MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
PROSTOVOLJSTVO V NAŠI
BOLNIŠNICI
Včeraj je bil dan prostovoljstva.
Prostovoljstvo v bolnišnici poteka
počasi, a vztrajno. Imamo štiri
nove
prostovoljce,
to
so
upokojenke, ki so seminar iz
filantropije so opravile v Hiši
sadeži družbe. Po planu se bodo
tudi letos odvijale delavnice , ki
jih imamo vedno pred Božičem.
Uvajalni seminar v bolnišnici bomo
organizirali nekje februarja. Saša
Šabjan, koodinator na Srednji
zdravstveni šoli ima nekje 13 prijav
dijakov.
Pohvaliti in zahvaliti se moramo
upokojenkam, ki prihajajo vsak
teden in so vedno bolj opazne in
potrebne med bolniki, njihovimi
svojci in tudi obiskovalci kot
informatorji v ambulantah.
Dušanka Sukič, koordinatorica
prostovoljstva
V bolnišnici

Poraba zdravil in MPM
(medicinsko potrošni material)
od 1.do 30.novembra 2015
.
Poraba
zdravil
je
znašala
667.858,20€ in je nad planom za
10,6% oz. za 64.104,56€. Od tega
so stroški bioloških zdravil
listaA(LZM znašali 21.238,02€ in
sicer v internistiki v znesku
8.812,91€,
urološki
amb.
12.324,51€; lista B skupno
84.076,15€ in sicer v internistiki
37.492,35€ in COB očesni
46.583,80€.
- Plan porabe je presežen v
urg.centru (ind.156,1), okulistiki
(ind.355,3), COB oče (ind.245,0),
ORL
(ind.111,2),
COB
gin.(ind.110,3),
COB
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krg.(ind.162,2), REA (ind.111,1),
lekarna (ind.169,9), infektologija
(ind.112,0),
citologija
(ind.198,0),RTG (ind.186,2), PBZ
(ind.102,4), pralnici (ind.147,6), in
čistilni ekipi (ind. 433,5), na vseh
ostalih oddelkih so stroški pod
planom.
Podatki po skupinah kažejo:
- plan porabe zdravil je presežen
na:
ginekologiji (ind.133,2),
okulistiki (ind.413,6), COB oče
(ind.304,0),
ORL (ind.136,8),
fizioterapiji (ind.108,2), sterilizaciji
(ind.116,4), COB gin (ind.449,9),
COB krg(ind.169,1), reanimaciji
(ind.116,5),
infektologiji
(ind.111,1), RTG (ind.175,4),
vzdrževanje (ind.1301,2) in čistilna
ekipa (ind.2.398,8) , na vseh ostalih
oddelkih so stroški pod planom.
Skupni indeks zdravil znaša 109,0;
-

poraba MPM je nad planom na:
urg.center
(ind.283,01),
okulistika (ind.159,9),COB oče
(ind.383,6),
sterilizaciji
(ind.140,52),
COB
skupaj
(ind.172,41), infekcija (ind.120,3),
pediatrija
(ind.124,8),
RTG
(ind.268,06), prehr.sl.(ind.104,7)
in pralnici (ind.168,8) , na vseh
ostalih oddelkih so stroški pod
planom. Skupni indeks MPM znaša
93,79
- poraba pri ostalem materialu je
nad
planom
na:
dializi
(ind.125,56),
pulmologiji
(ind.105,51),
urg.center
(ind.509,7), okulistiki (ind.156,9),
COB
oče(ind.178,07),
ORL
(ind.134,28), COB krg (ind.164,7),
REA
(ind.152,0),
lekarni
(ind.411,9),
infektologiji
(ind.107,6), citologiji (ind.254,3),
patohistologiji (ind. 253,7), RTG
(ind.186,3),
PBZ
(ind.163,9),
neg.odsek (ind.188,1), pralnici
(ind.124,6) in čistilni ekipi

Štev.: 698
(ind.358,1) na
vseh ostalih
oddelkih so stroški pod planom.
Skupni indeks ostalega materiala
brez zdravil in MPM znaša 121,83.

Število bolnikov na op. posegu
za mesec januar- november
2015
V obdobju januar - november 2015
je bilo v naši bolnišnici na op.
poseg 13.222 pacientov, od tega
5.299 v COB-u in 7.923 v
oddelčnih op. dvoranah. Skupno se
je število pacientov na op. posegu
glede na lansko enako obdobje
zmanjšalo za 291 pacientov (ind.
97,8), od tega se je število operacij
v COB-u zmanjšalo za 125 operacij
in za 166 operacij v oddelčnih op.
dvoranah.
V primerjavi z lanskim obdobjem
januar - november so indeksi
realizacije sledeči: ginekološkoporodni oddelek - ind. 91,3,
kirurgija – ind. 99,3, ORL - ind.
86,2 in očesni odd. – ind. 114,8.
ZADEVA: Stroški strokovnih
izpopolnjevanj za obdobje januaroktober 2015
Skupaj so stroški strokovnih
izpopolnjevanj v obdobju januaroktober 2015 znašali 118.357,80€
(v istem obdobju leta 2014
111.056,53€
(ind.
108,1),
upoštevajoč donacije v skupni
vrednosti 44.949,05€, pa se stroški
znižajo na 73.408,75€ (v letu 2014
so znašali stroški z upoštevanjem
donacij 78.688,53€).
Stroški strokovnih izobraževanj so
tako v obdobju januar-oktober letos
nad planom za 8,1%, upoštevajoč
donacije pa pod planom za 33,0%.
Plan brez upoštevanja donacij
presegajo kirurgija (ind. 117,2),
internistika (ind.122,1), okulistika
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(ind. 180,8), rentgenologija (ind.
340,2), centralni laboratorij (ind.
177,6), lekarna (ind. 236,3) in
specializanti
(ind.157,8),
upoštevajoč donacije pa plan
presegajo okulistika (ind.134,1),
rentgenologija (ind.293,4), lekarna
(ind.188,6) in centralni laboratorij
(ind. 129,8).
Služba za zdr.ekonomiko
plan in analize:
Edita Horvat

ZAHVALA
Spoštovano vodstvo,
želim se Vam iskreno zahvaliti za
gostoljubni sprejem in strokovni
ogled Splošne bolnišnice Murska
Sobota. Po ogledu, ki ga je z vso
predanostjo in strokovnostjo vodil
glavni
koordinator
kliničnega
usposabljanja, pred. Leon Šabjan,
mag. zdr. nege, lahko rečem, da je
bil
to
ogled
ene
izmed
najboljših zdravstvenih ustanov pri
nas, in sicer tako po medicinski
opremi,
organiziranosti
dela,
načinu
usposabljanja
bodočih
sodelavcev in predvsem po
predanih zaposlenih. Na Splošno
bolnišnico Murska Sobota in svoje
delo ste lahko upravičeno zelo
ponosni.
Ogledala sem si vsa delovišča, na
katerih se usposabljajo študenti
AMEU-ECM, in lahko rečem, da
so v odličnih rokah. Hvala Vam za
ta vpogled in zavzetost vseh
kliničnih
mentorjev,
ki
predstavljajo enakovreden partner
visokošolskega izobraževanja na
področju študentov zdravstvenih
programov.
Na
osnovi
predstavljenega in opaženega si
zagotovo želimo nadaljevanje
uspešno zastavljenega sodelovanja,
ki ga želimo oplemeniti še s
skupnimi
raziskovalnimi,
mednarodnimi in izobraževalnimi
aktivnostmi.
Vtise o odličnem delu bolnišnice
pri
usposabljanju študentov

AMEU-ECM sem predala tudi
našemu predsedniku, prof. dr.
Ludviku Toplaku.
Veselimo se sodelovanja z Vami!
Z odličnim spoštovanjem,
doc. dr. Joca Zurc
Predstojnica Oddelka za zdravstvene
vede

ZAHVALA
Pregovor pravi »skupina najboljših
igralcev je poražena, če ne sodeluje
kot tim«. Kirurški oddelek akcije
slikopleskarjev, ki je bila dne
27.11.2015 ne bi tako uspešno
opravil, če ne bi pri tem sodelovala
tudi naša bolnišnična prehrana in
dietoterapija.
Pogostiti
toliko
sodelujočih, bolnikov in zaposlenih
hkrati na ta dan, je vrlina in
sposobnost dobro uigranega tima.
Hkrati so bili tudi zadnji, ki so
odšli ta dan domov, saj so morali
po razglasitvi zmagovalcev in
skupni večerji vse še pospraviti in
počistiti. Zato se na tem mestu
zahvaljujem za njihov velik
prispevek pri tej uspešni akciji.
Prav
tako
se
zahvaljujem
vzdrževalni službi brez katere
stvari ne bi potekale tako kot je
treba in ki je prav tako veliko
pripomogla k uspešni akciji. Nikoli
pa ne smemo pozabiti, da dober tim
poudarja vrline posameznika in
skriva njegove pomanjkljivosti.
Zato se zaposlenim bolnišnične
prehrane
in
dietoterapije
opravičujem
in
to
danes
popravljam.
Bojana Jerebic,dipl.m.s;
mag.zdr.-soc. manag.

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 1.
decembra 2015 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet so »Obposteljni monitorji
za
spremljanje pacientov z
nadzorno postajo«. Številka razpisa

je NMV7704/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 22.
decembra 2015 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 2.
decembra 2015 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Aparat za umetno
ventilacijo-ventilator«.
Številka
razpisa je NMV7725/2015, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
30. decembra 2015 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 4.
decembra 2015 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet
je
»Nadgradnja
diskovnega polja«. Številka razpisa
je NMV7797/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 23.
decembra 2015 do 10.00 ure.
Mag.Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
Gost
radijske
oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bil mag. Emil Pal, dr. med.,
spec.
inf.,
predstojnik
Infekcijskega
odd., tema
oddaje »Okužbe dihal«

 Torek:

- Združenje zdravstvenih
zavodov
Slovenije
je
organiziralo
sestanek z
Ministrstvom za zdravje v
zvezi z organizacijo
in
izvajanjem urgentne službe v
urgentnih centrih , direktor
Bojan Korošec, dr. med., spec.
int.,
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Novosti v
obravnavi otrok s cistično
fibrozo« predavala je Tadeja
Pavlinjek, dr. med.
- Predavanje za pripravnike
zdravstvene nege

 Sreda
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Starostnik
in
zdravila,
predavali sta Tanja Kukovec,
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dipl. m. s. in Klaudija Cimbola,
dipl. m. s.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Srečanje laične skupine za
pomoč pri dojenju (knjižnica
V. nadst.Krg. bloka)

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Diafragmalna kila« predavala
bo Klementina Šafar, dr. med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)
- Predavanje za pripravnike
zdravstvene nege
(šola za
starše III. nadst. Gin. - porod.
odd.)

 Sreda:
- 77. seja Stalne delovne
skupine
bolnišnične
zdravstvene nege, pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege Metka Lipič
Baligač, mag. zdr. nege
- Delavnica - Sporočanje
žalostne novice (knjižnica V.
nadst. Krg. bloka)
Interno
strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Odvzem materiala pri
sumu na TBC« predavala bo
Mihaela Ritlop, dipl. m. s.,
(mala sejna soba V. nadst.
Krg. bloka)

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
349
1925
5,12
12
34

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
Skrivnost sreče je v tem,
da zmoreš najti radost
v veselju drugega.
Georges Bernanos

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

 Četrtek:
- 12. seja sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošna bolnišnica Murska
Sobota (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Ortopedsko predavanje –
Skolioza, predaval bo Attila
Szunyog, dr. med., specializant
ortopedije (šola za starše III.
nadst. Gin. – porod. odd.)

Tajništvo:
Darja Cigut
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