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     VOŠČILO 

 

 
 

Ko priţgejo boţične se luči, 

vsak v srcu si nekaj zaţeli. 

Naj Boţič bo prijazen, naj bodo 

prijazni v njem ljudje, 

naj misli bodo iskrene 

in veselo bo srce. 

 

SREČNO 2017 
 

Vodstvo 

 

 

DEDEK MRAZ NA 

OTROŠKEM ODDELKU 

 

 
 

V petek, 16.12.2016, nas je v 

bolnišnici obiskal dedek Mraz. 

Vsako leto se DEDEK MRAZ 

spomni na otroke, ki preţivijo 

praznične decembrske dni v naši 

bolnišnici. Tako je tudi letos 

obiskal naš oddelek, ter našim 

malim bolnikom naznanil prihod 

praznikov. Najprej smo si ogledali 

predstavo otrok, ki so jo zaigrali 

otroci osnovne šole Bakovci. 

Veselje pa se je  stopnjevalo, ko je 

v vrtec vstopil dedek Mraz.  

Prikupen moţ z zasneţenih gora je 

postregel z zanimivimi 

pripovedmi s katerimi je 

vzpodbudil sodelovanje otrok in 

njihovih staršev. Preden pa je 

dedek Mraz razdelil darila in 

obljube, je prisluhnil še pesmicam, 

ki so jih zapeli otroci.  Obisk 

dedka Mraza je eden najlepših 

dni v bolnišnici in veseli smo,  

da otrokom omogočamo to 

prijetno praznično izkušnjo.  
 

mag. Jožef Sever, dipl. ZN 

Glavni zdravstvenik Otroškega 

oddelka 
 

 

SVITOV DAN 2016 

 

V torek 13.12.2016 je v Ljubljani 

potekal SVIT-ov dan. Drţavni 

program presejanja in zgodnjega 

odkrivanja predrakavih sprememb 

in raka debelega črevesa in danke- 

Program SVIT je vzpostavljen od 

leta 2009. Zaradi učinka Programa 

SVIT je od leta 2011, po podatkih 

Registra raka za Slovenijo viden 

padec raka debelega črevesja in 

danke v celotni populaciji 

Slovenije. Vodilni temi 

strokovnega izobraţevanja sta bili 

proceduralne bolečine in njihovo 

obvladovanje ter medikamentozno 

in nemedikamentozno 

obvladovanje bolečine med 

kolonoskopijo. Pred koncem 

izobraţevanja smo se udeleţili 

delavnic, ki so potekale v treh 

sklopih in sicer ocena bolečine, 

obvladovanje bolečine in 

sprostitvene tehnike- tehnike 

sproščanja. 

                                                                                                      
mag. Dejan Majc dr. med. 

Manuel Jug, dipl.zn.                                                                                          

Nada Bac, dipl.m.s.. 

                                                                                                                 

 

PROSTOVOLJCI SO 

DELALI OKRASKE 

 

 
 

Leto je spet okoli in kot vsako 

leto, smo tudi letos pripravili 

boţično delavnico za prostovoljce. 

Pripravili smo jo 15.12.2016 na 

NBO oddelku, kjer so nas lepo 

sprejeli. Delavnice se je udeleţilo 

15 prostovoljcev, upokojenke in 

dijaki. Izdelovali smo različne 

okraske in pri tem so nam 

pomagali tudi pacienti iz NBO 

oddelka. Imeli smo se lepo. 

Iskreno se zahvaljujem za pomoč 

pri delavnicah delovnim 

terapevtkam Suzani in Mileni, 

brez katerih delavnice ne bi bile 

tako uspešne. In seveda vsem 

prostovoljcem, ki nas vsako leto 

razveselijo s svojo prisotnostjo. 

 
Koordinator za prostovoljstvo 

Sukič Dušanka, dipl.m.s. 

 

 

        VABILA 

 

 Tradicionalni boţični 

 koncert 

Vljudno vabljeni na 

tradicionalni boţični koncert v 

izvedbi Vokalne skupine 

»Ţarek« DMSBZT Pomurja v 

sodelovanju s pevsko skupino 

Prekmurci iz Tišine in z dijaki 

Srednje zdravstvene šole, ki bo 

v torek, 20, decembra 2016 ob 

13.30 uri v avli kirurškega 

bloka. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKyI659P_QAhVCkiwKHYbKC2gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fs30urtiperrea1.blogspot.com%2F2011%2F06%2Fslike-za-pozadinu.html&psig=AFQjCNGp7-VZWNvrizOnkPI8507JsanwOw&ust=1482224885921083
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Bolnike na ddelkih bodo ta dan od 

8. ure naprej obiskali dijaki 

Srednje zdravstvene šole z 

mentorjem Edvardom Jakšičem in 

s svojimi boţičnimi pesmimi  

pričarali boţično vzdušje  na 

oddelkih bolnišnice.  
 

 Na Boţič, 25. decembra 

 bo  naše bolnike  v bolnišnici 

obiskal Boţiček s spremstvom, 

z njim bodo prišli pevci iz 

KUD Štefan Kühar Bratonci, 

člani Turističnega društva 

Bratonci, mladi muzikanti  in 

mlade prostovoljke. Pod 

vodstvom gospe Gene Virag ţe 

osemnajsto leto zapored 

prihajajo na oddelke, med 

bolnike in jim z boţičnimi 

pesmimi in z darilom, za 

katerega vedno poskrbi gospa 

Gena Virag s svojimi ročnimi 

spretnostmi in s pomočjo 

sponzorjev polepšajo boţične 

praznike.  
 

Vodstvo 

 

 Otvoritev  

KNJIGOBEŢNICE V 

PROSTORIH  UC 

Spoštovani sodelavci, 
Praznično boţično novoletni čas je 

preţet z ljubeznijo, darili in lepimi 

ţeljami. Lepo je, če nekomu, ki je 

bolan in osamljen, podarimo 

nekaj, kar ga razveseli. 

V prostorih urgence bomo za 

praznike odprli 

KNJIGOBEŢNICO (hišico, kjer 

bivajo knjige, knjigo prineseš ali 

odneseš). Ljudem bomo 

omogočili, da ob čakanju tudi kaj 

lepega, poučnega preberejo in s 

tem laţje počakajo na pregled. 

Knjigobeţnice v tujini poznajo kot 

"Bookcrossing" hišice. So na 

vidnih in javnih mestih, v 

slovenskih bolnišnicah pa bo to 

razveseljiva novost. 

Spoštovani sodelavci, vabimo vas, 

da prinesete knjigo, ki je ne 

potrebujete v našo Knjigobeţnico 

in z nami delite tudi lepe misli, ki 

jih poloţite med liste knjige. 

Otvoritev bo v petek,  

23.12.2016   ob   13. uri v 

prostorih URGENTNEGA 

CENTRA Murska Sobota. 

Prisrčno vabljeni! 

 
mag. Marija Zrim, dipl.m.s. 

glavna medicinska sestra UC 

 

 

Realizacija fizičnega obsega v 

obdobju januar - november 

2016 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar - november 2016. 

Ministrstvu za zdravje smo 

predlagali plan začasnega 

prestrukturiranje med programi v 

okviru specialistično ambulantne 

dejavnosti (v nadaljevanju: SAD), 

za katerega smo soglasje tudi 

prejeli. Tako je v planih SAD ţe 

upoštevano predlagano 

prestrukturiranje. 

Podatki po fakturiranju za obdobje 

januar – november kaţejo sledeče: 

 realiziranih je bilo 15.608 

 SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 22.139,62 obteţenih 

primerov. V to številko niso všteti 

primeri dodatnega progama za 

skrajševanje čakalnih dob, le-ti 

podatki so prikazani posebej. 

Obračun dodatnega programa bo 

izveden šele pri končnem letnem 

obračunu za 2016. Tako je 

sezonski plan primerov za obdobje 

januar - november 2016 izpolnjen 

98,9-odstotno (180 SPP-jev je pod 

dogovorjenim obdobnim planom). 

Povprečna uteţ je 1,42.  Je višja, 

kot nam jo priznava ZZZS v 

pogodbi (1,272) in prav tako višja 

kot interno zastavljena ciljna uteţ 

(1,35).  

 Prospektivni program v 

 obdobju januar - november ni 

doseţen do plana pri naslednjih 

programih: operacije nosu in grla 

(ind. 85,5), operacija na stopalu 

(ind. 80,0) in hipertrofija prostate 

(ind. 72,7). Pod planom pa so tudi 

nekateri programi, ki jih sicer 

ZZZS plača glede na realizacijo: 

porod (ind. 94,0) ter splav (ind. 

86,8). 

 Dodatni program za 

 skrajševanje čakalnih vrst je bil s 

30.11.2016 v celoti izpolnjen: 

operacija kolena (ind. 100,0), 

operacija hrbtenice (ind. 100,0), 

ţilne operacije (ind. 100,0) in 

operacije raka prostate, mehurja in 

ledvic (ind. 100,0). Smo pa v 

mesecu decembru strani 

Ministrstva za zdravje sprejeli 

dodatnih 36 operacijskih posegov 

na perifernem oţilju in 9 operacij 

artroplastike kolena. Načrtuje se, 

da bodo vsi posegi opravljeni do 

boţičnih praznikov. 

 Program (NOD) je glede na 

 plan iz pogodbe za doječe matere 

doseţen 93,3-odstotno, program 

sobivanje staršev ob bolnem 

otroku pa je realiziran  99,5 %; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 105,4-odstotno (234 neakutnih 

BOD-ov je nad sezonskim 

planom), program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 111,8-

odstotno (720 neakutnih BOD-ov 

nad dogovorjenim planom).  

 Program do ZZZS v 

 specialistično ambulantni 

dejavnosti kljub prestrukturiranju 

s 1.10.2016 v analiziranem 

obdobju ni izpolnjen v:  

- internistične spec. 

 amb. (ind. točk 96,4; ind. obiskov 

94,6), 

- gastroenterološka 

 amb. (ind. točk 99,7; ind. obiskov 

99,1), 

- pulmološka amb. (ind.  

točk 91,6; ind. obiskov 96,8). 

- kirurške spec. amb. 

 (ind. točk 97,7; ind. obiskov 

93,8), 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni. Plani za ambulantne 

programe in storitve niso sezonsko 

nastavljeni. 

Realizacija storitev v 

specialistično ambulantni 

dejavnosti, ki so pod planom, je 

sledeča: 

 KIRURGIJA: operacija 
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 kile E0261 – ind. 49,1 

 OKULISTIKA: operacija 

 sive mrene – ind. 98,9 (12 

primerov manj od obdobnega in 

prestrukturiranega plana); anti 

VEGF terapija prva in nadaljnja 

oskrba – ind. 43,1 

 SVIT PROGRAM:  

presejalna terapevt. koloskopija – 

ind. 97,7; delna koloskopija 88,6 

 Aplikacija DBZ – indeks 

 92,9. 

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 116,0 oz. 513 preiskav je 

nad planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 110,9), program MR-ja je 

doseţen, saj je indeks 102,1 oz. 

118 preiskav je nad planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

obdobja je indeks 102,1). Program  

MR preiskav je plačan v celoti 

glede na realizacijo.  

V primarni dejavnosti je program 

v ginekološkem dispanzerju 

izpolnjen (ind. 104,0).  Pri 

fizioterapiji je indeks realizacije 

uteţi glede na povišan plan še 

vedno 105,3, indeks primerov, ki 

je pogoj za plačilo programa, pa je 

103,1. Tako obdobni plan 

dosegamo. 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 102,7 (295 dializ je 

nad planom). Opravljene dialize 

so plačane v celoti glede na 

realizacijo.  

 
Izidor Lebar 

Strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

POHVALE 

 

Prejšnji teden smo dobili kar dve 

pohvali za katere smo lahko zelo 

veseli in ponosni: 

1.  Lučka Vrečič z  

mamo Emanuelo in atijem 

Dejanom se zahvaljuje  babici 

Lidiji Bertalanič, zdravnicama 

Nataši Borko Tavţelj Lidiji 

Ouček Farkaš ter ostalemu 

osebju ginekološko-porodnega 

oddelka 
2. Urisk Sigfrid se zahvaljuje 

Očesnemu oddelku za spoštljiv, 

prijazen, vljudnosten in 

profesionalen  odnos do 

pacientov. V svoji pohvali je še 

zapisal “Ostanite še naprej 

najboljša Bolnišnica v Sloveniji”. 

 
Vodstvo 

 

 

Pojasnilo nezmoţnosti 

zagotavljanja vseh vrst malic 

za celotni odpiralni čas 

jedilnice 

 
Spoštovani! 

S 01.03.2013  smo  ukinili 

naročila za prehrano med tednom 

(prehrana v jedilnici), iz razloga 

moţnosti izbire na mestu samem 

in odprtja jedilnice navzven. 

Dogaja se, da zato vmes 

zmanjkuje določena vrsta malice, 

tudi občasno  zelo zgodaj. Ker 

kuhinja  ni konstruirana za »a´la 

cart« in hitro pripravo hrane, 

nismo zmoţni takoj pokriti 

manjka malice.  

Pri uporabnikih to včasih vodi v 

nejevoljo, marsikdo tudi nima 

časa, da bi čakal na naknadno 

pripravo ţelene malice. 

Ţelela bi si, da se zavedate, da je 

planiranje zelo nehvaleţno delo, 

saj nikoli ne vemo koliko ljudi bo 

določenega dne prišlo na malico 

in kaj se bo bolj ali manj izbiralo 

tega dne  na delilni liniji. 

Ker smo zavezani tudi k 

racionalni pripravi, ne 

pripravljamo velikih količin hrane 

vnaprej,  saj  bi ta  na koncu lahko  

končala v smeteh. 

Zato lepo prosimo vse koristnike 

naših uslug za razumevanje in 

strpnost v primerih, da določena 

malica zmanjka ali da  je potrebno 

počakati na naknadno pripravo. 

Ponujamo pa vedno tudi moţnost 

predhodnega rezerviranja menija v 

jedilnici, v kolikor ţelite določeni 

meni in prihajate na malico v 

poznejšem času. Tako vam lahko 

zagotovimo, da boste dobili 

malico, ki jo ţelite. 

 Vas lepo pozdravljamo. 

 
                                                                                                                                            

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

Prehranski svetovalec I 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
 - Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« je 

bila Metka Lipič Baligač, mag.     

 zdr.  nege, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege, tema 

oddaje: »Duhovna        

oskrba v bolnišnici « 

      - Tiskovna konferenca  
 - Delovni sestanek Komisije 

za obvladovanje bolnišničnih 

okuţb    

 Torek: 

 - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Fetomaternalna krvavitev« 
 predavala  je Klementina       

Šafar, dr. med.  

 - Obvezni seminar za 

pripravnike zdravstvene nege  

 Sreda: 

 - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje ZN, 

»Obvladovanje okuţb 

povezanih z     zdravstvom«, 

predavala sta mag. Emil Pal, 

dr. med., spec. inf. – ZOBO in 

Marija    Kohek, M. Sc.(Austrija), 

dipl. m. s. - SOBO 

 Četrtek:  

- Skupno srečanje članov 

strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, 

članov      strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota in 

vodij sluţb 

      -  Boţična delavnica 

      prostovoljcev  na oddelku za  

      Neakutno bolnišnično  

      obravnavo 
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ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- 8. seja Ekonomske 

Komisije Upravnega odbora 

Zdruţenja zdravstvenih 

zavodov  Slovenije, 

pomočnik direktorja za 

poslovne zadeve Marjan 

Maček, univ. dipl. ekon., 

vodja finančno 

računovodske sluţbe mag. 

Melita Vratar, dipl. ekon.,  

vodja sluţbe za zdravstveno 

ekonomiko, plan in analize 

Natalija Zrim, univ. dipl. 

ekon.   

 Torek: 

- Tradicionalni boţični 

koncert (avla Krg. bloka) 

  - Strokovno pediatrično  

  srečanje na temo:   

  »Vedenjske motnje«   

    predaval  bo Jure Bele,    

         dr. med. (predavalnica  

          na Otroškem oddelku)  
    - Obvezni seminar za  

    pripravnike zdravstvene 

   nege (šola za starše III. 

   nadst. Gin. –        porod. 

    odd.) 

 
Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364              530 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949       1.946 

5,30           3,34 

ŠT. NOVOROJ:                    15 

DOJ. MATERE:                                                7    

                     

                       

 

Branko Temlin  
Splošna služba 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misel 
 

"Sprejmi nepopolnosti svojih prijateljev 
s tako lahkoto, kot sprejemaš svoje." 

(H. Jackson Brown): 

 

 

 

 
 

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/

