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Spoštovane sodelavke in 

sodelavci! 

 

V minulih dneh je v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota potekala 

akreditacijska presoja po 

Mednarodnem Akreditacijskem 

Standardu za Zdravstvene 

Organizacije – AACI. Obenem je 

potekala tudi presoja skladnosti 

sistema vodenja kakovosti s 

standardom ISO 9001. Mnenja 

presojevalcev je bilo, da dosegamo 

visoke standarde na področjih 

obvladovanja tveganj, upravljanje 

transfuzije krvi in delovanja 

bolnišničnega transfuzijskega 

odbora, upravljanju s kadri ter 

vzdrževanju medicinskih aparatur in 

prostorov. Odličen rezultat izkazuje 

tudi uradno poročilo, ki smo ga že 

prejeli. Ob tem vam želim izreči 

zahvalo za vaše požrtvovalno delo 

in vaš prispevek k temu, da smo 

ocenjeni tako dobro. 

Delo, ki ga opravljamo, je timsko. 

Vsak izmed nas je izredno 

pomemben in nepogrešljiv del tega 

tima. Le kot tim smo lahko tudi 

uspešni. In kot tim smo v zadnjih 

letih naredili velik razvoj na 

strokovnem, kadrovskem in 

poslovnem področju. Kljub temu pa 

že nekaj časa čutim nezadovoljstvo 

med vami, drage sodelavke in 

sodelavci. To nezadovoljstvo se 

kaže v anonimkah, ki jih 

prejemamo, širjenju nestrpnih 

komentarjev po spletu in celo 

izražanju nezadovoljstva pod 

imenom nekoga drugega.  

Izražanje nezadovoljstva je povsem 

legitimna možnost vsakega 

posameznika, da opozori na 

morebitne nepravilnosti ali 

nezadovoljstva. In vsako izražanje 

nezadovoljstva mora voditi k 

odpravi morebitnih napak, k 

napredku, skupnemu razvoju. Zato 

vam želim jasno sporočiti, da smo 

kot vodstvo te ustanove odprti za 

reševanje vseh težav, če so vzroki 

nezadovoljstva seveda notranji – 

bolnišnične oziroma oddelčne 

narave in jih lahko odpravimo v 

bolnišnici, s predstojniki, z glavno 

medicinsko sestro, z vodstvom 

bolnišnice. 

Če pa so vzroki nezadovoljstva 

sistemske narave - na državnem 

nivoju in so posledica upoštevanja 

ZUJF-a in podobnih predpisov, ki 

jih kot javna ustanova moramo 

upoštevati, je tovrstna 

nezadovoljstva potrebno reševati s 

pristojnimi inštitucijami, kot so 

zbornica, sindikati, RSK, pristojno 

ministrstvo in drugimi.  Na 

sistemska pravila žal nimamo 

vpliva in jih ne moremo 

spreminjati. Zato je predvsem zelo 

nekonstruktivno tovrstna 

nezadovoljstva izražati z 

anonimkami, s širjenjem slabe volje 

med sodelavce, tudi neresnic. 

Verjamem, da bomo tudi te 

neprijazne čase prebrodili skupaj in 

se kmalu skupaj veselili novih 

uspehov. 
Bojan Korošec 

direktor  

 

5. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota 

 
Seja strokovnega sveta je bila v 

četrtek 9.4.2015. Po pregledu in 

potrditvi zapisnika je ga. mag. 

Zdenka Gomboc  pod točko 2 

Kakovost v zdravstvu prisotne 

seznanila z ugotovitvami notranjih 

presoj ISO standarda in prvimi 

ugotovitvami mednarodnih 

presojevalcev standarda AACI. Prvi 

vtisi so zadovoljivi. Zapisnik bomo 

prejeli v roku 14 dneh.   

Zapisi  notranjih presoj so bili 

posredovani odgovornim, od katerih 

se pričakuje, da realizirajo 

korektivne ukrepe. 

  Sprejet je bil naslednji sklep: 

Strokovni svet se je seznanil z 

ugotovitvami notranjih presoj in 

načelnimi ugotovitvami zunanje 

presoje. Notranje presoje bomo 

izvajali med letom po programu, ki 

ga pripravijo odgovorni za 

kakovost. 

Pod točko 3 Predpisovanje 

protimikrobnih zdravil je mag. Pal 

najprej predstavil konkretna 

izhodišča za smiselno rabo 

protimikrobnih zdravil. V 

nadaljevanju je porabo le-teh 

predstavil po posameznih oddelkih. 

Predstavitev  mag. Pala bo priloga 

zapisnika prav tako je bilo sprejeto, 

da se bodo podrobnejši podatki 

predstavili po posameznih oddelkih.  

Zaključki: 

- antibiotik da/ne? 

viroza/kolonizacija 

- beležiti na terapevtskem listu 

- mikrobiološke preiskave 

- deeskalacija – preklop na per os 

terapijo 

- trajanje /odmerek/ interval 

- optimizirati kirurško profilakso 

– običajno 1 odmerek; 

dokumentacija 

- racionalizirati rabo 

karbapenemov 

- kombinacije protimikrobnih 

zdravil 

- kinoloni KRG – spremljati  

- KOPB! – mnogo preveč se 

pisalo antibiotikov 

Mag. Premuš je predstavila porabo 

protimikrobnih zdravil s finančnega 

vidika po oddelkih in po 

posameznih zdravilih, primerjavo 

cene dnevne terapije znotraj enakih 

terapevtskih skupin…  Predstavitev 

bo priloga zapisniku. Podrobnejši 

podatki se dobijo pri mag. Premuš v 

lekarni bolnišnice. 

V nadaljevanju je g. Iztok Štrumbelj 

predstavil posamezne okužbe in 

način zdravljenja.  Prav tako je 
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predstavil novo napotnico za 

preiskavo urino kultur.  

Nova napotnica bi se naj objavila na 

intranetu in se uporabljala od 

15.4.2015 naprej.  

Sprejet je bil naslednji sklep: Pri 

vzorcih hemokultur je pomemben 

ustrezen volumen, zato je potrebno 

jemati 2 krat 2 vzorca krvi. Skupina 

za rabo antibiotikov bo pregledala 

veljavne smernice in jih po potrebi 

dopolnila.  

Termine predstavitve po 

posameznih oddelkih naj 

predstojniki koordinirajo z mag. 

Palom.  

Predstavitve priloga k zapisniku. 

Pod točko 4 Nadzor nad porabo 

zdravil in predpisovanje 

laboratorijskih preiskav je bila 

predvsem izpostavljena zahteva, da 

je znotraj oddelkov potrebno 

izvajati več nadzora glede 

zaračunavanja zunanjih 

laboratorijskih preiskav. V zvezi s 

tem je bil izpostavljen tudi problem 

podpisovanja računov v ciklonu.  

Sprejet je bil sklep: finančno službo 

se zaprosi za konkretnejša izhodišča 

glede podpisovanja računov v 

sistemu ciklona.  

 
Zapisala: 

Jožica Viher, 

Strokovni direktor 

Prim.asist.Daniel Grabar,dr.med.spec.anest. 

 

 

 

ZAHVALA 
 

Iskreno se zahvaljujem za 

pripravljenost sprejeti, seveda 

zraven naših študentov, še študente 

iz Pule. Študenti so bili ponovno 

prezadovoljni in navdušeni nad 

našim sprejemom, 

profesionalnostjo, urejenostjo in 

človeško toplino. 

Hvala vsem, ki so kakorkoli pri tem 

pomagali, prosim prenesite zahvalo 

mentorjem. 

 
izr.prof.de. Danica Železnik 

Predstojnica ECM 

 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
 Ponedeljek:  
     - Gost radijske oddaje Murskega 

     vala »Za zdravje«  je bil  Robert 

     Golob, dr.  med., zdravnik 

     specializant kirurgije, tema 

     oddaje  »Utesnitev živca v 

      predelu roke (zapestja)«. 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Zastrupitve 

z drogami« predavala  je  Edit 

Aladič, dr. med. 

 Četrtek: 
- Sestanek direktorjev vseh 

javnih zdravstvenih zavodov na 

Ministrstvu za zdravje, direktor 

Bojan Korošec, dr.med., spec. 

int.   

- 5. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota 

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 
 Ponedeljek: 

- Sestanek Komisije za 

obvladovanje bolnišničnih 

okužb (konzilij na Inf. odd.) 

- Delovni sestanek Skupine za 

standarde (knjižnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 

 Torek:  
-Strokovno pediatrično srečanje 

na temo: »Motnje zavesti « 

predavala  bo Nuša Forjanič, dr. 

med. (predavalnica na 

Otroškem odd.) 

 Sreda: 
- 11. seja Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine Združenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije,  direktor Bojan 

Korošec, dr.med., spec. int.   

- Sestanek v zvezi s 

projektom skupnega javnega 

naročanja v zdravstvu na 

Ministrstvu za zdravje  

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Oskrba kronične rane«, 

teoretični in praktični del, 

predavali bosta Brigita 

Kovačec, dipl. m. s. in Marija 

Kohek,M.Sc.(AUSTRIA), dipl. m. s. 

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka)  

 Četrtek: 
- Delovni sestanek Skupine za 

kronične rane (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 
 Petek: 

- Redni letni nadzor s strani 

Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije na 

Otroškem odd.   

- Strokovno predavanje v 

okviru znanstveno raziskovalne 

dejavnosti z naslovom: Uporaba 

ultrazvoka pri ustvarjanju 

strokovnih/raziskovalnih  

člankov v biomedicini, predaval 

bo prof. dr. Daniel Petrovič, dr. 

med. (knjižnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 
 Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             357 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1982 

5,30          5,11 

ŠT. NOVOROJ:                 14          

DOJ. MATERE:                                         9 

                     

  

 

Branko Temlin  

Splošna služba 

 
 

 

Misel  
Če obupaš nad skromnim začetkom se 
spomni, da je tudi hrast - to mogočno 

in veliko drevo - začel kot majhen 
želod, ki je ležal na tleh. 

»internet« 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Naklada 130 izvodov 
  Prispevki  in delo niso honorirani ! 

Modri dirkač vam je tedensko  
dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si:  
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