbola iz internega 

oddelka udeležile  spomladanskega 

srečanja Starostnik 2015 v 

kongresni center Brdo pri Kranju. 

Pravijo, da človek postane star, ko 

se neha pretvarjati, da je starejši, 

kot je v resnici star. 

Starostnik je človek z bogatimi 

izkušnjami, znanjem, talenti, 

spomini, željami, duhovnostjo, 

modrostjo, bližnjimi v socialnem 

okolju. 

,, Starostniki so ljudje, ki se po 

takem ali drugačnem življenju 

počasi vračajo v dolino. Korak je 

počasnejši in bolj negotov, koža je 

zgubana, slika pred očmi je manj 

ostra, prilagodljivost je manjša in 

negotovost večja. Po drugi strani so 

spomini bogatejši, cilji so 

izpolnjeni, potrebe so manjše, 

ljubezen pa ostaja. Njihova naloga 

je uspešno opravljena. Izlet je bil 

lep. Uspeli so, le postarali so se pri 

tem. Kajti življenje je staranje in 

brez staranja ni življenja. Naša 

naloga ni brezglav boj zoper 

naravo, pač pa spoštovanje in 

pomoč življenju. “  ( uvodne misli 

dr. Marka Gričarja ). 

Cel dan smo poslušali sklope 

zanimivih predavanj : 

Odnos do starosti in starostnikov 

NADEXpresna učinkovitost pri 

nadzoru sistoličnega krvnega tlaka 

šteje – satelitski simpozij 

Dileme pri preprečevanju slepote 

zaradi okvare rumene pege 

Kardiovaskularne dileme pri 

starostniku 

Polifarmakoterapija pri starostnikih 

– Alenka Premuš Marušič 

Zakaj je obravnava starostnikov 

drugačna. 

Vsak starostnik si zasluži naše 

spoštovanje. 

V poznih večernih urah se je končal 

seminar, polni novih informacij, 

vtisov, … z mislijo ,, Nikoli ni 

prepozno, da varno pridemo domov 

“ ter ljudsko modrostjo ,, Z leti vse 

pride in vse gre.“   Veselimo se 

jesenskega srečanja Starostnik 

2015. 
  Klaudija Cimbola, dipl.m. s. 

SVETOVNI  DAN LEDVIC 

Vsako leto na drugi četrtek v marcu 

obeležujemo Svetovni dan ledvic, ki 

ga posvečamo skrbi za zdravje 

ledvic. Letošnji je že deseti po vrsti 

in je bil obeležen 12.3.2015 pod 

sloganom «ZA ZDRAVJE LEDVIC«  

Svetovni dan ledvic je namenjen 

ozaveščanju laične in strokovne 

javnosti ter politike o pomenu 

preprečevanja, zgodnjega 

odkrivanja in zdravljenja kronične 

ledvične bolezni. 

Namen in cilj akcije je povečati 

zavedanje ljudi o pomenu zdravja 

naših ledvic, zmanjšati pogostnost 

kronične ledvične bolezni in s tem 

povezanih zdravstvenih težav. S 

slabšim delovanjem ledvic se sooča 

okrog deset odstotkov odrasle 

populacije. Med zgodnjimi znaki 

bolezni ledvic sta predvsem povišan 

krvni tlak in beljakovine v seču. 

Zato je zelo pomembno upoštevati 

osem zlatih pravil za zdravje ledvic: 

1. Ohranjajte dobro telesno 

 kondicijo in bodite aktivni; 

2. Redno nadzorujte raven 

 krvnega sladkorja v krvi; 

3. Redno nadzorujte krvni  

tlak; 

4. Skrbite za ustrezno telesno  

težo in jejte zdravo hrano; 

5. Zaužijte ustrezno količino 

 tekočine; 

6. Ne kadite; 

7. Bodite previdni pri uporabi 

 proti bolečinskih zdravil, ki so na 

voljo brez recepta; 

8. Opravite pregled seča, če  

spadate v rizično skupino 

(sladkorna bolezen, povišan krvni 

tlak, prekomerno telesno težo). 

Tudi v Splošni bolnišnici Murska 

Sobota smo se pridružili obeleženju 

Svetovnega dneva ledvic. Zaposleni 

na odseku za dializo smo skupaj s 

člani društva ledvičnih bolnikov 

Pomurja in prostovoljci srednje 

zdravstvene šole pripravili 

informativno točko v avli kirurške 

stavbe. Na stojnici smo delili 

informativna gradiva, izvajali 

meritve krvnega sladkorja in 

krvnega pritiska naključno 

mimoidočim. 

Z izpolnitvijo anket pa so si 

obiskovalci stojnice preverili svoje 

znanje o delovanju ledvic in o 

dejavnikih tveganj za bolezen. 

Brezplačen test na prisotnost 

beljakovin v urinu pa je bilo možno 

opraviti v bolnišničnem 

laboratoriju. 

Dejstvo pa je,da je za preprečitev 

oziroma zaviranje razvoja bolezni 

ledvic zelo pomemben zdrav slog 

življenja ter obvladovanje 

dejavnikov tveganja z zdravili, še 

posebej, ko gre za sladkorno 

bolezen ali bolezen s povišanim 

krvnim tlakom. 

Zdenka Tratnjek,dipl.m.s. 

 

 

Realizacija fizičnega obsega 
za obdobje  januar - februar 

2015 

 
Seznanjamo vas s statističnimi 

podatki in pojasnili o realizaciji 

fizičnega obsega dela v obdobju 

januar-februar 2015. Trenutno so še 

upoštevani plani ZZZS iz lanskega 

leta z razliko pri planski uteži, ki je 

povečana.  

 

Podatki po fakturiranju za obdobje 

januar - februar kažejo sledeče: 

 realiziranih je bilo 3.037 
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 SPP-jev po pogodbi z ZZZS  

oziroma 4.112,94 obteženih 

primerov. Plan primerov je v 

obdobju januar-februar 2015 

izpolnjen 103,6-odstotno, (105 SPP-

jev nad dogovorjenim planom). 

Povprečna utež je 1,35.  Je višja, 

kot nam jo priznava ZZZS v 

pogodbi (1,28) ter enaka kot interno 

zastavljena ciljna utež (1,35).  

 Prospektivni program NI  

dosežen pri: operacija hrbtenice 

(ind. 96,0), porodih (ind. 94,5) ter 

kirurškem zdravljenju raka (ind. 

94,7); 

 Program doječih mater je 

 dosežen 77,9 %, program sobivanje 

staršev ob bolnem otroku  je 

presežen za 48,7 %; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 91,0-odstotno  (71 neakutnih BOD-

ov manjka do plana), program 

Negovalnega odseka pa 107,4-

odstotno (realiziranih 83 neakutnih 

BOD-ov več od plana).  

 Program do ZZZS v  

specialistično ambulantni 

dejavnosti, glede na trenutno 

veljavni oz. upoštevani plan, NI  

izpolnjen v:  

- gastroenterološki amb. 

 (ind. točk 87,4; ind. obiskov 98,9), 

- internistični spec. amb. 

 (ind. točk 90,1; ind. obiskov 96,9), 

- tireološki amb. (ind. 

 točk 34,2; ind. obiskov 63,7),  

- nevrološka amb. (ind 

točk 78,7; ind. obiskov 88,7), 

- infektološka amb. (ind. 

 točk 56,5; ind. obiskov 57,4),  

- kirurške specialistične 

 amb. (ind. točk 74,4; ind. obiskov 

82,2), 

- kirurška urgentna amb. 

 (ind. točk 73,1; ind. obiskov 97,5),  

- ortopedska ambulanta 

 (ind. točk 82,7; ind. obiskov 110,3 

- pogoj za plačilo celotnega 

programa je 85,0 % realizacija točk 

ob 100 % realizaciji obiskov),  

- ultrazvok (ind. 82,2), 

- mamografija (ind. 

86,6). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseženi.  

Storitve v specialistično ambulantni 

dejavnosti so realizirane le deloma 

in sicer: 

 KRG/ op. Karpalnega 

 kanala – ind. 83,1; operacija kile – 

ind. 0,0; rektoskopija (E0396) – ind. 

23,2;  sklerozacija (E0393) – ind. 

63,4. 

 OČ/anti VEGF terapija z 

 intravitrealno aplikacijo zdravila 

(E0420) – ind. 0,0. 

 GIN/ medikamentozni  

splav – ind. 85,7; diagnostična 

histeroskopija – ind. 68,6. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

preseženi. 

 program CT-ja NI izpolnjen  

saj je ind. 90,5-odstoten, program 

MR-ja pa JE dosežen, ind. je 102,9-

odstoten.  

 

V primarni dejavnosti je program v 

ginekološkem dispanzerju izpolnjen 

oz. presežen (ind. 115,7).  

 

Pri fizioterapiji je plan »uteži« 

presežen,  ind. je namreč 115,8, 

plan primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, pa je presežen za 7,2%. 

Tako je obdobni program 

fizioterapije izpolnjen. 

 

Indeks pri programu Fizikalna in 

rehabilitacijska medicina znaša za 

točke 43,7 ter za primere 13,0.  

 

Indeks realizacije dializ glede na 

plan (do ZZZS) znaša 102,4 (45 

dializ smo nad planom). 

c 
Izidor Lebar, strokovni sodelavec                                                                                

Služba za zdravstveno ekonomiko, 

 plan in analize 

  

 

OBVESTILO 

 
Prosimo vas, da še tisti, ki niste 

poravnali parkirnine, to čimprej 

storite. Od ponedeljka 23.3.2015 

naprej bomo opravljali nadzor pri 

parkiranju, ki ga bo opravljala 

služba za varnost. 

 
Marjan Maček, univ.dipl.ekon. 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek:  

      - Delavnica – Kompetence in 

     zemljevid znanj  za predstojnike  

     oddelkov  

      - Gostja radijske oddaje  

     Murskega vala »Za zdravje« je  

      bila Dominika Novak Pihler, dr. 

      med., spec. nevrolog, tema  

     oddaje  »Akutna stanja po  

      možganski kapi«. 

     - Delavnica Higiena rok  

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Turnerjev 

sindrom« predavala  je Biljana 

Petrović, dr. med.,  

-  Tedenska koordinacija 

gradnje Urgentnega centra   

- Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege  

  Sreda: 
- 8. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota  

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN 

(predavanje in delavnica), 

»Oskrba kronične rane«, 

predavali sta Brigita Kovačec, 

dipl. m. s. in Marija Kohek, 

M.Sc.(AUSTRIJA), dipl. m. s.  

 Četrtek: 
- Stojnica ob Svetovnem dnevu 

ledvic  

     -  Delovni sestanek Skupine  

     za kronične rane 
 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek:  
- Delavnica Higiena rok 

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 

 Torek:  
-  3. seja Skupščine Združenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int.,  

- Nadaljevanje pregleda 

ponudb za Urgentni center na 

Ministrstvu za zdravje, 

strokovni direktor prim. asist. 
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Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. 

- Delavnica – naročanje 

preiskav in odvzem krvi – BD  

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Malabsorbcijski sindrom« 

predavala  bo Katja Režonja, dr. 

med., (predavalnica na 

Otroškem odd.) 

- Tedenska koordinacija 

gradnje Urgentnega centra 

(mala sejna soba V. nadst. Krg. 

bloka)  

- Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege 

(šola za starše III. nadst. Gin. – 

porod. odd.) 

  Sreda: 
- 3. seja poslovnega odbora 

konzorcija za nabavo avtobusa 

za odvzem krvi na terenu, 

direktor Bojan Korošec, dr. 

med., spec. int.  

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN  

»Obvezilni material«, predavala 

bo predstavnica Tosame 

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 

 Petek: 
- 3. zbor članov in strokovno 

srečanje Združenja direktorjev 

slovenskih bolnišnic,  direktor 

Bojan Korošec, dr.med., spec. 

int.,   

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             442 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2159 

5,30          4,37 

ŠT. NOVOROJ:                 12          

DOJ. MATERE:                                         9 

                     

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

Misel  
 

Ljudi ne vznemirjajo stvari, ampak 

mnenja, ki jih imajo o stvareh. 
 

Blaise Pascal 

 

 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si:  

http://www.sb-ms.si/

