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OBISK MINISTRA ZA 

ZDRAVJE V POMURJU  

 

 
 

18. in 19. oktobra je bil na obisku v 

Pomurju minister za zdravje Samo 

Fakin. 

V četrtek 18. oktobra  je bil 

minister na jesenskem srečanju 

poslovodnih delavcev in 

ekonomistov v zdravstvu v 

Moravskih Toplicah, kjer je 

spregovoril zbranim udeleţencem 

srečanja o svojem videnju nekaterih 

problemov  zdravstvene politike in 

najbolj perečih vprašanjih v 

zdravstvu. 

19. oktobra je minister Fakin 

obiskal našo bolnišnico. Najprej se 

je minister uro in pol pogovarjal z 

vodstvom bolnišnice, potem pa si je 

še uro in pol ogledal našo 

bolnišnico in se pogovarjal z 

zaposlenimi na različnih oddelkih o 

organizaciji dela in kadrovski 

situaciji po enotah. 

Na koncu delovnega obiska je 

minister Fakin dal še izjavo 

medijem, ki so z zanimanjem 

spremljali njegov obisk. 

V prvem delu ministrovega obiska 

smo razgrnili številna vprašanja, 

nejasnosti in izzive, ki so pred nami 

v tem turbulentnem času; med 

drugim o poslovanju bolnišnice, 

novih programih in dejavnostih v 

bolnišnici,o kadrovski politiki, o 

izplačilu Uteţi, o čakalnih dobah, o 

dnevni bolnišnici, o »fenomenu«, 

da z večjim številom zdravstvenih 

delavcev naredimo manjši program, 

pa o dopustih, obsevanju. . . 

Po razgovorih na obhodu bolnišnice 

je minister Fakin pohvalil urejenost 

in organizacijo dela in še posebej 

optimalno, oziroma suboptimalno 

kadrovsko zasedenost negovalnega 

osebja. 

V izjavi medijem je ob koncu 

obiska minister za zdravje Fakin 

poudaril, da je Soboška bolnišnica 

med bolje organiziranimi v 

Sloveniji. Prav tako je minister 

podprl naše razvojne načrte. Za 

bolnišnico najpomembnejše 

vprašanje o plačilu realizirane Uteţi 

je odgovoril, da se pripravlja 

spremenjen, oziroma nov način 

vrednotenja SPP; vendar bo le ta v 

naslednjem letu šele testiran, tako, 

da bomo v naši bolnišnici še vsaj 

leto dni podfinancirani. Seveda s 

tem odgovorom v bolnišnici nismo 

zadovoljni, zato bomo na to 

vprašanje sproţili na vlado 

arbitraţni zahtevek. 

 
Bojan Korošec,dr.med.,spec.inter. 

Direktor 

 

 

USPOSABLJANJE ZA 

RAZISKOVALCE IN 

ŠTUDIJSKO OSEBJE O 

IZVEDBI KLINIČNIH 

RAZISKAV 

 

V sredo, 17. 10. 2018 je v naši 

bolnišnici potekalo 

usposabljanje študijskega osebja 

(zdravnikov in diplomiranih 

medicinskih sester) iz Dobre 

klinične prakse (Good Clinical 

Practice ‒ GCP).  

Dobra klinična praksa je 

mednarodni etični in znanstveni 

standard kakovosti za 

načrtovanje in izvajanje 

kliničnih raziskav oziroma 

preskušanj (ICH E6 (R2) GCP). 

Namen tega standarda je 

zagotoviti, da so pravice, 

integriteta in zaupnost 

udeleţencev v kliničnih 

preskušanjih zaščitene ter da so 

podatki in rezultati preskušanj 

verodostojni in točni.  

Na usposabljanju smo se najprej 

seznanili z razliko med 

standardno in dobro klinično 

prakso, potem pa podrobneje 

pregledali različne vidike 

izvajanja, spremljanja, 

evidentiranja, analize in 

poročanja o kliničnih 

preskušanjih. Govorili smo o 

tem, kdo so vključeni v klinična 

preskušanja in kakšne so njihove 

vloge, doslednem upoštevanju 

protokola, postopkih 

randomizacije in razkrivanja, o 

prostovoljni privolitvi po 

poučitvi udeleţencev v 

preskušanju, vodenju 

dokumentacije (izvorni 

dokumenti, študijski dokumenti) 

ter poročanju o varnosti 

(neţeleni dogodki, neţeleni 

učinki). Posebej pozorno smo 

obravnavali 13 načel standarda 

ICH E6 (R2) GCP.  

Po predavanjih in razpravi smo 

vsi udeleţenci pisali preizkus 

znanja. V dneh po usposabljanju 

smo prejeli rezultate preizkusa 

in certifikate o opravljanem 

usposabljanju iz Dobre klinične 

prakse.  

Vsem prejemnikom certifikatov 

iskrene čestitke! 

 
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. med., 

spec. javnega zdravja 

  Vodja raziskovalne dejavnosti 
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SVETOVNI DAN DELOVNE 

TERAPIJE 

 

27. oktober je svetovni dan delovne 

terapije. V naši bolnišnici smo 

zaposlene tri delovne terapevtke in 

izvajamo delovno terapijo ţe 

petnajsto leto. 

Delovni terapevti opravljamo svoje 

storitve na oddelku za neakutno 

bolnišnično obravnavo, internem in 

občasno na kirurškem oddelku. 

Ambulantno izdelujemo statične in 

dinamične opornice ter prilagoditve 

različnih pripomočkov za laţje 

izvajanje vsakodnevnih aktivnosti 

(zadebelitev ročajev na jedilnem 

priboru, pisalih…).  Letos se je 

izvajanje delovne terapije v 

bolnišnici še razširilo na področje 

razvojne ambulante, kjer se delovna 

terapija vključuje v razvojni tim 

obravnave otrok z različni 

razvojnimi primanjljaji na 

področjih gibanja, predvsem na 

vključevanju rok v funcijo za 

samostojneše ţivljenje. Področje  

zaznavanja, pozornosti, 

razumevanja in občutenja sebe v 

interakciji z okoljem, sodelovanje z 

drugimi strokovnimi delavci 

organizacij, kamor se otroci 

vključujejo, predvsem pa 

sodelovanje s starši.  

Cilj delovne terapije je  čim večja 

samostojnost pri opravljanju oţjih 

in širših dnevnih aktivnosti. 

Izvajamo namenske aktivnosti s 

katerimi vplivamo na 

senzomotorično, kognitivno-

perceptivno in emocionalno-

socialno področje človekovega 

delovanja. Pomemben del 

predstavljata tudi edukacija svojcev 

in svetovanje medicinsko-tehničnih 

pripomočkov. Delovna terapija 

pomaga bolnikom, da ţivijo bolj 

polno in kvalitetno ţivljenje v 

domačem okolju. 

Moto letošnjega svetovnega dneva 

delovnih terapevtov se glasi: 

 

Hvala skupnosti ker praznujete z 

nami! 

 
Suzana Bobnjar,dipl.del.ter 

Zdenka Ketiš, dipl.del.ter., RNO Bobath 

terapevt 

21. JESENSKO SREČANJE 

EKONOMISTOV IN 

POSLOVODNIH DELAVCEV V 

ZDRAVSTVU 

 
V četrtek, 18.10. in petek, 19.10. je 

v Moravskih Toplicah v Termah 

Vivat potekalo 21. srečanje 

ekonomistov in poslovodnih 

delavcev v zdravstvu. Uvodno 

predavanje je začel minister za 

zdravje, Samo Fakin, ki je 

predstavil svojo vizijo zdravstva. 

Posebej je poudaril, da odločitve 

sprejema na številčnih dokazih. 

Vsekakor mu je prioriteta stabilno 

delovanje zdravstvenega sistema. 

Sprašuje se, ali so procesi v javnih 

zdravstvenih zavodih organizirani 

optimalno ter posebej poudarja 6,5-

urno efektivo. 

Anka Bolka iz Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije 

je prestavila potek nacionalne 

stroškovne analize, katere rezultat 

bo posodobljen in slovenskim 

razmeram prilagojen SPP sistem. 

Trenutni SPP sistem je bil vpeljan 

leta 2004 in je nujna njegova 

posodobitev. Zanimivi so tudi 

podatki, da vsako leto število uteţi 

v Sloveniji naraste. Podatki 

izbranih bolnišnic so zbrani, sledi 

preračun uteţi.  

Posebej ostra je bila mag. Ema 

Grošelj Lavtar, notranja revizorka 

iz GM revizije d.o.o., ki je 

predstavila načine finančnega 

nagrajevanja z vidika revizorke. 

Ugotavlja, da vodstva zdravstvenih 

zavodov nimajo pravih moţnosti za 

nagrajevanje zaposlenih, ki so 

nadpovprečni, natančni, marljivi, 

skrbni, prav tako nima moţnosti za 

obratno stanje, torej »kaznovati« 

zaposlene, ki so podpovprečni. 

Rešitev vidi v preoblikovanju 

javnih zavodov v javna podjetja. 

Metka Petan Uhan, direktorica 

Zdravstvene doma Ptuj je 

predstavila neskladnost med 

normativi in obračunskim modelom 

pri ambulantah z glavarino. Zaradi 

normativov je potreba po dodatnem 

zaposlovanju večja, vendar temu ne 

sledi obračunski model.  

Strokovni direktor bolnišnice Celje 

je predstavil rezultate posebnega 

vladnega projekta za skrajševanje 

čakalnih vrst in povečanje 

kakovosti zdravstven obravnave, ki 

je bil sprejet aprila 2017. V 

bolnišnici imajo 30 oddelkov, od 

katerih jih zaradi omejitev, ki jih 

postavlja metodologija, 5 sploh ni 

bilo vključenih (anesteziologija, 

interna intenziva, transfuzija, 

patologija in urgentni center). 

Razlog je v tem, da nimajo 

opredeljenih čakalnih vrst, 

skrajševanje katerih je pogoj za 

vključitev v nagrajevanje. 3 oddelki 

sploh nimajo zaposlenih 

zdravnikov (lekarna, laboratorij, 

raziskovanje). Od preostalih 22 

oddelkov 2 oddelka nista bila 

vključena v seznam VZS, ki bi 

omogočal izplačila. V obdobju 

projekta so dosegli kriterije na 257 

VZS s tem, da je od teh kar 121 s 

področja radiologije, kar je gotovo 

ena pomembnejših anomalij 

projekta. V projekt je bilo 

vključenih le 13% specialistov in 

3,7% specializantov. Deleţ slednjih 

je vsekakor premajhen, kar je 

posledica evidentiranja dela, ki ga 

opravijo, pa tudi same 

metodologije. Samo 36% 

zdravnikov, ki so sicer dosegli 

normative v skladu s sprejeto 

metodologijo, je bilo tudi 

vključenih v ta projekt, kar je 

predvsem posledica seznama VZS, 

ki so bili vključeni v projekt. Po 

oceni predavatelja, celotni projekt 

ni dosegel pričakovanih ciljev 

zaradi številnih razlogov (uvedba 

normativov pod pritiskom stavke in 

posledično v časovnih okvirih, ki 

niso omogočali pravega 

projektnega pristopa, številne 

zamenjave na vodilnih mestih, ki 

celotnega projekta niso poznali, 

metodologija spremljanja čakalnih 

seznamov po trenutnih VZS je 

neustrezna in zavajajoča), podobno 

stanje je tudi na področju 

variabilnega nagrajevanja 

(problematika informacijske 

podpore, način sprejemanja 

normativov). Ob uvajanju 

normativov nikakor ne smemo 

ogroziti celotnega sistema in 
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zmanjšati dostopnost, kar zahteva 

pozitivni pristop vseh deleţnikov, 

od stroke do plačnika. Prvi dan je 

popestrilo zadnje predavanje in 

sicer Damijana Perneta iz 

Univerzitetne psihiatrične klinike 

Ljubljana na temo Vodenje-

Kompetence-Motiviranje. 

Podrejenim ne moremo naloţiti 

samo dolţnosti in odgovornosti, 

temveč tudi kompetence.  

Petkova predavanja je začel prim. 

mag. Dorijan Marušič, ki je 

predstavil finančno projekcijo 

zdravstva do leta 2025. Bistvene 

ugotovitve so temeljile na podatkih, 

ki kaţejo, da večje rasti primerov 

na zdravnika ni, da se je zmanjšalo 

število prvih pregledov, povečalo 

se je razmerje med prvimi in 

kontrolnimi pregledi v korist 

kontrolnih pregledov in da 

produciramo točke in ne pregledov. 

Bistveno pomanjkljivost vidi v 

odsotnosti standardiziranja 

obravnav. Izračuni ekonomske 

komisije kaţejo, da je Slovenija 

edina drţava z visokim tveganjem 

dolgoročne vzdrţnosti javnih 

financ. Prav tako je v skupini drţav 

s srednje visokim tveganjem 

srednjeročne vzdrţnosti javnih 

financ. Tako je nujna reorganizacija 

sistema financiranja za zagotovitev 

cilja, da od leta 2019 dalje skupni 

izdatki za zdravstvo ne bodo pod 

9,0% BDP, najkasneje leta 2022 bo 

deleţ javnih sredstev dosegel 80% 

skupnih izdatkov. 

Direktor Zavoda za zdravstveni 

zavarovanje Slovenije je predstavil 

financiranje zdravstva danes in 

jutri. Postavil je vprašanje, ali bo 

sistem ob ukinitvi prostovoljnega 

zavarovanja enako učinkovit ter 

poudaril naraščanje prebivalstva, 

starejšega od 65 let. Nujen je tudi 

postopek poenostavitve 

sprejemanja finančnega načrta 

ZZZS. 

Nevenka Romih iz Splošne 

bolnišnice Izola je prikazala 

financiranje zdravstva v zadnjih 

štirih letih in pokazala na stalno 

ekonomsko dilemo, ko so 

ţelje/potrebe neomejene, viri pa 

omejeni. V javnih zavodih 

primanjkuje denarja za poplačilo 

zapadlih obveznosti do 

dobaviteljev, kar je predvsem 

posledica dejstva, da so jim bile 

dodeljene nove obveznosti, 

predvsem na področju stroškov 

dela. Od leta 2014 do 2018 so 

stroški dela narasli za 15%, medtem 

ko prihodki za 12%. V prvem 

polletju leta 2018 je izgubo 

izkazalo 45 javnih zdravstvenih 

zavodov, v enakem obdobju leta 

2017 pa 49. Neporavnane 

obveznosti javnih zdravstvenih 

zavodov so 30.6.2018 skupaj 

znašale 45,4 mio EUR, kar je 12 

mio več kot je bilo stanje 

31.12.2017. 

Sonja Senica iz Univerzitetne 

psihiatrične klinike Ljubljana je s 

prstom pokazala predvsem na 

zastarelo zakonodajo v zdravstvu. 

Zakon o zdravstvu je star 27 let in 

ni bil niti enkrat noveliran. Zakon o 

zdravstveni dejavnosti je star 26 let, 

večkrat je bil noveliran, vendar ne 

predstavlja nadgradnje statusnih 

določil. 

Srečanje se je zaključilo z 

zanimivim predavanjem Radovana 

Zupančiča s Psihiatrične bolnišnice 

Vojnik. Vodenje ustanove zahteva 

poznavanje človeškega značaja. 

Predstavil je teorijo izbire in teorijo 

restitucije. Prva razlaga človeško 

motivacijo in vedenje, druga pa pot 

do moţnosti osebnostne rasti tudi 

ob napakah, ki jih ljudje počnemo. 

Obe upoštevata dejstvo, da se ne 

rodimo kot odgovorna bitja, temveč 

se moramo tega šele naučiti. S tem 

znanjem laţje razumemo sebe in 

svoje sodelavce ter učinkoviteje 

iščemo ravnoteţje med potrebami 

zaposlenih in cilji ustanove. 

Udeleţenci smo se razšli v upanju, 

da bodo na naslednjem srečanju 

razmere v zdravstvu boljše ter da se 

znanje in izkušnje, ki jih imamo, 

koristno uporabijo za izboljšanje 

stanja v zdravstvu. 

 
Natalija Zrim,univ.dipl.ekon. 

Vodja službe za zdravstveno ekonomiko, 

plan in analize 

 

 

 

SEKCIJA MEDICINSKIH 

SESTER IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV V 

HEMATOLOGIJI 

 

V petek 12.10.2018 in soboto 

13.10.2018 v Termah Olimje 

potekala sekcija medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov v 

hematologiji. Udeleţila sva se je v 

petek  Joţef Gjuran in Mateja Jug. 

Rdeča nit celotne sekcije je bila o 

diseminiranem plazmocitomu in 

hemofiliji. Predavanja so bila v 

dveh sklopih, v prvem je bil 

poudarek na kvaliteti ţivljenja 

bolnikov z diseminiranim 

plazmocitomom, o ambulantni 

obravnavi le teh in zdravstveni 

vzgoji bolnika po avtologni 

presaditvi krvotvornih matičnih 

celic. V drugem sklopu je bil 

poudarek na hemofiliji. Posebno 

zanimivo je bilo predavanje 

zdravnika Čičigoja, ki ţivi s to 

boleznijo ţe 64 let. Opisal nam je 

pot doţivetja teh let, govoril je o 

teţavah in uspehih, ki jih je 

preţivel v teh letih. Celotna sekcija 

je bila zanimiva in poučna.                                

                                                                                
Mateja Jug zdravstveni tehnik 

                   Jožef Gjuran dipl. zn. 

                    Interni odd.- hematološka amb. 

 

 

 

ČESTITKE 

 

 

 Na Fakulteti za zdravstvene 

vede Univerze v Mariboru je 

magistrirala Tanja Kukovec, 

glavna medicinska sestra 

Internega  oddelk in si pridobila 

naziv magistra zdravstvene 

nege. Za strokovni uspeh ji 

iskreno čestitamo! 

 
Sodelavci in vodstvo 

 

 Igor Bakan zaposlen na 

Odseku za dializo je uspešno 

zagovarjal diplomsko nalogo z 

naslovom »Pomen internega 

strokovnega izobraţevanja v 

zdravstveni negi« in si tako 
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pridobil naziv diplomirani 

zdravstvenik.  

Za pridobljeni strokovni naziv 

mu čestitamo in ţelimo veliko 

profesionalnih izzivov na 

njegovi karierni poti! 

 
Zaposleni na Odseku za dializo  

 

Čestitki se pridruţuje tudi 

vodstvo bolnišnice.  
 

 Mag. Dejan Majc, 

dr.med.,spec.inter. je s 

1.10.2018 prevzel vodenje 

Urgentnega centra.  

Ţelimo mu veliko uspeha pri 

vodenju oddelka. 

 
Vodstvo in sodelavci  

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bila Martina Špilak 

Gomboc, dr. med.,  spec. 

ginek. in porodništva, tema 

oddaje: »Neinvazivni  

predrojstveni testi – Nifty« 

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost   

 Torek: 
- Učna delavnica za 

medicinske sestre v okviru 

izobraţevalnega programa z 

naslovom »Izobraţevanje 

zdravnikov, strokovnih 

delavcev in sodelavcev v 

verigi zdravstvene oskrbe 

oseb z demenco«, ki ga 

sofinancira Ministrstvo za 

zdravje, izvaja pa 

Univerzitetna psihiatrična 

klinika Ljubljana.   

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Akutni 

laringitis« predavala je 

Andreja  Čičak, dr. med.  

 Sreda: 
- 98. seja Stalne delovne 

skupine bolnišnične 

zdravstvene nege, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege 

- Predavanje v okviru internih 

strokovnih predavanj na 

Internem oddelku, z naslovom 

»Nove smernice za 

zdravljenje okuţbe s H. 

Pylori« predaval je Miran 

Gerič, dr. med., spec.  

- Strokovni seminar Odseka 

za kardiologijo z naslovom: 

»Predstavitev raziskave 

COMPASS«, predavala sta 

Tadej Dolenc mag. farm.: 

Dvojna pot inhibicije – nov 

pristop preprečevanja 

aterotrombotičnih dogodkov 

pri bolnikih s koronarno  in 

periferno arterijsko boleznijo 

in prof. dr. Mitja Lainščak, dr. 

med. spec. interne medicine 

in spec. kardiologije z 

vaskularno medicino: Kaj 

bom spremenil v svoji 

klinični  praksi?  

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Predstavitev odseka za 

travmatologijo na Kirurškem 

oddelku« predavala je Mateja 

Barbarič, dipl. m. s.  

  - Stojnica ob Roţnatem 

  oktobru  

 Četrtek: 
- V sklopu Raziskovalne 

injekcije, je izsledke svoje 

doktorske disertacije 

predstavila  prim. dr. Maja 

Šeruga, dr. med., spec. int. 

med. in gastroenterologije. 

Naslov predavanja »Ali 

poznamo presejanje za 

kronično ledvično insuficienco 

pri sladkornem bolniku tip 2?«  

 Petek: 
- Obisk ministra za zdravje 

gospoda Sama Fakina z ekipo  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 
- Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege bo 

sodelovala v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica  Murska 

Sobota na  Murskem valu;  

tema oddaje: »9. Pomurski in  

5. mednarodni simpozij o 

kronični rani« 

- 7. redna seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota  

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Akutni 

apendicitis« predaval bo 

Jernej Šadl, dr. med. 

(predavalnica na otroškem 

oddelku) 

- Delovni sestanek Delovne 

skupine za okuţbe povezane z 

zdravstvom (šola za starše III. 

nadst. Gin. – porod. odd.) 

-  Varstvo pri delu in poţarna 

varnost (knjiţnica V. nadst. 

krg. bloka) 

 Sreda: 
- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Učna ura za uporabo 

večnamenskega 

dezinfekcijskega aparata 

THOR, ki deluje na osnov 

UVC svetlobe« predaval bo 

Samo Nipič (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

- Strokovni seminar Odseka 

za kardiologijo z naslovom: 

»Smernice ESC - Sinkopa«, 

predaval bo Darko Rajtman, 

dr. med., »Predstavitev 

smernic in načrta obravnave« 

(konzilij Odseka za 

kardiologijo v pritličju 

internega oddelka) 

 Četrtek: 
        - Varstvo pri delu in poţarna 

varnost (knjiţnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Petek: 
- Splošna bolnišnica Murska 

Sobota - Delovna skupina za 

oskrbo kronične rane v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota in Strokovno društvo 

medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov 

Pomurja organizirata »9. 

Pomurski  simpozij o kronični 

rani in 5. mednarodni« z 



 5 

naslovom: »Dejavniki 

tveganja za nastanek 

kroničnih ran« 
 

Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
494 

ŠTEVILO   B O D: 2187 

LEŢALNA DOBA: 3,94 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
12 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
12 

 

 

 
Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Misel 
 

Življenje je lepo, zato kar koli se ti 

zgodi, nikoli ne pozabi živeti. 

Živeti je ena najbolj redkih stvari 

na tem svetu, saj večina ljudi samo 

obstaja. 

 

»Marcus Aurelins« 

 

 

 

 

 

 

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/

