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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 16                             DATUM : 11. 12.  2017                                          Štev.: 802

SOBOŠKA BOLNIŠNICA ENA 
NAJUSPEŠNEJŠIH  

 

Interventni zakon neugoden 

za našo bolnišnico – 

Vlaganja v prenove in 

strokovno znanje 
 

Letos smo v  okviru naložb delno 

prenovili Infekcijski oddelek in  

nevrološko ambulanto z novo 

diagnostično dejavnostjo EEG. 

Uspešno potekata tudi dva, za 

zdravje Pomurcev pomembna 

programa: Zgodnje odkrivanje 

srčnega popuščanja (SOBOTA-HF) 

s programom ozaveščanja in 

opolnomočenja bolnikov s to 

boleznijo ter državni presejalni  

program DORA, saj je bolnišnica 

uspešno izpolnila vse strokovne 

zahteve.  S tem je pomurskim 

ženskam med 50. in 69. letom 

omogočena presejalna mamografija 

vsaki dve leti, s katero se lahko 

odkrije raka, še preden se pojavijo 

tipni znaki. 

 

Kljub zavidljivim uspehom tako na 

strokovnem področju kot tudi na 

področju vlaganja v prenove, pa se 

vodstvo bolnišnice ni moglo izogniti 

temi interventnega zakona o 

bolnišnicah, ki pavšalno obravnava 

vse bolnišnice enako, čeprav so ene 

uspešnejše od drugih. Vodstvu naše 

bolnišnice se ne zdi prav, da tisti, ki 

so delali manj uspešno, dobijo več  

denarja in so na nek način nagrajeni, 

tisti, ki so poslovali uspešnejše, pa 

manj denarja. Med slednje spada 

tudi naša bolnišnica, ki je imela, 

glede na primerljive bolnišnice, 

najboljše poslovanje oziroma 

najmanjšo izgubo v zadnjih osmih 

letih. 

Razrez plačil iz interventnega 

zakona po posameznih bolnišnicah: 

 

- Splošni bolnišnici Brežice 

263.963 evrov, 

–  Splošni bolnišnici Celje 

4.176.884 evrov, 

–  Splošni bolnišnici Izola 

12.373.646 evrov, 
–  Splošni bolnišnici 

Jesenice 3.155.311 evrov, 
–  Bolnišnici za ginekologijo 

in porodništvo Kranj 1.534.819 

evrov, 

– Onkološkemu inštitutu 

Ljubljana 3.083.506 evrov, 

–  Univerzitetnemu 

kliničnemu centru Ljubljana 

79.879.210 evrov, 

–  Univerzitetnemu 

kliničnemu centru Maribor 

5.477.235 evrov, 

–  Splošni bolnišnici 

Murska Sobota 1.525.059 evrov, 
–  Splošni bolnišnici Novo 

mesto 4.381.115 evrov, 
–  Splošni bolnišnici dr. 

Jožeta Potrča Ptuj 6.151.410 

evrov, 
–  Splošni bolnišnici 

Slovenj Gradec 5.242.597 evrov, 

–  Splošni bolnišnici dr. 

Franca Derganca Nova Gorica 

7.143.562 evrov, 
–  Bolnišnici Topolšica 

825.262 evrov in 

–  Splošni bolnišnici 

Trbovlje 471.702 evrov. 

 

Pri sprejemanju interventnega 

zakona je bila naša bolnišnica s 

svojimi predlogi aktivna, vendar 

žal neuspešna. Zakon v 2. Členu 

namreč določa enkratne ukrepe za 

finančno sanacijo poslovanja 

javnih zdravstvenih zavodov. 

1. Pokrivanje presežkov 

odhodkov nad prihodki iz 

preteklih let, 

2. Odpis neplačanih terjatev 

Ministrstva za zdravje iz 

naslova amortizacije, 

3. Sprememba plačilnih 

rokov za javne 

zdravstvene zavode. 

 

Na omenjeni člen je tako naša 

bolnišnica dala naslednje 

dopolnitve, in sicer: »Da se 

dopolni omenjeni člen 

pokrivanja presežkov 

odhodkov nad prihodki iz 

preteklih let, ki izhaja izključno 

samo iz dohodkovnosti 

poslovanja javnih zavodov. Z 

likvidnostnega vidika 

interventni zakon ne 

predvideva sanacije javnih 

zavodov. Likvidnost je za 

večino bolnišnic največji 

problem v zadnjih letih. 

Predlagamo, da se vključi v 

finančno sanacijo likvidnostni 

vidik na način, da se zapadle 

obveznosti nad 60 dni po roku 

zapadlosti poplačajo iz sredstev 

finančne sanacije. 

 

Odpis neplačanih terjatev 

Ministrstva za zdravje iz 

naslova amortizacije se nam zdi 

zelo diskriminatorna. Nekateri 

javni zavodi so od energetske 

sanacije naprej do izgradnje 

urgentnih centrov združevali in 

plačevali račune za združevanje 

amortizacije pri Ministrstvu za 

zdravje. Nekateri zavodi pa so 

zapadle račune združevanja 

amortizacije ignorirali oz. jih 

niso plačali. Zato smo 

predlagali, da se dopolni 

omenjena točka 2. Člena tako, 
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da se tistim zavodom, ki so 

združevali amortizacijo in jo 

tudi sproti plačevali, ta 

finančna sredstva tudi vrnejo«. 

 

Prav tako pa je še zmeraj zelo 

pereča problematika plačilo 

uteži. Naša bolnišnica ima 

namreč izmed primerljivih 

slovenskih bolnišnic največji 

razkorak med plačano in 

realizirano utežjo. Tako je 

realizirana utež v naši 

bolnišnici 1,408, plačana pa le 

1,329 oziroma za 6 odstotkov 

manj kot je realizirana utež.   

 

Prikaz uteži po bolnišnicah v 

letu 2017 (I.-X.): 

 Pogodbena Realizirana 

SB 

M.Sobota 

1,329 1,408 

SB Nova 

Gorica 

1,289 1,344 

SB 

Jesenice 

1,438 1,481 

SB Novo 

mesto 

1,423 1,423 

SB  

Jesenice 

1,397 1,375 

 
 

Ob takem financiranju in 

plačevanju izvedenih storitev 

soboški bolnišnici se poraja 

vprašanje, kako naprej, če bo utež 

še zmeraj plačana manj od realno 

izvedene. Nihče od vodstva 

bolnišnice si namreč ne želi 

krčenja programov ali 

zmanjševanja dejavnosti z bolj 

zahtevnimi zdravstvenimi 

storitvami, daj bi bilo to na škodo 

zdravja prebivalcev regije. 

 
Pripravil: 

Pomočnik direktorja za poslovne zadeve 

Marjan Maček, univ.dipl.ekon. 

 

 

 

AKTIVNOSTI REGIONALNE 

AKCIJSKE SKUPINE ZA 

VLAGANJE V ZDRAVJE IN 

RAZVOJ POMURJA 

 

V okviru Regionalne akcijske 

skupine za vlaganje v zdravje in 

razvoj Pomurja – Mura v kateri je 

tudi zastopana Splošna bolnišnica 

M. Sobota je minuli petek 

8.12.2017 potekalo delovno 

srečanje v prostorih Centra 

Biofuture - Bistra hiša, Martjanci. 

Potekala je moderirana diskusija s 

člani Regionalne akcijske skupine, 

o možnostih nadgradnje 

sodelovanja na področju lokalne 

trajnostne oskrbe ter predstavitev 

izvedenih aktivnosti in sistema za 

priporočanje LUIII v okviru 

projekta »RegioHelp« 

Prisotni smo se seznanili z 

rezultati projekta »On teh move«, 

ki je usmerjen v dva velika 

javnozdravstven problema, to je 

prekomerna telesna teža, debelost 

in  premajhna telesna dejavnost 

predšolskih otrok. Da bi ta trend 

vsaj malo omilili ter ozaveščali, 

informirali, opolnomočili in 

usposabljali celotne družine, so 

partnerji iz šestih držav pripravili 

program športne vadbe in 

kulinaričnih delavnic za otroke, 

stare med 4 in 6 let. V Pomurju so 

bili omenjenih vsebin deležni 

otroci in njihovi starši iz 3 vrtcev. 

V nadaljevanju je potekala 

diskusija o možnostih nadgradnje 

projekta z namenom povečanja 

nabave lokalne hrane v javnih 

zavodih, ki ostaja v trenutnih 

razmerah še vedno izziv, kljub 

številnim prednostim uporabe 

lokalne hrane. 

 

Sledila je predstavitev rezultatov 

kvalitativne analize dosedanjih 

aktivnosti v okviru projekta 

»RegioHelp«, v katerem je 

Splošna bolnišnica M. Sobota 

vključena kot deležnik. Projekt je 

sofinanciran strani programa 

Interreg V-A Slovenija – Avstrija 

(Evropski sklad za regionalni 

razvoj). Trajanje projekta 1. 7. 

2016 – 30. 6. 2019.  

Regio Help je pobuda regij 

Voitsberg in Pomurje, s katero 

želimo pokazati, da je 

učinkovitejše upravljanje z viri 

(finančnimi, človeškimi, 

infrastrukturo) možno in smiselno 

že na ravni regije ali upravne 

enote. Izkušnje kažejo, da se 

ljudje v stiski obračajo na napačne 

institucije. Projekt ponuja rešitev 

v obliki samo-učečega se sistema 

za upravljanje znanja in podatkov, 

razvitega na Tehnični univerzi 

Gradec v sodelovanju s podjetjem 

Nekom, s katerim bodo ljudje v 

stiski hitreje našli pravo institucijo 

za rešitev njihove težave. 

Profesor  Murmel iz Ekonomske 

Fakultete Univerze v Mariboru je 

predstavil rezultate kvalitativne 

analize, ki jo je izvedel skupaj s 

svojimi sodelavci. S pomočjo 

intervjujev in vprašalnikov, ki so 

jih uporabili pri uporabnikih 

zdravstveno socialnih storitev in 

izvajalcih le teh iz  Pomurske 

regije in  partnerjih v Avstriji so 

prišli do zanimivih ugotovitev, 

predvsem pa o pričakovanjih 

uporabnikov zdravstvenih in 

socialnih storitev. Med drugim 

tudi do ugotovitev, da se 

uporabniki zdravstvenih in 

socialnih storitev v večjem deležu 

poslužujejo spletnih informacij, ko 

potrebujejo slednje kot pa to 

domnevajo izvajalci le teh. 

Mag. Zdenka Gomboc, prof.zdr.vzg. 

 

DOBER PREMISLEK = 

DOBRA ENERGIJA 

 

Navdih za nasvet sem dobil čisto 

slučajno, ob 23.45 zvečer, ko sem 

se odpravljal spat. Eden tistih 

trenutkov, ko se ti utrne ideja in 

enostavno ne moreš iti spat, če si 

tega ne zabeležiš. 

Se tudi vam dogaja, da dobivate 

ideje ob nenavadnih urah ali na 

nenavadnih lokacijah? Si jih 

zabeležite - kamorkoli, samo, da 

se ne izgubi? Kako se ideja zgodi? 

Kako se spomniš nekaj novega, 

enkratnega, izvirnega…ravno v 

tistem trenutku? 

Bistvena sestavina kreativnosti in 

tudi učinkovitosti je ČAS. V 

tokratnem nasvetu vam ponujam 

ČAS ZA PREMISLEK. Tako, kot 

je namen tega nasveta, da vam ne 
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vzame več, kot dve minutki 

vašega dragocenega časa, je tudi 

namen časa za premislek, da si 

uredite misli in usmerite energijo 

v tisto, kar je za vas pomembno. 

Ste vedeli, da tok misli 

kontrolira in usmerja energijo, 

ki jo porabimo za svoje delo?  
Ko delo opravljamo koncentrirano 

in po priritetah, smo bolj uspešni 

in porabimo manj energije kot 

takrat, ko delamo “brez plana in 

premisleka o tem, kaj dejansko 

počnemo”. Ko nimamo jasnih 

prioritet, se tudi pustimo motiti in 

zaradi tega porabimo bistveno več 

časa, da opravimo svoje delo (če 

nam ga sploh uspe). 

Vzemite si tistih nekaj minut (5 

minut bo čisto dovolj) samo zase 

in premislite o tem, kaj boste 

danes počeli in kaj boste naredili 

(naj)prej. Mogoče se vam ob tem 

porodi še kakšna nova ideja. V 

vsakem primeru boste bolj 

učinkoviti, zadovoljni in predvsem 

manj utrujeni - da boste imeli 

dovolj energije za prosti čas in 

tiste, ki jih imate najraje. 

Dobrih idej in rezutatov poln 

preostanek tedna vam želim, 

 
Branko in ekipa BMC International 

 

 

 

OBVESTILO 
 

Nadaljuje se montaža novega 

stikalnega bloka agregatskega 

napajanja, prevezava ter 

podaljšanje obstoječih kablov do 

novega agregatskega stikalnega 

bloka, prestavitev preklopne 

omarice ATS na končno lokacijo s 

fiksnimi povezavami do agregata 

in novega stikalnega bloka 

agregatskega razvoda . 

 

Zaradi navedenega bo v nedeljo, 

17. 12. 2017  ob 11. uri izklop 

električne energije. Trajal bo 

maximalno 6 ur. V tem času 

bodo popolnoma brez napetosti 

naslednji oddelki: 

 

- Otroški in infekcijski oddelek 

celotna zgradba 

- Interna zgradba  z naslednjimi 

oddelki –   Intenzivna nega, 

Enota transfuzijske   dejavnosti 

UKC Maribor, Oddelek za 

laboratorijsko diagnostiko, del 

Oddelka za   radiologijo ter 

Odsek za dializo. 

- Stara ginekologija celotna 

zgradba 

 

Na teh oddelkih enot bo odklop 

zaradi agregatskega napajanja 

popolni – pomeni, da bodo 100% 

brez napajanja.  

 

Prosimo, da od 10.30 do 17.30 ure 

ne izvajate odvzemov in naročil v 

laboratorij.    

 

Prosimo, da  delo organizirate 

tako, da bodo vsaj 5 minut pred 

izklopom, električne naprave kot 

so računalniki, laboratorijska 

oprema in ostale naprave 

izključene. 

 

Hvala za razumevanje. 

 
Peter BRENČIČ, dipl. inž. el. teh. 

Vodja TVS 

 

  

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Vaskulitis pri otrocih« 

predavala  je Nataša Krajnc, 

dr. med.   

 Sreda: 
- Tiskovna konferenca   

 -Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Uporaba sterilizacije s 

plazmo«,    predavala bo 

Sandra Čarni, san. inž.  
 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   

 Ponedeljek: 
- Sestanek na Ministrstvu za 

zdravje -  uvedba sanacije v 

javne zdravstvene zavode, 

direktor Bojan Korošec, dr. 

med.,  spec. int. in vodja 

pravno kadrovske službe 

Matevž Ružič, univ. dip. 

pravnik  

 - Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

bo Attila Szunyog, dr. med., 

specializant ortopedije, tema 

oddaje: »Obravnava 

ortopedskih pacientov v 

urgentni ambulanti«  

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Cepljenje« predavala  bo 

Ana Perišić, dr. med.  

(predavalnica na Otroškem 

odd. ) 

 Sreda: 
- 93. seja Stalne delovne 

skupine bolnišnične 

zdravstvene nege, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege, 

Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege  

-  Božična delavnica 

prostovoljcev  na oddelku za 

Neakutno bolnišnično 

obravnavo 

 Četrtek: 
- 2. Seja Komisije za 

kakovost skupščine 

Združenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije, 

strokovni direktor prim. 

asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. anest.  

- V sklopu četrte 

Raziskovalne injekcije, 

bosta novosti s področja 

zdravljenja okužb z G- 

bakterijami predstavila: 

asist. Milica Lukić, dr. med. 

z Infekcijske klinike 

Univerzitetnega kliničnega 

centra Ljubljana s 

predavanjem »Odločno 

ukrepanje proti okužbam z 

G- bakterijami« in mag. 

Emil Pal, dr. med., 

predstojnik Infekcijskega 

oddelka Splošne bolnišnice 

Murska Sobota s 

predavanjem »Problematika 

G- okužb v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota«. 
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Srečanje traja 1 uro, 

prijavljeno je pri Zdravniški 

zbornici Slovenije in 

udeleženim zdravnikom 

prinaša 1 kreditno točko. 

(knjižnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 
 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             461 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2235 

5,30           4,35 

ŠT. NOVOROJ:                   13 

DOJ. MATERE:                                            5 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 
 

 

Misel 
 

"Ljudje smo kot angeli  

z enim krilom, 

če želimo poleteti, 

 se moramo objeti!" 
 

(Luciano de Crescenzo)  

 

 
 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

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/

