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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 16                             DATUM : 22. 01. 2018                                          Štev.: 808 

 

3. SEJA SVETA ZAVODA 
 

3. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska Sobota je bila v 

ponedeljek 15.1.2018 z 

naslednjim dnevnim redom:  

1. Potrditev zapisnika 2. redne 

seje in 1. ter 2. korespondenčne 

seje; 

2. Predlog spremembe  statuta; 

3. Čakalne dobe; 

4. Pobude, predlogi in vprašanja 

članov sveta zavoda 

5. Razno 

Po potrditvi zapisnikov so bili 

sprejeti  sklepi: 

Po točko 2 dnevnega reda –  

Svet javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica Murska 

Sobota sprejme predlog 

Sprememb Statuta javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska Sobota s 

pripombami sprejetimi na seji. 

Pod točko 3 Čakalne dobe – Člani 

sveta zavoda so se seznanili s 

čakalnimi dobami 

 
Predsednik sveta zavoda 

Marko Virag,univ.dipl.prav. 

 

 

17 .  SEJE STROKOVNEGA 

SVETA 

 

17 .  seje strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

je bila  dne 17.01.2018 z 

naslednjim  

Dnevnim  redom: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 

16. seje 

2. Pregled realizacije fizičnega 

programa za leto 2017 in 

postavljanje planov za leto 

2018 

3. Izhodišče sanacijskih ukrepov 

4. Seznanitev z zahtevami 

spremenjenega Zakona o 

pacientovih pravicah, 

5. Kakovost v zdravstvu 

      - letni cilji  

      - kazalniki kakovosti kliničnih  

        poti 

      - realizacija akcijskega načrta 

      po zadnji mednarodni  

      akreditacijski presoji 

6. Obvestila,  pobude in predlogi 

 
Po potrditvi zapisnika sta  pod 

točko 2 bila sprejeta  sklepa:  

 strokovni svet se je 

  seznanil z izhodišči plana za leto 

2018. Z vsakim predstojnikom 

posebej se bo dogovarjalo 

podrobnosti o spremembah in 

načinih izvajanja. Zahteva po 

100% izpolnitvi plana fizične 

realizacije bolnišnice ostaja 

osnova vseh dogovorov. 

 strokovni svet se je 

 seznanil  z zahtevami zakonodaje 

glede odrejanja nadurnega dela. 

Konkretnejša navodila bosta 

pripravili pravno-kadrovska in 

finančna sluţba.  

Pod točko 3 je bil sprejet sklep:  

Strokovni svet se je seznanil s 

izhodišči sanacijskih ukrepov in 

so predstojniki bili pozvani  k 

dajanju predlogov.  

Pod točko 4 je bil sprejet sklep: 

strokovni svet se je seznanil z 

zahtevami novele zakona o 

pacientovih pravicah in pravilnika 

o naročanju. Glede pisnega 

obveščanja svojcev pri uporabi 

pasov kot PVU, se bomo do 

podrobnejših navodil posluţevali 

SMS sporočanja. Ostale zahteve 

pravilnika bodo izpolnjene v 

skladu z dogovori, ki ţe potekajo, 

predstojniki potrjujejo strinjanje z 

eventuelnim prerazporejanjem 

zaposlenih. Odgovornost 

predstojnikov je pravočasno 

razpisovanje ambulant in 

zagotavljanje izvedbe ambulant v 

razpisanem terminu.  

Pod točko 5 so prisotni  bili 

seznanjeni, da je večina ukrepov 

po zadnji zunanji mednarodni 

akreditacijski presoji oz. iz 

akcijskega načrta realiziranih. 

Odgovorne osebe, ki še niso 

realizirale ukrepov bodo še enkrat 

obveščene. Preglednica z 

realizacijo ukrepov bo poslana po 

e-pošti predstojnikom in glavnim 

medicinskim  sestram ter vodjem  

v tednu med 22 in 26.1. 2018.  

 
Strokovni direktor 

prim.asist. Daniel Grabar, dr.med., 

spec.anest. 

 

 

 

SODIŠČE V CELOTI 

ZAVRNILO TOŢBO 

TATJANE PETEK 

 
Toţena stranka Splošna bolnišnica 

Murska Sobota je dne 10.1.2018 

prejela sodbo Delovnega sodišča v 

Mariboru. Toţeča stranka Tatjana 

Petek je toţila bolnišnico zaradi 

nezakonite redne odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga s ponudbo 

nove pogodbe o zaposlitvi. 

Sodišče je toţbo toţnice Tatjane 

Petek kot neutemeljeno v celoti 

zavrnilo.  
Razsodilo je, da je bila redna 

odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga s ponudbo 

nove pogodbe o zaposlitvi toţnici 

zakonita in ni sledilo trditvam 

toţnice Petkove, da poslovni 

razlog ne obstoji, da so bile 

organizacijske spremembe pri 

toţeni stranki fiktivne narave in da 

je do odpovedi pogodbe prišlo 

zaradi maščevanja pomočnika 

direktorja za posloven zadeve 
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Marjana Mačka. Takšne trditve 

niso bile potrjene z nobenim 

dokazom, in tudi ne z zaslišanjem 

več prič in je posledično sodišče v 

celoti potrdilo bolnišnici, ki je ves 

čas uspela dokazati 

neutemeljenost toţbenih očitkov 

Petkove. 

Vodenje Pravno kadrovske 

sluţbe je ţe s 5. januarjem 

2017 prevzel Matevţ Ruţič, 

univ.dipl.prav., ki izpolnjuje 

vse zahtevane pogoje iz 

sistemizacije delovnih mest. 

Ţelimo mu veliko uspeha pri 

vodenju in delovanju Pravno 

kadrovske sluţbe.  

 
Vodstvo 

 

 

POJASNILO V ZVEZI S 

POVRAČILOM 

STROŠKOV PREVOZ NA 

DELO IN Z DELA 

 

Povračilo stroškov prevoza na 

delo in z dela pripada javnemu 

usluţbencu glede na razdaljo od 

kraja bivališča do delovnega 

mesta, če ta razdalja znaša več kot 

dva kilometra.  

Kraj iz katerega se javni 

usluţbenec vozi na delo in z dela, 

je kraj bivališča oziroma kraj, iz 

katerega se javni usluţbenec 

dejansko vozi na delo in z dela, če 

je ta bliţje delovnemu mestu.  

Stroški prevoza na delo in z dela 

se povrnejo v višini stroškov 

javnega prevoza z javnimi 

prevoznimi sredstvi. Če javni 

usluţbenec nima moţnosti 

prevoza z javnimi prevoznimi 

sredstvi, se mu prizna kilometrina. 

Javni prevoz ni moţen, če ne 

obstaja, če ga glede na delovni čas 

javnega usluţbenca ni moţno 

uporabiti ali če bi uporaba javnega 

prevoza glede na vozni red in 

delovni čas javnega usluţbenca ne 

upoštevaje čas trajanja voţnje, za 

javnega usluţbenca pomenila več 

kot eno uro dnevne časovne 

izgube v eno smer. 

Stroški prevoza na delo in iz dela 

ne morajo znašati več kot znaša 

višina minimalne plače za 

mesečno delovno obveznost, razen 

če je bil javni usluţbenec 

premeščen, prevzet na podlagi 

zakona ali je po odločitvi oziroma 

volji delodajalca sklenil pogodbo 

o zaposlitvi v drugem kraju. Če 

mora javni usluţbenec zaradi 

potreb delovnega procesa, 

izrednega dogodka ali zaradi dela 

izven redno predvidenega 

razporeda priti na delo večkrat, 

kot je število delovnih dni, se mu 

za te prihode in odhode povrnejo 

stroški prevoza, ne glede na 

omejitev višine povračila stroškov 

prevoza na delo in z dela.  

Na podlagi številnih revizij s tega 

področja in glede na to, da poteka 

v Splošni bolnišnici Murska 

Sobota revizija povračila 

prevoznih stroškov je prišlo do 

odločitve, da se  s pomočjo 

informacijske podpore pristopi k 

ugotavljanju, ali so podane izjave 

v skladu z zgoraj navedenimi 

pogoji za ustrezno pridobitev 

povračila potnih stroškov. 

Sprememba obračuna potnih 

stroškov bo predvidoma izvedena 

pri plači za mesec januar 2017. 

Delavec je dolţan vsako 

spremembo kraja, iz katerega se 

dejansko vozi na delo, sporočiti 

delodajalcu v roku 8. dni od 

spremembe.  

 
Vodstvo 

 

 

ANEKS ŠT. 1 K SPLOŠNEMU 

DOGOVORU ZA LETO 2017 

TER NOV MODEL 

FINANCIRANJA 

URGENTNIH CENTROV (UC) 

 

Aneks št. 1 uvaja nov model 

financiranja UC in sicer velja od 

1.10.2017. Po tem modelu se 

financirajo UC, ki imajo v svoji 

sestavi naslednje enote: triaţa, 

enota za hitre preglede, enota za 

bolezni, enota za poškodbe in 

opazovalnica. Vse nujne primere s 

področja nevrologije, infektologije 

in ORL ni mogoče obračunati v 

okviru redne ambulante, medtem 

ko primeri ginekologije, 

okulistike…ne spadajo v UC. 

S 1.10.2017 sta uvedena nova 

standarda za financiranje enote za 

bolezni ter enote za poškodbe. 

Spreminja se sestava tima, 

priznani stroški in s tem se 

spremeni tudi cena, ki se za enoto 

za bolezni povečuje iz nekje pod 

10€ na nekaj čer 15€, medtem ko 

za enoto za poškodbe ostaja nekje 

na isti ravni oz. se malenkost 

zniţuje. Tako je znotraj tima v 

enoti za bolezni poleg specialista 

internista oz. specialista urgentne 

medicine planiran še specialist 

nevrolog in specialist infektolog. 

V enoti za poškodbe pa poleg 

specialista kirurga oz. specialista 

urgentne medicine in 

anesteziologa še specialist ORL, 

specialist ortopedije, specialist 

urolog in specialist ginekolog. 

Nov model vpliva na letne plane 

dosedanjih urgentnih ambulant. 

Tako se internistični urgentni 

ambulanti plan 83.233 točk 

zniţana 77.728 točk (po novem 

enota za bolezni) ter dosedanji 

kirurški ambulanti se 160.751 točk 

zniţa na 153.675 točk (po novem 

enota za poškodbe). Med obema 

enotama je dovoljeno prelivanje 

realiziranega programa. Pri triaţi 

se 0,75 do sedaj priznanega tima 

poveča na 1,00 tim, medtem ko 

ostaja število priznanih postelj v 

opazovalnici nespremenjeno, to je 

7 postelj. 

V 23. členu Aneks št. 1 spreminja 

6. odstavek 16. člena priloge BOL 

in med drugim določa, da se ne 

sme obračunati SPP za primer, 

ki je bil obravnavan v 

opazovalnici UC, trajanje 

hospitalizacija v okviru SPP pa 

je bilo krajše od 25 ur. 

Aneks 1 tudi posebej ponovno 

navaja glede dogovorjenih oz. 

predvidljivih sprejemov. V kolikor 

gre za dogovorjen oz. predvidljiv 

sprejem v bolnišnično obravnavo, 

storitev UC, urgentne 

specialistične ambulante in tudi 

drugih storitev ni mogoče 

obračunati posebej, saj so te 

storitve del bolnišničnega primera. 
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Pomembno za naše evidentiranje 

in obračunavanje je tudi določilo, 

ki pravi, da na isti dan za istega 

pacienta ne more biti obračunana 

oziroma evidentirana obravnava v 

UC in v specialistični ambulanti 

bolnišnice, razen če gre za dve 

povsem različni stanji (npr. 

naročeni pregled v specialistični 

ambulanti in sveţa poškodba). 

 

    
 Natalija Zrim, univ.dipl.ekon. 

vodja službe za zdr. ekonomiko, 

 plan in analize 

 

 

NAROČANJE IN VODENJE 

ČAKALNIH SEZNAMOV 

PO NOVEM 

 
 21. januarja 2018 se je  začel 

uporabljati nov Pravilnik o 

naročanju in upravljanju čakalnih 

seznamov ter najdaljših dopustnih 

čakalnih dobah. S Pravilnikom in 

novelo Zakona o pacientovih 

pravicah je področje naročanja in 

vodenja čakalnih seznamov bolj 

natančno opredeljeno.  

   

Ključne novosti zajemajo: 

ČAKALNI ČAS - Največ 30 

minut. Izjema je izvajanje nujne 

medicinske pomoči ali ţe 

zaključevanje zdravstvene storitve 

predhodno obravnavanega 

pacienta, ki jo je treba izvesti brez 

nepotrebnega odlašanja ali 

prekinitve.  

STOPNJE NUJNOSTI - Vpeljuje 

se nova kategorija stopnje 

nujnosti: »zelo hitro«, za katero se 

določa najdaljša dopustna čakalna 

doba 14 dni (med »nujno« 24 ur in 

»hitro« 3 mesece). 

NAROČANJE – Pacient se lahko 

naroči na različne načine: 

elektronsko (eNaročanje, e-pošta, 

na spletnih straneh izvajalca), 

telefonsko(enotna številka za vse 

naročila), po navadni pošti ali 

osebno (enotno mesto za vsa 

naročila). 

UVRŠČANJE NA SEZNAME – 

Pacient mora biti uvrščen na 

čakalni seznam v 5 dneh po 

predloţitvi napotnice oz. v 2 dneh 

po morebiti izvedeni triaţi 

napotnice (brez izjeme!). Izvajalec 

mora o datumu uvrstitve v čakalni 

seznam obvestiti pacienta v 3 

dneh po uvrstitvi na seznam. 

Hkrati ga obvesti tudi o 

posledicah neupravičene 

odsotnosti. Uvrščanje izvaja 

pooblaščena oseba. 

ODPOVED TERMINA - Pacient 

lahko termin odpove enkrat, in 

sicer brez razloga, a mora to 

narediti najpozneje 10 dni pred 

terminom. Izjema so 

nepričakovana bolezen pacienta 

ali npr. smrt oţjega druţinskega 

člana, ko je termin mogoče 

odpovedati tudi kasneje. 

VELJAVNOST NAPOTNIC - 

Roki za predloţitev napotne listine 

so vezani na stopnjo nujnosti, in 

sicer pri stopnji nujnosti Nujno: 

najkasneje naslednji dan, Zelo 

hitro: v 5 dneh, Hitro ali redno: v 

14 dneh od izdaje napotne listine. 

Če pacient napotnice ne predloţi 

pravočasno, se ga ne uvrsti v 

čakalni seznam oziroma se mu ne 

sme opraviti zdravstvena storitev. 

ROK ZA IZDAJO IZVIDA - 

Izvid je treba izdati takoj oz. 

najkasneje v 7 dneh. Izjema je 

določena za nujne primere, 

vključno s primeri suma na 

maligno obolenje ali tekoma 

zdravljenja malignega obolenja, 

ko je izvid treba izdati takoj. 

  

Zato v naši bolnišnici z 22.1.2018 

organiziramo enotno mesto za 

osebna naročila (pritličje kirurgije 

– prej kirurška naročila) in enotno 

tel. številko, ki bo javljena 

naknadno. 

Delovni čas  je vsak delovnik od 

8-16 ure. Na omenjenih točkah je 

moţno naročilo za storitev v naši 

bolnišnici le oddati. O točnem oz. 

okvirnem datumu bomo obveščali 

naknadno v skladu s Pravilnikom. 

 
Darija Števančec, dipl.upr.org. 

Koordinatorka za čakalno knjigo 

 

 

 

 

 

 

OBRAVNAVA ŢENSKE 

PRED IN PO PORODU 

DOMA 
 

19. januarja sem se udeleţila 

seminarja na Medicinski fakulteti, 

ki ga je organiziral UKC Maribor 

in Katedra za ginekologijo in 

porodništvo Medicinske fakultete 

Univerze v Mariboru. Seminar je 

potekal pod naslovom: Obravnava 

ţenske pred in po porodu doma. 

Ţelje Slovenskih nosečnic po 

porodu na domu se iz leta v leto 

povečujejo. Po podatkih iz 

lanskega leta bi naj v Sloveniji 

bilo 18 porodov na domu. V 

Sloveniji trenutno izvajajo porode 

na domu 3 diplomirane babice s 

pridobljeno licenco. Zdravniška in 

babiška stroka sta enotni in 

odsvetujeta porod na domu, saj je 

manj varen za mater in 

novorojenčka kot v porodnišnici. 

Ministrstvo za zdravje zato 

namesto porodov doma podpira 

ustanavljanje »babiških porodnih 

centrov« v obstoječih prostorih 

porodnišnic, v katerih bi uredili 

domače intimno vzdušje oz. 

nekakšen kompromis, da bi se 

pribliţali porodnicam s takšnimi 

ţeljami. Vsak porod na domu bi 

moral biti v naprej načrtovan. 

Tako čakajo slovensko 

porodništvo v prihodnosti veliki 

izzivi vezani na zakonodajo, ki 

bodo  pravno zaščitili mater, 

porodničarja in babico. 

Hvala za moţnost udeleţbe na 

zelo zanimivem in tematsko 

aktualnem seminarju. 

 
Marija Antolin, babica  

 Ginekološko porodni 

oddelek 

 

 

REZULTATI  ANKETE O 

ZADOVOLJSTVU 

PACIENTOV S PREHRANO 

NA BOLNIŠNIČNIH  

ODDELKIH IN PREDLOGI 

ZA NAPREJ 

 

V bolnišnici se je oktobra 2017 

izvajala anketa o zadovoljstvu 

pacientov s prehrano. Anketni 



 4 

vprašalnik je zajemal 10 vprašanj 

vezanih na prehrano, ki so jo 

pacienti prejemali v času 

hospitalizacije. Glede na navedene 

podatke, smo izračunali tudi 

indekse telesne mase bolnikov.  

Iz oddelkov je prispelo 186 

izpolnjenih anket. Največ 

izpolnjenih anket je bilo poslanih 

z KRG- ORTOPEDIJE ( 16,7% 

anket).  

Po analizi izpolnjenih anket 

ugotavljam sledeče: 

 71,7% % vprašanih 

 pacientov je bilo seznanjenih z 

vrsto prehrane/diete, ki so jo 

prejemali v bolnišnici. Ob navadni 

ali lahki prehrani se najpogosteje 

pojavlja diabetična prehrana, 

prehrana pri ţolčnih obolenjih, 

črevesnih obolenjih in prehrana 

spremenjene konsistence ( kašasta, 

pasirana prehrana). 

 61,7% vprašanih 

 pacientov je vedelo, da imajo 

na oddelku moţnost vpogleda  

v celotedenski jedilnik ne glede 

na dieto. 

 86,7% vprašanih je 

 navedlo, da so bili zadovoljni z 

velikostjo obroka; 8,4% 

bolnikov je bilo mnenja, da so 

obroki preobilni ( predvsem 

bolniki na INF oddelku), 4,9% 

pa je menilo, da so premajhni 

(predvsem na PLJ oddelku). 

 Kar 93,2% vprašanih je 

 menilo, da je izbor ţivil v 

jedilnikih zadovoljiv oziroma 

dovolj pester. Največkrat so 

izbor ţivil za premalo pester 

označili na OTR oddelku  ( 

najbrţ starši). 

 97,8% vprašanih je bilo 

 mnenja, da je hrana dovolj 

topla ob  serviranju. 

 S časom postreţbe zajtrka 

 je zadovoljnih 98,3% 

vprašanih, s časom postreţbe 

kosila 98,3% vprašanih in s 

časom postreţbe večerje 96,7% 

vprašanih. 

 95,1% vprašanih je 

 pritrdilo, da so dobili pomoč 

pri hranjenju, če so jo 

potrebovali. 

 98,3% vprašanih je 

 odgovorilo, da so dobili pomoč 

pri uţivanju tekočine oziroma 

so bili vzpodbujani k uţivanju 

tekočine. 

 44,8% vprašanih uţiva 

 tudi hrano, ki jo dobijo od 

drugod (svojci, trgovina), 

bolniki, ki imajo predpisane 

stroţje diete, v večini ne 

uţivajo hrane prinesene od 

drugod. 

 74,1% vprašanih je 

 odgovorilo, da jim je bila 

njihova dieta razloţena 

razumljivo; 2% diete ni 

razumelo, 3,4 % bi si ţelelo 

naknadni posvet z dietetikom 

pred odpustom iz bolnišnice. 

To je bilo izraţeno predvsem 

pri bolnikih z ţolčnimi 

boleznimi  in diabetesom. 
Bolniki so ocenili s točkovno 

oceno tudi splošno zadovoljstvo s 

prehrano, ki so jo dobivali v 

bolnišnici. Kar 89,3% vprašanih 

je bolnišnično prehrano ocenilo z 

oceno 4 ali 5, kar za nas pomeni 

visok odstotek  zadovoljnih 

bolnikov. 

 

Bolnike smo povprašali tudi po 

tem ali sebe vidijo kot 

prekomerno prehranjene, zadostno 

prehranjene ali podhranjene. Kot 

zadostno prehranjene se vidi kar 

92,7% bolnikov, le 6% se jih vidi 

kot prekomerno prehranjene, 1,2 

% pa kot podhranjene. Glede na 

izračunane indekse telesne mase 

pa je evidentno, da so bili bolniki 

prekomerne telesne teţe, veliko 

celo opredeljenih kot debelih. 

Povprečni indeks vseh vprašanih 

je bil kar 27,2.  Mejna vrednost od 

katere se ţe smatra, da je človek 

prekomerne telesne teţe pa je 25. 

Največji izračunani indeks je bil 

51,2 ( bolnik PLJ oddelka) in 

najniţji 15,6 ( bolnica INT 

oddelka). Zanimivo je še to, da je 

bilo kar 81% bolnikov 

Ortopedskega oddelka 

prekomerne telesne  teţe in sicer  

z indeksom telesne mase nad 25. 

Kot je razvidno iz opredelitve 

telesne teţe, bolniki, ki so bili v 

oktobru hospitalizirani  

ne odstopajo od pomurskega 

povprečja. 

 

Zaključki: Bolniki so s prehrano 

zelo zadovoljni, tudi bolniki, ki 

dobivajo dietno prehrano. 

Zadovoljni so tudi  s  

temperaturo hrane, izbiro ţivil,  

postreţbo, pomočjo pri 

hranjenju in pitju tekočine. 

 Mogoče kot izziv za prihodnje 

to, da se bolnike na oddelkih  

sprotno seznanja, da imajo 

jedilnike na oddelkih v pogled in 

se jih seznani tudi, da se lahko 

sami opredelijo k velikosti 

obroka, če je to upravičeno. 

Velikost se lahko vedno korigira 

tako, da se poveča ali zmanjša, 

seveda glede na dejanske 

potrebe bolnika. Predlagala bi 

tudi, da v kolikor je bolnik ob 

odpustu zmeden glede svoje 

priporočene prehrane, lahko 

pred odpustom naročite posvet z 

dietetikom. Tudi bolnika, ki je  

ambulantno obravnavan,  lahko 

v primerih, da ne razume svoje 

dietoterapije ali ţeli 

podrobnejša navodila, zdravnik 

z napotnico napoti k dietetiku.  

 

Zahvaljujem se oddelkom za 

pomoč pri izvedbi anketnega 

povpraševanja med bolniki. 

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

Vodja Bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 
Na portalu javnih naročil je bilo 

10. januarja  2018 objavljeno 

javno naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»TERMODEZINFEKTOR ZA 

NOČNE POSODE z izlivnikom«.  

Številka razpisa je 

JN000124/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

25. januarja 2018 do 10.00 ure. 
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Na portalu javnih naročil je bilo 

10. januarja  2018 objavljeno 

javno naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Pohištvena oprema za interni 

oddelek in mize za kuhinjo«.  

Številka razpisa je 

JN000125/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

2. februarja 2018 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 

15. januarja  2018 objavljeno 

javno naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet so 

»Hematološki reagenti za aparat 

Advia 200«.  

Številka razpisa je 

JN000209/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

26. januarja 2018 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 

18. januarja  2018 objavljeno 

javno naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Čiščenje horizontalnih in 

vertikalnih odtočnih cevi«.  

Številka razpisa je 

JN000269/2018-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

26. januarja 2018 do 10.00 ure. 

 
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 
 

PLAČILO PARKIRIŠČA ZA 

LETO 2018 

 
Sporočamo vam, da ţe lahko 

poravnate letno obveznost iz 

naslova parkiranja za leto 2018. 

To lahko storite  na glavni 

blagajni kirurškega bloka do 

konca februarja 2018. Letno 

nadomestilo za parkiranje znaša 

70,00 evrov. Za vse tiste, ki 

parkiranja ne bodo plačali do 

konca februarja letošnjega leta, 

bomo pravice do parkiranja 

ukinili. 
 

mag. Melita Vrata, preizk. rač. 

Vodja FRS 

 

 

 

 

 

OBVESTILO 
 

Obveščamo vas, da bo v sredo, 

24. januarja 2018, od 00:00 ure 

do 24:00, potekala stavka 

Konfederacije sindikatov 

Slovenije PERGAM,  katere 

član je tudi SILMES (Sindikat 

laboratorijske medicine 

Slovenije).  

Na Oddelku za laboratorijsko 

diagnostiko  se bo  na dan 

stavke izvajalo samo 

minimalno nujno delo, seveda z 

upoštevanjem zapisanega v 

zakonu o zdravstveni 

dejavnosti.  

Na ta dan  ne bo odvzemov za 

ambulantne paciente, izjema so 

starejši od 65 let in mlajši od 

18 let, ter nosečnice. Opravljali 

bomo analize samo za naročila 

z oznako nujno in samo za  

urgentne  preiskave.  

 

Prosimo za razumevanje in 

podporo. 
 

Predstojnica Oddelka za 

laboratorijsko diagnostiko 

Valerija Cvetko Weiss, 

mag.farm.,spec.med.biokemije 
 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- 3. seja sveta zavoda 

Javnega  zdravstvenega  

zavoda  Splošna bolnišnica 

Murska Sobota    

 Torek: 
- Sestanek pri 

generalnem direktorju 

Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 

gospodu Marjanu Sušlju, 

direktor Bojan Korošec, dr. 

med., spec. int. in pomočnik 

direktorja za poslovne 

zadeve Marjan Maček, univ. 

dipl. ekon.   

-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Koţne 

spremembe pri otrocih s 

primarno imunsko  

pomanjkljivostjo«, predavala 

je  Vanja Smole, dr. med.   

 Sreda: 
-  1. sestanek 

predstavnikov bolnišnic,  za 

katere velja  Zakon o 

interventnih ukrepih za 

zagotovitev finančne 

stabilnosti JZZ katerih 

ustanovitelj je RS, direktor 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int., Zdruţenje 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije  

-  17. seja strokovnega 

sveta Splošne bolnišnice 

Murska Sobota   

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Nega oči ţivljenjsko 

ogroţenega  bolnika« 

predavala je Vesna 

Makovec, dipl. m. s.  

 Četrtek:  
-  5. seja izvršilnega odbora  

Sekcije medicinskih sester v 

managementu, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege,  Metka 

Lipič Baligač, mag. zdr. 

nege   

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

bo strokovni direktor, prim. 

asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. anest.,  tema 

oddaje: »Urgentni center«  

- 3. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice  Murska Sobota  

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka)   

- Usposabljanje iz varstva 

pred ionizirajočim sevanjem  

(jedilnica Bolnišnična 

prehrana in dietoterapija) 

 Torek: 
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-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Miastenia gravis«, 

predavala bo  Anja Kosi, dr. 

med. (predavalnica na 

Otroškem odd.) 

- Delavnica  Higiena rok za 

opazovalce  (šola za starše 

III. nadst. Gin. – porod. 

odd.) 

- Usposabljanje iz varstva 

pred ionizirajočim sevanjem 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka)  

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN – Modra sreda je 

prestavljeno na  31. 1. 2018.  

- Delavnica  Higiena rok za 

opazovalce  (šola za starše 

III. nadst. Gin. – porod. 

odd.) 

- Usposabljanje iz varstva 

pred ionizirajočim sevanjem 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka)  

 Četrtek:  
- Predavanje v okviru 

Kirurških strokovnih 

seminarjev z naslovom 

»Resekcija jeter zaradi 

metastaz kolorektalnega 

karcinoma«, predaval bo dr. 

Radenko Koprivica, dr. 

med., spec. krg.  (konzilij 

Krg. odd.)  

- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane  (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 
          

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             458 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2243 

5,30           4,39 

ŠT. NOVOROJ:                   16 

DOJ. MATERE:                                            3 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

Misel 
 

Usmeri svoje oči proti zvezdam, 

ampak ohrani svoje noge 

 trdno na tleh.  

(Theodore Roosevelt) 
 

 

 

 

 
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/

