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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 15                             DATUM : 11. 9. 2017                                          Štev.: 789

12. BOLNIŠNIČNE IGRE 

NA OTOČCU 

 

 
 
V soboto, 9. septembra, se nas je 

16 športnih navdušencev iz 

bolnišnice Murska Sobota 

udeležilo 12. bolnišničnih iger, ki 

so se tudi tokrat odvijale na 

tradicionalnem prizorišču – 

Otočcu. V prelepem ambientu na 

Dolenjskem smo se z ekipami 

ostalih zdravstvenih zavodov 

Slovenije pomerili v različnih 

športih. Mi smo barve 

murskosoboške bolnišnice 

zastopali v šestih disciplinah. 

Letošnja bera medalj, maloštevilni 

zasedbi ter odpravi navkljub, je 

ena najuspešnejših doslej. V 

odbojki na mivki je ženska ekipa 

prepričljivo premagala vse 

nasprotnice in osvojila 1. mesto. V 

nogometu je moška ekipa po 

lanskoletni smoli in porazu v 

finalu, tokrat v hudi konkurenci, 

brez prejetega zadetka, prav tako 

osvojila 1. mesto. Odlično 2. 

mesto v tenisu je, po porazu v 

napetem finalu, osvojil Alen 

Kelemen.  

 

Po končanem tekmovalnem delu 

je sledila še pogostitev z večerjo 

in s prijetno glasbo v živo, ob 

kateri smo tudi zaplesali. Sledil je 

povratek z avtobusom domov v 

jutranjih urah. Ob koncu se z 

lepimi in pozitivnimi vtisi 

zahvaljujemo vsem, ki so 

kakorkoli pomagali pri odlični 

organizaciji in izvedbi iger in 

uspeli ohraniti tradicijo druženja 

zdravstvenega osebja tudi na 

športnih igriščih. Posebna zahvala 

tudi vodstvu naše bolnišnice, ki 

nam je omogočilo udeležbo. Še 

enkrat hvala vsem za zares srčne 

in požrtvovalne predstave !  

    
 Ekipa SB Murska Sobota 

 
Iskrene čestitke, za izvrstne 

rezultate z željo, da se tudi v 

bodoče v takšnem oziroma še v 

večjem številu udeležite le-teh. 

 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

14. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA SPLOŠNE 

BOLNIŠNICE MURSKA 

SOBOTA 

 

14. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota je potekala dne 30. 

avgusta 2017.  
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 

13. seje 

2. Pregled realizacije fizičnega 

programa  za leto 2017 

3. Variabilno nagrajevanje 

4. Predlogi za razvrstitev 

zdravnikov na nova delovna mesta 

5. Aktualno dogajanje v bolnišnici 

6. Aktivnosti na področju 

zagotavljanja kakovosti in 

varnosti v letu 2017 

7.  Razno – predlogi pobude 

 

Po dopolnitvi zapisnika je pri 

drugi točki  direktor podal oris 

trenutne situacije, z opozorilom na 

zmanjšanje v mesecih juliju in 

avgustu in opozoril na posledice 

neizpolnitve zastavljenega 

programa. Po predstavitvi 

podatkov analitske službe je bil 

sprejet sklep: strokovni svet se je 

seznanil z realizacijo programa in 

ostaja zahteva po minimalno 100 

% realizaciji.  Skupaj z vodstvom 

je potrebno iskati najustreznejše 

rešitve za izvajanje programa.   

 

Glede variabilnega nagrajevanja 

se je strokovni svet seznanil z 

zadnjimi informacijami, ki jih je 

podalo ministrstvo. Strokovni svet 

je sprejel dogovor glede 

sprejemanja lastnih normativov 

bolnišnice. Izpostavljen je bil tudi 

način uvrščanja zdravnikov na 

nova delovna mesta in 

predstojnikom podano opozorilo, 

da je potrebno upoštevati vse 

kriterije, ne le obdobje 12 let.   

 

Pod točko o aktualnem dogajanju 

so se zvrstile strokovne teme. 

Problematiko bolnišničnih okužb 

je predstavil mikrobiolog mag. 

Štrumbelj na osnovi zadnjih 

podatkov. Opozoril je predvsem 

na problematiko karbapenem 

rezistentnih mikroorganizmov. V 

diskusiji je mag. Pal (ZOBO) 

povzel zahteve izvajanja 

dogovorjenih ukrepov. Strokovni 

svet bo še naprej spremljal 

problematiko in posebej zahteva 

striktno izvajanje osnovnih 

ukrepov boja proti prenašanju 

bolnišničnih okužb. 

Delo z zdravniki pripravniki in 

zunanjimi specialisti v bolnišnici, 

se ureja enotno in na bolj 

pregleden način. Podane so bile 

smernice osnov novih 

dokumentov urejanja področja in 

sprejet sklep glede predlogov 

sistematiziranja sobnih 

zdravnikov.  
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Predstavljena je bila sprememba 

hranjenja obposteljnih 

transfuzijskih listov, ki po sklepu 

stroke več ne bodo sestavni del 

medicinske dokumentacije.  

Predstavljen je bil spremenjen 

postopek udeleževanja strokovnih 

izobraževanj v tujini na podlagi 

izbire najugodnejšega ponudnika. 

Podano je bilo opozorilo glede 

izvajanja začasnega dopusta na 

osnovi pravil ZZZS.  

Strokovni svet se je seznanil, da 

bo od 1.9.2017 vsako soboto, 

nedeljo in praznik v bolnišnici 24 

ur prisoten radiolog.  

 

Na področju zagotavljanja 

kakovosti in varnosti so bili 

predstavljeni opozorilni nevarni 

dogodki, vsebinsko in po formalni 

plati zahtev. Na ministrstvo je 

obvezno poročanje 7 skupin 

dogodkov: 

- nepričakovana smrt 

- večjo stalno izgubo 

telesne funkcije 

- samomor bolnika v 

bolnišnici 

- zamenjavo novorojenčka 

- hemolitično transfuzijsko 

reakcijo po transfuziji krvi 

ali krvnih produktov 

zaradi neskladja glavnih 

krvnih skupin 

- kirurški poseg na 

napačnem bolniku ali 

napačnem delu telesa 

- sum kaznivega dejanja  

Podane so bile tudi zadnje 

usmeritve glede načina in rokov 

poročanja. Ustanova lahko 

opredeli tudi notranje poročanje, 

ki razširja seznam dogodkov, o 

katerih se poroča odgovornim za 

kakovost v bolnišnici.  

 
Prim.asist. Daniel Grabar, 

dr.med.,spec.anest. 

Strokovni direktor 
 

 

 

 

 

 

 

 1. SEJA  STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE SPLOŠNE 

BOLNIŠNICE MURSKA 

SOBOTA 

 

1. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota je 

potekala 31. 8. 2017. 

Pod točko 1 je direktor Bojan 

Korošec povedal, da je bila fizična 

realizacija programa za prvih 6 

mesecev dokaj dobra, sedaj pa je 

že skrb vzbujajoča.  

V ponedeljek, 4. 9., se bodo začeli 

razgovori s predstojniki, glavnimi 

sestrami oddelkov in vodji služb o 

tem, kako bomo naredili 

realizacijo programa 100 % oz. jo 

presegli. Vedno več je 

inšpekcijskih nadzorov, ki 

ugotavljajo nepravilnosti, zaradi 

česar morajo plačati globo tako 

direktor kot drugi ožji sodelavci. 

Zato se bo v prihodnje potrebno 

striktno držati pravil, ki morajo 

biti znana vsem zaposlenim. V 

kratkem bo tudi sprememba 

plačila dežurstva, čeprav je še 

tukaj veliko nejasnosti v pravnem 

smislu. V letošnjem letu nam je 

uspelo, da imamo utež bolje 

plačano. Od prvega julija naprej je 

to za 600.000 evrov. Še vedno pa 

je realizirana utež višja kot 

plačana. Aktualno dogajanje je 

direktor končal z željo, da pri 

ustvarjanju dela v bolnišnici in  v 

korist bolnikom sodelujemo vsi, 

saj drugače ni skupnega uspeha.  

 

Pomočnik direktorja Marjan 

Maček je povedal,da je presežek 

odhodkov nad prihodki v višini 

1.345.003 €. Letošnje poslovanje 

je zaznamovalo znižanje cen 

zdravstvenih storitev za 3 do 4 

odstotke in povečanje stroškov 

dela zaradi napredovanj in 

skupnega povečanja števila 

zaposlenih ter stroškov materiala 

in storitev.  

 

V drugi polovici leta moramo v 

bolnišnici dodatno zmanjšati 

stroške materiala in storitev ter 

reorganizirati delo, vendar ne na 

račun kakovosti zdravstvenih 

storitev. Še vedno so prisotne 

likvidnostne težave bolnišnice pri 

plačevanju zdravil in 

zdravstvenega materiala. Zadnji 

čas je tudi, da se saldo ure po 

referenčnih obdobjih spravijo na 

ničlo.  

 

Pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nega Metka Lipič 

Baligač je opozorila na čakanje za 

registracijo odhoda domov pred 

uro. Če se gre prej, se naj 

registrira in gre domov, ne pa da 

se čaka na določeno uro.  

 

Pod točko dva je Metka Lipič 

Baligač povedala, da področje 

obvladovanja bolnišničnih okužb 

postaja zelo resno in se na tem 

področju pripravlja reorganizacija 

dela. 

 

V nadaljevanju je Iztok Štrumbelj 

predstavil  najbolj pogoste okužbe 

v SBMS. 

Na koncu je predstavil izhodišča 

kako delovati vnaprej: 

- dosledno upoštevanje splošnih 

načel preprečevanja širjenja okužb 

pri vsakem bolniku 

- specifični ukrepi spremljanja in 

preprečevanja širjenja okužb pri 

izbranih populacijah bolnikov 

- spremljanje rabe in preudarna 

raba antibiotikov. 

 

Sprejeto je bilo, da bodo 

izobraževanja z aktualnimi 

vsebinami s področja bolnišničnih 

okužb  potekala od septembra do 

konca decembra 2017 po 

skupinah. Pridobila naj bi se 

specialna znanja s področja 

izolacij, dekolonizacije, 

aseptičnimi postopki  in posegi, 

priprava okolja, delovne površine, 

uporaba zaščitnih sredstev. 

Po oddelkih naj bi enkrat tedensko 

potekalo prikazovanje 

razkuževanja rok, potrebni pa so 

tudi bolj pogosti nadzori. 
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Strokovni svet ZN tudi podpira 

aktivnosti raziskovalne dejavnosti 

v bolnišnici in v mesecu 

septembru se bodo pričele izvajati 

Modre srede.  

 
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

 

8. SEPTEMBER – 

SVETOVNI DAN 

FIZIOTERAPEVTOV 

 

Svetovna zveza fizioterapevtov – 

WCPT (World Confederation for 

Physical Therapists) je globalna 

organizacija, ki je bila 

ustanovljena 8. septembra 1951. 

Ta dan SE zato obeležuje kot 

svetovni dan fizioterapije in SE 

praznuje od leta 1996. 

 

Vsem fizioterapevtom iskrene 

čestitke ob letošnjem Svetovnem 

dnevu fizioterapije! 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

je bil Jurij M. Borovšak, dr. 

med., spec. patolog, 

predstojnik  Oddelka za 

patologijo, tema oddaje: 

»Epidemija vseznalcev 

medicine« 

 Sreda:  
-  Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Oskrba kronične rane« 

(teoretični + praktični del), 

predavali  sta: Brigita 

Kovačec, dipl. m. s. in 

Marija Kohek, M.Sc.(Austrija), 

dipl. m. s.   

 Petek:  
 - Interno izobraževanje za 

zdravnike,  »Oživljanje 

novorojenčka« (teoretični + 

praktični del); nosilec 

izobraževanja  prim. asist. 

mag. Zdravko Roškar, dr. 

med., spec. ped., APLS 

inštruktor  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Sreda:  
-  Delovni sestanek skupine 

za kronične rane (knjižnica 

V. nadst.  Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Tradicionalno proščenje 

ob prazniku Povišanja sv. 

Križa v bolnišnični kapelici  

 
. 

Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             372 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1766 

5,30           4,33 

ŠT. NOVOROJ:                   13 

DOJ. MATERE:                                             2   

               

                       

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Če se želite prepričati,  

da je nekdo zaupanja vreden,  

mu najprej zaupajte sami 

»internet« 

 

 

 

 
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/

