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                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 13                             DATUM :  14.09.2015                                          Štev.: 686

TRIGLAVSKI TEK 

- donacijska sredstva 

 

V soboto 12. 9. 2015 je bila na Brdu 

pri Kranju prireditev Triglav tek. 

Zavarovalnica Triglav je podarila 4 

slovenskim porodnišnicam donacijo 

v višini 10 000,00 EUR.  Donacije 

so podelili ginekološkim oddelkom 

bolnišnic Novo mesto, Slovenj 

Gradec in Murska Sobota ter 

porodnišnici Kranj.  

S tem lepim dejanjem je 

Zavarovalnica Triglav izpričala 

svojo druţbeno odgovornost.  

Na prireditvi Triglav tek je 

sodelovalo več kot 2000 tekačev, 

tekli so od 2 km do 10 km. Teka na 

10 km sta se udeleţila tudi prim. 

mag.  Zdravko Roškar, dr. med., 

spec. in Darko Rajtman, dr. med. 

Prireditev v lepem vremenu so 

popestrili tudi številni slovenski 

športniki  Olimpijci: Prevc, Tepeš, 

Fabjanova, Fak, Petek.  

Zahvaljujemo se Zavarovalnici 

Triglav za plemenito dejanje 

donacije in za lepo prireditev v 

soncu pod Storţičem.  
 

Bojan Korošec,dr.med.spec.inter. 

direktor 

 

 

10. BOLNIŠNIČNE IGRE NA 

OTOČCU 

 

V soboto 12. septembra se nas je 20 

zaposlenih iz bolnišnice Murska 

Sobota udeleţilo 10. bolnišničnih 

iger, ki so se odvijale na Otočcu. V 

prelepem in vročem ambientu na 

Dolenjskem smo se, med več kot 

400 udeleţenci, iz 18 zdravstvenih 

zavodov, pomerili v številnih 

športih. Mi smo barve 

murskosoboške bolnišnice zastopali 

v šestih različnih. V odbojki 

(ţenska ekipa) in nogometu (moška 

ekipa) smo letos oboji izpadli s 

tesnim rezultatom, v tekmah za 

polfinale (uvrstitev na mestih od 5. 

do 8.). Najvišjo stopničko, z 

osvojitvijo najţlahtnejšega odličja v 

tenisu, je uspelo ponovno osvojiti 

Alenu Kelemenu. Po končanem 

tekmovalnem delu smo bili priča 

pogostitvi z večerjo ter prijetni 

glasbi v ţivo, ob kateri smo veselo 

zaplesali. Povratek z avtobusom 

domov v jutranjih urah je bil 

nekoliko manj bučen. Tako se ob 

koncu polni prelepih in pozitivnih 

vtisov zahvaljujemo vsem, ki so 

kakorkoli pomagali pri odlični 

organizaciji in izvedbi iger in uspeli 

ohraniti tradicijo druţenja 

zdravstvenega osebja tudi na 

športnih igriščih, še posebej ge. 

Miri Retelj, direktorici novomeške 

bolnišnice ter vodstvu naše 

bolnišnice, ki nam je udeleţbo 

omogočilo. Še enkrat hvala vsem za 

zares srčne in poţrtvovalne 

predstave ! 

 
Ekipa murskosoboške bolnišnice 

 

 

RDEČI NOSKI 

PRINAŠAJO DOBRO 

VOLJO IN POGUM  - 

OTROŠKI ODDELEK 

 

 
V sredo 9.9.2015 so  Rdeči noski, 

klovni zdravniki in Lek, član 

skupine Sandoz, slavnostno odprli 

začetek prvih rednih obiskov 

klovnov zdravnikov na otroškem 

oddelku Splošne bolnišnice Murska 

Sobota. Prvi obisk so Rdeči noski 

izvedli ţe takoj  zjutraj in spravili v 

dobro voljo ves otroški oddelek.  

 »Skrb naše bolnišnice ni samo 

izpolnjevanje bolnišničnega 

programa in strokovnost dela, 

ampak tudi večja humanizacija 

našega dela. To je posebej 

namenjeno našim najmanjšim 

bolnikom, zato z veseljem 

pozdravljamo Rdeče noske, ki 

prinašajo dobro voljo in pogum 

bolnikom in zdravstvenim 

delavcem. Dosedanje obiske Rdečih 

noskov v naši bolnišnici so bolniki 

in zaposleni zelo dobro sprejeli. 

Hvala Rdečim noskom za njihovo 

plemenito delo, s katerim naše male 

bolnike ponesejo v svet domišljije, 

jim krajšajo dolge bolnišnične 

dneve in odvrnejo njihove misli od 

bolezni ter tako lajšajo celo 

bolečino,« je povedal Bojan 

Korošec direktor Splošne bolnišnice 

Murska Sobota.   

Vir: Sobotainfo 
 

 

USPOSABLJANJE NA 

DERMATOVENEROLOŠKI 

KLINIKI  

UKC LJUBLJANA 

 

V naši bolnišnici bomo ţe ustaljeno 

zdravljenje venske bolezni, ki se 

izvaja na kirurškem oddelku 

nadgradili z zdravljenjem pod 

ultrazvočno kontrolo z uporabo 

najnovejših kateterskih 

pripomočkov. Izvajali bomo 

sklerozacijo ven, to je oblika 

zdravljenja  pri kateri se v varice 

vbrizgajo sklerozacijska sredstva. S 

tem postopkom se zdravi tako 

velike kot manjše varice in mreţaste 

vene. Zdravljenje bomo izvajali na 

radiološkem oddelku. 
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Kronična bolezen ven je bolezen, ki 

se sama od sebe ne more pozdraviti, 

temveč je napredujoča. Potrebno jo 

je začeti čim prej ustrezno 

obravnavati. Zdravniško pomoč je 

smiselno poiskati takoj, ko na 

nogah opazimo in občutimo prve 

simptome: pekoče, tope bolečine, 

oslabelost, utrujenost, srbenje, 

občutek teţkih nog, nemirne noge 

in mišične krče; in prve znake: 

mreţaste vene ali varice, otekanje 

stopal, gleţnjev in goleni. 

Če se kri s teţavo vrača v srce in 

zastaja v venah imenujemo to 

venska steza. Ta zastoj je posledica 

okvare venskih zaklopk, do katere 

pride zaradi vnetnih procesov na 

stenah ven. Znotraj ven se nahajajo 

zaklopke. Te preprečujejo povratni 

tok krvi. Če zaklopke slabo 

delujejo, kar je lahko posledica 

razširjene vene in se zaklopki več 

ne dotikata, ali pa je zaklopka 

poškodovana zaradi vnetnih 

procesov na venski steni teče kri v 

napačno smer - se spušča od srca v 

noge. Zaradi tega serumska 

tekočina iz ţil uhaja v okoliško 

tkivo in teče proti površini nog. 

 Razširjene in poškodovane vene 

imenujemo varikozne vene ali 

varice.  

Obstaja mnogo vzrokov oz. 

dejavnikov tveganja, zaradi katerih 

se stene ven razširijo.  

Na svetovnem kongresu 

mednarodnega zdruţenja 

flebologov (Union Internationale de 

Phlebologie, WorldCongress in San 

Diego, CA) so poudarili, da je 

dednost  dejavnik tveganja za razvoj 

kronične bolezni ven. Ţenska in 

čeje eden od staršev imel varikozne 

vene, ima trikrat večje tveganje za 

nastanek KBV v primerjavi z osebo, 

ki v druţinski anamnezi nima 

varikoznih ven. Če pa sta oba starša 

imela varikozne vene, je tveganje 

štirikrta večje. 

Ţivljenjske okoliščine, ki 

spodbujajo nastanek varikoznih ven 

so: dolgotrajna stoja, dolgotrajno 

sedenje, izpostavljenost toploti ali 

vročini (pregreti delovni prostori, 

talno gretje, depilacija z vročim 

voskom, izpostavljenost soncu, 

prevroče kopeli,..), hormonske 

spremembe,.. 

Z Joţico Jakob, dipl.med.sestra sve 

se udeleţile  štiridnevnega 

usposabljanja na 

Dermatovenerološki kliniki UKC 

LJ, pod vodstvom predstojnice 

asist. Tanje Planinšek Ručigaj, dr. 

med., svetnice, ki nama je 

predstavila delo v kliniki, pomen 

preventive pri kroničnem obolenju 

ven, postopek sklerozacije, 

predvsem pa pomen kompresijskega 

povijanja ven po posegu. 

 
Sanja Andrejč, dipl. med. sestra  

Odd. za radiologijo 

 
 

Število bolnikov na op. posegu za 

mesec januar- avgust 2015 

 

V obdobju januar - avgust 2015 je 

bilo v naši bolnišnici na op. poseg 

9.455 pacientov, od tega 3.784 v 

COB-u in 5.671 v oddelčnih op. 

dvoranah. Skupno se je število 

pacientov na op. posegu glede na 

lansko enako obdobje zmanjšalo za 

353 pacientov (ind. 96,4), od tega se 

je število operacij v COB-u 

zmanjšalo za 31 operacij in za 322 

operacij v oddelčnih op. dvoranah.  

V primerjavi z lanskim obdobjem 

januar - avgust so indeksi realizacije 

sledeči: ginekološko-porodni 

oddelek - ind. 88,2, kirurgija – ind. 

99,1, ORL  - ind. 79,8 in očesni 

odd. – ind. 118,8. 

 

Poraba zdravil in MPM 

(medicinsko potrošni material) od 

1.do 21.avgusta 2015 

 

Poraba zdravil je znašala 

345.677,88€ in je pod planom za 

23,1% oz. za 103.822,60€. Od tega 

so stroški bioloških zdravil 

listaA(LZM znašali 22.443,67€ in 

sicer v internistiki v znesku 

3.127,47€, urološki amb. 18.742,77 

in gin.amb. 103,91€; lista B skupno 

48.683,07€ in sicer v internistiki 

41.471,97€ in COB očesni 

7.211,10€. 

- Plan porabe je preseţen v 

 kirurgiji (ind.114,8),  COB oče 

(ind.101,7), ORL (ind.113,0), RTG 

(ind.117,9), neg.odsek (ind.100,4), 

prosektura (ind.133,5), 

prehr.sl.(ind.147,3), pralnica 

(ind.148,1) in čistilna ekipa 

(ind.361,8), na vseh ostalih 

oddelkih so stroški pod planom.. Na 

vseh ostalih oddelkih je poraba pod 

planom. 

Podatki po skupinah kaţejo: 

- plan porabe zdravil je preseţen 

 na:  pulmologiji (ind.101,7), 

kirurgiji (ind.130,2),   ORL 

(ind.123,6), fizioterapija 

(ind.124,7), sterilizaciji (ind.161,1), 

RTG (ind.148,3),  prosektura 

(ind.205,0), vzdrţevanje 

(ind.1.502,1) in čistilna ekipa 

(ind.599,5), na vseh ostalih 

oddelkih so stroški pod planom. 

Skupni indeks zdravil znaša 85,2; 

- poraba MPM je nad planom na:  

ginekologiji (ind.105,7), COB oče 

(ind.259,48), COB orl (ind.120,94), 

RTG(ind.110,7), neg.odsek 

(ind.118,3), prehr.sl.(ind.176,7) in 

pralnici (ind.178,6) , na vseh ostalih 

oddelkih so stroški pod planom. 

Skupni indeks MPM znaša 69,94; 

- poraba pri ostalem materialu je 

 nad planom na: pulmologiji 

(ind.101,7), ORL (ind.143,4), 

fizioterapiji (ind.514,4), RTG 

(ind.103,9),  (ind.PBZ 

(ind.144,5),neg.odsek (ind.152,3), 

prosektura (ind.158,0) in čistilna 

ekipa (ind.301,0), na vseh ostalih 

oddelkih so stroški pod planom. 

Skupni indeks ostalega materiala 

brez zdravil in MPM znaša 66,0. 

 
Edita Horvat, strokovna sodelavka 

Služba za zdr.ekonomiko plan in analize: 

 

 

Realizacija fizičnega obsega za 

obdobje  januar - avgust 2015 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar-avgust 2015. 

Upoštevan je plan, ki temelji na 

predlogu prestrukturiranja, ki je 

usklajen z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS), 

čakamo še soglasje Ministrstva za 

zdravje. 

Podatki po fakturiranju za obdobje 

januar - avgust kaţejo sledeče: 
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 realiziranih je bilo 11.869 SPP-

jev po pogodbi z ZZZS  

oziroma 16.150,01 obteţenih 

primerov. Sezonski plan 

primerov je v obdobju januar-

avgust 2015 izpolnjen 104,0-

odstotno, (458 SPP-jev nad 

dogovorjenim planom). 

Povprečna uteţ je 1,36.  Je 

višja, kot nam jo priznava 

ZZZS v pogodbi (1,28), prav je 

tudi višja kot interno 

zastavljena ciljna uteţ (1,35).  

 Prospektivni program NI 

doseţen pri naslednjih 

programih: operacija nosu in 

grla (ind. 98,1) operacija 

hrbtenice (ind. 92,0), 

hipertrofija prostate (ind. 96,0) 

odstranitev OSM (ind. 79,5),  

porodi (ind. 98,6) in operacija 

stopala (ind. 70,0) ; 

 Program (NOD) doječih mater 

je doseţen 58,3-odstotno, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku  je preseţen za 

27,4 %; 

 

 Program PBZ je izpolnjen 

105,7-odstotno (174 neakutnih 

BOD-ov je nad obdobnim 

planom), program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 110,7-

odstotno (467 neakutnih BOD-

ov je nad dogovorjenim 

planom); 

 Program do ZZZS v 

specialistično ambulantni 

dejavnosti NI  izpolnjen  v:  

- internistični spec. amb.  

(ind. točk 88,6; ind. obiskov 

92,7), 

- kardiološka amb. (ind.  

točk 91,1; ind. obiskov 

88,9), 

- gastroenterološka amb. 

 (ind. točk 88,9; ind. 

obiskov 81,9), 

- tireološki amb. (ind. 

 točk 65,4; ind. obiskov 

96,1),  

- revmatološka amb. (ind. 

 točk 97,3; ind. obiskov 

88,1), 

- infektološka amb. (ind.  

točk 79,6; ind. obiskov 

79,4),  

- kirurške spec. amb. 

 (ind. točk 87,6; ind. 

obiskov 96,6), 

- ORL ambulanta (ind.  

točk 95,8; ind. obiskov 

93,8), 

- pediatrične ambulante 

 (ind. točk 93,9; ind. 

obiskov 94,8), 

- rentgenologija (ind. 

 97,9) 

- ultrazvok (ind. 91,0), 

- mamografija (ind.  

97,9). 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni.  

Realizacija storitev v specialistično 

ambulantni dejavnosti je sledeča: 

 KRG/ rektoskopija (E0396) 

 – ind. 80,7;   

 OČ/ operacije sive mrene – 

 ind. 95,9 (manjka 32 primerov 

do obdobnega plana);    anti 

VEGF terapija z intravitrealno 

aplikacijo zdravila (E0420) – 

ind. 66,1. 

 GIN/ diagnostična 

 histeroskopija  in 

histeroskopske operacije – ind. 

88,6; medikamentozni splav – 

ind. 100,8. Realizacija 

medikamentoznega splava je 

plačana v celoti ne glede na 

dogovorjen plan. 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah, ki so bile 

prenesene iz akutne bolnišnične 

obravnave 1. 9. 2011, so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 program CT-ja JE izpolnjen, saj 

 je indeks 103,4 oz. 80 preiskav je 

nad planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 105,8), program MR-ja JE 

prav tako preseţen, ind. je 100,8 oz. 

31 preiskav je nad planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

obdobja je indeks 117,4). 

V primarni dejavnosti program v 

ginekološkem dispanzerju ni 

izpolnjen (ind. 99,9).  Plan 

ginekološkega dispanzerja 

trenutnoše vedno temelji na lanski 

pogodbi z ZZZS. 

Pri fizioterapiji je indeks realizacije 

uteţi glede na plan 113,5, indeks 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, pa je 103,9 in je tako 

obdobni plan izpolnjen oz. 

preseţen. 

Pri fiziatriji je realizacija precej pod 

planom, indeks točk je namreč 50,6,  

indeks primerov pa 56,4.  

Indeks realizacije dializ (do ZZZS) 

znaša 106,1  (459 dializ je nad 

planom). 

Spremljajo se tudi prvi in kontrolni 

pregledi oz. obiski, ker je 

preseganje prvih pregledov s strani 

ZZZS plačano do višine 10% 

preseganja plana. 

 
               Izidor Lebar, strokovni sodelavec 

                                                                        

Služba za zdravstveno ekonomiko,  

plan in analize 

     

 

ROMANJE V MEDJUGORJE 
 

 

Minuli vikend smo se medicinske 

sestre in tudi ostali naši sodelavci  

pod okriljem DMSZTB Pomurja 

udeleţili ţe tradicionalnega srečanja 

in druţenja v Medjugorju. 

V teh časih krize in preizkušnje, 

smo spet našli nekaj notranje moči 

in miru, kar nam bo pomagalo pri 

našem delu z bolniki, obiskali smo 

Majčino selo, komuno Cenacolo in 

se spomnili z lepimi in dobrimi 

mislimi vseh sodelavcev v 

bolnišnici.  

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdr.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gosta radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« sta  

bila prim. asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec. anest. z rea. – 

strokovni direktor in mag. 

Marija Zrim, dipl. m. s. – vodja 
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zdravstvene nege za področje 

kirurških dejavnosti;  tema 

oddaje  »Kaj morajo bolniki 

vedeti ob odprtju Urgentnega 

centra v Murski Soboti« 

 Sreda:  
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Okuţbe povezane z 

zdravstvom (OPZ)«, predavala 

sta mag. Emil Pal, dr. med. 

spec. inf. - ZOBO in Marija 

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

s. - SOBO  

-  Rdeči noski prinašajo 

dobro voljo in pogum  - Otroški 

oddelek  

 Četrtek: 

- Delovni sestanek Skupine za 

kronične rane  

 Petek: 

-  Delavnica Higiena rok  
 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek: 
- Bolnišnično proščenje –  

praznik povišanja Sv.  kriţa – 

bolnišnična kapela 

 Sreda:  
- Otvoritev Urgentnega centra   

 Sobota: 
-  Dan odprtih vrat  Urgentnega 

centra   
 

 

 Tajništvo: 

Darja Cigüt 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             374 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1875 

5,30          4.55 

ŠT. NOVOROJ:                14               

DOJ. MATERE:                                        7            

                     

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

Misel  
"Nasmeh nas nič ne stane, vendar 

čudežno deluje.  

Obogati tistega, komur je 

namenjen, 

in ne osiromaši tistega, ki ga 

poklanja." 

(neznan avtor) 

 

 
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/

