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SPOŠTOVANE
SODELAVKE IN
SODELAVCI

senzacionalističnega
poročanja
polnih neresnic, in na tak način
očrnila in osebno prizadela
imenovane zdravstvene sodelavce.
Zato bo sledila toţba proti avtorju
tega zapisa.

Štev.: 803
DONACIJA OTROŠKEMU
ODDELKU

Direktor
Bojan Korošec,. dr.med., spec. inter.

BOŢIČNE DELAVNICE

Naj bo novo leto obsijano
z ljubeznijo in prijateljstvom,
polno malih presenečenj in
presenetljivih radosti;
drobnih nepričakovanih
daril, ganljivih in
čudovitih objemov,
zašepetanih zahval in
iskrenih poljubov.
Vesele Božične praznike
ter srečno,
zdravo in uspehov polno
Novo leto 2018.
Vodstvo bolnišnice

NERESNICE V MEDIJU
Zdravstvo je pomembna in zelo
občutljiva dejavnost. Zato je
naloga vseh deleţnikov, ki tu
delujejo in sodelujejo toliko
pomembnejša.
Vsi si ţelimo realnega in
resničnega poročanja o našem
delu.
Poznamo dobre novinarje in
njihove zapise, ţal pa tudi slabe,
ki bolj sledijo senzacionalizmu in
slabemu poročanju in jim ni mar
objektivno poročanje ter kaj s
takim poročanjem povzročajo.
Tako je bila te dni tudi naša
bolnišnica v enem od rumenih
časnikov
deleţna
takšnega

V sredo, 13.12.2017, smo
prostovoljci imeli prostovoljsko
boţično delavnico na oddelku za
NBO.
Delavnice se je udeleţilo 15
prostovoljcev. Pomagali so nam
tudi pacienti z oddelka. Zelo smo
bili veseli, da smo se lahko spet
videli in skupaj ustvarjali. Taka
druţenja nas razveseljujejo in
navdihujejo. Tudi pacienti so nas
bili zelo veseli.
Rada bi se zahvalila osebju NBO
oddelka, ki nam vsako leto
priskočijo na pomoč. Še posebej
bi se zahvalila dipl. del. terapevtki
Suzani Bobnjar iz sluţbe za
fizikalno
in
rehabilitacijsko
medicino, ki nam vsako leto
pomaga pri organizaciji delavnice
in nam poda vedno nove ideje za
delavnice.

V Ponedeljek, 11.12.2017 so nas
obiskali predstavniki podjetja
MOL d.o.o. iz Murske Sobote, ter
simbolično
predali
TV
sprejemnike v vrednosti 3000
eurov. Oddelek je tako bogatejši
za 10 LED TV sprejemnikov, ki
so bili nameščeni po otroških
sobah. Gre za teţko pričakovano
darilo, s katerim si bodo otroci in
njihovi starši polepšali ure in
skrajšali dneve, ki jih preţivljajo v
bolnišnici.
Montaţo televizorjev je izvedlo
podjetje Agito d.o.o., ki se je prav
tako odpovedalo plačilu in tako je
bil preostanek sredstev namenjen
pripomočkom
in
igračam
namenjenim
našim
malim
bolnikom.
Vsem, ki so se spomnili tudi
najmlajših bolnikov se iskreno
zahvaljujemo.
Otroški oddelek
Mag. Jožef Sever, dipl.zdrav.

Koordinator za prostovoljstvo
Dušanka Sukič, dipl.m.s.
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MED PREJEMNIKI
LETOŠNJIH ZDRAVNIŠKIH
ODLIČIJ ZA IZJEMNE
DOSEŢKE
TUDI PRIM. MAG. MAJA
ŠERUGA, DR. MED.
Na Slavnostni akademiji ob 25letnici Zdravniške zbornice
Slovenije (ZZS) so bila 14.
decembra
2017
podeljena
letošnja zdravniška odličja za
izjemne doseţke.
Med prejemniki odličij je bila tudi
prim. mag. Maja Šeruga, dr.
med., ki je naslov zasluţna
članica prejela za prizadevno
klinično delo ter prispevek k
slovenski
medicini
in
uveljavljanju
zdravniškega
poslanstva.
Komisija za odličja v sestavi dr.
Zdenka
Čebašek-Travnik,
predsednica ZZS, mag. Marko
Bitenc, predsednik skupščine
ZZS, prim. Dean Klančič,
podpredsednik ZZS in Krunoslav
Pavlović, podpredsednik ZZS, je o
prim. mag. Maji Šeruga, dr. med.,
zapisala naslednjo obrazloţitev za
prejem odličja: »Primarijka mag.
Maja Šeruga, dr. med., je
zaposlena v Splošni bolnišnici
Murska Sobota kot specialistka
gastroenterologije
in
glavna
mentorica za to področje. Je ena
tistih zdravnic, ki so ostale v
rodnem Prekmurju. Ves čas si
prizadeva dokazati, da je mogoče
ustvarjati in nekaj prispevati k
slovenski medicini tudi iz
periferne bolnišnice. Prizadevno je
delovala v okvirih Slovenskega
zdravniškega društva, zdaj tudi v
naši zbornici, kjer je bila od 2012
do 2016 članica Odbora za
strokovno-medicinska vprašanja,
od leta 2012 je tudi predsednica
Pomurskega regijskega odbora. S
številnih izobraţevanj na različnih
koncih sveta je v svoje delovno
okolje prinašala novosti in jih
uspešno uvajala v klinično delo,
zaključuje pa tudi doktorsko
disertacijo.
Poleg
zavzetega
kliničnega dela jo odlikuje njena
predanost paliativni oskrbi in
preventivnemu delovanju pri

zgodnjem odkrivanju raka na
debelem črevesu. Leta 1998 je
prejela srebrno plaketo Zveze
slovenskih društev za boj proti
raku, zdravniška zbornica pa jo v
letu 2017 imenuje za zasluţno
članico.«
Prim. mag. Maji Šeruga, dr. med.,
vodstvo in sodelavci Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
ponosno čestitamo za prejem
odličja in ji ţelimo veliko uspehov
na nadaljnji strokovni poti.
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr.
med., spec. javnega zdravja
Vodja raziskovalne dejavnosti

REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA V OBDOBJU
JANUAR – NOVEMBER 2017
Po
fakturiranju
opravljenih
zdravstvenih storitev za mesec
november kaţejo podatki o
realizaciji programa za obdobje
januar-november 2017:

V
akutni
bolnišnični
obravnavi
(v
nadaljevanju:
ABO) je bilo realiziranih 15.698
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma 22.205,36 obteţenih
primerov. Plan primerov je
izpolnjen 98,3-odstotno (264
SPP-jev je pod dogovorjenim
obdobnim planom). Povprečna
realizirana uteţ je 1,41. V
primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta je bilo narejeno v
ABO po pogodbi do ZZZS 63
primerov manj, upoštevajoč
celotno realizacijo pa 108
primerov manj.

Prospektivni program po
pogodbi v obdobju januar –
november ni doseţen pri
naslednjih programih: splav (ind.
98,1), zdravljenje moţganske
kapi (ind. 62,5), operacija nosu
in grla (ind. 81,1), operacije na
oţilju – arterije in vene (ind.
94,3), endoproteza kolena (ind.
98,1), operacije na stopalu –
halluxvalgus
(ind.
58,2),
operacija hrbtenice (ind. 93,0) in
hipertrofija prostate (ind. 61,1).

Pri nekaterih ostalih programih
je doseţeno preseganje rednega
programa, ki je plačano do 30%
(op. halluxvalgus ter op. krčnih
ţil do 20%) v okviru enkratnega
dodatnega
programa
(v
nadaljevanju EDP): op. na oţilju
– krčne ţile (20,0%), operacije
kile (30,0%), operacije ţolčnih
kamnov (30,0%), endoproteza
kolka (46,0%) in operacija rame
(16,0%). Po prestrukturiranju
enkratnega dodatnega programa
med izvajalci smo prejeli
dodatno še 30 operacij kolka,
zato je pri tem programu plačano
višje presedanje za 30,0%.

Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za doječe
matere je realiziran 101,8 %,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku pa je realiziran
97,2%. Preseganje je plačano;

Program PBZ je izpolnjen
86,5-odstotno (597 neakutnih
BOD-ov je pod obdobnim
planom, program negovalnega
odseka pa je izpolnjen 101,3odstotno (trenutno je 91
neakutnih
BOD-ov
nad
dogovorjenim obdobnim planom
vendar še ni upoštevan nadzor,
kjer bo odbitek 421 bod-ov).

Realizacija
v
specialistično
ambulantnih
dejavnosti je po specialističnih
ambulantah sledeča:
interna spec. amb.
(ind. točk 96,3),
gastroenterološka
amb. (ind. točk 96,8),
tireološka amb.
(ind. točk 77,6),
urološka
amb.
(ind. točk 95,4),
ortopedska amb.
(ind. točk 88,7),
kirurška urgentna
amb. (ind. točk 97,6)
interna urgentna
amb. (ind. točk 85,2),
ginekološka spec.
amb. (ind. točk 94,3),
ultrazvok
(ind.
točk 88,5).
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V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseţeni.
Pri ambulantnih storitvah plan ni
doseţen:
 KIRURGIJA:operacija
kile – ind. 0,0, sklerozacija –
ind. 85,7, aplikacija Qutenza
obliţa – ind. 0,0,
 OKULISTIKA:
anti
VEGF terapija z aplikacijo
zdravila –ind. 98,8; anti VEGF
terapija prva in nadaljnja – ind.
64,7 in presejanje diabetične
retinopatije – ind. 37,8,
 GIN:diag. histeroskopija
in histeroskopske operacije –
ind. 86,1;
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.
Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
114,0,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 120,9 in
delna kolonoskopija 140,3.
Program CT-ja je izpolnjen z
16,4-odstotnim preseganjem (528
preiskav je nad obdobnim planom
(v primerjavi z realizacijo
lanskega obdobja je indeks 100,4),
program MR-ja pa ni bil doseţen,
saj je indeks 99,8 oz. 10 preiskav
je pod planom (v primerjavi z
realizacijo lanskega obdobja je
indeks 101,2). CT im MR
preiskave so v letu 2017 plačane
po realizaciji.
V primarni dejavnosti program v
ginekološkem dispanzerju je v tem
obdobju izpolnjen glede na novi
plan iz pogodbe 2017 97,5 odstotno.
Pri fizioterapiji je plan uteţi
preseţen za 7,6%, prav tako plan
primerov, ki je pogoj za plačilo
programa, indeks je namreč 103,7.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 105,6 (623 dializ je
nad
obdobnim
planom).

Opravljene dialize so plačane v
celoti glede na realizacijo.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

Izobraţevanje s področja
prepoznave in obravnave ţrtve
nasilja v druţini v okviru
zdravstvene dejavnosti –

PRVO OBVESTILO
Zdravniška zbornica Slovenije
nadaljuje z izobraţevanji, ki so
bila zasnovana v projektu POND.
Namen
izobraţevanja
je
zdravstveno osebje opremiti z
znanjem in komunikacijskimi
veščinami
za
izboljšanje
prepoznavanja in obravnavanja
ţrtev nasilja v druţini v sklopu
zdravstvene dejavnosti. Predpis
Ministrstva za zdravje Republike
Slovenije namreč določa, da se
morajo
zdravstveni
delavci
udeleţiti izobraţevanja o nasilju v
druţini vsakih pet let, v obsegu
najmanj 5 ur.
Zdravniška zbornica Slovenije
obvešča, da bo izobraţevanje za
pomurske zdravnike pripravila v
Splošni bolnišnici Murska Sobota,
v torek, 6. 3. 2018 od 8.00 – 16.30
ure.
Kreditne točke: 8
Kotizacije za člane Zdravniške
zbornice
Slovenije
ni.
Za
udeleţence,
ki
niso
člani
Zdravniške zbornice Slovenija je
kotizacija 86€ (z DDV).
Program
in
prijave:
www.domusmedica.si
Več informacij o projektu:
www.prepoznajnasilje.si
Poudarki
iz
vsebine
izobraţevanja:
osnovne značilnosti, oblike in
dinamika nasilja v druţini,
klinični in drugi znaki za boljše
prepoznavanje ţrtev nasilja v
druţini, teoretične smernice ter
praktični
prikaz
ustrezne
komunikacije z ţrtvami nasilja v
druţini, primeri dobrih kliničnih
in mednarodnih praks s področja
prepoznave in obravnave ţrtev

nasilja v druţini, izkušnje ter
pričakovanja ţrtev pri obravnavi v
zdravstvenem sistemu, koraki
medinstitucionalnega sodelovanja
pri prepoznavi in obravnavi ţrtev
nasilja v druţini, protokoli
obravnave otrok in odraslih ţrtev
nasilja v druţini v sklopu
zdravstvene dejavnosti.
Vsebine
interdisciplinarnega
izobraţevanja so usklajene s
Strokovnimi
smernicami
za
obravnavo nasilja v družini pri
izvajanju zdravstvene dejavnosti
Ministrstva za zdravje Republike
Slovenije.
Zdravniška zbornica Slovenije

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 5.
decembra 2017 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega predmet je »Najem
dializnih aparatov s potrošnimi
materiali«.
Številka
razpisa
je
JN010023/2017-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
11. januarja 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 6.
decembra 2017 objavljeno javno
naročilo po postopku malih
vrednosti, katerega predmet je
»Aparat
za
dezinfekcijo
prostorov«.
Številka
razpisa
je
JN010033/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
28. decembra 2017 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
12. decembra 2017 objavljeno
javno naročilo po odprtem
postopku, katerega predmet so
»Zdravila po specifikaciji«.
Številka
razpisa
je
JN010156/2017-B01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
18. januarja 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
12. decembra 2017 objavljeno
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javno naročilo po postopku malih
vrednosti, katerega predmet so
»Aparati za fizioterapijo in
grelna omara«.
Številka
razpisa
je
JN010147/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
16. januarja 2018 do 10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Sestanek na Ministrstvu za
zdravje - uvedba sanacije v
javne zdravstvene zavode,
direktor Bojan Korošec, dr.
med., spec. int. in vodja
pravno kadrovske sluţbe
Matevţ Ruţič, univ. dip.
pravnik
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bil Attila Szunyog, dr.
med.,
specializant
ortopedije, tema oddaje:
»Obravnava
ortopedskih
pacientov
v
urgentni
ambulanti«

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Cepljenje« predavala je
Ana Perišić, dr. med.

 Sreda:
- 93. seja Stalne delovne
skupine
bolnišnične
zdravstvene
nege,
pomočnica direktorja za
področje zdravstvene nege,
Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege
Boţična
delavnica
prostovoljcev na oddelku za
Neakutno
bolnišnično
obravnavo

 Četrtek:
- 2. Seja Komisije za
kakovost
skupščine
Zdruţenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
strokovni direktor prim.

asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec. anest.
V
sklopu
četrte
Raziskovalne injekcije, sta
novosti
s
področja
zdravljenja okuţb z Gbakterijami
predstavila:
asist. Milica Lukić, dr. med.
z
Infekcijske
klinike
Univerzitetnega kliničnega
centra
Ljubljana
s
predavanjem
»Odločno
ukrepanje proti okuţbam z
G- bakterijami« in mag.
Emil
Pal,
dr.
med.,
predstojnik
Infekcijskega
oddelka Splošne bolnišnice
Murska
Sobota
s
predavanjem »Problematika
Gokuţb
v
Splošni
bolnišnici Murska Sobota«.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Prednovoletno srečanje
vodstva
s
pomurskimi
poslanci
- Skupno srečanje članov
strokovnega sveta Splošne
bolnišnice Murska Sobota,
članov strokovnega sveta
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota
in vodij sluţb
- Strokovno hemtološko
srečanje
z
naslovom
»Diseminiran plazmocitom,
predavala
bosta
Romana Rotdajč, dr. med.,
spec. in prof. dr Samo
Zver, dr. med., spec.
(konzilij
Urgentnega
centra)

 Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje
ZN,
»Pomen
dietne
prehrane
pri
pacientih
zdravljenih s hemodializo
predaval bo Ljubiša Ţivić,
dipl. zn. (knjiţnica V. nadst.
Krg. bloka)
- Obisk dedka mraza na
Otroškem oddelku

Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
529
2222
3,73
15
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Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Biti pripravljen je veliko,
znati čakati je še več,
toda izkoristiti pravi
trenutek je vse.
“ Schnitzler”

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje
na
temo:
»Kardiogeni šok, predaval
bo Oliver Prvulović, dr.
med.
(predavalnica
na
Otroškem odd.)
- Tradicionalni
boţični
koncert (avla Krg. bloka)

Ureja : Jožica Viher
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si
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