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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 14.12.2015                                          Štev.: 699

SREČANJE ČLANIC 

LAIČNE SKUPINE ZA 

PROMOCIJO DOJENJA V 

POMURJU 

 

 
 
Porodnišnica v Splošni bolnišnici 

Murski soboti je Novorojencem 

prijazna porodnišnica. V začetku 

akcije natanko pred 16 leti je bila 

ustanovljena pod okriljem Unicefa 

Skupina za pomoč pri dojenju. 

Skupina prostovoljk, ki laično 

svetuje materam o dojenju, se je v 

ponedeljek 7. decembra srečala ţe 

šestnajstič. V skupini je sedem 

prostovoljk, pridruţila pa se jim je 

še ena nova članica.    

Skupino je do sedaj vodila 

upokojena sodelavka Marija Hirci, 

višja medicinska sestra, ki je 

skupino tudi ustanovila. Članice 

laične skupine so mamice z 

bogatimi izkušnjami o dojenju, ki 

svoje znanje delijo z drugimi 

mamicami. Vodstvo naše 

bolnišnice vse skozi spodbuja 

delovanje skupine in izredno ceni 

njihovo prostovoljno delo. Vsako 

leto, tako tudi letos je pripravilo 

prednovoletno srečanje, ki so se ga 

udeleţile mamice s svojimi otroki.  

Samega srečanja se je udeleţila 

pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege  Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege, ki se je 

vodji laične skupine Mariji Hirci 

zahvalila s šopkom roţ za njen  

trud in delo pri ustanovitvi ter  

vodenju laične skupine. Srečanja so 

se udeleţili Leon Šabjan, mag. zdr. 

nege, glavni zdravstvenik 

Ginekološko porodnega oddelka. 

Kous Leonida, dr., med., spec 

pediater  in Anita Sobočan dipl. 

babica. Anita Sobočan  je prejela 

čestitko ter šopek  za opravljen 

izpit za naziv IBCLC svetovalke za 

dojenje. Prevzela pa bo tudi 

vodenje skupine. Samo srečanje so 

popestrili otroci s svojim petjem in 

razigranostjo. Ob koncu je sledila  

obdaritev otrok ter obisk 

porodnišnice.  

 
Leon Šabjan, mag. zdr. nege,  

Vodja ZN Ginekološko porodnega oddelka 

 

 

 
Vljudno  vabljeni na 

TRADICIONALNI BOŢIČNI 

KONCERT 

v izvedbi 

VOKALNE SKUPINE 

»ŢAREK« DMSBZT POMURJA 

V SODELOVANJU Z DIJAKI 

SREDNJE ZDRAVSTVENE 

ŠOLE 

v avlo kirurškega bloka                          

   v četrtek 17. decembra 2015, ob 

13,15 uri. 

 

Vabimo vas, da trenutke  miru, 

sreče in razumevanja, ki nam jih 

prinašajo boţični prazniki 

doţivimo s pesmijo, zato se nam 

pridruţite v skupnem občutenju 

boţičnega trenutka. 

Z veseljem vas pričakujemo! 

 

                                                                                                                                  
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

Spremembe cen v prehrani za 

zaposlene in druge odjemalce 

 
S 1. 9. 2015 se je začelo novo 

pogodbeno obdobje z dobavitelji 

prehrambenega blaga. Nekateri 

dobavitelji so občutno zvišali 

vhodne cene, ki smo jih v 

pogajanjih uspeli le malo zniţati. 

Zaradi navedenega smo iz razloga 

racionalnosti prisiljeni zvišati tudi 

prodajne cene iz naše ponudbe.  

Dvig cen je na toplih jedeh in 

kosovnih sladicah. V povprečju gre 

za dvig cen za 3%. Cene bodo višje 

s 1. 1. 2016. 

Obveščamo vas tudi, da z novim 

letom prehajamo na nov način dela 

na blagajni. Obračunavanje bo 

potekalo v računalniškem 

programu in z uvedbo davčnega 

potrjevanja računov. Zaradi tega 

vas prosim za strpnost v primeru 

teţav ob zagonu. 

Prosimo za razumevaje. 

 
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 

Vodja Bolnišnične prehrane in 

dietoterapije    

 
 

Prehod na novo izdajo 

standarda ISO 9001: 2015 

 
Septembra letos je bila izdana 

nova, ţe peta izdaja standarda ISO 

9001. Od svoje prve izdaje leta 

1987 se je uporaba mednarodnega 

standarda za sistem vodenje 

kakovosti močno razširila po vsem 

svetu in tako je danes v uporabi v 

zasebnem sektorju, javni upravi in 

drugih organizacijah.  Število 

uporabnikov še vedno narašča. 

Dandanes je skladno z zahtevami 

standarda ISO 9001 certificiranih 

ţe več kot 1.1 milijonov sistemov 

vodenja v organizacijah širom po 

svetu (Vir: 

http:/www.siq.si/ocenjevanje_siste

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.playcast.ru/view/7022469/60f73ed3d76c01620727d4b493c72997884c1c89pl&psig=AFQjCNH5ZvKSGAfmmep0EodK6nDC1jr9ag&ust=1449564442225824
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mov_vodenja/aktualno/nova_ 

izdaja standarda_ 

iso…10.12.2015). 

Nova izdaja standarda prinaša 

spremenjeno strukturo, prenovljena 

načela vodenja kakovosti, nove 

zahteve glede odnosa organizacije 

do zunanjega in notranjega okolja 

ter obvladovanje tveganj ter 

številne druge zahteve, ki so bile 

predstavljene na dvodnevni 

delavnici: Prehod na novo izdajo 

standarda ISO 9001: 2015, katere 

sva udeleţili dve zaposleni iz naše 

bolnišnice. 

Na vse te nove zahteve bomo v naši 

bolnišnici mora poiskati rešitve 

najkasneje do septembra 2018. 

Smiselno pa je, da se z novimi 

zahtevami začnemo ukvarjati čim 

prej in ne čakati na konec 3 letnega 

prehodnega obdobja, saj lahko 

prinesejo organizaciji v našem 

primeri bolnišnici dodane koristi od 

sistema vodenja. 

 
mag. Zdenka Gomboc, prof zdr. vzg. in 

Nataša Kreft, mag. zdr-soc.manag. 

 

 

 

Realizacija fizičnega obsega za 

obdobje  januar - november 

2015 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar-november 2015. 

Kot ste ţe bili seznanjeni, je Aneks 

št. 1 k Pogodbi o izvajanju 

zdravstvenih storitev podpisan. 

Predlog prestrukturiranja je bil 

upoštevan ţe v dosedanjih karticah 

fizičnega obsega, tokrat so plani 

uradni.  

V tem mesecu so bili s strani 

našega zavoda opravljeni vsi 

poračuni (stornacije storitev) iz 

naslova nadzorov s strani ZZZS-ja. 

Odbitki so upoštevani v podatkih o 

realizaciji. 

Podatki po fakturiranju za obdobje 

januar - november kaţejo sledeče: 

 realiziranih je bilo 16.191 SPP- 

jev po pogodbi z ZZZS  oziroma 

22.041,76 obteţenih primerov. 

Sezonski plan primerov je v 

obdobju januar-november 2015 

izpolnjen 101,8-odstotno, (289 

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: 

porodi (ind. 99,2), splav (ind. 90,7), 

operacija nosu in grla (ind. 

operacija 98,3), stopala (ind. 96,0), 

kir. zdravljenje rakavih bolezni 

(ind. 98,5) in zdravljenje 

moţganske kapi (ind. 49,2); 

 Program (NOD) doječih mater 

 je doseţen 57,7-odstotno, program 

sobivanje staršev ob bolnem otroku  

je preseţen za 27,3 %; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 93,1-odstotno (manjka 297 

neakutnih BOD-ov v obdobnem 

planu), program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 108,3-

odstotno (508 neakutnih BOD-ov 

je nad dogovorjenim planom); 

 Program do ZZZS v  

specialistično ambulantni 

dejavnosti NI  izpolnjen  v:  

- kardiološka amb. (ind. 

 točk 93,5; ind. obiskov 88,5), 

- tireološki amb. (ind. 

 točk 84,4; ind. obiskov 138,6 - 

pogoj za plačilo celotnega 

programa je 85,0% realizacija točk 

ob 100% realizaciji obiskov), 

- infektološka amb. (ind. 

 točk 89,9; ind. obiskov 90,1),  

- pediatrične ambulante 

 (ind. točk 95,8; ind. obiskov 94,6), 

- rentgenologija (ind.  

99,9) 

- ultrazvok (ind. 92,0), 

- mamografija (ind. 

93,8). 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni.  

Realizacija storitev v specialistično 

ambulantni dejavnosti je sledeča: 

 KRG/ rektoskopija 

 (E0396) – ind. 78,7;   

 KRG/operacije na oţilju 

 (E0220) – ind. 66,7; 

 OČ/ operacije sive mrene – 

 ind. 98,6 (manjka 15 primerov do 

obdobnega plana);    anti VEGF 

terapija z intravitrealno aplikacijo 

zdravila (E0420) – ind. 90,2; anti 

VEGF terapija-prva in nadaljna 

(E0304) – ind. 95,5; 

 GIN/ diagnostična 

 histeroskopija  in histeroskopske 

operacije – ind. 86,9; 

medikamentozni splav – ind. 97,5.  

 PLJ/poligrafija spanja na 

 domu – ind. 36,4. 

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 104,6 oz. 147 

preiskav je nad planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

obdobja je indeks 109,0), program 

MR-ja JE prav tako preseţen, ind. 

je 100,3 oz. 18 preiskav je nad 

planom (v primerjavi z realizacijo 

lanskega obdobja je indeks 115,7). 

V primarni dejavnosti je program v 

ginekološkem dispanzerju  

izpolnjen (ind. 113,0).  Plan 

ginekološkega dispanzerja temelji 

na podpisani novi pogodbi z ZZZS 

za leto 2015. 

Pri fizioterapiji je indeks realizacije 

uteţi glede na plan 113,4, indeks 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, pa je 104,0 in je tako 

obdobni plan izpolnjen oz. 

preseţen. 

Pri fiziatriji je realizacija pod 

planom, indeks točk je namreč 

71,3,  indeks primerov pa 177,8.  

Indeks realizacije dializ (do ZZZS) 

znaša 108,2  (812 dializ je nad 

planom). Realizacija dializ je 

plačana v celoti ne glede na 

dogovorjeni plan. 

 
Izidor Lebar, dipl. ekon., 

strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 8. 

decembra 2015 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 
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predmet so »Hematološki reagenti 

vezani na aparat Advia 200«. 

Številka razpisa je 

NMV7875/2015, rok za oddajo 

ponudb pa najpozneje do 29. 

decembra 2015 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 9. 

decembra 2015 objavljeno javno 

naročilo po odprtem postopki 

katerega predmet je »dobava 

zdravil«. 

Številka razpisa je JN8645/2015, 

rok za oddajo ponudb pa 

najpozneje do 19. januarja 2016 do 

10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za javna naročila 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 
- Srečanje laične skupine za 

pomoč pri dojenju 

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Diafragmalna kila« predavala  

je Klementina Šafar,  dr.  med. 

-  Predavanje za pripravnike 

zdravstvene nege 

 Sreda: 
- 77. seja Stalne delovne 

skupine bolnišnične 

zdravstvene nege,  pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege  Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege  

- Delavnica - Sporočanje 

ţalostne novice  

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Odvzem materiala pri sumu 

na TBC« predavala je Mihaela 

Ritlop, dipl. m. s. 

 Četrtek:  
-  12. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska Sobota  

- Ortopedsko predavanje – 

Skolioza, predaval je Attila 

Szunyog, dr. med., specializant 

ortopedije  

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

bo Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege, pomočnica direktorja 

za področje zdravstvene nege,  

tema oddaje  »Prostovoljstvo« 

 Torek: 
- Skupno srečanje članov 

strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, 

članov strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota in 

vodij sluţb (jedilnica  - 

Bolnišnična prehrana in 

dietoterapija) 

- Tiskovna konferena 

(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka) 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Gastroezofagealna refluksna 

bolezen« predavala  bo Sandra 

Kuhar,  dr. med. (predavalnica 

na Otroškem odd.) 

 Četrtek:  
- Tradicionalni boţični koncert 

v izvedbi vokalne skupine 

»Ţarek« (avla Krg. bloka) 

 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             396 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949        1925 

5,30          4,48 

ŠT. NOVOROJ:                18              

DOJ. MATERE:                                       6     

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Ne jokaj za soncem, ki je zašlo; zaradi 
solza ne boš videl zvezd.  

»PARRA« 

  

 

 

 

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/

