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KONCERT MEŠANEGA 

PEVSKEGA ZBORA 

ŠTEFANA KOVAČA IN 

DRUŢENJE Z UPOKOJENCI 

 

 
 

V torek, 14. 3. 2017, je v avli 

kirurškega bloka potekal 18. 

tradicionalni koncert Mešanega 

pevskega zbora Štefana Kovača iz 

Murske Sobote. Pevci so navdušili 

z izvrstnim petjem in pestrim 

repertoarjem. Zbrane sta 

nagovorila direktor, Bojan 

Korošec in strokovni direktor, 

prim. asist. Daniel Grabar. Po 

koncertu je sledilo druţenje z 

upokojenci, predstojniki oddelkov, 

glavnimi medicinskimi sestrami 

oddelkov in vodij sluţb  v jedilnici 

Bolnišnične prehrane in 

dietoterapije, kjer smo  ob izbrani 

pogostitvi obujali spomine na 

skupne delovne dni. Ob prijetnem 

druţenju je čas prehitro minil zato 

smo si ob slovesu obljubili, da se 

drugo leto zopet snidemo. 

V imenu vodstva se zahvaljujemo 

Mešanemu pevskemu zboru 

Štefana Kovača iz Murske Sobote 

za njihov nastop in vsem, ki so 

kakorkoli pripomogli k izvedbi 

koncerta in srečanja z upokojenci. 

 
Jožica Viher, spec. javne uprave 

Splošna služba 

 

 

UDELEŢBA NA SREČANJU 

SRCE IN PLJUČA 

 
11. 3. 2017 smo se udeleţili 

strokovnega srečanja z naslovom 

Srce in pljuča, ki je potekalo na 

Brdu pri Kranju, v organizaciji 

druţbe Edumedic d.o.o. 

Predstavljen je bil naslednji 

strokovni program: Od prvega do 

zadnjega vdiha, Celosten pristop k 

bolezni in bolniku, Zdravljenje 

KOPB danes in jutri, Ţilna 

bolezen v pljučih - zamuda je 

lahko usodna, KOPB in telesna 

aktivnost: "Sedenje je novo 

kajenje", Dispneja - zaradi pljuč 

ali zaradi srca?, Aktivacija 

ţivljenja bolnikov s srčnim 

popuščanjem, Ne spreglejte: 

pljučne bolezni, ki niso le za 

pulmologe, Z roko v roki za naše 

bolnike. 

Prav tako nam je bilo 

predstavljeno novo zdravilo, ki se 

uporablja za dolgotrajno 

zdravljenje srčnega popuščanja pri 

odraslih. V zanimivem 

celodnevnem izobraţevanju smo 

se tako seznanili z novimi 

dognanji, pristopi in načini 

zdravljenja, kar nam bo koristilo 

pri našem vsakdanjem delu s 

pacienti na oddelku.  

Zahvaljujemo se vodstvu, da nam 

je omogočilo udeleţbo . 

    
 Simona Jaušovec, s. m. s. 

  Andreja Hari, s. m. s. 

Darko Horvat,  mag. zdr. - soc. manag. 

    Interni oddelek 

 

 

UDELEŢBA NA 26. 

STROKOVNEM SEMINARJU 

SEKCIJE MS IN ZT NA 

INTERNISTIČNO - 

INFEKTOLOŠKEM 

PODROČJU 

 

V četrtek, 16. 3. 2017 je na 

Otočcu potekal celodnevni 

strokovni seminar z učnimi 

delavnicami, katerega smo se 

udeleţile tudi medicinske sestre 

Infekcijskega oddelka, in sicer 

Klaudija Sever-Lovenjak, Sonja 

Zver, Ana Vučko, Andreja Kukec 

in Nataša Krajnc. 

Predavanja so bila zanimiva, 

predvsem pa aktualna in so se 

dotikala naslednjih tem: gripa, 

ostale sezonske respiratorne 

okuţbe, omejitev prenosa okuţb 

na vseh nivojih zdravstvene 

obravnave, poudarjanje pomena 

cepljenja zaposlenih proti gripi in 

kako jih motivirati, da se vendarle 

cepijo, organizacija zdravstvenih 

sistemov v času gripe in 

povečanega števila sezonskih 

okuţb, paliativna oskrba in gripa 

pri bolniku s paliativno oskrbo … 

 

V drugem delu seminarja so bile 

organizirane tri učne delavnice: 

odvzem kuţnin za dokazovanje 

virusnih respiratornih okuţb, 

kapilarni odvzem krvi za 

obposteljno diagnostiko iSTAT ter 

pravilno razkuţevanje rok in 

preverjane učinkovitosti le tega 

pod UV-svetlobo. 

 

Pričakovanja so bila doseţena, saj 

smo na eni strani dobile nova 

znanja in spoznanja, na drugi 

strani pa potrditev, da delamo 

dobro in tako kot v drugih 

primerljivih delovnih okoljih. Vsi 

infekcijski oddelki v Sloveniji 

smo se namreč v zadnjih treh 

mesecih, predvsem zaradi gripe, 

soočali z izrednimi razmerami v 

smislu preobremenjenosti 

oddelkov s pacienti, slabimi 

delovnimi pogoji in 

pomanjkanjem usposobljenega 

kadra. 

                                                                                                                             
Nataša Krajnc, s. m. s.  

Infekcijski oddelek 
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TESTIRANJE NOVEGA 

ROBOTA ZA DEZINFEKCIJO 

 

V torek, 14. 3. in sredo 15. 3. 

2017 je v naši bolnišnici potekalo 

testiranje  novega robota za 

dezinfekcijo prostorov. Visoko 

zmogljivo napravo (robot) THOR 

UVC smo kot novost na področju 

obvladovanja okuţb povezanih z 

zdravstvom ţeleli preizkusiti 

zaradi planirane morebitne uvedbe 

takšnega  načina  dezinfekcije 

prostorov z visokimi tveganji v 

prihodnosti. V bolnišnici se 

ţelimo v prihodnosti izogniti 

uporabi kemikalij in hkrati 

prilagoditi postopke za 

dezinfekcijo prostorov tako, da so 

čim bolj učinkoviti, varni in laţji 

za rokovanje. Predstavljen je bil 

način obdelave prostorov s 

pomočjo robota, ki je 

avtomatiziran, daljinsko voden, 

preslika  prostor in se nato 

samodejno prilagodi velikosti in 

dinamiki vsakega prostora za 

zagotavljanje pravilnega odmerka 

UV-C svetlobne energije, ki je 

potrebna za popolno dezinfekcijo. 

Spekter delovanja je v celoti 

namenjen za uničenje   celotne 

mikrobiološke flore (tudi 

sporocidno delovanje). Robot za 

dezinfekcijo s sevanjem UVC 

svetlobe pobije torej  

mikroorganizme v 99,999 %. Za 

dokaz te trditve obstajajo številne 

študije in mikrobiološki dokazi 

učinkovitosti tudi  ţe v slovenski 

bolnišnici. Robot ima vgrajen 

senzor gibanja, ki preprečuje 

aktiviranje in izklop stroja v 

primeru, če nekdo vstopi v 

prostor, kjer se izvaja dezinfekcija 

(zazna vsako gibanje). To 

predstavlja premišljen in učinkovit  

varnostni mehanizem za 

zagotavljanje varnosti. Po vsaki 

obdelavi prostora robot ustvari 

poročilo, ki je za sledljivost 

izvedenih postopkov izredno 

koristen pripomoček. Naprava ima 

vgrajenih 24 UVC  ţarnic, ki jih 

lahko varno uporabljamo 10.000  

delovnih ur,  deluje s pomočjo 

električnega toka in je voden 

preko tabličnega sistema, ki je del 

opreme.  

Testiranje in dezinfekcijo smo 

izvedli na Internem oddelku v 

enoti intenzivne  in pol intenzivne 

nege. Izvedenih je bilo 28 

ciklusov, kar pomeni, da smo 

celotno nadstropje pritličja 

uspešno dezinficirali (razen 

skupnega prostora za osebje in 

zdravniških sob). Mislim, da smo 

s to začetno aktivnostjo testiranja 

poleg spoznavanja te naprave 

veliko naredili tudi za večjo 

varnost bolnikov in zaposlenih 
vsaj do naslednje izraţene 

potrebe, ko  bomo uporabili 

uveljavljen način dezinfekcije s 

pomočjo obstoječih naprav, ki jih 

imamo v ustanovi (aerosolni 

razkuţilniki), ki delujejo s 

pomočjo kemikalij. 

Rada bi se  zahvalila za  

pripravljenost in potrpeţljivost 

zaposlenih v  intenzivni in pol 

intenzivni enoti Internega oddelka, 

ki so ob svojem delu in 

zdravstveni obravnavi teţkih 

bolnikov izkazali dobro voljo in 

ţeljo  za sodelovanje. Hvala tudi 

vodstvu Internega oddelka za  

dovoljenje izvedbe testiranja in  

pozitivno sprejemanje novih 

izzivov ter široko razumevanje 

pomembnosti  področja 

obvladovanja okuţb povezanih z 

zdravstvom. Nemoteno testiranje, 

ki lahko v prihodnosti preraste v 

uporabno vrednost in korak naprej 

s časom na tem področju, smo 

izvedli zaradi vas dragi sodelavci. 

Potrpeţljivost pa so seveda 

izkazali tudi bolniki, ki so bili 

takrat hospitalizirani, torej hvala 

tudi njim. 

 
Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s. 

SOBO 

 

 

REALIZACIJA FIZIČNEGA 

OBSEGA V OBDOBJU 

JANUAR - FEBRUAR 2017 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar - februar. Plani 

ostajajo enaki kot v januarski 

analizi s spremembami, ki jih 

prinaša Aneks št. 3 k pogodbi o 

izvajanju programa zdravstvenih 

storitev za pogodbeno leto 2016 in 

sicer se s 1. 1. 2017 storitev 

«presejanje diabetične 

retinopatije« beleţi posebej 

(E0627) (plan je 3.431 primerov), 

posledično se letni plan očesni 

ambulanti zniţa na 134.058 točk 

in 15.728 primerov.  

Upoštevajoč te trenutne plane 

podatki po fakturiranju za obdobje 

januar - februar kaţejo sledeče: 

 realiziranih je bilo 3.007 

 SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 4.337,14 obteţenih 

primerov. Plan primerov je 

izpolnjen 104,0-odstotno (117 

SPP-jev je nad dogovorjenim 

letnim planom). Povprečna 

realizirana uteţ je 1,44. Je višja, 

kot bo verjetno planirana po 

pogodbi z ZZZS (1,302), prav 

tako je višja kot interno 

zastavljena ciljna uteţ (1,37). V 

primerjavi z enakim obdobjem 

preteklega leta je bilo narejeno v 

ABO po pogodbi z ZZZS 193 

primer več, upoštevajoč celotno 

realizacijo pa 217 primerov več. 

 Prospektivni program v  

obdobju januar - februar ni 

doseţen pri naslednjih programih: 

zdravljenje moţganske kapi (ind. 

31,3),  operacije nosu in grla (ind. 

77,8), operacije na stopalu – 

hallux valgus (ind. 14,5) in 

hipertrofija prostate (ind. 80,0).  

 Program nemedicinsko 

 oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je realiziran 144,3 %, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

118,9 %. Vso preseganje je 

plačano; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 82,2-odstotno (139 neakutnih 

BOD-ov je pod obdobnim 

planom), program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 103,1-

odstotno (35 neakutnih BOD-ov  

je nad dogovorjenim obdobnim 

planom).  

 Program do ZZZS v  
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specialistično ambulantni 

dejavnosti v obdobju januarju - 

februar ni bil izpolnjen v:  

- interna spec. amb.  

(ind. točk 91,7; ind. obiskov 

89,8), 

- gastroenterološka  

amb. (ind. točk 91,9; ind. 

obiskov 80,4), 

- revmatološka amb.  

(ind. točk 64,3; ind. obiskov 

62,5),  

- kirurških spec. amb. 

 (ind. točk 94,2; ind. obiskov 

86,5), 

- ortopedska amb. (ind. 

 točk 81,5; ind. obiskov 104,6), 

- ultrazvok (ind. 55,5), 

v kolikor pa bo glede na napovedi 

ukinjeno določilo v Splošnem 

dogovoru 2017, ki določa, da se 

plača celotni plan točk (v kolikor 

je doseţeno vsaj 85,0% planiranih 

točk) v primeru, da je izpolnjen 

plan obiskov, pa plan ni doseţen 

še v : 

- kirurška urgentna  

amb. (ind. točk 88,2; ind. obiskov 

109,3), 

- interna urgentna 

 amb. (ind. točk 88,7; ind. obiskov 

108,1) in 

- amb. za bolezni dojk 

 (ind. točk 95,8; ind. obiskov 

101,4). 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni.  

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

 kile  – ind. 0,0, sklerozacija - ind 

82,0  

 GINEKOLOGIJA:  

skupaj diag. histeroskopija in 

histeroskopske operacije – ind.  

96,7 

 OKULISTIKA: anti 

 VEGF terapija z aplikacijo 

zdravila – ind. 56,5, anti VEGF 

terapija prva in nadaljnja – ind. 

87,5  in presejanje diabetične 

retinopatije – ind. 29,3; 

Priostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind 

132,9, presejalna terapevt. 

koloskopija – ind. 105,6 in delna 

koloskopija 187,5. 

Program CT-ja je izpolnjen z 

19,9-odstotnim preseganjem (116 

preiskav je nad obdobnim planom 

(v primerjavi z realizacijo 

lanskega obdobja je indeks 108,9), 

program MR-ja pa ni bil doseţen, 

saj je indeks 97,0 oz. 32 preiskav 

je pod planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 109,4).  

V primarni dejavnosti program v 

ginekološkem dispanzerju v tem 

obdobju ni bil izpolnjen (ind. 

97,3). Zaenkrat ostaja plan na 

ravni 2016, se bo pa s pogodbo 

2017 prav gotovo spremenil. Pri 

fizioterapiji je plan uteţi doseţen 

103,3, prav tako plan primerov, ki 

je pogoj za plačilo programa, 

indeks je namreč 100,7.  

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 102,0 (41 dializ je 

nad obdobnim planom). 

Opravljene dialize so plačane v 

celoti glede na realizacijo.  

 
       Izidor Lebar, dipl. ekon.,                            

strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

 

ZAHVALA 

 

V petek, 17. 3. 2017, smo se na 

Infekcijskem oddelku razveselili 

dolgo pričakovanih novih postelj. 

Ker arhitekturne ovire oddelka 

preprečujejo ustaljeno pot z 

dvigalom, so nam pri tem morali 

pomagati sodelavci Tehnično 

vzdrţevalne sluţbe, ki so vse 

postelje na oddelek prenesli ročno 

po stopnicah. Za njihov 

neprecenljiv prispevek pri tem 

zahtevnem projektu se jim 

zahvaljujem in si ţelim tako 

dobrega sodelovanja še naprej. 

    

 Tanja Žmauc,  mag. zdr. 

 - soc. manag. 

Glavna medicinska sestra 

 Infekcijskega oddelka 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
-  Skupni sestanek 

zaposlenih na UC skupaj z 

ZD MS 

 Torek: 
- Tradicionalni koncert 

Mešanega pevskega zbora 

Štefana Kovača iz Murska 

Sobote ob dnevu ţena in 

srečanje upokojencev naše 

bolnišnice   

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Tujki v 

dihalih« predavala  je 

Simona Plajnšek, dr.  med.  

- predavanje -Aplikacija 

zdravil za zaposlene v 

zdravstveni negi – asist. 

Alenka Premuš Marušič, 

mag. farm.  

 Sreda: 
-  20. seja Odbora 

bolnišnične dejavnosti 

Skupščine Zdruţenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije in sestanek na 

Ministrstvu za zdravje  

 - 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  

 Petek: 
- Sestanek direktorjev 

bolnišnic na Ministrstvu za 

zdravje direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int. 

in strokovni direktor prim. 

asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. anest.,  
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ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
-  Delovni sestanek skupine 

za raziskovanje  (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 Torek: 
- Sestanek na Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int. 

- Sestanek na Zbornici 

zdravstvene in babiške nege  

Slovenije  - zvezi strokovnih 

društev medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege in  vodja 

zdravstvene nege na 

Urgentnem centru mag. 

Marija Zrim, dipl. m. s.  

 - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Neonatalna  sepsa« 

predavala  bo Valentina 

Golob, dr.  med. 

(predavalnica na otroškem 

oddelku) 

 Sreda: 
- 87. seja Stalne delovne 

skupine bolnišnične 

zdravstvene nege, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege    

- Sestanek Komisje za 

obvladovanje bolnišničnih 

okuţb (konferenčna soba na 

upravi bolnišnice) 

 Četrtek: 
 - 18. seja razširjenega 

Strokovnega sveta za področje 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice   Murska Sobota   

8knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 Petek: 
- Seminar: Predstavitev in 

razumevanje zahtev standarda 

ISO 9001-2015, sistema 

upravljanja varovanja 

informacij in usposabljanje 

zaposlenih za notranje 

presojevalce kakovosti   

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 Sobota:  
- Seminar: Predstavitev in 

razumevanje zahtev 

standarda ISO 9001-2015, 

sistema upravljanja varovanja 

informacij in usposabljanje 

zaposlenih za notranje 

presojevalce kakovosti   

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

 
 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359              471 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2262 

5,30           4,34 

ŠT. NOVOROJ:                   16 

DOJ. MATERE:                                             11    

                     

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 
 

 

Misel 
 

Tisti, ki se preveč ukvarjajo z 

majhnimi rečmi, 

postanejo nesposobni za velike. 

 

»Francios de La Rochefoucauld« 

 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 
Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

