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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 14                             DATUM : 29.03.2016                                          Štev.: 714 

ZAPISNIK 

13. seje sveta zavoda, ki je bila 

dne 16.03.2016 ob 12. uri 

 
Pod točko 1 je bil sprejet zapisnik 

12. seje.  

Pod točko 2  Obravnava in sprejem 

letnega poročila za leto 2015. 

Uvodno predstavitev letnega 

poročila za leto 2015 je predstavil 

direktor Bojan Korošec.  Izrazil je 

zadovoljstvo nad uspešnim 

poslovanjem bolnišnice, ki je v letu 

2015 poslovala pozitivno in pri tem 

najprej izpostavil uspešno delo 

zaposlenih. Uspešno poslovanje 

bolnišnice je rezultat varčevanja in 

sprejetih ukrepov na vseh področjih 

poslovanja. Cene zdravstvenih 

storitev so se v letu 2015 povečale 

za 1,0 do 2,0 %. Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenje 

je naši bolnišnici konec leta delno 

priznal višjo utež v akutni 

bolnišnični obravnavi, ki je 

posledica zdravljenja težjih 

primerov.  Za 2,8 odstotnih točk  so 

prihodki rasli hitreje kot odhodki v 

primerjavi s planom 2015, kar je 

tudi posledica zelo dobrega 

poslovnega rezultata za leto 2015. 

Cene materialov in storitev na 

enoto se niso povečale, ampak smo 

ohranili podobne cene kot leta 

2014. V letu 2015 smo izplačali 

tudi nadure in s tem tudi za nazaj 

uredili problem nadur, ki so se 

kopičile v preteklosti. V letu 2015 

smo v bolnišnici povečali število 

zaposlenih za 80 in sicer na račun 

povečanja števila zdravnikov 

specializantov 24 zdravnikov, 21 

srednjih medicinskih sester zaradi 

izvajanja pripravništva, 8 

diplomiranih medicinskih sester kot 

nadomeščanja, ostali zdravstveni 

delavci 11 kot pripravniki in 4 nove 

zaposlitve radioloških inženirjev ter 

14 nezdravstvenih delavcev iz 

naslova nadomeščanja zdravstvenih 

administratork in 2 novih 

zaposlitev v čistilni službi zaradi 

novega delovišča UC. Na dan 

31.12.2015 je bolnišnica 

zaposlovala 993 zaposlenih, med 

tem kot jih je bilo konec leta 2014 

skupno 913.  V letu 2015 smo 

poleg vlaganja v UC uspešno 

izvedli le nekaj manjših investicij. 

Bolnišnica je v letu 2015 ustvarila 

presežek prihodkov nad odhodki v 

višini 1.221.608 evrov in ga bomo 

v celoti namenili pokrivanju izgube 

iz preteklih let. Po pokritju 

kumulativne izgube je ostalo za 

1.252.129 evrov nepokrite izgube 

iz preteklih let, ki jo bomo 

poskušali s pozitivnim poslovanjem 

zmanjšati tudi v letu 2016.  V 

nadaljevanju je direktor izpostavil 

nekatere stvari, ki jih pa v letu 

2015 nismo uspeli realizirati kot 

npr. skupna intenziva, zaposlitev 

novih zdravnikov, timsko delo, še 

vedno smo na začetku za izvajanje 

žilnih bolezni, na sistemski ravni 

slabo plačane storitve in pa kljub 

realizaciji programe še vedno dolge 

čakalne dobe. 

Pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve je prav tako izrazil 

zadovoljstvo nad doseženimi 

rezultati in se zahvalil sodelavcem 

za pripravo letnega poročila.  

Povedal je, da je do teh rezultatov 

bolnišnica prišla s sistematičnimi 

pristopi na področju zniževanja 

stroškov, dodaten delež pa 

predstavlja še zvišanje akontirane 

uteži. Predstavil je realizacijo 

fizičnega programa za leto 2015, ki 

je v glavnem bil v celoti izpolnjen 

na nekaterih področjih pa tudi 

presežen. V nadaljevanju je 

predstavil poslovanje primerljivih 

bolnišnic kot so Jesenice, Novo 

mesto, Slovenj Gradec, Nova 

Gorica in Izola.  

V nadaljevanju je mag. Melita 

Vratar vodja finančno 

računovodske službe podrobneje 

predstavila poslovanje bolnišnice v 

številkah.  

Razprava 

V razpravi so sodelovali naslednji: 

Marko Virag, Ivan Tibaut, Vižintin 

Zupančič Darja, Prelec Lainščak 

Jolanda.  Čestitali in izrekli so vso 

pohvalo za odličen rezultat v 

upanju, da se bo tako tudi 

nadaljevalo.  Na vprašanja, ki so 

bila postavljena v zvezi s 

poslovnim poročilom so razlagalci  

poročila dali odgovore s pojasnili.  

Alojz Horvat je izpostavil precej 

vprašanj na katere so mu prav tako 

razlagalci dali odgovore s pojasnili.  

Sklep k 2. točki dnevnega reda:   

1. Svet zavoda sprejme 

 letno poročilo Splošne bolnišnice 

Murska Sobota za leto 2015 v 

predloženi obliki in vsebini 

2. Svet zavoda sprejme 

 sklep, da se presežek prihodkov 

nad odhodki za leto 2015 nameni 

za pokrivanje kumulativnega 

presežka odhodkov nad prihodki iz 

preteklih let. 

Pod točko  3 Poročilo o izdanih 

soglasjih za delo pri drugem 

delodajalcu in sklenjenih             

podjemnih pogodbah v letu 2015 

Poročilo je podal g.  Ružič. 

Gradivo je bilo članom sveta 

zavoda posredovano že konec 

meseca februarja.  Skupno je bilo 

izdanih 30 soglasij zaposlenim v 

naši bolnišnici za opravljanje 

zdravstvenih storitev drugod:  24 

zdravnikom, 6 pa ostalim 

zdravstvenim delavcem. Bolnišnica 

je imela sklenjenih 44 podjemnih 

pogodb s fizičnimi in 1 pogodbo s 

koncesionarjem. 38 pogodb je bilo 

sklenjenih z zdravniki, ostale pa z 

ostalimi osebami.  Predvsem je bil 

razlog pomanjkanje zdravnikov ali 

zdravstvenih delavcev in izvajanje 

specifičnih in novih  zdravstvenih 

storitev. 
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Sklep k 3 točki dnevnega reda: 

Svet zavoda se je seznanil s 

poročilom o izdanih soglasjih za 

delo pri drugem delodajalcu in 

sklenjenih podjemnih pogodbah v 

letu 2015.  

Pod točko 4 Obravnava in izdaja 

soglasij za delo pri drugem 

delodajalcu po podjemnih 

pogodbah. Obrazložitev  je podal g. 

Ružič. Predstavil je izdajo soglasij 

za delo pri drugem delodajalcu po 

podjemnih pogodbah za naše 

zaposlene delavce, ki bodo  

opravljali zdravstvene storitve pri 

drugem  JZZ oz. pri drugi pravni 

ali fizični osebi, ki opravlja 

zdravstveno dejavnost.  

Razprava: 

V razpravi so člani sveta zavoda 

izpostavili predvsem koliko ur na 

mesec lahko posameznik dela in če 

bolnišnica odgovarja za strokovne 

napake, ki bi bile storjene pri 

drugem delodajalcu,  če se soglasje 

lahko prekine, če program v  

bolnišnici ne bi bil izpolnjen.  

Sklep k 4 točki dnevnega reda: 

Svet zavoda izda zdravstvenim 

delavcem, ki so zaposleni v Splošni 

bolnišnici M. Sobota  soglasje za 

opravljanje zdravstvenih storitev 

pri drugih javnih zdravstvenih 

zavodih oz. pravnih ali fizičnih 

osebah na podlagi predloženih vlog 

in pod pogojem, da so pri tem 

upoštevana določila zakonodaje 

(Zakon o zdravniški službi), ki 

določajo mesečne omejitve 

delovnega časa.   

Pod točko  5 Razno 

- Predsednik prejel pošto, ki je bila 

naslovljena na predsednika in člane 

sveta zavoda, ki bo razmnožena in  

poslana  članom sveta zavoda po e-

pošti in g. Horvatu po navadni 

pošti. 

- Ga. Metka Lipič Baligač je člane 

sveta zavoda seznanila z  

ugotovitvenim zapisnikom  o 

rednem strokovnem nadzoru s 

svetovanjem v splošni bolnišnici 

Murska Sobota.  Strokovni nadzor 

je bil opravljen 16. oktobra 2015, 

zapisnik pa smo prejeli konec 

januarja 2016.  

Direktor in strokovni direktor sta 

bila prisotna pri strokovnem 

nadzoru, ker je na ta dan potekal 

strokovni seminar o kronični rani, 

kjer je bilo prisotnih 180 

udeležencev in večina naših 

sodelavcev. Večjih odstopanj ni 

bilo, bila so podana  priporočila na 

stvari katere že vodimo. Oba 

oddelka, ki sta imela nadzor tako 

Ginekološki oddelek kot Negovalni 

oddelek sta že posredovala 

korektivne ukrepe.  Svet zavoda, bo 

sprejel sklep,  ko bomo pripravili 

odgovore na zapisnik. S sklepom 

bomo seznanili  Ministrstvo za 

zdravje in tako bo postopek  

končan.  

 
Predsednik sveta zavoda 

Marko Virag 

Zapisala 

Jožica Viher 

 

 

 

ZAPISNIK 

14. seje strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne  

bolnišnice  Murska Sobota 

 
Seja je bila 23.03.2016.  

V uvodu je namestnica PDZN 

Natalija Vičar, mag.zdr. nege  

pozdravila vse prisotne. 

 

Pod točko 1 dnevnega reda je ga. 

Špela Strahovnik iz podjetja BD 

poročala o drugem predanalitičnem 

pregledu laboratorijskih storitev v 

naši bolnišnici do 22.10.2015.   

Izsledki so sledeči: 

- 7% izboljšanje pri 

 identifikaciji bolnikov 

- 42% izboljšanje o 

 pridobitvi dveh podatkov za 

bolnika neskladnost pri 

označevanju vzorcev še vedno 

opažena) 

- 33% izboljšanje pri 

 uporabi novih rokavic pri 

odvzemih 

- 33% izboljšanje pri  

izvedbi postopka razkuževanja 

- 3% izboljšanje pri 

 uporabi preveze za enkratno 

uporabo 

- 12% izboljšanje pri 

 uporabi držal za enkratno uporabo 

(uporablja se v 13%) 

- 51% izboljšanje pri 

 ustreznem odpuščanju preveze 

- 12% izboljšanje pri 

 zaporedju odvzema EDTA 

epruvete  

- uporaba prazne epruvete: 

 zabeležen le en odvzem iz katetra- 

statistično pomembno 

- 18% izboljšanje glede 

 uporabe varnih pripomočkov 

- 6% izboljšanje glede 

 ustrezne aktivacije varnostnega 

mehanizma 

- 42% izboljšanje glede 

 ustrezno zavrženega pripomočka 

po odvzemu 

- 49% izboljšanje pri  

ponovnem nameščanju pokrovčka 

na uporabljeno iglo 

- 3% poslabšanje pri 

 odvzemu z iglo in brizgo (2 

odvzema) 

- 4% poslabšanje pri 

 volumnih polnjenja koagulacijskih 

epruvet 

- 1% izboljšanje pri 

 volumnih polnjenja biokemičnih 

epruvet 

- 6% poslabšanje pri 

 pojavu hemolize v koagulacijskih 

epruvetah 

- izboljšanje pri  

shranjevanju pripomočkov za 

odvzem krvi 

- poslabšanje pri  

zaporedju odvzema epruvet in 

nepoenoten sistem označevanja 

epruvet 

- pri transportu vzorcev ni 

 bilo težav 

Mag. Zdenka Gomboc bo 

prezentacijo v power point obliki 

posredovala vsem prisotnim po 

elektronski pošti. 

Pod točko 2 dnevnega reda je 

Brigita Kovačec predstavila 

poročilo Delovne skupine za 

oskrbo kroničnih ran. V letu 2015 

je bilo sprejetih 14 780 pacientov. 

Od tega je 178 ran nastalo pri nas, 

284 jih je prišlo z rano že v 

bolnišnico. 

Ukrepi za leto 2016: 

- upoštevati moramo 

 ukrepe za preventivo RZP 

- delavnice v okviru  

modrih sred (že izvedene v letu 

2016) 



 3 

- mesečna kontrola RZP; 

 izvajati ponovne ocene 

- nabava planiranih 

 pripomočkov 

- opažanja beležiti v  

predajo (visoka ogroženost) 

- ob povečanju števila 

 RZP poiskati vzroke 

- spremembe zabeleži, 

 opazuj, ukrepaj 

V mesecu januarju in februarju 

letošnjega leta je končna številka 

RZP-jev 42. 

Pod točko 3 dnevnega reda je 

Nataša Kreft najprej predstavila 

izsledke negovalnih vizit, ki so: 

- dokumentacija- obrazci- 

 vsi morajo biti oštevilčeni po ISO 

standardu 

- hladilniki-urejeno-  novi  

obrazci 

- pozornost na pravilno 

 ločevanje odpadkov; kontejnerji za 

odpadna zdravila 

- skupni obrazec za zavese 

 se naj uporablja na vseh oddelkih; 

obrazec naj se oštevilči in da na 

intranet- zadolžimo sestro Vito 

Gjergjek 

- na aplike za iv kanal se  

napiše datum nastavitve in datum 

menjave in obvezno se zabeleži b 

dokumentacijo 

- pozornost na izolacijske 

 zahteve- pomanjkljivost v sobah 

- Anita Vogrinčič  

Černezel bo preverila pri mentorjih 

glede edukacije dijakov o natikanju 

zamaškov na nizko molekularne 

heparine 

- octenisept je lahko odprt 

 1 mesec- pisati datum odprtja 

- preveriti po oddelkih 

 seznam opremljenosti 

reanimacijskih vozičkov 

- vsi obrazci morajo biti 

 oštevilčeni po ISO standardu 

- do 15.4. 16 morajo na 

 radiološkem oddelku urediti 

dokumente- zadolžena Jožica Jakob 

- pri mesečnem razporedu 

 mora biti obvezno naveden 

mesečni fond ur za posameznega 

zaposlenega; vsaka glavna 

medicinska sestra ga mora opremiti 

z logotipom bolnišnice in 

podpisom, kdo je razpored naredil 

- negovalne vizite naj se 

 izvajajo po oddelkih 1x mesečno 

in poslati PDZN 

Omarice za prvo pomoč 

SKLEP: Janez Vlaj naj poda pisno 

mnenje glede omaric za prvo 

pomoč do 1.4.2016 (opremljenost, 

zadolženost)- obvesti ga Natalija 

Vičar 

- vsaka glavna medicinska 

 sestra naj na svojem oddelku 

preveri dotok kisika- v primeru 

požara kako se prekine- vsi 

zaposleni morajo biti seznanjeni o 

tem 

- voda za  kisika se 

 uporablja ena za enega pacienta, 

potem se zavrže. Na vodo se 

obvezno napiše ime in priimek 

pacienta in datum nastavitve 

Kalijev klorid je uporaben samo 24 

ur 

SKLEP: Vodjo lekarne bomo 

zaprosili nabavo manjših steklenic 

kalijevega klorida (obstaja 20 ml 

steklenička) do 5.4.2016. Za to bo 

poskrbela Nataša Veren. 

SKLEP: Marija Kohek bo pridobila 

podatke o nabavi novih 

termometrov in o možnosti 

kalibracije le teh do 5.4.2016. 

Polnjenje kisikovih jeklenk 

SKLEP: Tanja Kukovec in Ludvik 

Vogrinčič bosta pripravila navodilo 

za rokovanje s kisikovo jeklenko in 

obraze za polnjenje do 10.4.2016. 

Mag. Zdenka Gomboc nam je 

predstavila Organizacijsko 

navodilo Sprejem, hranjenje in 

izvajanje transfuzije. Dr. Daniela 

Uležič Paučič predlaga interno 

usposabljanje glede tega- novo 

zaposleni. Vsaka glavna 

medicinska sestra naj podrobno 

prebere navodilo  in Marjeta 

Nemeš bo sklicala sestanek z dr. 

Danielo Uležič Paučič in glavnimi 

medicinskimi sestrami, ki bi naj bil 

predvidoma  30.3.2016 ob 12.00 

uri. 

Pod točko 4 Razno je bilo 

predstavljeno:  

Vsak narkotik mora izdati 

diplomirana medicinska sestra 

(določa pravilnik), ključ mora imeti 

pri sebi 24 ur/dan. Bojana Jerebic 

se pozanima pri vodstvu in 

farmacevtih o spremembi 

pravilnika o narkotikih 

Nekaj standardov je potrjenih in 

bodo dani na intranet, razen 

standard Nastavitev i.v. kanala 

ostane še nesprejet. 

 

 
Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege 

Predsednica strokovnega sveta za področje 

ZN 

 

Zapisala: 

Nataša Veren Horvat 

 

 

 

 

JAVNA NAROČILA 

  

Na portalu javnih naročil je bilo 18. 

marca 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet so »Epruvete in pribor za 

odvzem krvi« 

Številka razpisa je 

NMV1696/2016, rok za oddajo 

ponudb pa najpozneje do 20. aprila 

2016 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 18. 

marca 2016 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet so »Inštrumenti, ki s 

pomočjo mehanskega gibanja 

dosežejo simultano rezanje in 

koagulacijo, kompatibilni z 

obstoječim aparatom« Številka 

razpisa je NMV1697/2016, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

12. aprila 2016 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 23. 

marca 2016 objavljeno javno 

naročilo po odprtem postopku, 

katerega predmet so »Medicinska 

razkužila« 

Številka razpisa je JN1999/2016, 

rok za oddajo ponudb pa 

najpozneje do 9. maja 2016 do 

10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za javna naročila 
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ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gostja  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« je 

bila  Klementina Šafar, dr. 

med., specializantka pediatrije, 

tema oddaje  »Downov 

sindrom« 

 Torek:  
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Vegetarijanska prehrana pri 

otrocih« predavala  je  Josipa 

Kljajič, dr. med.  

 Sreda: 
- 4. zbor članov in 

strokovno srečanje Združenja 

direktorjev Slovenskih 

bolnišnic, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int.  

- 14. seja ožjega 

Strokovnega sveta za področje 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota  

 Četrtek: 
- Varstvo pri delu za 

zaposlene v Službi sterilizacije  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Torek:  
-  Delovno srečanje z 

naslovom »Formula 

vodstvene odličnosti = (IQ + 

EQ + ZKP) x (UPS + TDI) x 

PNNP« v okviru 

izobraževalnega programa za 

srednji management  (RIS 

Dvorec Rakičan) 

-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Sarkoidoza« 

predavala  bo Sanja Vulović, 

dr. med. (predavalnica na 

otroškem oddelku) 

 Sreda: 
 - Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Novosti v ortopediji«, 

predavala bo Brigita Kovačec, 

dipl. m. s.  (knižnica V. nadst. 

Krg.bloka) 

 

 Četrtek: 
- Sestanek na Ministrstvu  

za zdravje, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int., 

strokovni direktor prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. in pomočnik  direktorja 

za poslovne zadeve Marjan 

Maček, univ. dipl. ekon.   

- Sestanek bolnišničnega 

Transfuzijskega odbora (sejna 

soba v pritličju Uprave 

bolnišnice) 
 

 
 

Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364            386 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2062 

5,30          4,83 

ŠT. NOVOROJ:               14          

DOJ. MATERE:                                       32 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

Misel 
 

» Svoje življenje ustvarjamo z 

lastnimi mislimi. Z drugačnim 

vedenjem do ljudi in stvari se bodo 

tudi le-ti začeli drugače obnašati do 

njega.” 

 James Allen 

 

 

 

 

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/

