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VABILO 

 

OB 125. OBLETNICI 

SPLOŠNE BOLNIŠNICE 

MURSKA SOBOTA 

odpiramo nov 

ODDELEK ZA 

LABORATORIJSKO 

DIAGNOSTIKO 

 

Ob tej priloţnosti vas vljudno 

vabimo na slovesnost, ki bo 18. 12. 

2018, ob 10. uri, v avli kirurškega 

bloka.  

Slavnostni govornik bo predsednik 

Drţavnega zbora Republike 

Slovenije, mag. Dejan Ţidan. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

VABILO 

 
Vljudno vabljeni na  

 

TRADICIONALNI BOŢIČNI 

KONCERT   

 

v izvedbi Vokalne skupine 

ŢAREK, ki bo v avli kirurškega 

bloka, v četrtek, 20. decembra 

2018, ob 14. uri. 

Letos se jim bodo pridruţili pevci 

zdruţenega pevskega zbora 

Medobčinskega društva slepih in 

slabovidnih Murska Sobota in 

Društva paraplegikov Prekmurja in 

Prlekije.  

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZAHVALA   BOLNIŠNICI 

OB 20. OBLETNICI 

DELOVANJA DRUŠTVA 

LEDVIČNIH BOLNIKOV 

POMURJA 

 
V soboto, 15. 12. 2018, je Splošna 

bolnišnica Murska Sobota ob 20. 

obletnici delovanja Društva 

ledvičnih bolnikov Pomurja prejela 

zahvalo za medsebojno 

sodelovanje in  pomoč. Zahvalo je 

v imenu bolnišnice prejel 

strokovni direktor, prim. asist. 

Daniel Grabar. 

 

BOŢIČNE DELAVNICE 

PROSTOVOLJCEV 

 

 
Spet je leto naokrog in pribliţuje 

se nam boţič. Kot vsako leto, smo 

tudi letos prostovoljci  organizirali 

boţično delavnico, kjer smo 

izdelovali boţične okraske. 

Pomagali so nam tudi pacienti iz 

Oddelka za neakutno bolnišnično 

obravnavo, kjer smo tudi delavnico 

izvedli. Delavnice so se udeleţili 

prostovoljci dijaki iz Srednje 

zdravstvene šole in upokojenke, ki 

delujejo kot prostovoljke v naši 

bolnišnici. 

Srečanje je bilo zelo prijetno. 

Veseli so nas bili  pacienti in 

predstojnik Oddelka za neakutno 

bolnišnično obravnavo, Ludvik 

Kepe, dr. med., spec.,  ki nas je 

prišel pozdravit.  

Zelo smo veseli, da nas na oddelku 

zelo lepo sprejmejo, za kar se jim 

zahvaljujemo. Zahvaljujemo se ga. 

Suzani Bobnjar, dipl. delovni 

terapevtki iz Sluţbe za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino, ki nam 

pomaga pri organizaciji delavnic in 

nam s svojimi zamislimi pomaga 

pri izdelovanju okraskov. 

Srečali se bomo spet naslednje 

leto. 

                                                                                                          
Dušanka Sukič v.m.s 

   Koordinator za prostovoljstvo  

 

Spremembe seznama A (šesta 

objava) ter seznama B (deveta 

objava) 

 

Na seznam A (ampulirana in druga 

zdravila za ambulantno 

zdravljenje) je bilo uvrščeno novo 

zdravilo Xiapex, ki se sme 

aplicirati v ambulanti splošne 

kirurgije (VZD 234251) ter 

urološki ambulanti (VZD 239257) 

in ki se posebej zaračuna Zavodu 

za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, vendar v skladu z 

omejitvami (za zdravljenje 

Peyroniejeve bolezni v primeru 

fibroznega plaka brez kalcinacij 

in z deformacijo ukrivljenosti na 

začetku zdravljenja med 30 in 60 

stopinj ob normalni erektilni 

funkciji; največ 2 cikla na 

bolnika). 

 

Spremembe seznama stopijo v 

veljavo s 27. 12. 2018, storitev pa 

se zabeleţi s šifro APL002. 

 

Z istim datumom stopijo v veljavo 

spremembe seznama B (dragih 

bolnišničnih zdravil). Gre za 

spremembe omejitve 

predpisovanja, ki so navedene pri 
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vsakem zdravilu. Spremembe 

omejitev so navedene v tabelah, ki 

ste jih predstojniki prejeli po e-

pošti.  

    
 Natalija Zrim, univ. dipl. ekon. 

  Vodja službe za zdr. 

ekonomiko, plan in analize 

 

 

ZAHVALA BOŢIČKU IN 

POMAGAČEM 

 

 
 

 
 

V petek, 14. 12. 2018 je našo 

bolnišnico obiskal Boţiček, ki  

je letos prvič, posebej za naše 

najmlajše paciente, priplezal po 

dimniku. Iskreno se 

zahvaljujem obema Boţičkoma 

(Urošu Vučaku in Janku 

Hercanu), da sta polepšala dan 

otrokom Otroškega oddelka in 

skupini otrok iz Vrtca 

Veverička Rakičan ter vsem 

ostalim, ki smo bili priča temu 

dogodku. Iskrena hvala pa tudi 

vsem pomagačem (Juriju 

Korošču, Darji Cigut, Petru 

Brenčiču, Geni Virag, vodstvu 

Otroškega oddelka) brez katerih 

to zagotovo ne bi bilo 

uresničljivo. 

 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

   Odnosi z javnostmi 

Realizacija fizičnega obsega v 

obdobju januar – november 

2018 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar – november 2018.  

Upoštevajoč plane, podatki po 

fakturiranju kaţejo sledeče: 

 

 Realiziranih je bilo 15.682 

SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 21.951,56  obteţenih 

primerov. Plan primerov je 

izpolnjen 98,4-odstotno (247 

SPP-jev smo pod obdobnim 

planom). Povprečna realizirana 

uteţ je 1,40. V primerjavi s 

preteklim letom je bilo narejeno 

v ABO po pogodbi do ZZZS 16 

primerov manj, upoštevajoč 

celotno realizacijo pa 44 

primerov več. 

 Prospektivni program po 

pogodbi v tem obdobju ni 

doseţen pri naslednjih 

programih: porod (ind. 91,9), 

splav (ind. 96,9), kirurško 

zdravljenje rakavih bolezni (ind. 

99,4), hipertrofija prostate (ind. 

33,5), operacija nosu in grla (ind. 

80,2), operacije na oţilju – 

arterije in vene (ind. 99,3), 

operacije na stopalu – 

halluxvalgus (ind. 65,5) in 

operacija hrbtenice (ind. 85,0).  

V obdobju januar - november je 

bila realizacija enkratnega 

dodatnega programa (EDP) 

sledeča: operacije kile (100,0 %), 

operacije ţolčnih kamnov (100,0 

%), endoproteza kolka (100,0 

%), endoproteza kolena (13,0 %) 

in artroskopska operacija (100, 

0%).Z izvajanjem EDP še nismo 

začeli pri op. na oţilju – arterije 

in vene. 

 Program nemedicinsko 

oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je realiziran 82,1 %, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

94,6 %.  

 Program PBZ je izpolnjen 

83,3-odstotno (734 neakutnih 

BOD-ov je pod obdobnim 

planom, program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 84,4 % 

(1.067 neakutnih BOD-ov je pod 

obdobnim planom). 

 

 Realizacija v specialistično 

ambulantnih dejavnostih je pod 

obdobnim planom točk v 

naslednjih specialističnih 

ambulantah: 

- internistične spec. 

amb. (ind. točk 85,9), 

- amb. za 

kardiološko rehabilitacijo (ind. 

točk 23,4), 

- tireološka amb. 

(ind. točk 90,8), 

- nevrološka amb. 

(ind. točk 93,0), 

- pljučna amb. (ind. 

točk 84,5) – s 1.8. smo prejeli 

začasno dodatni program, ki se je 

povečal do konca leta za 

13.167,56 točk . 

- kirurške spec. 

amb. (ind. točk 97,5), 

- urološka amb. 

(ind. točk 86,0), 

- fiziatrija (ind. točk 

91,5), 

- ORL amb. (ind. 

točk 88,9), 

- ginekološka spec. 

amb. (ind. točk 91,7), 

- amb. za bolezni 

dojk (ind. točk 76,4), 

- pediatrične amb. 

(ind. točk 98,5), 

- ultrazvok (ind. 

točk 93,3), 

- mamografija (ind. 

točk 59,7). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni. Preseganje je v 

specialistični ambulantni 

dejavnosti plačano do 20,0 %. 

 

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

kile – ind. 0,0; rektoskopija – 

ind. 71,8; sklerozacija – ind. 69,9 

 OKULISTIKA: Anti 

VEGF terapija–prva in nadaljnja - 

ind. 78,6 (s 1. 4. se je spremenil 

plan); presejanje diabetične 

retinopatije – ind. 71,7 
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Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

94,3, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 75,0 in delna 

kolonoskopija 98,2. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 77,3 %. 

 

Program CT-ja je izpolnjen s 27,9-

odstotnim preseganjem (896 

preiskav je nad obdobnim planom 

(v primerjavi z realizacijo lanskega 

leta je indeks 109,8), izpolnjen je 

tudi program MR-ja, saj je indeks 

108,9 oz. 517 preiskav nad 

obdobnim planom (v primerjavi z 

realizacijo obdobja lanskega leta je 

indeks 110,0). CT im MR 

preiskave so v letu 2018 plačane 

po realizaciji. Realizacija RTG je 

plačana v celoti, obdobni indeks 

znaša 109,1. 

Pri fizioterapiji je plan uteţi 

preseţen za 8,9 %, plan števila 

pacientov z različnimi KZZ, ki je 

od letošnjega leta pogoj za plačilo 

programa (prej so bili upoštevani 

primeri), pa je nedoseţen, indeks 

je namreč 97,8. 

 

Indeks realizacije dializ (do ZZZS) 

znaša 112,1 (1.411 dializ je nad 

obdobnim planom). Opravljene 

dialize so plačane v celoti glede na 

realizacijo. 

 
Izidor Lebar, dipl.ekon. 

Strokovni sodelavec ZEPA                             

 
 

 

ZAHVALA 

V nadaljevanju objavljamo 

zahvalo, ki smo jo prejeli in z 

objavo katere  se je avtorica tudi 

strinjala. 

Pozdravljeni! 
Pišem, ker bi res iz srca rada 

pohvalila zaposlene (medicinske 

sestre, tehnike, zdravnike, čistilke 

...) na Otroškem oddelku 

3.nadstropje. Do zdaj sva bila z 

Domnom štirikrat tam in vedno 

brez pripomb. Kot mamica 

bolnega otroka sem bila ţalostna in 

v skrbeh, ampak ob pomoči in 

prijaznosti ter dobrosrčnosti 

zaposlenih, je bilo vse dosti laţje 

in znosno. Res vse pohvale za 

kolektiv! 

Lp, Petra Casar 

 

 

IZLET DMSZT POMURJA 

V PREDBOŢIČNI BRNO 

 

 

V  organizaciji  Društva 

medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov  Pomurja smo se 8. 

decembra 2018,   v zgodnjih 

jutranjih urah   podali na   izlet v 

Brno na Češkem. Izleta se je  

udeleţilo 123  udeleţencev, od 

tega 43 zaposlenih iz Splošne 

bolnišnice Murska Sobota.   Ţe 

med potjo smo ustvarili  posebno 

vzdušje, ki se je nadaljevalo skozi 

ves izlet. V Brnu, ki je drugo 

največje mesto na Češkem in 

prestolnica Moravske, smo si 

najprej ogledali  krajevne 

znamenitosti. Gotsko katedralo Sv. 

Petra in Pavla, ki jo krasijo  strma 

streha ter ošiljeni stolpiči in kjer 

ura bije ob 11. uri. Novi magistrat   

je s svojo   zgodovino   posebnost 

Brna. Z visokega stolpa starega 

magistrirata je lep razgled, glavni 

stolp stare mestne hiše pa krasi 

presenetljivo dolg gotski portal. 

Trg Svobode, ki ima nepravilno  

obliko in je  rahlo nagnjen, je 

središče mestnega ţivljenja. Na 

njem je kuţno znamenje.  Brno, 

kot  vsa Češka,  je znano  po 

pivnicah in dobrem pivu. Samo 

mesto je prijetno za obiskovalce, 

na vsakem koraku vidite 

zgodovinske zgradbe, ki so jih 

ohranili in s tem ohranili mestno 

jedro. Veliko je tudi prijetnih 

lokalov in pivnic. Pozneje smo si  

ogledali    novoletno okrasitev  

Brna, ki je zasijalo v vsej  svoji  

lepoti proti večeru, ko se je 

priţgalo tisočero lučk.  Polni lepih 

vtisov smo se v poznih večernih 

urah vračali proti Sloveniji. Imeli 

smo se prečudovito, a čas je 

prehitro minil.   Zahvaljujemo se 

DMSZT ter predsednici Dragici 

Jošar, da so nam omogočili  

doţivetje predprazničnega Brna, 

kajti tovrstna sprostitev je za nas, 

naš poklic in delo  zelo 

pomembna. 
 
 

Silvestra Gutman 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

- Metka Lipič Baligač, mag. 

zdr. nege, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege,  je 

sodelovala v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema oddaje: »Boţično 

dogajanje v Splošni 

bolnišnici  Murska Sobota« 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bila Nataša Kreft, dipl. m. 

s., mag. zdr. in soc. manag., 

tema oddaje: »Zdravstvena 

nega urološkega bolnika« 

 Torek: 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Invaginacija – prikaz 

primera« predavala je 

Karmen Kaiser, dr. med.   

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost  

 Sreda: 
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  - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Koordiniranje odpusta 

pacienta na          NBO 

odd.)«,  predavala je 

Damjana Sabotin, dipl. m. s. 

  - Skupno srečanje članov 

strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, 

članov       strokovnega 

sveta zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota in vodij sluţb 

 Četrtek: 

- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane  

- Boţična delavnica 

prostovoljcev  na oddelku za 

Neakutno bolnišnično 

obravnavo 

 Petek: 

- Novinarska konferenca ob 

125. obletnici Splošne 

bolnišnice Murska Sobota  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- Varstvo pri delu in poţarna 

varnost  (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka) 

 Torek: 

- 125. obletnica Splošne 

bolnišnice Murska Sobota in 

otvoritev  Oddelka za 

laboratorijsko diagnostiko 

(avla krg. bloka)  

- Obisk Dedka Mraza na 

Otroškem oddelku 

 Sreda: 

   - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Oskrba kroničnih ran 

in preventive       RZP 

(teoretični in praktični del)«,  

predavali bosta Marija 

Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. 

m. s.       in Brigita Kovačec 

dipl. m. s. (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

- Strokovni seminar 

Odseka za kardiologijo z 

naslovom: »interventna 

kardiologija - Webinar«, 

predavala bosta mag. Ivica 

Nikolajević, dr. med., spec., 

»Kdo so kandidati in kako 

poteka izbor?« in Danijel 

Crnčić, dr. med., spec. 

»Klinična pot in kam po 

posegu?« (konzilij Odseka za 

kardiologijo v pritličju 

Internega oddelka) 

 - Varstvo pri delu in poţarna 

varnost (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka) 

 Četrtek: 

 - Tradicionalni boţični 

koncert (avla krg. bloka) 

- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane (knjiţnica, 

V. nadst. krg. bloka) 

 
Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
503 

ŠTEVILO   B O D: 2100 

LEŢALNA DOBA: 3,77 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
6 

 
 

 

Sladjana Čerpnjak  
Služba ZEPA 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

Biti moramo pripravljeni,  

da se odpovemo življenju, 

 ki smo ga načrtovali,  

da bi zaživeli življenje,  

ki čaka na nas.  

 

Joseph Campbell 

 

 

 

 

 

 

Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 

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/

