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EVROPSKA KONFERENCA O 

TRANSPLANTACIJI IN 

TELESNI AKTIVNOSTI 

»Darovanje organov in presaditvena 

dejavnost se soočata z vse bolj 

perečo vrzeljo med zahtevami 

(število pacientov, ki bi jim 

presaditev koristila) in oskrbo 

(število organov živih in mrtvih 

donorjev). 

Darovani organ je neprecenljiv dar. 

V vsaki fazi procesa presaditve 

(darovanje, presaditev, spremljanje) 

so vsi sodeležniki (družba, 

medicinska skupnost, pacienti 

prejemniki) odgovorni za skrbno 

ravnanje z organi.« 

Navedeni misli so povzete po 

predavanju bivšega strokovnega 

direktorja Eurotransplanta in 

izražajo trenutno največjo skrb na 

področju najzahtevnejše sodobne 

veje medicine. Predstavil jih je na 

evropski konferenci o 

transplantaciji in telesni aktivnosti, 

ki je potekala v petek in soboto, 24. 

in 25. julija, v Kremsu ob Donavi v 

Avstriji. V prijetnem sodobnem 

univerzitetnem središču smo se 

zbrali predstavniki več evropskih 

držav in izpostavljali problematiko 

presaditve v evropskem prostoru. 

Osnovna misel je bila sicer 

navezana na zagotavljanje čim bolj 

kakovostnega življenja po 

transplantaciji, je pa  neobhodno 

trčila na problematiko donorske 

dejavnosti, ki jo izvajamo tudi v 

naši bolnišnici. 

Konferenca je potekala v 

predstavitvi sodobnih izsledkov 

koristnosti gibanja za zdravje, 

predvsem med transplantiranimi 

osebami. Zaključne misli so bile 

oblikovane v 5 točkah: 

1. Telesna aktivnost je 

 dokazano koristna za izboljšanje 

zdravja in znižanje umrljivosti 

2. Zdravstveni sistemi morajo 

 v programe vključiti poznavanje in 

zahteve po telesni aktivnosti  

3. Svet Evrope mora v svoje 

 resolucije vključiti potrebo po 

telesnih aktivnostih 

4. Gibanje je zdravje in 

 zdravje je gibanje, sta vodili, ki ga 

moramo izpostavljati vsi 

zdravstveni delavci. 

      5.   Gibanje je zdravje –mora 

postati del vsakodnevne zdravniške 

prakse 

Predstavljeni podatki so se dotikali 

tudi naše bolnišnice, vsaj kot del 

širše slovenske in evropske 

donorske dejavnosti. Izredno dobri 

podatki za leto 2013 se izgubljajo v 

popolni sivini letošnjega leta na 

področju donorske dejavnosti. Ta se 

v sodobnih evropskih medicinskih 

centrih celo izpostavlja kot eno od 

meril kvalitete zdravstvene 

ustanove. Tako je bil predstavljen 

primer nemške ugledne ustanove, 

kjer so razmere izboljšali z 

natančnim analiziranjem vsake 

smrti pacienta z možgansko 

krvavitvijo in dosegli visoko 

stopnjo doniranja organov s 

povprečno starostjo donirancev 

preko 73 let.  

Predstavljeni podatki obvezujejo 

tudi vse zdravnike naše bolnišnice 

in nas predjesenskimi meseci 

postavljajo pred nov izziv, kako se 

lotiti ene od najzahtevnejših 

dejavnostih naše bolnišnice. Kot 

rečeno, skrb za organe umrlega, ki 

jih je možno presaditi, pomeni skrb 

za vsaj 7 oseb, ki bodo brez teh 

organov zagotovo utrpeli veliko 

škodo za zdravje ali celo umrli. Vse 

zdravnike, ki sodelujejo v procesu 

oskrbe pacientov z možgansko 

patologijo, povezano z darovanjem, 

izzivam k iskanju rešitev, da bo tudi 

naša bolnišnica ostala vsaj v krogih 

sosednjih manjših bolnišnic, ki nas 

v zadnjih mesecih na tem področju 

dobesedno prehitevajo. V 

preteklosti smo že dokazali, da smo 

sposobni in znamo tudi na tem 

področju delati strokovno, 

požrtvovalno in kakovostno.  

Konferenca je ob soočenju z novimi 

dejstvi, ob kvalitetni strokovni 

pridobitvi, omogočila tudi 

povezovanje z uglednimi 

strokovnjaki bližnjih držav, ki nam 

bodo v prihodnje zagotovo koristila 

pri nadgrajevanju lastnega dela in 

tudi predstavitvi naše dejavnosti v 

širšem prostoru. Za predstavnike 

naše bolnišnice je bila tudi 

pomembna ugotovitev, ko so nas 

sodelujoči opogumljali na 

nadaljevanje organiziranja 

strokovnih aktivnosti ob evropskem 

dnevu darovanja in transplantacij. 

Ob vsem dogajanju na konferenci 

smo tudi našli nekaj priložnosti za 

dogovor o organiziranju ponovnega 

strokovnega srečanja, 1. in 2. 

oktobra 2015 v našem okolju. 

Transplantacijski koordinator SB MS, 

Prim.asist. Daniel Grabar, 

dr.med.,spec.anest.z reanim. 

 

 Poraba zdravil in 

medicinsko potrošnega 

materiala (MPM) v 

obdobju januar – junij  

2015 

 

Stroški zdravil in MPM so znašali v 

obdobju januar – junij 2015 

4.186.390,98€ in so višji kot v 

lanskem letu  za 591.886,61€ (ind. 
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116,5). Poraba jan - jun 2015 je  

nad planom (z  upoštevanjem 

bioloških zdravil) za 590.387,64€ 

(ind. 116,4).  

Stroški so glede na lansko obdobje 

nižji na: ginekologiji (ind.92,6), 

ORL (ind.80,2), fiziot.(ind.66,1), 

sterilizaciji (ind.88,1),  citologiji 

(ind.92,1), centr.lab.(ind.98,0), PBZ 

(ind.96,1),prosektura (ind.97,0),  

prehr.sl. (ind.94,2),  pralnici 

(ind.78,8), vzdrževanju (ind.73,1) in 

čistilna ekipa (ind.97,0). Na vseh 

ostalih oddelkih je poraba presegla 

porabo lanskega istega obdobja. 

Ob upoštevanju plana je v obdobju 

januar – junij 2015 poraba nižja pod 

planom na:    ortopediji (ind. 27,7),  

okulistiki (ind.16,2), fizioterapiji 

(ind.71,9),  sterilizaciji (ind.96,0), 

citologiji (ind.99,6), vzdrž. 

(ind.69,8) in čistilni ekipi 

(ind.84,0). Na vseh ostalih oddelkih 

je poraba presegla planirano porabo 

obdobja. 

Največji delež v porabi bolnišnice 

so imeli: interni oddelek (23,4%), 

COB (13,45%), odsek dializ 

(10,49%) in centralni laboratorij 

(9,921%). Največji strošek 

predstavljajo zdravila (27,58%), 

MPM (18,08%) in material za 

diagnostiko (11,16%).  

Glede na lansko enako obdobje smo 

potrošili manj   šivalnega materiala 

(ind.91,5), kemikalij (ind.93,6),  

stroški in storitve (ind.78,5), 

diagnostika (ind.97,9), pri vseh 

ostalih skupinah pa so bili stroški 

višji:   zdravila z biološkimi 

(ind.115,9), obvezilni material 

(ind.112,2), MPM (ind.114,1), 

dializa A(ind.113,5), dializa B 

(ind.346,8),  RTG mat(ind.213,5),  

lab.material (ind.116,3),  leče 

(ind.107,0), razkužila (ind.126,4) in 

embalaža (ind. 113,9). 

 Odsotnosti zaposlenih v  obdobju 

januar - junij  2015 

V  obdobju  januar – junij 2015  je 

bilo od  965,1  zaposlenih iz ur 

povprečno mesečno odsotnih 221,7 

zaposlenih iz ur, kar predstavlja 

23% odsotnost. Število zaposlenih 

iz ur je večje glede na isto obdobje  

januar-junij  2014 za 20,2 

zaposlenih iz ur. Število odsotnosti 

se je povečalo iz 201,5  na 221,7 

zaposlenih iz ur. 

 Najpogostejši vzroki odsotnosti so 

bili: 

1. letni dopust (povprečno 

 mesečno odsotnih 100,0 zaposlenih 

iz ur, 10,4% delež v vseh urah), 

2. boleznine (povprečno mesečno 

 odsotnih 55,4 zaposlenih iz ur, 

5,7% delež v vseh urah),  

3. porodniški dopust (povprečno 

 mesečno odsotnih 32,9 zaposlenih 

iz ur, 3,4% delež v vseh urah), 

4. specializacija (povprečno 

 mesečno odsotnih 22,7 zaposlenih 

iz ur, 2,4% delež v vseh urah), 

5. strokovna izpopolnjevanja 

 (povprečno mesečno odsotnih 7,5 

zaposleni iz ur, 0,8% delež v vseh 

urah), 

6. študijski dopust – podiplomski 

 študij (povprečno mesečno 

odsotnih 2,0 zaposleni iz ur, 0,2% 

delež v vseh urah) 

7. drugi vzroki. 

Odsotnosti zaradi boleznin in 

poškodb so se v primerjavi z 

lanskim enakim obdobjem povečale 

za 10,5% oziroma iz 51.623  na 

57.064 ur (razlika 5.441 ur ). 

Povečale so se ure za boleznine do 

30 dni (ind.117,9), boleznine nad 30 

dni (ind.119,7), nesreče pri delu do 

30 dni (ind.265,8) in   nega bolnika 

na domu (ind.115,4), ostale 

odsotnosti zaradi boleznin ali 

poškodb so se zmanjšale.  

Delež boleznin in poškodb v vseh 

opravljenih urah znaša 5,7%. 

 

 Število bolnikov na op. 

posegu za mesec januar- 

junij 2015 

V obdobju januar - junij 2015 je 

bilo v naši bolnišnici na op. poseg 

7.279 pacientov, od tega 3.042 v 

COB-u in 4.237 v oddelčnih op. 

dvoranah. Skupno se je število 

pacientov na op. posegu glede na 

lansko enako obdobje zmanjšalo za 

322 pacientov (ind. 95,8), od tega se 

je število operacij v COB-u 

zmanjšalo za 26 operacij in za 296 

operacij v oddelčnih op. dvoranah.  

V primerjavi z lanskim obdobjem 

januar - junij so indeksi realizacije 

sledeči: ginekološko-porodni 

oddelek - ind. 87,7, kirurgija – ind. 

98,6, ORL  - ind. 78,2 in očesni 

odd. – ind. 117,0. 

 
Služba za zdr.ekonomiko plan in analize: 

Edita Horvat 

 
 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
 Četrtek: 

- sestanek o poteku adaptacije 

prostorov intenzivne terapije – str. 

dir.. predstojnica INT.     odd., 

predstojnica Odd. za periop. med., 

odg. m. s. na Odd. za periop. med., 

vodja TVS; 

- sestanek – vzorčna pravila – pom. 

dir. za PZ. vodja FRS, vodja PKS, 

pravnik, SOBO,     vodja  spl. 

službe;  

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 
 Ponedeljek: 

- Gostja radijske oddaje Murskega 

vala »Za zdravje«  bo asist. Alenka 

Premuš Marušič,   mag. farm., 

spec.  

 
 Tajništvo: 

Metka Kuhar 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             330 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1801 

5,30          5,19 

ŠT. NOVOROJ:                21               

DOJ. MATERE:                                         11             

                     

Branko Temlin  

Splošna služba 

 
Misel  

 
Če bi rad bil prvak, se bori rundo več. 

 
James J. Corbett 

 

 

 
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/
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