
 1 

 

MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 02.11.2015                                          Štev.: 693

JESENSKO DRUŢENJE OB 

PEČENIH KOSTANJIH  & 

CHILI CON CARNE 

 

V petek 16.10.2015 smo člani  

Tima za usklajevanje poklicnega 

in druţinskega ţivljenja  v 

okviru osnovnega certifikata » 

DRUŢINI PRIJAZNO 

PODJETJE«  pripravili srečanje 

zaposlenih in njihovih druţinskih 

članov. Druţenje je bilo prijetno 

ob izvrstno pripravljenem chili 

con carne in slastno pečenih 

kostanjih. Najmlajši udeleţenci 

so se pomerili v prenašanju 

kostanjev in si za izredno 

borbenost in vztrajnost prisluţili 

praktično nagrado.  

Ob tej priloţnosti se 

zahvaljujemo vsem, ki so nam 

pri izvedbi tega prijetnega 

druţenja pomagali. 

Nasvidenje prihodnjič. 

 
Vaš Tim »Družini prijazno podjetje« 

 

 

DELOVNI SESTANEK 

STROKOVNEGA SVETA 
 

V četrtek 29.10.2015 je bil delovni 

sestanek strokovnega sveta, ki je 

potekal v delovnem vzdušju. 

Glavna tema sestanka je bila 

realizacija fizičnega programa do 

konca leta 2015 in aktualni dogodki 

v naši bolnišnici.  

 
Prim.asis.Daniel Grabar, 

dr.med.spec.anest. 

 Poraba zdravil in MPM 

(medicinsko potrošni material) 

od 1.do 21oktobra 2015 
 

Poraba zdravil je znašala 

371.367,12€ in je pod planom za 

27,3% oz. za 80.548€. Od tega so 

stroški bioloških zdravil 

listaA(LZM znašali 16.190,71€ in 

sicer v internistiki v znesku 

4.093,39€, urološki amb. 

11.518,69€; lista B skupno 

27.909,83€ in sicer v internistiki 

24.352,34€ in COB očesni 

3.557,49€. 

- Plan porabe je preseţen v 

 pulmologiji (ind.109,6), v 

ginekologiji (ind.124,3),  okulistiki 

(ind.199,4), COB krg (ind.107,8), 

infekciji (ind.101,9), pediatriji 

(ind.101,0), RTG (ind.166,2),  

prosektura (ind.307,5), prehr.sl. 

(ind.103,5), pralnici (ind.110,5) in 

čistilni ekipi (ind.327,3), na vseh 

ostalih oddelkih so stroški pod 

planom.  

Podatki po skupinah kaţejo: 

- plan porabe zdravil je preseţen 

 na:  pulmologiji (ind.111,3), 

ginekologiji (ind.145,6), okilistiki 

(ind.231,1), sterilizaciji (ind.264,0), 

COB krg(ind.152,9),  citologiji 

(ind.145,6), pediatriji (ind.117,7), 

RTG (ind.163,4), prosektura 

(ind.539,9) in čistilna ekipa 

(ind.1.799,3) , na vseh ostalih 

oddelkih so stroški pod planom. 

Skupni indeks zdravil znaša 72,7; 

- poraba MPM je nad planom na: 

  dializi (ind.103,31), ginekologiji 

(ind.129,42), okulistiki 

(ind.125,62), COB oče (ind.263,8), 

COB skupaj (ind.150,23), infekcija 

(ind.130,7), RTG (ind.197,9), PBZ 

(ind.105,9),  prosektura 

(ind.533,08), in pralnici (ind.133,9), 

na vseh ostalih oddelkih so stroški 

pod planom. Skupni indeks MPM 

znaša 84,3 

- poraba pri ostalem materialu je 

 nad planom na: pumologiji 

(ind.163,6), urg.center (ind.359,5), 

COB oče(ind.146,3), fizioterapiji 

(ind.153,2), REA (ind.167,3), 

pediatriji (ind.104,9), RTG 

(ind.165,6), PBZ (ind.108,04), 

neg.odsek (ind.124,02), prosektura 

(ind.156,7), prehr.sl. (ind.113,6) in 

čistilna ekipa (ind.270,74) na vseh 

ostalih oddelkih so stroški pod 

planom. Skupni indeks ostalega 

materiala brez zdravil in MPM 

znaša 92,64. 

 

Stroški strokovnih izpopolnjevanj 

za obdobje januar- september 

2015 

 

Skupaj so stroški strokovnih 

izpopolnjevanj v obdobju januar-

september 2015 znašali 95.144,99€ 

(v istem obdobju leta 2014 

74.587,28€ ( ind.127,6)), 

upoštevajoč donacije v skupni 

vrednosti 43.895,05€, pa se stroški 

zniţajo na 51.249,94€ (v letu 2014 

so znašali stroški z upoštevanjem 

donacij  45.807,28€).  

Stroški strokovnih izobraţevanj so 

tako v obdobju januar-september 

letos pod planom za 3,5%, 

upoštevajoč donacije pa pod 

planom za 48%.  

Plan brez upoštevanja donacij 

presegajo kirurgija (ind. 107,8), 

internistika (ind.121,2), okulistika 

(ind.186,4), rentgenologija (ind. 

315,1), centralni laboratorij (ind. 

197,3) in specializanti (ind.128,7), 

upoštevajoč donacije pa plan 

presegajo okulistika (ind.135,7), 

rentgenologija (ind.264,3) in 

centralni laboratorij (ind. 145,5). 

 
Služba za zdr.ekonomiko plan in analize: 

Edita Horvat 
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DUHOVNA OSKRBA 

BOLNIKOV IN NJIHOVIH 

SVOJCEV 

 

V četrtek 29.10. sva se s 

sodelavcem Metodom Kozarjem 

udeleţila predavanja Duhovna 

oskrba bolnikov in njihovih 

svojcev. Predavateljica dr. 

Klelija Štrancar je nadzorno 

predstavila pomen duhovnosti v 

zdravstveni oskrbi. Povedala je, da 

duhovnost ni vezana na določeno 

religijo, kot jih misli večina. Ampak 

je naloga vsakega zdravstvenega 

delavca, da v bolniku prepozna 

določene teţave in jih skuša 

odpraviti. Dotaknila se je tudi 

paliativne oskrbe, kako pomembno 

je pravilno pristopiti k bolniku in 

njegovim svojcem. Kajti duhovna 

podpora je mnogim zadnja 

ţivljenjsko pomembna opora in 

pomoč. Predavateljica je med 

predavanjem predstavila tudi nekaj 

primerov iz prakse, ko je delala 

raziskovalno nalogo. Večina 

anketiranih si je ţelelo več 

dostojanstva, toplih besed in 

moţnost, da se bolnik poslovi od 

svojcev v času umiranja. Duhovnost 

v zdravstvu je v tujini nekaj 

vsakdanjega, pri nas pa se šele 

razvija.  

 
Silvana Časar Kurnjek, dipl. m. s. 

Koordinatorica za duhovno  

oskrbo v bolnišnici 

 

 

ČESTITKA 
 

Sobočan Anita, dipl. babica je 

opravila mednarodni izpit za 

svetovalce za laktacijo 

(International Board Certified 

Lactation Consultant). 

S tem si je pridobila naziv 

Mednarodno pooblaščeni 

svetovalec za laktacijo IBCLC. 

V naši porodnišnici opravlja delo 

koordinatorice za dojenje, kar je 

tudi zahteva Slovenske fundacije za 

UNICEF Nacionalnega 

odbora za spodbujanje dojenja in 

novorojenčku prijaznih porodnišnic. 

Za pridobljeni naziv Aniti Sobočan, 

dipl. babici iskreno čestitamo z 

ţeljo, da pridobljena znanja in 

spretnosti uporabi za podporo in 

promocijo  dojenja in laktacije v 

korist novorojencev in njihovih 

mamic. 
Leon Šabjan,mag.zdr.nege 

Odgovorni zdravstvenik  

 Ginekološko-porodnega oddelka 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
 Torek: 

 - Seminar,  nujna stanja za 

zdravnike pripravnike –   Šok, 

intravenska in intraosalna pot, 

predavala je Tina Berden  

  

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 
 Ponedeljek:  

- Delovni sestanek glavnih 

medicinskih sester (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

- Gostja  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  bo 

Andreja Nemec, dr. med., 

specializantka pediatrije, tema 

oddaje  »Pljučnica pri otrocih « 

 Torek: 
- Novinarska konferenca 

(knjiţnica V. nadst.  Krg. bloka)  

- Sestanek o rednem popisu 

opredmetenih osnovnih 

sredstev, neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev, drobnega 

inventarja v okviru 

opredmetenih osnovnih sredstev 

(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka) 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Hipertireoza« predavala  bo 

Ana Perišić, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

oddelku)  

       - Seminar,  nujna stanja za  

    zdravnike pripravnike –   Sistemi 

    za  dajanje kisika, uvajanje   

    nazogastrične sonde, obračanje  

    poškodovanca v osi (log-roll  

    manever), igelna    torakocenteza,  

    perikardiocenteza, predaval bo  

    Aleksander Gönter  (knjiţnica V.  

       nadst.  Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Izobraţevanje  v okviru 

projekta »Druţini prijazno 

podjetje« (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Petek: 

- Seja izvršnega odbora  

sekcije medicinskih sester v 

manegementu, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege Metka 

Lipič Baligač, mag. zdr. nege 
 

   
 Tajništvo: 

Darja Cigüt 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             362 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1990 

5,30          4.77 

ŠT. NOVOROJ:                18              

DOJ. MATERE:                                       21       

                     

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
Smeh je brezčasen, 

domišljija nima let 

in sanje so večne. 

~Walt Disney 

 

 

 

 

 
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/

