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KORONAVIRUS                     

SARS-COV-2 

 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota (SBMS) skupaj z 

drugimi zdravstvenimi delavci 

skrbimo za preprečevanje 

širjenja novega koronavirusa in 

izvajamo vse aktivnosti za 

ustrezno diagnostiko ter 

morebitno zdravstveno oskrbo 

obolelih.  

 

Takoj po pojavu okužb z novim 

koronavirusom v Italiji smo v 

bolnišnici podali ustrezne 

usmeritve in zaposlenim 

posredovali navodila. V 

ponedeljek, 24. februarja, smo 

izdali pisna navodila o ravnanju 

pri sumu na okužbo z novim 

koronavirusom.  

 

Po torkovi udeležbi strokovnega 

direktorja na sestanku na 

ministrstvu za zdravje (MZ) 

smo v sredo skupaj z vodilnimi 

zdravstvenih domov v Pomurju 

pregledali pripravljene ukrepe. 

Sprejeli smo sklepe o delovanju 

zdravstvenega sistema na 

podlagi podanih smernic MZ in 

Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ). V četrtek smo 

skupaj z vodstvom urgentnega 

centra pripravili še pisna 

operativna navodila izvajalcem. 

 

Postopki ob sumu okužbe v 

Pomurju potekajo takole: 

 

1. Pacient osnovne 

informacije dobi po 

telefonskem pogovoru s 

svojim zdravnikom. Če tega 

ne dobi, pokliče v zdravstveni 

dom Murska Sobota (02 534 

13 27), Gornja Radgona (02 

564 86 00), Ljutomer (02 585 

14 00) oziroma Lendava (02 

578 92 10). V nujnem primeru 

lahko pokliče tudi urgentni 

center v bolnišnici (02 512 38 

04) 

2. Pacienta s telesno 

temperaturo nad 38 stopinj in 

akutno okužbo dihal ali 

pljučnico po izpolnjenih 

epidemioloških pogojih v 

zdravstvenem domu izolirajo, 

po posvetu z epidemiologom 

mu odvzamejo bris. 

3. Pacienta, ki ne 

potrebuje nujno takojšnega 

zdravljenja v bolnišnici, iz 

zdravstvenega doma z 

ustreznimi navodili pošljejo 

domov in počakajo na izvid 

testiranja na novi koronavirus. 

4. Pacienta, ki potrebuje 

takojšnje zdravljenje v 

bolnišnici, napotijo na 

zdravljenje, pred napotitvijo 

morajo biti o tem obveščeni 

zdravniki v bolnišnici. 

5. Osebje v bolnišnici v 

skladu z navodili oskrbi 

pacienta ter se glede na 

njegovo stanje in rezultate 

testiranja odloči o nadaljnjem 

zdravljenju. 

6. Pacienta lahko po 

obravnavi v urgentnem centru 

odpustijo z navodili, lahko ga 

oskrbijo v bolnišnici, po 

potrjenih pozitivnih testih na 

novi koronavirus pa ga načelno 

premestijo v Univerzitetni 

klinični center Maribor. 

V bolnišnici spremljamo vsa 

navodila in epidemiološke 

razmere ter delovanje sproti 

prilagajamo potrebam v regiji. 

V skladu z usmeritvami imamo 

pripravljenih več načrtov za 

delovanje – ob morebitnem 

izboljšanju razmer, predvsem 

pa ob morebitnem naraščanju 

številu obolelih z novim 

koronavirusom v regiji.  

 

Pripravljeni smo na vsakršne 

razmere in zagotavljamo, da 

bomo za vse bolnike v regiji, 

tudi za vse morebitne obolele z 

novim koronavirusom, še naprej 

strokovno in odgovorno 

poskrbeli. Prosimo za 

upoštevanje vseh navodil tako 

pri preprečevanju širjenja okužb 

kot pri ravnanju ob obolelosti. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

POSLOVANJE  

BOLNIŠNICE  V LETU 

2019 

 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota (SBMS) je lansko leto 

končala z minimalno izgubo 

nekaj več kot 195.000 evrov. 

Izguba je bila glede na leto 

2018 manjša za 800.000 evrov. 

Sanacijski program v bolnišnici 

poteka uspešno, saj smo načrte 

presegli za 46 odstotkov, na 

strokovnem področju pa smo 

začeli opravljati koronografije 

in vstavljati srčne 

spodbujevalnike.  

 

Ob skupnih prihodkih nekaj 

manj kot 58,8 milijona evrov 
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lanska izguba znaša 0,33 

odstotka vseh prihodkov. Ti so 

bili višji za 8,2 odstotka in za 

dobra dva odstotka višji od 

načrta, odhodki pa višji za 7,2 

odstotka in za 2,4 odstotka višji 

od načrta.  

 

Fizični program dela je razen 

redkih izjem odlično opravljen. 

Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS) 

nam je kot plačnik priznal dvig 

cen zdravstvenih storitev za 5 

odstotkov, a to ni pokrilo višjih 

stroškov dela, napredovanj, 

višjih razredov, dodatkov, 

pokojninskega zavarovanja, 

regresa. Cene zdravstvenih 

storitev pa so še vedno za 10 

odstotkov nižje, kot so bile leta 

2009.  

 

Novi normativi so glede na 

prejšnja leta zmanjšali 

obremenitve zdravnikov. 

Vendar pa so dejanske 

obremenitve naših zdravnikov 

bistveno višje, kot so bili 

določeni normativi in kot so 

obremenitve v drugih 

bolnišnicah. In še vedno imamo 

med regionalnimi bolnišnicami 

najmanj zdravnikov specialistov 

glede na načrtovani program 

ZZZS.  

 

Vzrok za nedoseganje načrta 

akutne bolnišnične obravnave – 

dosežena je bila 99,6-odstotno – 

je tudi v večjih potrebah 

bolnikov po izolacijah, ki 

zmanjšujejo posteljne 

zmogljivosti bolnišnice.  

Program podaljšanega 

bolnišničnega zdravljenja je bil 

za 14 odstotkov nad načrti in je 

presegel lanskega, bolnišničnih 

dni je bilo 424 več kot leta 

2018.    

 

V specialistični ambulantni 

dejavnosti je bil program 

opravljen za 14 odstotkov nad 

načrti, vsa preseganja je ZZZS 

tudi plačal.  

 

Kljub povečanju programa so se 

odhodki v primerjavi z letom 

prej najbolj povečali pri 

stroških dela, in to za 2,1 

milijona evrov, pri amortizaciji 

za nekaj manj kot 1,2 milijona, 

pri materialu za 549 tisoč in pri 

storitvah za 409 tisoč evrov. Za 

izplačilo nadur smo v bolnišnici 

plačali 121 tisoč evrov.  

 

Likvidnostno stanje bolnišnice 

se je lani nekoliko poslabšalo. 

Na začetku leta so bile 

obveznosti do dobaviteljev 

nekaj več kot 4,3 milijona, na 

koncu leta pa 4,5 milijona 

evrov. Če bolnišnica ne bi imela 

nepokrite izgube iz preteklih let 

– tudi zaradi nerealnega 

interventnega zakona iz leta 

2017 – bi bila likvidnost 

bistveno boljša. 

 

Lani je bilo v bolnišnici nekaj 

manjših naložb. Za osnovna 

sredstva smo namenili nekaj 

več kot 3,6 milijona evrov, od 

tega lastnih 1,9 milijona evrov, 

ministrstvo za zdravje je 

prispevalo 1,7 milijona.    

 

Med drugim smo kupili 

aparaturo za računalniško 

tomografijo, vredno slab 

milijon evrov, in nadgradili 

angiograf za preiskavo ožilja.  

 

Zadnji dan lanskega leta je bilo 

v SBMS zaposlenih 1.119 ljudi, 

to je 35 več kot leto dni prej. 

Zaposlilo se je 10 zdravnikov in 

10 medicinskih sester ter 9 

delavcev v nemedicinski 

dejavnosti.  

 

Cene zdravstvenih storitev bodo 

letos ostale na lanski ravni, 

stroški dela pa se bodo povečali 

zaradi napredovanj in 

sistemskih rešitev pri negi. V 

bolnišnici pričakujemo več 

denarja za delovanje urgentnega 

centra. Lani smo v Urgentnem 

centru opravili za 670 tisoč 

evrov več programa, kot je bilo 

načrtovano, ta presežek ni bil 

plačan. V letošnjem letu bomo 

v bolnišnici obnovili kletne 

prostore internega oddelka in 

dializni oddelek.  

 

Poslovanje je 25. februarja 

Obravnaval Svet zavoda SBMS. 

Člani so bilo s poslovanjem 

zadovoljni in so pohvalili 

zaposlene za obsežno in 

vsebinsko dobro dokumentacijo 

ter razlago o delu v preteklem 

letu. Za letos pa pričakujejo da 

bosta delo z bolniki in 

poslovanje prav tako uspešna. 

Člani sveta so med 13 točkami 

obravnavali tudi nekaj zelo 

obsežnih, poleg letnega poročila 

poslovanja za lansko leto 

poročilo o sanaciji bolnišnice in 

sklep o obnovi kletnih 

prostorov internega oddelka.  

Po obsežni razpravi je svet 

podprl in sprejel predlagane 

sklepe – z izjemo enega – 

soglasno.   

Vodstvo bolnišnice 

 

 

AKCIJA MOTORISTOV 

 

»Hvala, ker ste!« – s temi 

besedami in simbolnimi darili 

so se ambasadorji zavoda Beli 



 

 3 

angeli v petek pred urgentnim 

centrom tudi naši bolnišnici 

zahvalili za pomoč ob nesrečah. 

Sprejela sta jih strokovni 

direktor bolnišnice prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec., 

in vodja Urgentnega centra 

mag. Dejan Majc, dr. med., 

spec. 

Motoristi so obiskali številne 

policijske postaje, gasilska 

društva, zdravstvene domove in 

urgentne bolnišnične centre ter 

se zahvalili reševalcem, 

gasilcem, policistom in 

medicinskem osebju za njihovo 

poslanstvo in pomoč v 

prometnih nesrečah, v katerih 

so žal zelo pogosto udeleženi 

prav motoristi. 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 

- Prim. asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec. anest. z rean., 

strokovni direktor bolnišnice, 

je sodeloval v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema: Omejitev obiskov. 

 Torek:  

 - 15. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota  

 Sreda: 

- Delavnice sprejema 

kritično bolnega v sobo za 

reanimacijo Urgentnega 

centra Splošne bolnišnice 

Murska Sobota   

 Četrtek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo, z 

naslovom Načrtovanje 

rehabilitacije, predavala je 

Dragana Marković Đorđević, 

dr. med., spec. fiz. in reh. 

med.  

- Varstvo pri delu in  požarna 

varnost  
 

ZGODILO SE BO – ta teden 

 
 Ponedeljek: 

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje bo 

asist. Satar Baghrizabehi, dr. 

med., spec. oftalmolog, 

predstojnik Očesnega odd.,  

tema: Zelena mrena – 

glavkom, skriti tat vida. 

- Dr. Emil Pal, dr. med., 

spec. inf., predstojnik Inf. 

odd., bo sodeloval v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na Murskem 

valu; tema: Koronavirus. 

 Torek:  

 - Splošna bolnišnica Murska 

Sobota  in Zavod za 

zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Območna enota 

Murska Sobota, sklicujeta 

delovni sestanek zdravnikov 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota in  zdravnikov v 

osnovnem zdravstvu  s 

predsednico  Zdravniške 

zbornice Slovenije dr. 

Zdenko Čebašek  Travnik, 

dr. med., spec. psihiatrije na 

temo Napotitev pacientov v 

Urgentni center (knjižnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

- Strokovni seminar  Akutna 

stanja  v vaskularni 

nevrologiji, ki ga  organizira 

Dominika Novak Pihler, dr. 

med., spec.  nevrologije, 

Nevrološki odsek internega 

odd. (jedilnica Bolnišnične 

prehrane in dietoterapije) 

   - Strokovno pediatrično 

srečanje, tema: Hiperamo-

niemija; predavala bo Eva 

Dora, dr. med., (predavalnica 

na Otroškem odd.).  

 Sreda: 

- Varstvo pri delu in  požarna 

varnost (knjižnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

 

 Četrtek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Kirurškega odd. z naslovom 

Poškodbe zapestja,  predavala 

bosta Gašper Naveršnik, dr. 

med., in Sašo Stankovič, dr. 

med., spec. kirurg (soba 

konzilija Krg. odd.). 
 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

                           

ŠTEVILO SPP                     

(evid. primeri): 
399 

ŠTEVILO BOD: 2133 

LEŽALNA DOBA: 4,64 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
19 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
18 

     
           Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 
Misel 

»Bodite dobri ljudje. Dober 

človek je kot hoja po pesku. Ne 

sliši se korakov, ampak sledi 

ostanejo.« 

Sean Connery 

 

 

Ureja: Tajništvo 

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/

