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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 15. 6. 2020                             Štev. 931

AKREDITACIJSKA 

PRESOJA 

V bolnišnici je 10. junija potekala 

druga periodična reakreditacijska 

presoja po mednarodnem 

akreditacijskem standardu AACI, 

verzija 5, in ISO 9001:2015. Vse 

od leta 2011, ko se je bolnišnica 

prvič akreditirala po 

mednarodnem akreditacijskem/ 

certifikacijskem standardu za 

bolnišnice (DNV Healthcare) in 

certificirala po ISO 9001:2008, si 

zaposleni v bolnišnici 

prizadevamo izboljšati kakovost 

in varnost storitev z navedenimi 

standardi. Za razliko od minulih 

desetih presoj (vključno s 

predpresojo) je tokratna potekala 

na daljavo zaradi posebnih 

okoliščin, povezanih z epidemijo 

koronavirusa.  

Za presojo na daljavo so se 

certifikacijske hiše odločile na 

podlagi smernic CMS, ISQua in 

Slovenske akreditacije (SA), da 

zagotovijo varnost, hkrati pa 

omogočijo nadaljevanje in 

ohranjanje akreditacijskih/ 

certifikacijskih postopkov v 

skladu z vsemi pravili, med 

drugim tudi zahtevo, da morajo 

akreditirani oz. certificirani 

klienti vedno izpolnjevati zahteve 

akreditacije/certifikacije. 

Presojo so izvedli zunanji 

presojevalci v sestavi: generalist, 

trije kliniki in presojevalec na 

področju fizičnega okolja po 

urniku in seznamu 

dokumentacije, ki so bili posebej 

pripravljeni za presojo na 

daljavo. Glede na okoliščine, 

povezane z epidemijo, veliko 

časa za pripravo, zlasti 

dokumentacije, ni bilo. Kljub 

temu so se naši zaposleni, ki so 

bili vključeni, dobro odrezali, za 

kar jim gre posebna zahvala. 

Presoja na daljavo je bila 

izvedena profesionalno in 

učinkovito.  Poročilo presoje 

bomo prejeli v desetih dneh. 

 
     

mag. Zdenka Gomboc, prof.  zdr. vzgoje, 

  koordinatorica sistema vodenja kakovosti 

 

 

OBISKI V BOLNIŠNICI 

Obiski na Otroškem in 

Ginekološko-porodniškem odd. 

so sproščeni, in sicer na eno 

zdravo osebo brez znakov 

okužbe, z uporabo zaščitne 

maske, za 15 minut. Na drugih 

oddelkih bodo s 15. 6. 2020 

obiski poskusno dovoljeni 

izjemoma od 14. do 14.45 po 

navodilih, objavljenih na 

intranetu in internetni strani 

SBMS. Informacije ostajajo po 

telefonu. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

TISKOVNA 

 KONFERENCA 

V torek, 9. 6. 2020, je v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota 

potekala tiskovna konferenca, na 

kateri je vodstvo bolnišnice 

predstavilo delovanje bolnišnice 

med epidemijo novega 

koronavirusa na oddelku za covid 

in na drugih oddelkih ter pomoč 

naših sodelavcev v domovih 

starejših občanov. Prav tako smo 

podali informacije o trenutnih 

razmerah v bolnišnici. 

 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

Služba za odnose z javnostmi 

 

 

Po dolgem času smo se 

sodelavci iz enote internistične 

intenzivne terapije ter 

Polintenzivnega internega 

oddelka odločili, da se skupaj 

odpravimo na krajši pohod ter 

druženje. Tako smo odšli 5. 

junija na pohod do tromeje med 

Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo. 

Na oblačno petkovo popoldne 

smo se dobili v Martinju pri 

gostilni Sukič, od koder smo se 

skupaj odpravili na dogovorjeno 

pot (dobrih 6 km). Ravno dan 

pred pohodom je bila 100. 

obletnica podpisa trianonske 

mirovne pogodbe, s čimer se je 

formalno končala vojna med 

sprtimi stranmi v 1. svetovni 

vojni ter dokončno zarisala meja 

med Slovenijo, Avstrijo in 

Madžarsko. Najprej so nas 

nekoliko poškropile dežne kaplje, 

nato pa nas je obsijalo sonce in 

nam popoldan še dodatno 

polepšalo. Med potjo smo se 

večkrat ustavili, se okrepčali ter 

si ogledovali, kako lepa je naša 

POHOD NA TROMEJO 
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domača pokrajina. Po pohodu nas 

je čakala še večerja v Gostilni 

Sukič, kjer smo sklenili, da mora 

biti v prihodnje takih druženj še 

več.  

 
 

Sara Prajndl, 

enota internistične intenzivne terapije 

 

 

DONACIJA BOLNIŠNICI 

Podjetje Nutrivita iz Nemčavcev 

in njihov dobavitelj Trouw 

Nutrition Hifeed iz Nizozemske 

sta na pobudo slednjega naši 

bolnišnici podarila 2.000 evrov. 

Za plemenito dejanje se jima 

najlepše zahvaljujemo.                           

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

DONACIJA OTROŠKIH 

MASK 

Otroški oddelek je bil 12. 6. 2020 

deležen posebne donacije. 

Zaščitne maske je oddelku 

podarilo društvo Junaki 3. 

nadstropja. Društvo sestavljajo 

starši in otroci, ki se zdravijo na 

hemato-onkološkem oddelku 

Pediatrične klinike v Ljubljani. 

Med pandemijo se je v društvu 

pojavila ideja, da bi izdelovali 

zaščitne maske iz blaga, ki bi bile 

prilagojene otroški glavici. 

Odločili so se tudi, da maske 

ponudijo drugim pediatričnim 

oddelkom po Sloveniji. Maske je 

našemu oddelku predala družina 

Balažek, natančneje deklica Nija, 

ki je Junakinja 3. nadstropja, 

hkrati pa tudi pacientka našega 

oddelka.  

 

Njihova želja je, da maske 

sprejmemo kot darilo, saj se 

zavedajo, da so se otroci nekoč 

začeli zdraviti v domači 

bolnišnici in so bili šele kasneje 

napoteni na zdravljenje v 

Ljubljano. Menijo, da je to darilo 

zahvala za vse, kar je bilo v 

preteklosti storjeno in kar še bo 

za Junake, ki prihajajo k nam po 

prvo diagnozo.  

 
 

 

mag. Jožef Sever, dipl. zn., 

Otroški oddelek 

 

 

REALIZACIJA FIZIČNEGA 

OBSEGA V OBDOBJU 

JANUAR–MAJ 2020 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar–maj 2020.  

 

V maju so še vedno veljali ukrepi 

za zajezitev epidemije, vendar 

smo v skladu z dopisom 

Ministrstva za zdravje postopno 

že začeli izvajati dejavnosti, 

seveda ob upoštevanjem vseh 

ukrepov za zaščito pacientov in 

zaposlenih. S predstojniki 

operativnih strok so potekali 

razgovori za povečanje 

ambulantne in operativne 

dejavnosti. Tako lahko 

pričakujemo postopno 

izboljševanje fizičnega obsega 

dela, čeprav je zaostanek velik in 

ga bo treba nadomestiti do konca 

leta. Tudi v drugih neoperativnih 

dejavnostih že delujejo 

popoldanske ambulante in poteka 

dodatno delo. 

Realiziranih je bilo 5.856 SPP po 

pogodbi z ZZZS oziroma 

8.647,82 obteženih primerov. 

Načrt primerov je izpolnjen 79,9-

odstotno (1.472 SPP je pod 

dogovorjenim načrtom). 

Povprečna obdobna realizirana 

utež je 1,48 in je višja od 

načrtovane pogodbene uteži 

(1,38). V primerjavi s preteklim 

letom je bilo narejeno v akutni 

bolnišnični obravnavi (ABO) po 

pogodbi do ZZZS 1.422 primerov 

manj, upoštevajoč celotno 

realizacijo pa 1.587 primerov 

manj. 

 

 Prospektivni program je bil v 

tem obdobju dosežen oz. 

presežen pri dveh programih: 

hipertrofija prostate (ind. 128,6) 

ter splav (ind. 101,0). Pri drugih 

prospektivnih programih, 

program ni realiziran. 

 Realizacija programa 

nemedicinsko oskrbnih dni 

(NOD) za doječe matere je 81,8 

%,   realizacija programa 

sobivanje staršev ob bolnem 

otroku je tudi pod načrtom (ind. 

72,6 %).  Oba programa sta 

plačana po realizaciji. 

 Program PBZ je izpolnjen 

101,7-odstotno (34 neakutnih 

BOD je nad obdobnim 

načrtom), program negovalnega 

odseka je izpolnjen 66,9 % (933 

neakutnih BOD je pod 

dogovorjenim načrtom).  

 Realizacija v specialistično- 

ambulantnih dejavnostih v času 

ukrepov je pod načrtovanimi  
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točkami v specialističnih 

ambulantah: 

- internistične spec. amb. 

(ind. točk 88,1), 

- kardiološke spec. amb. 

(ind. točk 89,7), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (ind. točk 

63,7), 

- gastroenterološka amb. 

(ind. točk 72,1), 

- tireološka amb. (ind. točk 

59,7), 

- nevrološka amb. (ind. točk 

95,1), 

- diabetološko-

endokrinološka amb. (ind. 

točk 64,5), 

- revmatološka amb. (ind. 

storitev 96,3), 

- infektološka amb.  (ind. 

točk 43,8), 

- kirurške spec. ambulante 

(ind. točk 74,8), 

- urološka amb. (ind. točk 

57,7), 

- fiziatrija (ind. točk 96,9), 

- otorinolaringološka amb. 

(ind. točk 69,1), 

- okulistične ambulante (ind. 

točk 83,6), 

- ginekološka spec. amb. 

(ind. točk 78,8), 

- amb. za bolezni dojk (ind. 

točk 59,2), 

- pediatrična amb. (ind. točk 

97,0), 

- rentgen (ind. točk 80,1), 

- ultrazvok (ind. točk 64,6), 

- mamografija (ind. točk 

85,1).  

 

V drugih specialističnih 

ambulantah so načrti izpolnjeni 

oz. preseženi.  

 

Pri ambulantnih storitvah 

obdobni načrt ni dosežen: 

 KIRURGIJA: 

rektoskopija – ind. 25,8; 

sklerozacija – ind. 38,7. 

 PLJUČNI: poligrafija 

spanja na domu – ind. 92,4. 

 OČESNI: siva mrena – ind. 

77,8;  presejanje diabetične 

retinopatije E0627 – ind. 70,3. 

 GINEKOLOGIJA: 

diagnostična histeroskopija – 

ind. 86,8; histeroskopske 

operacije – ind. 64,3; skupni 

indeks je 69,6. 

 

Pri drugih specialističnih 

ambulantnih storitvah so načrti 

izpolnjeni oz. preseženi. 

Realizacija programa Svit: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

79,7, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 76,5, delna 

kolonoskopija ind. 300,0. 

Program Svit je plačan po 

realizaciji. 

 

Presejalni program DORA je 

realiziran 60,5 %. Plačan je po 

realizaciji. 

Realizacija programa preiskav  

CT je 96,4-odstotna, 70 preiskav 

je pod obdobnim načrtom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

leta je indeks 94,5), pri programu 

preiskav MR je indeks realizacije 

83,8 oz. je 500 preiskav manj od 

načrta (v primerjavi z realizacijo 

lanskega leta je indeks 86,5). 

Preiskave  CT in MR so plačane 

po realizaciji. Enako velja za 

slikanja RTG ter UZ. 

 

Pri fizioterapiji je glede na 

obdobni načrt realizacija uteži 

81,7 %, indeks realizacije 

primerov glede na načrt pa 73,5. 

Pogoj za plačilo uresničenega 

načrta uteži je 100-odstotna 

realizacija načrta primerov. 

Realizacija storitev specialne 

fizioterapevtske obravnave 

pacienta – F0005, ki se posebej 

načrtuje in spremlja, je 67,5 %. 

Specialna fizioterapija je plačana 

glede na realizacijo. 

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 99,9 (5 dializ je pod 

obdobnim načrtom). Dialize so 

plačane v celoti. 
      

       Izidor Lebar, dipl. ekon., 

strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

ZGODILO SE JE –  ta teden 

Ponedeljek: 

 - Mag. Marija Zrim, dipl. m. s.,  

vodja zdravstvene nege 

Urgentnega centra,  je sodelovala 

v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu, tema: Sprejem in 

obravnava bolnika v Urgentnem 

centru po epidemiji.   

- Gost oddaje Murskega vala Za 

zdravje je bil Aleksander Kisilak, 

dr. med., spec. radiolog, 

predstojnik Rtg. odd., tema: 

Periferna  arterijska  žilna 

bolezen.  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Torek: 

- Tiskovna konferenca (knjižnica, 

V. nadstr. krg. bloka) 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Sreda:  

- Zunanja  presoja po 

mednarodnem akreditacijskem 

standardu AACI (verzija 5.0) in 

ISO 9001:2015. Presoja je 

potekala na daljavo. 

- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN, Sedacija s 

hlapnim anestetikom v EIIT – 

anaconda, predaval je Rok 

Kolarič, dipl. zn.  (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka). 

Četrtek: 

- 6. seja Ekonomske komisije 

Upravnega odbora Združenja 

zdravstvenih zavodov  Slovenije 

Petek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino z 

naslovom: Obravnava bolnika s 

hudo poškodbo glave, predavala 
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sta  Štefan Titan, dr. med., in Alja 

Beznec, dr. med., spec. anest., 

rean. in periop. int. med. (soba 

konzilija Odd. za periop. med.). 
 

Darja Cigut,  

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Delovni sestanek za prenovo 

sistematizacije v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota  

Torek: 

- Delavnica Higiena rok 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Sreda:  

- 4.  seja Skupščine Združenja 

zdravstvenih zavodov Slovenije, 

direktor Splošne bolnišnica 

Murska Sobota Bojan Korošec, 

dr. med., spec. int.  

- Izobraževanje za evidentiranje 

porabe na pacienta – Infonet, 

Pronet (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Oddelka za ortopedijo 

z naslovom Avtonomno živčevje, 

predaval bo Klemen Žitek, dr. 

med., specializant ortopedije, in 

prim. Slavko Kramberger, dr. 

med., spec. ortoped., predstojnik 

Odd. za ortopedijo (soba 

konzilija Odd. za ortopedijo). 
 

Darja Cigut,  

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

j 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
342 

ŠTEVILO BOD: 1641 

LEŽALNA DOBA: 4,38 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  BOD: 9 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

V življenju se je potrebno 

izogibati ljudi,                                

ki zaničujejo vaše želje. 

To počnejo mali ljudje. 

Resnično veliki ljudje                             

vam dajo občutek,                                                     

da lahko veliki postanete tudi vi. 

Mark Twain 

 

 

Ureja: Tajništvo 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 


