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6. Pomurski simpozij o 

kronični rani z 

mednarodno udeleţbo 
 

 
 
Splošna bolnišnica Murska Sobota  

je v sodelovanju s Strokovnim  

društvom  medicinskih  sester, 

babic in zdravstvenih  tehnikov 

Pomurja  v petek, 16. 10. 

organizirala  » 6. Pomurski 

simpozij  o kronični rani » v hotelu 

Vivat v Moravskih Toplicah. 

Udeleţilo se ga je 180 slušateljev, 

zdravstvenih delavcev, zdravnikov, 

medicinskih sester in drugih  iz vse 

Slovenije in tudi tujine. Izjemno 

številna udeleţba je pokazala, da so 

izbrane teme še kako aktualne. 

Tokrat je simpozij z mednarodno 

udeleţbo potekal pod naslovom 

KRONIČNA RANA IN VPLIVI 

OKOLJA NA CELJENJE, tako so 

bili  rdeča nit simpozija vplivi 

okolja na celjenje kroničnih ran, s 

poudarkom vloge klinične prehrane 

in vpliva prehranjenosti na nastanek 

in celjenje ran, o čemer se doslej v 

strokovnih krogih ni dovolj 

govorilo. 

Tudi letos so na simpoziju s svojimi 

prispevki  aktivno sodelovali  člani 

Delovne skupine za oskrbo 

kroničnih ran iz Splošne 

bolnišnice Murska Sobota ter 

strokovnjaki iz Slovenije in 

tujine; Švedske, Hrvaške,  in 

Banja Luke. Posebej nas veseli, da 

sta se na naše povabilo odzvala tudi  

Ruth Winblad iz Švedske, ki se 

aktivno ukvarja z raziskovanjem na 

tem področju in doc. dr. Dubravko 

Huljev iz Zagreba, sekretar 

EWMA, predavateljice 

medicinske sestre s prispevkom, 

ki ga je predstavila asist. Štefica 

Mikšić, mag.med.tech.  iz 

Medicinske fakultete iz Osijeka, 

primarij dr. Aleksander Gajič iz 

Banja Luke s svojimi sodelavci in 

mnogi naši sodelavci iz bolnišnice 

in ostali slovenski strokovnjaki.  

Simpozij je bil multidisciplinaren, 

saj so bili  predavatelji različnih 

strok; zdravstvene nege, medicine, 

farmacije, ţivilske tehnologije in 

psihologije.  

Zaključki simpozija so bili, da je 

timski pristop pogoj za  reševanje 

problemov diagnostike in 

zdravljenja ter rehabilitacijo 

bolnikov po uspešnem zdravljenju 

je zagotovilo za popolno obravnavo 

kroničnih ran. 

Zelo pomembno je sprotno in 

nenehno izobraţevanje vseh članov 

tima, kakor tudi edukacija 

bolnikov in njihovih svojcev, kar je 

bilo mnenje vseh udeleţencev na 

simpoziju. Pomembno je najti 

načine za izboljšanje zdravstvene 

prakse, zato je pomembno, da se  

povezujejo strokovnjaki, ki delajo 

na tem področju tako doma kot v 

tujini. Po predavanju Renate Pleh, 

univ. preh. inţ. ţiv. tehn., dr. Irene 

Sedaj, univ. preh. inţ. tehn., ter 

Gorana Larnsaka , dr. med., spec. 

anest., pa se je razvila zanimiva 

razprava, ki je izoblikovala predlog, 

da bi vsaka bolnišnica potrebovala 

kliničnega dietetetika. 

Klinični dietetik je samostojni 

strokovni sodelavec in je 

pomemben člen interdisciplinarne 

prehranske obravnave bolnikov. 

Njegove naloge so, da opravi oceno 

prehranskega stanja, 

poda prehransko diagnozo, zastavi 

realne in merljive cilje, predlaga z 

dokazi podprte 

prehranske ukrepe, spremlja in 

vrednoti učinkovitost predlaganih 

ukrepov, po potrebi 

prilagodi oziroma spremeni 

prehranski načrt ter izobraţuje 

bolnike in svojce.  

Zanimive raziskave so na področju 

oskrbe ran v bolnišnici izvedli naši 

sodelavci iz bolnišnice; Tadeja 

Hajdinjak, dipl. m. s, Tanja 

Kukovec, dipl. m.s. in Darja 

Hoheger, ZT skupaj z Ivanom 

Prelogom, dr. med. spec 

infekologom raziskavo o delu 

ambulante za oskrbo ran, Brigita 

Kovačec, dipl. m. s. o 

pomanjkljivosti pri  izvajanju 

preventive in kurative na področju 

RZP v naši bolnišnici in Marija 

Kohek, dipl. m.s. ter mag. Marija 

Zrim o znanju in poznavanju 

zdravstvenih delavcev področja 

RZP. Zelo zanimiv v prispevek je 

predstavila Nada Hercan, dipl. m. s. 

iz DSO Rakičan, ki nam je 

predstavila tudi model kongruentne 

nege, ki je večina udeleţencev 

dotlej ni poznala. Osnovni namen 

uvedbe kongruentnega negovalnega 

modela je ustvariti skladnost 

(kongruenco) med horizontalno 

linijo (odnos med osebjem in 

stanovalci) in vertikalno linijo 

(odnos v vodstveni hierarhiji) v 

celotni strukturi ustanove. 

Zagotavljanje kakovosti in varnosti 

je eden od prioritetnih ciljev, ki smo 

si ga zastavili v bolnišnici tudi na 

področju zdravstvene nege  

Trudimo se, da bi dosegli dobre 

kazalnike kakovosti, eden od njih je 

tudi preprečevanje razjede zaradi 

pritiska in oskrba kronične rane.  

Zavedamo se, da uspešni ne 

postanemo samo zaradi svojega 

znanja, ki je ključnega pomena, 

ampak zaradi nenehne teţnje, da bi 

se naučili še nekaj novega, da svoje 

delo dobro poznamo, da smo 

odločeni, da nam bo uspelo kljub 

oviram, tudi če svoje vizije na 
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znamo vedno izraziti, upoštevamo 

pa primere dobrih praks drugih, jih 

izmenjujemo, imamo posluh za 

drobne stvari in potrpeţljivost na 

poti do uspeha, ki pa je 

zadovoljstvo pacientov in njihova 

korist. In to je bil namen tudi 

letošnjega simpozija, ki je bil več 

kot doseţen. 

Zahvaljujem se vsem 

predavateljem, vsem 

organizatorjem, tudi članicam 

DMSBZT  Pomurja, tako pevkam 

kot organizatorkam na registraciji, 

vsem sponzorjem, vsem 

slušateljem, ki ste sodelovali z 

aktivnimi razpravami. Zahvala tudi 

direktorju hotela Vivat, Metodu 

Grah,  ki je pokazal posluh in nam 

omogočil večjo dvorano, saj 

drugače simpozija ob tem številu 

slušateljev ne bi mogli izvesti. 

Posebna zahvala pa članom 

Delovne skupine za oskrbo 

kroničnih ran, vodji skupine 

Mariji Kohek, M.Sc.(Avstrija) in 

pa prav posebna zahvala 

asist.prim. Cirilu Trillerju, dr. 

med.,  ki nam vedno znova daje 

spodbudo za delo na tem 

področju  in nove izzive. 
 

Metka Lipič Baligač, dipl. m.s. 

Pomočnica direktorja za področje ZN  

 

 

11. seja sveta zavoda Splošne 

bolnišnica Murska Sobota 

 

Seja je bila 30.9.2015 in jo  je začel 

voditi podpredsednik sveta zavoda 

Peter Brenčič. 

Matevţ Ruţič, pravnik Splošne 

bolnišnice Murska Sobota je 

predstavil sklep vlade o razrešitvi 

predstavnikov ustanovitelja in 

imenovanju novih predstavnikov 

ustanovitelja ter postopek volitev, ki 

so načeloma tajne lahko so pa 

javne, če se člani sveta tako 

odločijo. 

 V svetu javnega 

 zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota se kot 

predstavniki ustanovitelja razrešijo 

1. Alojz Behek 

2. Joţe Klemenčič 

3. Darja Jošt Ficko 

4. Jana Skube 

5. Tatjana Čeh 

 V svet javnega 

 zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota se 

kot predstavniki ustanovitelja 

do izteka mandata sveta zavoda 

imenujejo: 

1. Marko Virag 

2. Darja Viţintin Zupančič 

3. Mag. Peter Dolinar 

4. Mag. Elda Gregorič Rogelj 

5. Maja Klemenčič 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:  

 1. Svet javnega zdravstvenega 

zavoda sprejme, da so volitve za 

predsednika sveta   zavoda  javne  

  2. Svet javnega zdravstvenega 

zavoda za predsednika sveta zavoda  

izvoli  Marka  Viraga. 

Nadaljevanje seje je vodil 

novoizvoljeni predsednik  Marko 

Virag. 

K točki  2  Obravnava in potrditev 

polletnega poročila o poslovanju za 

leto 2015 je direktor Bojan Korošec 

najprej čestital predsedniku in novo 

izvoljenim predstavnikov 

ustanovitelja v svet zavoda. V 

nadaljevanju predstavil polletno 

poročilo zavoda za leto 2015 in 

predstavil teţave s katerimi se 

srečujemo.  

Marjan Maček poslovni direktor je 

predstavil polletno poročilo  za leto 

2015 v številkah.  V prvem polletju 

smo poslovali s preseţkom 

prihodkov nad odhodki. Z 

likvidnostjo še vedno ne moremo 

biti zadovoljni,  dobaviteljem 

plačujemo od 60 do 90 dni od 

zapadlosti računa. Povečanje 

stroškov je na račun več 

opravljenega dela in opravljanja 

novih primerov na RTG oddelku.  

V razpravi so sodelovali g. Tibaut,  

ga. Rogelj, ga. Viţintin   

Člani sveta zavoda predlagajo, da  

se naj v bodoče v poročilu 

podrobneje obrazloţi  odstopanje 

oz. porast stroškov, prikaţe se naj 

zapadle obveznosti starejše od 90 

dni po dobaviteljih. Izpostavilo se je 

tudi vprašanje zapadlih obveznosti 

do  UKC  Maribor in ali pristajajo 

na tako dolge roke. Odgovor glede 

obveznosti do UKC Maribor je 

podal g. Maček in povedal, da jim  

plačujemo isto kot ostalim 

dobaviteljem.   

Po razpravi je bil soglasno  sprejet 

sklep: Svet javnega zavoda  sprejme  

polletno poročilo za leto 2015 v 

predloţeni obliki in vsebini.  

Pod točko 3 Izdaja soglasja za 

zaposlitev v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota je Matevţ Ruţič 

predstavil novi zaposlitvi javnih 

usluţbencev v bolnišnici za katera 

imamo ţe predhodno soglasje 

Ministrstva za zdravje. Gre za 

zaposlitve inţenir tehničnih strok 

VII/2 in perica. 

Soglasno je bil sprejet sklep: Svet 

javnega zdravstvenega zavoda daje 

pozitivno soglasje k zaposlitvama 

inţenir tehničnih strok VII/2 in 

perica II.  

Pod točko 4 Čakalne dobe sta 

obrazloţitev čakalnih dob  

predstavila Joţica Viher in prim. 

asist. Daniel Grabar.  

Soglasno je bil sprejet sklep:  Svet 

javnega zdravstvenega  zavoda se je 

seznanil z informacijo o čakalnih 

dobah. V bodoče se naj pripravi 

prikaz števila pacientov, kjer se 

prekoračujejo dovoljene čakalne 

dobe s prikazom sprememb po 

mesecih z grafi.    

Pod točko  5 Razno je mag. Melita 

Vratar predstavila poslovanje 

bolnišnice v obdobju januar – 

avgust 2015.  Bolnišnica je v prvih 

osmih mesecih letošnjega leta 

poslovala uravnoteţeno oz. s 

pozitivnim rezultatom v višini 165 

tisoč evrov. Izkazani rezultat 

predstavlja oceno poslovanja, saj je 

prihodek s strani ZZZS-ja ocenjen 

na podlagi trenutno veljavne 

pogodbe še iz leta 2014. V 

obravnavanem obdobju so bili glede 

na enako lansko obdobje višji 

- prihodki od refundacij  

specializacij in  pripravnikov na 

račun večja števila le teh 

- prihodki od konvencij 

- prihodki od bioloških 

 zdravil 

- prihodki od prostovoljnih 

 zdravstvenih zavarovalnic 

Niţji pa so: 

- prihodki iz naslova 

 samoplačniških storitev 

- prihodki iz naslova pranja 
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 perila 

Med stroški pa so v obravnavanem 

obdobju višji stroški zdravil in 

zdravstvenega materiala, stroški 

laboratorijskih storitev. Ugotavlja 

se, da je povišanje tovrstnih 

stroškov kot posledica več 

naročenih storitev, hkrati pa 

ugotavljamo, da je v bolnišnici 

vedno več teţjih bolnikov, ki 

posledično potrebujejo obseţnejšo 

diagnostiko. Naša bolnišnica je 

letos skupaj z Ministrstvom za 

zdravje realizirala za pribliţno 5,7 

milijona evrov investicij. Od tega 

znaša deleţ, ki ga bolnišnica 

financira direktno 1.322.478 evrov. 

LABORATORIJSKA 

DEJAVNOST 

Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) in 

Investicijskega programa (IP) 

selitve in obnove oddelka za 

laboratorijsko diagnostiko je 

predstavil g. Marjan Maček.  

Predmet investicije je dokončanje 

kletnih prostorov IV. gradbene faze 

v stavbi Urgentnega centra v naši 

bolnišnici za potrebe laboratorijske 

dejavnosti in selitev Oddelka za 

laboratorijsko diagnostiko v nove 

prostore.  Investicija se bo začela 

izvajati v mesecu novembru in 

decembru 2015, ko bo na podlagi 

javnega naročila podpisana pogodba 

z izvajalcem GOI del in opreme. 

Selitev v nove prostore bi potekala 

v mesecu aprilu 2015, nato pa bo 

objekt predan v uporabo. Investicijo 

bosta financirala javni zdravstveni 

zavod SB M. Sobota in Ministrstvo 

za zdravje. 

V razpravi je ga. Rogelj opozorila 

na to, da bi tovrstno gradivo morali 

dobiti skupaj z gradivom za sejo 

sveta, da bi se lahko pripravili za 

konstruktivno razpravo. Po grobem 

pregledu ugotavlja kar nekaj 

nejasnosti zato je po razpravi bil  

soglasno s 8 glasovi ZA sprejet 

naslednji 

Soglasno je bil sprejet sklep:  Svet 

javnega zdravstvenega zavoda  

predlaga pristojnim, da še enkrat 

preverijo podatke navedene v DIIP 

in se popravljen dokument naj da na 

korespondenčno sejo.  

 Pod to točko sta bila soglasno  

potrjena zapisnik 10. redne seje in 

10. korespondenčne seje. 

 
Marko Virag 

Predsednik sveta zavoda 

Zapisala 

Jožica Viher 

 

11. seje strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne  

bolnišnice  Murska Sobota 

 

Seja je bila 8.9.2015 z naslednjim 

dnevnim redom 

1. Pregled in sprejem 

zapisnika zadnje seje 

2. Aktualno dogajanje 

3. Plačilo  neplačanih ur 

4. Kakovost v zdravstvu 

5. Razno 

Ga. Lipič Baligač je predstavila 

zapisnik zadnje seje.  

V uvodu se je direktor Bojan 

Korošec  zahvalil vsem, ki so kakor 

koli pomagali pri vzpostavitvi dela 

v urgentnem centru. Končujejo se 

dela na projektu skupne intenzivne 

terapije, ki se bo v kratkem preselila 

v prenovljene prostore. UKC 

Maribor nas je obvestili o 

spremembi  v organizaciji enote za 

transfuzijsko dejavnost Murska 

Sobota. V zvezi s tem je veliko 

pomislekov. Naslovilo se je na 

republiški strokovni komite s 

področja transfuzije in še nekatere 

strokovne institucije  za  strokovno 

mnenje glede spremembe 

organizacije transfuzijske 

dejavnosti.  

Ga.  Lipič Baligač je povedala, da 

stavke medicinskih sester ne bo. 

Predstavniki sindikatov zdravstvu 

so dobili pisno zagotovilo 

ministrice da se bodo priznali 

kadrovske normative iz Modre 

knjige in vse ostale zahteve 

sindikatov. Še prej pa se bodo 

pregledali normativi s področja 

pediatrije, neakutne obravnave, 

intenzivnih enot in paliativne 

obravnave.   

Ga.  Bernat Nada predstojnica 

lekarne je zaradi neobvladljivega 

sistema naročanja ob ponedeljkih, 

prosila, da se naj zdravila naročajo 

v ponedeljek samo za  ta dan in naj 

se ta dan zdravila  ne vračajo.  

G. Maček Marjan predstavil 

poslovanje januar – avgust 2015. 

Bolnišnica je v prvih osmih mesecih 

letošnjega leta poslovala 

uravnoteţeno oz. s pozitivnim 

rezultatom v višini 165 tisoč evrov.  

V obravnavanem obdobju so višji 

stroški zdravil in zdravstvenega 

materiala, stroški laboratorijskih 

storitev. Ugotavlja se, da je 

povišanje tovrstnih stroškov 

posledica več naročenih storitev, 

hkrati pa ugotavljamo, da je v 

bolnišnici vedno več teţjih 

bolnikov, ki posledično potrebujejo 

obseţnejšo diagnostiko. Likvidnost 

je enaka kot prejšnja leta. 

Dobaviteljem plačujemo od 60 do 

90 dni od dneva zapadlosti računa.  

Izvedbo plačila nadur je predstavil 

g. Marjan Maček. Nadure so se 

pregledale za vsakega zaposlenega 

individualno. Na nivoju bolnišnice 

je skupno 33.000 nadur. Sprejet je 

sklep, da se bodo izplačale nadure 

zaposlenih nad 25 ur  do 174  ur.  

Ga. Lipič Baligač je izpostavila 

predvsem tiste, ki delajo v turnusu, 

saj se pri teh nabira največ nadur in  

jih bomo zaenkrat  zaradi 

pomanjkanja kadra zelo teţko 

ustavili. Cilj tega je, da za ure, ki 

nastajajo, imamo argument, zakaj 

so nastale. 

G. Maček je prisotne seznanil, da  

smo ţe v novem referenčnem 

obdobju in so te ure ţe tako 

evidentirane in pod drobnogledom. 

Direktor Korošec je povedal, da se 

je o problemu izplačila nadurna 

vodstvu ţe dalj časa pogovarjalo, 

ker so sami ugotovili, da to ni 

pošteno, najbolj do tistih ki delajo v 

turnusu. Izplačilo nadur je velik 

korak za delo v bodoče. V 

nadaljevanju je še izpostavil 

realizacijo programa, ki ga je 

potrebno izpolniti in prisotne pozval 

k razmišljanju o predlogu 

spremembe organizacije dela da bo 

poslovanje efektivno in cenejše.  

Mag. Marija Zrim je podala 

poročilo o delu v UC za obdobje 

enega meseca. Tako pomočnica za 

ZN, kot tudi direktor sta se ji 
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zahvalila za trud in delo, ki ga je 

vloţila v organizacijo dela v UC. 

Tudi Zrim Marija  se je zahvalila za 

pomoč vsem sodelujočim, ki so se 

je po svojih področjih in funkcijah 

vključili v pomoč pri organizaciji 

dela.  Izkazalo se je, da je število 

zaposlenih  še vedno premalo, 

obseg pacientov se je močno 

povečal zaradi nujnih napotnic, 

enako je tudi v internistični 

dejavnosti. Problemi in zapleti se 

rešujejo sproti, od vsakega 

posameznika pa je odvisno ali 

strpno ali pa tudi ne. 

Ga. Lipič Baligač apelira na timsko 

delo, potrpljenje in spoštovanje. 

Poudarila je tudi sodelovanje s 

primarno sluţbo, kar bo še potrebno 

dogovarjati.  

Strokovni direktor je izpostavil 

nekaj o spremembah dela na 

področju transfuzije, da bo le-ta 

varna za paciente in se bo delo 

izvajalo strokovno.    

Ga. Nataša Jančar iz laboratorija je 

poudarila, da naj se kri za nujne 

preiskave na oddelkih jemlje v 

rumene ali oranţne zamaške. 

Opozorila je še, da se na stekleničke 

za hemokulture ne sme lepiti 

nalepke čez kodo. Stekleničke  

imajo svoje črtne kode, in jih sistem 

brez te kode ne prepozna. 

Mag. Gomboc Zdenka je  seznanila  

prisotne za prijave odklone, premiki 

se kaţejo v pozitivno smer. Leta 

2014 je bilo odklonov zelo malo. Po 

juniju imamo 14 odklonov 

prijavljenih, še vedno jih je malo, 

pohvaliti pa je potrebno premike. 

Namen prijavljanja odklonov je 

izboljšanje delovnih procesov in 

intervencij, same prakse obravnave 

bolnikov, našega dela.  Prijavljanje 

odklonov je prvi korak v 

izboljševanju kakovosti in varnosti, 

temu mora slediti reševanje oz. 

odpravljanje vzrokov.  

Pri pregledu akcijskega načrta 

AACI, so bili glede na zastavljeno 

časovnico izpostavljeni ukrepi z 

roki in odgovornimi  osebami. Med 

slednjimi je potrebno čim prej 

pristopiti k realizaciji: spremljanja 

kazalnikov kakovosti v okviru 

izvajanja transfuzijske dejavnosti v 

SBMS, Izdelavi zemljevida 

znanj/veščin ter kataloga kompetenc 

po delovnih mestih za zdravnike in 

medicinske sestre, pripraviti 

dokumenta iz katerega bo jasno 

katere aparature morajo biti 

priklopljene na agregatsko 

napajanje zaradi kakovostne in 

varne oskrbe pacientov. Drugače pa 

so ukrepi do sedaj v glavnem 

uspešno realizirani. 

Kazalnik odpadlih operacij: skrbno 

se je beleţilo vzroke odpadlih 

operacij (anestezija). 290 operacij je 

bilo registriranih kot odpadlih. 

Spremljali so se navedeni vzroki, 

največ v abdomnu, ortopedija in v 

travmi. Največji vzrok je bila 

časovna stiska.  

Veliko imamo raznih 

organizacijskih navodil, popisanih 

procesov, vendar je ga. Lipič 

poudarila, da navodila niso dovolj, 

potrebno jih je tudi prebrati in  pri 

svojem delu, v praksi tudi 

upoštevati.  

Biti pa moramo pozorni, da z 

navodili seznanimo vedno tudi  

novo zaposlene sodelavce. 

Ga. Lipič je predstavila dogodke, ki 

so pred nami: 

6. Mednarodni simpozij o kroničnih 

ranah, 15. 10. 2015 v Vivatu. 

Seznam udeleţencev se posreduje  v 

tajništvu, da se za udeleţbo odobri 

odsotnost iz naslova strokovno 

izobraţevanje. Ker je to pomemben 

kazalnik kakovosti na področju 

kakovosti, se pričakuje se udeleţba 

glavnih medicinskih sester, ki bodo 

novo znanje uspešno uvajale tudi v 

prakso. Letos imamo zares nekaj 

eminentnih predavateljev s tega 

področja. 

Marija Kohek, SOBO je seznanila 

prisotne z novim reţimom 

vzpostavitve čiste/nečiste poti v 

COB -u. 

Direktor je prisotne seznanil da je 

na Kirurškem oddelku  novi v.d. 

predstojnik  dr. Norčič Arpad, spec. 

kirurg, ki ga je direktor imenoval.  

Prisotne je tudi povabil na 

slovesnost, ki bo ob 50-letnici 

otroškega oddelka v Gledališču  

Park v petek 9.10.2015.  

Ga. Lipič prisotne seznanila da bo 

zadnjo soboto v mesecu novembru 

2015 seminar na temo 

komunikacija, ki ga bo vodila ga. 

Klara Ramovţ. Glavne medicinske 

sestre morajo poskrbeti, da se ga 

udeleţijo novo zaposleni sodelavci 

in vsi ostali, ki se ga še niso. Ker je 

do datuma izobraţevanja še kar 

nekaj časa, se udeleţba lahko 

uspešno načrtuje. 

 

 
Matka Lipič Baligač,mag.zdr.nege 

Predsednica strokovnega sveta 

 za področje ZN  

Zapisala 

Jožica Viher 

  

Realizacija fizičnega obsega za 

obdobje  januar - september 

2015 

 
Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar-september 2015. 

Ker je pogodba z ZZZS za leto 

2015 končno podpisana, so 

upoštevani plani iz nove pogodbe. 

Ker so se prestrukturiranja 

upoštevala ţe vse od sprejetja 

finančnega načrta bolnišnice, 

spremembe niso nepričakovane. O 

vsem spremembah planov je bil 

razposlan dopis št. IO-2015-173 z 

dne 12. 10. 2015. 

Podatki po fakturiranju za obdobje 

januar - september kaţejo sledeče: 

realiziranih je bilo 13.370 SPP-jev 

po pogodbi z ZZZS  oziroma 

18.175,00 obteţenih primerov. 

Sezonski plan primerov je v 

obdobju januar-september 2015 

izpolnjen 104,4-odstotno, (561 

SPP-jev nad dogovorjenim 

sezonskim planom). Povprečna uteţ 

je 1,36.  Je višja, kot nam jo 

priznava ZZZS v pogodbi (1,291), 

prav je tudi višja kot interno 

zastavljena ciljna uteţ (1,35).  

Prospektivni program NI doseţen 

pri naslednjih programih: 

odstranitev OSM (ind. 82,7),  

porodi (ind. 98,1) in operacija 

stopala (ind. 62,2) ; 

Program (NOD) doječih mater je 

dosežen 57,3-odstotno, program 

sobivanje staršev ob bolnem otroku  

je presežen za 29,3 %; 

Program PBZ je izpolnjen 106,7-

odstotno (230 neakutnih BOD-ov 
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je nad obdobnim planom), program 

negovalnega odseka pa je izpolnjen 

109,0-odstotno (439 neakutnih 

BOD-ov je nad dogovorjenim 

planom); 

Program do ZZZS v specialistično 

ambulantni dejavnosti NI  

izpolnjen  v:  

kardiološka amb. (ind. točk 92,3; 

ind. obiskov 89,9), 

gastroenterološka amb. (ind. točk 

91,5; ind. obiskov 84,2), 

tireološki amb. (ind. točk 64,2; ind. 

obiskov 124,0 - pogoj za plačilo 

celotnega programa je 85,0% 

realizacija točk ob 100% realizaciji 

obiskov), 

revmatološka amb. (ind. točk 96,5; 

ind. obiskov 87,5), 

infektološka amb. (ind. točk 79,0; 

ind. obiskov 78,9),  

kirurške spec. amb. (ind. točk 88,7; 

ind. obiskov 97,4), 

ORL ambulanta (ind. točk 96,7; ind. 

obiskov 94,2), 

očesne ambulante (ind. točk 98,8; 

ind. obiskov 77,7 - dobili smo 

dodatni plan s tem je  posledično 

povečan program točk in primerov),  

pediatrične ambulante (ind. točk 

94,5; ind. obiskov 94,4), 

rentgenologija (ind. 98,0) 

ultrazvok (ind. 89,9), 

mamografija (ind. 96,1). 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni.  

Realizacija storitev v specialistično 

ambulantni dejavnosti je sledeča: 

KRG/ rektoskopija (E0396) – ind. 

81,0;   

OČ/ operacije sive mrene – ind. 

96,1 (manjka 35 primerov do 

obdobnega plana);    anti VEGF 

terapija z intravitrealno aplikacijo 

zdravila (E0420) – ind. 78,5. 

GIN/ diagnostična histeroskopija  in 

histeroskopske operacije – ind. 

85,1; medikamentozni splav – ind. 

91,7.  

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 105,2 oz. 138 preiskav je 

nad planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 102,8), program MR-ja JE 

prav tako preseţen, ind. je 100,6 oz. 

29 preiskav je nad planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

obdobja je indeks 117,0). 

V primarni dejavnosti je program v 

ginekološkem dispanzerju  

izpolnjen (ind. 112,49).  Plan 

ginekološkega dispanzerja temelji 

na podpisani novi pogodbi z ZZZS 

za leto 2015. 

Pri fizioterapiji je indeks realizacije 

uteţi glede na plan 111,4, indeks 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, pa je 102,1 in je tako 

obdobni plan izpolnjen oz. 

preseţen. 

Pri fiziatriji je realizacija precej pod 

planom, indeks točk je namreč 51,8,  

indeks primerov pa 57,5.  

Indeks realizacije dializ (do ZZZS) 

znaša 109,2  (756 dializ je nad 

planom). Realizacija dializ je 

plačana v celoti ne glede na 

dogovorjeni plan. 

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 

     

 

Število bolnikov na op. posegu 

za mesec januar- september 

2015 

 

V obdobju januar - september 2015 

je bilo v naši bolnišnici na op. 

poseg 10.755 pacientov, od tega 

4.298 v COB-u in 6.457 v 

oddelčnih op. dvoranah. Skupno se 

je število pacientov na op. posegu 

glede na lansko enako obdobje 

zmanjšalo za 309 pacientov (ind. 

97,2), od tega se je število operacij 

v COB-u zmanjšalo za 58 operacij 

in za 251 operacij v oddelčnih op. 

dvoranah.  

V primerjavi z lanskim obdobjem 

januar - september so indeksi 

realizacije sledeči: ginekološko-

porodni oddelek - ind. 88,3, 

kirurgija – ind. 100,1, ORL  - ind. 

81,7 in očesni odd. – ind. 117,8. 

 

 

Odsotnosti zaposlenih v  

obdobju januar - september  

2015 

 

V  obdobju  januar – september  

2015  je bilo od  963,3  zaposlenih 

iz ur povprečno mesečno odsotnih 

239,2 zaposlenih iz ur, kar 

predstavlja 24,8% odsotnost. 

Število zaposlenih iz ur je večje 

glede na isto obdobje  januar-

september  2014 za 20,5 zaposlenih 

iz ur. Število odsotnosti se je 

povečalo iz 218,7  na 239,2 

zaposlenih iz ur. 

 Najpogostejši vzroki odsotnosti so 

bili: 

1. letni dopust (povprečno 

 mesečno odsotnih 122,5 zaposlenih 

iz ur, 12,7% deleţ v vseh urah), 

2. boleznine (povprečno mesečno 

 odsotnih 52,9 zaposlenih iz ur, 

5,5% deleţ v vseh urah),  

3. porodniški dopust (povprečno 

 mesečno odsotnih 32,3 zaposlenih 

iz ur, 3,4% deleţ v vseh urah), 

4. specializacija (povprečno 

 mesečno odsotnih 22,4 zaposlenih 

iz ur, 2,4% deleţ v vseh urah), 

5. strokovna izpopolnjevanja 

(povprečno mesečno odsotnih 5,8 

zaposleni iz ur, 0,6% deleţ v vseh 

urah), 

6. študijski dopust – podiplomski 

 študij (povprečno mesečno 

odsotnih 1,7 zaposleni iz ur, 0,2% 

deleţ v vseh urah) 

7. drugi vzroki. 

Odsotnosti zaradi boleznin in 

poškodb so se v primerjavi z 

lanskim enakim obdobjem povečale 

za 10,9% oziroma iz 74.354  na 

82.474 ur (razlika 8.120 ur ). 

Povečale so se ure za boleznine do 

30 dni (ind.120,6), boleznine nad 30 

dni (ind.115,1), nesreče pri delu do 

30 dni (ind.274,5), nesreče pri delu 

nad 30dni (ind.692,8) in   nega 

bolnika na domu (ind.101,2), ostale 

odsotnosti zaradi boleznin ali 

poškodb so se zmanjšale.  
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Deleţ boleznin in poškodb v vseh 

opravljenih urah znaša 5,5%. 

 
Edita Horvat 

Služba za zdravstveno 

 ekonomiko plan in analize 

 

 

ČLOVEK ČLOVEKU 

ČLOVEK 

 

16. in 17.10.2015 smo se udeleţile 

Endokrinološke sekcije, ki je bila v 

Portoroţu. 

Dvodnevni seminar nam je 

predstavil novosti na področju 

endokrinologije. Velik sklop 

predavanj prvega dne se je nanašal 

na vegetarijansko in vegansko 

prehrano diabetika in nosečnic. 

Temu so bile posvečene tudi učne 

delavnice. Drugi dan je bil 

posvečen telesni aktivnosti in 

pomenu le-te. Poudarjeno je bilo, da 

je za krepitev zdravja pri starejših 

osebah bolj pomembna telesna 

aktivnost, kot redukcija telesne teţe. 

Izobraţevanje nam je nudilo obilo 

novega znanja, predvsem pa 

motivacijo in spodbudo za nadaljnje 

delo. 
Tratnjek Zdenka, dipl. m. s. 

Ambrož Angela,dipl. m. s.  

Hegeduš Petra, ZT 

 

 

IZOBRAŢEVANJE NA 

INŠTITUTU 

ZA RADIOLOGIJO V UKC 

LJUBLJANA 

 

Izvajalki storitev zdravstvene nege 

radiologije in radiološka inţenirka 

smo se v preteklem tednu dodatno 

usposabljali na Inštitutu za 

radiologijo v UKC Ljubljana. V 

naši bolnišnici na Oddelku za 

radiologijo opravljamo v sklopu 

interventneradiologije v glavnem 

posege:  

arteriografija, PTA – 

perkutanatransluminarnaangioplasti

ka, je najbolj uveljavljenametoda za 

povečanje pretoka krvi pri zoţitvah 

in zaporah ţil. 

DSA, CAS – karotidna 

angioplastika s stentiranjem, je 

postopek, ki odpira zamašene 

arterije,z namenom preprečiti ali 

ozdraviti moţganski infarkt. 

PACE MAKER – vstavljanje 

srčnega spodbujevalnika. 

NUKLEOLIZE – je učinkovito 

zdravljenje hernije diskusa, brez 

operativnega posega. 

NEFROSTOME IN DRENAŢE 

Namen izobraţevanja je bil 

zagotovitisledenje novitetam, 

uskladiti pristope k pravilnemu 

izvajanju posegov, uporabi 

materialov, naročanju in 

skladiščenju materialov, 

izvajanjupremedikacije, analgezije 

med posegom in po posegu, 

obračunavanju, uporabi zaščitne 

opreme in pripomočkov, kadrovski 

zasedbi ter navezati tesnejše stike s 

strokovnjaki naših področij UKC 

Ljubljana. 

Na inštitutu za radiologijo 

opravljajo poleg naštetih posegov še 

nekaj zahtevnejših posegov, ki se 

pri nas zaenkrat še ne izvajajo, 

omenjene posege pa opravljamo po 

enakem principu, z enakimi 

materiali in identično tehniko 

izvajanja posega. Primerna 

strokovna pokritost pa dobi še 

dodatno veljavo obneprimerljivosti 

kadrovske zasedbe in veliko niţjega 

števila izvedenih posegov (1-2 

bolnika v dopoldanskem času, 

kolikor pri nas ponavadi opravimo v 

eni do dveh urah).   

Izobraţevanje zaključujemo s 

pripravljenostjo še naprej utirati 

nove poti in nadaljevati predano 

delo v korist razvoja stroke, na 

temeljih kakovosti, sodelovanja in 

timskega dela, v dobro naših 

pacientov.  

 
Sanja Andrejč,dipl.m.s. 

Jožica  Jakob,dipl.m.s. 

Katja Zauneker,dipl.inž.radio. 

 

 

CEPLJENJE SEZONSKA 

GRIPA  2015/2016 

 
Na sestanku KOBO je bil sprejet 

sklep za izvajanje aktivnosti na 

področju izvajanja cepljenja proti 

sezonski gripi v obdobju 

2015/2016. Tudi v letošnjem letu 

bomo izvedli cepljenje za zaposlene 

v SB Murska Sobota. Cepivo je 

brezplačno za zaposlene. 

Cepljenje bomo izvajali v treh  

terminih v ambulanti za izolacijo 

urgentnega centra  od 10-14 ure. 

Predvideni datumi so: ponedeljek 

od 26.10.2015, ponedeljek 

2.11.2015 in ponedeljek 9.11.2015. 

Vsi zaposleni, ki se boste ţeleli 

cepiti lahko ambulanto obiščete v 

teh terminih, v kolikor se bo 

pojavila potreba bomo dodali še 

kakšen datum. 

Od letošnjega leta naprej ni več 

moţno kupiti cepiva za svojce po 

sklepu KOBO. 
 

Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija), dipl.m.s. 

SOBO 

 

 

OBVESTILO 

 

Obveščamo vas, da bomo med 20. 

in 25. oktobrom izplačali 

neizkoriščene ure vsem zaposlenim  

s stanjem  na dan 31.8.2015, na 

podlagi evidenc sistema 

evidentiranja prisotnosti RIS (v 

nadaljevanju: sistem RIS) na stanje 

na naslednji način: 

 

1. Izplačajo se nekoriščene in 

 neizplačane nadure, ki na dan 

31.8.2015 presegajo 25 ur v skladu 

s sistemom RIS, vendar izplačilo ne 

sme obsegati več kot 174 ur oz. 156 

ur za zaposlene s 36-urnim polnim 

delovnim časom. 

2. Ure se izplačajo v vrednosti 

 nadurnega dela posameznega 

zaposlenega. 

3. Nekoriščene in neizplačane 

 nadure iz prejšnjega referenčnega 

obdobja v obsegu do 25 ur, ostanejo 

evidentirane ter se prenesejo v 

naslednje referenčno obdobje in se 

ne izplačajo. V primeru koriščenja 

teh nadur, se dodatek za nadurno 

delo izplača ob plači za mesec, v 

katerem so bile ure izkoriščene. 

4. Prav tako se prenesejo v 

 naslednjo referenčno obdobje 

nekoriščene in neizplačane nadure, 

ki presegajo stanje 199 ur (t.j. 25 + 

174 ur) oz. 181 ur (t.j. 25 + 156 ur) 

za zaposlene s 36-urnim polnim 

delovnim časom na dan 31.8.2015. 
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V primeru koriščenja teh nadur, se 

dodatek za nadurno delo izplača ob 

plači za mesec, v katerem so bile 

ure izkoriščene. 

S tem bomo končno za nazaj za 

vedno uredili problem nadur. Poleg 

tega vas obveščamo, da bodo 

novonastale nadure med 

referenčnim obdobjem in po 

končanem referenčnem obdobju 

(september – december 2015) pod 

posebnim nadzorom.  

 

   Vodstvo 
 

ZAHVALA 

 

V času simpozija, v petek, 16.10. 

2015 smo dobili redni strokovni 

nadzor tričlanske komisije  v skladu 

s Programom rednih strokovnih 

nadzorov s svetovanjem v 

zdravstveni dejavnosti za 2015 in 

2016, MZ. Zahvaljujem se Nataliji 

Vičar, mag. zdr. nege, Leonu 

Šabjanu, mag. zdr. nege in Mariji 

Flisar, dipl.m.s., da so suvereno 

predstavili zdravstveno nego in 

organizacijo dela. Zahvala tudi 

direktorju in strokovnemu 

direktorju, da sta pri  nadzoru 

sodelovala. 

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdr.mege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

   

 
   

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek:  
-  Delovni sestanek Komisije za 

obvladovanje bolnišničnih 

okuţb  

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Hemolitično 

uremični sindrom« predaval  bo 

Timotej Petrijan, dr. med.  

       - Seminar,  nujna stanja za 

      zdravnike pripravnike – 

      Oţivljanje novorojenčka in 

      otroka,    predavala bo Tadeja 

       Pavlinjek, dr. med.   

       - Predavanje za pripravnike 

       zdravstvene nege  

 Petek: 
- 6. Pomurski simpozij o 

kronični rani z mednarodno 

udeleţbo z naslovom: 

»Kronična rana in vplivi okolja 

na celjenje« Hotel Vivat 

Moravske Toplice  

- Redni strokovni nadzor s 

svetovanjem s strani Ministrstva 

za zdravje na področju izvajanja 

zdravstvene in babiške nege  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Ponedeljek:  

-  Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  bo 

Arpad Norčič, dr.  med., spec. 

kirurg, v. d. predstojnika Krg. 

odd., tema oddaje  »Boleča 

rama« 

 Torek:  

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Smernice za 

obravnavo novorojenčkov z 

okvaro brahialnega pleteţa« 

predaval  bo Kristjan Vozlič, dr. 

med. (predavalnica na 

Otroškem oddelku)  

       - Seminar,  nujna stanja za  

       zdravnike pripravnike –    

       Aritmije, transkutana 

       elektrostimulacija srca,  

      sinhronizirana kardioverzija,  

       predavala bo Tina Berden 

       (knjiţnica V. nadst. Krg. bloka) 

       - Predavanje za pripravnike  

       zdravstvene nege (šola za starše 

      Gin. – porod. odd.) 

 Sreda:  
- Sestanek direktorjev vseh 

javnih zdravstvenih zavodov, 

direktor Bojan Korošec, dr. 

med., spec. int.  

-  Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Intubacija bolnika«, predavala 

bo Marjetka Nemeš, dipl. m. s. 

(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka) 

- Predavanje v okviru 

znanstveno raziskovalne 

dejavnosti  na temo: »Oviranje 

staranja arterijskega sistema – 

korak naprej v pojasnitvi 

vpletenih mehanizmov«, 

predaval bo prof. Mišo Šabovič 

(mala sejna soba V. nadst. Krg. 

bloka) 

- Tečaj iz varstva pred IO  

sevanjem (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Redni letni nadzor s strani 

Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje na Oddelku za 

podaljšano bolnišnično 

zdravljenje  

- Predavanje za vse  

uporabnike (zdravnike,  glavne 

medicinske sestre, vodje sluţb 

in vse zainteresirane) rešitev 

eZdravja (eRecept in 

eNaročanje), izvajalec podjetje 

SRC Infonet (jedilnica 

Bolnišnične prehrane in 

dietoterapije) 
 

 Tajništvo: 

Darja Cigüt 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             372 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1971 

5,30          4.77 

ŠT. NOVOROJ:                16               

DOJ. MATERE:                                       4       

                     

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

 

 

Misel 
Šele ko zmoremo, česar nismo 
pričakovali, odkrijemo sebe in 

premagamo dvom, ki je namišljeno 
strašilo. Odpre se tisoč novih poti in 

samo od nas je odvisno, katero si 
bomo izbrali. 

»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:  

 

 

 

 

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

