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UVODNIK V LETO 2016 

 

S čašo rujnega vina smo se 

poslovili z letom 2015 in nazdravili 

letu 2016, v katerega smo pravkar 

vstopili polni pričakovanja upanja 

in želja. 

 Vseh parametrov za poslovno 

oceno 2015 še nimamo, predvsem 

ne od plačnika ZZZS, pa vendar 

lahko rečemo, da bo »zgodovina« 

zapisala preteklo leto kot eno bolj 

uspešnih.  

Zato gre zasluga prav vsem 

zaposlenim v naši bolnišnici.  

Čestitam in se zahvaljujem za 

opravljeno delo prav vsakemu 

posebej.  

Z odprtjem urgentnega centra smo 

zaključili lanski  investicijski 

ciklus; že v naslednjih dneh 

januarja pa načrtujemo preselitev 

najbolj ogroženih bolnikov v nove 

prostore skupne intenzive.  

V letu 2015 smo opravili skoraj ves 

predvideni program; marsikje smo 

ga tudi prekoračili, pa čeprav zato 

ne dobimo dodatnega plačila.   

Utež našega hospitalnega 

zdravljenja je 1.35, kar je mnogo 

več kot je planirano in zaenkrat 

plačano (1.29). Seveda 

pričakujemo, da bo to višjo utež 

upoštevala tudi zdravstvena 

zavarovalnica in nam to v čim 

večjem deležu tudi denarno 

poravnala. S tem denarjem bomo 

izboljšali svoj likvidnosti položaj. 

Zavedamo se, da je naš ključni cilj 

napredek in kakovostna, ter varna 

obravnava naših bolnikov odvisna 

predvsem od kakovostnega in 

zadostnega števila zdravstvenega 

kadra, znanja in medicinske 

opreme. Tako je sedaj v bolnišnici 

zaposlenih že 993 zdravstvenih 

delavcev, še najbolj smo povečali 

število mladih zdravnikov; ter 

negovalnega osebja zaradi potreb 

urgentnega centra.  

Ponovno potrjena akreditacija in 

pridobljen ISO standard dokazujeta 

našo naravnanost k vse večji 

strokovni in varni obravnavi 

bolnikov, prav tako pa tudi vse bolj 

podpiramo znanstveno 

raziskovalno in pedagoško 

dejavnost v bolnišnici.  

Le timsko in še bolj zavzeto delo 

vseh nas nam tudi v letu 2016 

zagotavlja uspešno strokovno in 

poslovno delovanje naše 

bolnišnice, ki se v bodoče ne bo 

več bistveno širila in večala, pač pa 

bomo v čim večji meri sledili 

najnovejšim medicinskim 

obravnavam, povečali in izboljšali 

timsko delo in komunikacije na 

vseh ravneh, da bomo še boljša in 

bolniku prijazna bolnišnica. 

Ker je danes za večino prvi delovni 

dan v letu 2016 vam vsem skupaj 

dragi sodelavci še enkrat želim 

srečno 2016 z najlepšimi in 

najboljšimi željami. 

 
Bojan Korošec, dr.med.,spec.inter. 

direktor 

 

 

KOLEDNIKI V BOLNIŠNICI 

 

V torek, 29. decembra 2015  so nas  

obiskali koledniki murskosoboške 

stolne župnije, ki so nam zaželeli 

blagoslov, mir in pogum, ki naj nas 

pri našem delu spremlja skozi vse 

leto.  

Ob zapeti pesmi in voščilih so 

koledniki vabili ljudi, da z 

denarnimi darovi pomagajo 

uresničiti projekte za pomoč 

otrokom v misijonskih deželah. 

 

Jožica Viher, spec.javne uprave 

Splošna služba 

 

 

 

PORODI V LETU 2015 

 
V letu 2015 je bilo v naši 

porodnišnici 924 porodov (leta 

2o14 – 937 porodov). 

Rodilo se je 931 otrok saj je bil 7 

krat porod dvojčkov, to je 474 

dečkov in 457 deklic. 

Prvorojenka v letu 2016 je bila 

deklica Lucija. Rodila se je 1. 1. 

2016 ob 23:49 uri, tehtala 2790 gr, 

velika pa je bila 48 cm. 

Prvorojenca v letu 2016 sta bila 

dečka dvojčka Lan in Nal.  Rodila 

sta se 2. 1. 2016 ob 4:53 in 5:05.  

V minulem letu je bilo največ 

porodov meseca julija – 108, 

najmanj pa meseca decembra  - 64. 

12 porodov je bilo v vodi, 292 

porodnic pa je imelo epiduralno 

analgezijo za lajšanje porodne 

bolečine in pri 6=  % porodov je bil 

prisoten partner pri porodu.  

Tosama  je mamici, ki je rodila 

zadnja v iztekajočem letu in prvi v 

novem letu podarila izdelke, ki so 

nepogrešljivi takoj po rojstvu za 

osebno nego in 

oskrbo novorojenčka. 

Tosami se iskreno zahvaljujemo za 

to lepo gesto. 

 
Leon Šabjan, mag. zdr .nege 

Glavni zdravstvenik Gin. por. odd. 
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OBVESTILO! 

 

ČIMPREJŠNJO 

ZAKLJUČEVANJE IN 

POSREDOVANJE EVIDENC 

DELOVNEGA ČASA ZA 

MESEC DECEMBER! 
 

Prosimo vse skrbnike, da evidence 

delovnega časa za mesec december 

obvezno zaključite do vključno 

5.1.2016.  Hkrati prosimo, da nam 

evidence skupaj z vso pripadajočo 

dokumentacijo zaradi hitrejšega 

prejema le-teh prinesete na 

Obračun plač.  

Hvala in lep pozdrav! 

 
Mag. Melita Vratar 

Vodja finančno – računovodske službe 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 
  

 Ponedeljek: 
- Gost  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  je 

bil  Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int., direktor, tema oddaje  

»Bolnišnica ob koncu leta« 

 Petek: 

-  Novo leto  

 

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Addisonova 

kriza« predavala  bo Tamara 

Elbl,  dr.  med.  (predavalnica 

na Otroškem odd.) 

 Četrtek: 
- 100-tič bosta kri darovala 

gospod Marjan Kološa in 

gospod Geza Bencik  
 

 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             264 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949        1496 

5,30          5,25 

ŠT. NOVOROJ:                15           

DOJ. MATERE:                                       9 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 

Če hočeš užiti srečo, se potrudi, 
da koga osrečiš,  

če hočeš biti ljubljen, se potrudi 
biti ljubeč,  

če hočeš biti uspešen pomagaj 

drugemu do uspeha.  

“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/

