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LETNIK : 16
6. SEJA SVETA ZAVODA
V torek, 28. 8. 2018, je Svet
zavoda bolnišnice Murska
Sobota kot najpomembnejšo
točko
dnevnega
reda
razpravljal, obravnaval
in
sprejel Polletno poročilo za leto
2018.
Bolnišnica je v prvem polletju
leta
2018
poslovala
s
presežkom
odhodkov
nad
prihodki v višini 463.265
evrov, medtem ko je bil lani za
enako obdobje ugotovljen
presežek odhodkov
nad
prihodki v višini 1.345.003
evrov. Poslovni izid za prvo
polletje 2018 je bil sicer
načrtovan v višini 610.500
evrov presežka odhodkov nad
prihodki. Bolnišnica je torej v
letu 2018 poslovala boljše kot
v enakem obdobju lani, saj je
zmanjšala presežek odhodkov
nad prihodki za 881.738
evrov,
v
primerjavi
s
poslovnim načrtom za leto
2018 pa je poslovanje boljše
za 147.235.
Razlogi so v povečanju cen
zdravstvenih
storitev
od
1.1.2018 dalje za 5 odstotkov
(povečanje
prihodkov
za
1.026.772 evrov), v zmanjšanju
nekaterih stroškov materiala v
skupni višini 112.341 evrov
(zdravila
in
zdravstveni
material, stroški živil, stroški
potrošnega
materiala)
in
pogodbenega dela v višini
62.225 evrov.
Povečanje stroškov dela v
višini 1.083.766 evrov je
posledica napredovanj, aneksa

DATUM : 3. 09. 2018
k posebnemu tarifnemu delu za
zdravnike, aneksa h kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva za
zaposlene v zdravstveni negi,
odprave
plačnih
anomalij
skupine J in povečanja števila
zaposlenih za 11,78 na podlagi
izračunanih ur, ki bremenijo
stroške dela bolnišnice.
V kalkulativnih elementih
zdravstvenih storitev plačnik še
vedno ni priznal višjih stroškov
za regres in višjih stroškov
premij za kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje.
Skupni prihodki v prvi polovici
leta 2018 znašajo 26.470.940
evrov in so v primerjavi z
enakim obdobjem 2017 višji za
7,77 odstotkov in na enakem
nivoju kot so bili načrtovani.
Skupni odhodki
znašajo
26.934.204 evrov in so višji za
3,96 odstotkov v primerjavi z
enakim lanskim obdobjem in
na enakem nivoju kot so bili
načrtovani. V prvi polovici leta
je bilo v nove investicije
vloženo 832.269 evrov, od tega
v gradbene objekte 4.025 evrov
in 828.244 evrov v medicinsko
in ostalo opremo.
Likvidnostno stanje bolnišnice
se je v prvi polovici leta 2018
nekoliko izboljšalo. Na začetku
leta so znašale zapadle
obveznosti do dobaviteljev
4.622.339 evrov, ob polletju pa
3.561.350 evrov. Bolnišnica
plačuje zapadle obveznosti do
dobaviteljev z zamudo od 60
do 90 dni in je v obdobju

Štev.: 840
sanacije do leta 2021, vendar s
prihranki pri stroških materiala,
dela in storitev poslovanje ne
bo
uravnoteženo.
Cene
zdravstvenih
storitev
so
prenizke
kljub
korekciji
navzgor za 5 odstotkov. V letu
2018 je tako prioriteta vlaganje
finančnih
sredstev
v
medicinsko
opremo
in
preselitev
laboratorija
v
prostore UC.
Pred bolnišnico so izredno
zahtevni meseci, ki zahtevajo
nujno varčevanje na vseh
področjih. Kljub temu pa je na
prvem mestu pacient in
vrhunska storitev do pacienta.
Marjan Maček,univ.dipl.ekon.
Pomočnik direktorja za poslovne zadeve

OTVORITEV RAZSTAVE
SRCE RIŠE

V Pokrajinski in študijski
knjižnici Murska Sobota je bila
v četrtek, 30. avgusta 2018
otvoritev razstave Srce riše v
okviru medijske kampanje
Nepopustljivo srce Programa
ozaveščanja in opolnomočenja
o srčnem popuščanju, ki ga
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sofinancira Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije.
Ustvarjalne delavnice, ki so
potekale pod skupnim imenom
Srce riše, so namreč ena izmed
poti do ozaveščenosti in
informiranosti o bolezni, s
številnimi
podobnimi
spremljevalnimi aktivnostmi v
okviru omenjene kampanje pa
želimo
projektni
partnerji
Center za zdravje in razvoj
Murska Sobota ter Splošna
bolnišnica Murska Sobota ob
podpori Mestne občine Murska
Sobota
promovirati
zdrav
življenjski slog, da do srčnega
popuščanja sploh ne bi prišlo,
prav tako pa tudi način, kako s
to
boleznijo
čim
bolj
kakovostno živeti.
Na razstavi, katere rdeča nit je
srce, so razstavljena dela
ljubiteljskih slikarjev, članov
likovne sekcije Mozaik pri
Društvu upokojencev Murska
Sobota, ki so ustvarjali na
platno ter dela otrok in njihovih
družin, ki so risali, barvali,
izrezovali ali kako drugače
upodabljali srca in srčke na več
delavnicah Srček riše v okviru
Knjižnice igrač.
Otvoritev razstave, na kateri
smo predvsem želeli povezati
in združiti srca dveh generacij upokojenska in otroška, sta
spremljala slovesna nagovora
direktorja Centra za zdravje in
razvoj Murska Sobota Petra
Bezneca, univ. dipl. ekon. ter
strokovnega direktorja naše
bolnišnice, prim. asist. Daniela
Grabarja,
dr.
med..
Po
nagovorih je doc. dr. Jerneja
Farkaš-Lainščak, dr. med.
predstavila
pomen
ustvarjalnega
izražanja
in
medgeneracijske solidarnosti
na duševno in telesno zdravje
ter povzela misli bolnikov s
srčnim
popuščanjem
in
njihovih svojcev (v sklopu

raziskave v Ambulanti za srčno
popuščanje naše bolnišnice) o
tem, kako jim druženje in
aktivnosti, ki njihove misli
preusmerijo stran od bolezni,
prinašajo
optimizem,
zadovoljstvo,
občutek
sprejetosti in ohranjajo ali celo
širijo njihovo socialno mrežo.
Za tem so Angela Novak,
predsednica
Društva
upokojencev Murska Sobota,
Violeta Bertalanič, predsednica
Pomurske pokrajinske zveze
društev upokojencev Murska
Sobota in Silva Nemeš s Centra
za zdravje in razvoj Murska
Sobota predstavile razstavljena
likovna dela in njihovo
nastajanje.
Otvoritev
je
spremljal tudi krajši kulturni
program, v katerem je z
recitacijo
pesmi
Majde
Klement, članice literarne
sekcije Društva upokojencev
Murska
Sobota
nastopila
Angela Novak, nato pa nam je
zaigrala še predstavnica otroške
generacije, Maruša Poredoš,
učenka violine v Glasbeni šoli
Murska Sobota. Otvoritev
razstave se je zaključila s
prijetnim
druženjem
ob
domiselni pogostitvi zdravih
prigrizkov, ki so jo odlično
pripravili sodelavci Službe
bolnišnične
prehrane
in
dietoterapije. Razstava z deli
bo v prostorih Pokrajinske in
študijske knjižnice Murska
Sobota na ogled do 9.
septembra 2018.
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr.
med., spec. javnega zdravja
Vodja raziskovalne dejavnosti

in izzive. S 1.7. 2018 je
imenovana nova vodja Delovne
skupine
za
standardne
zdravstvene nege, mag. Zdenka
Gomboc. Skupina se je prvič
sestala 23. julija 2018, kjer so
bili dogovorjeni cilji in načini
revidiranja standardov.
Delovna skupina se redno
sestaja enkrat mesečno, vsak
prvi torek v mesecu ob 13.00 in
bo predlagane cilje in način
delovanja
potrdila
na
septembrskem srečanju.
Tako bo 2. srečanje skupine v
torek 4. 9. 2018 ob 13.00 uri,
v knjižnici kirurške stavbe (5.
nadstropje).
Zahvaljujem se Sabini Ritlop,
dipl. m.s. za dosedanje vodenje
delovne skupine in rezultate na
področju
obnavljanja
in
revidiranja
standardov
zdravstvene nege.
Prosim za zanesljivo udeležbo
članov delovne skupine in tudi
glavnih medicinskih sester
oddelkov.
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s.,
mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

ZGODILO SE JE
teden

-

prejšnji

 Ponedeljek:
- Varstvo pri
požarna varnost

delu

in

 Torek:
- 6. redna seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota

 Sreda:
- Varstvo pri
požarna varnost

delu

in

DELOVNA SKUPINA ZA
STANDARDE
ZDRAVSTVENE NEGE
Dopusti se s poletje končujejo
in jesen je čas za nove začetke
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ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Renat aPleh, univ. dipl.
inž.
živ. tehn., vodja
bolnišnične prehrane in
dietoterapije tema oddaje:
»Prehrana pri kroničnih
nenalezljivih boleznih«

 Torek:
- Sestanek Delovne skupine
za standarde zdravstvene
nege (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)

 Četrtek:
- 1. seja strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)
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.
402
1769
4,21
18
3

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
“Če se začneš v življenju zavedati,
da imaš vsega ravno dovolj,
postaneš resnično bogat.”
Zenovski pregovor

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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