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ODDELEK ZA COVID
Obveščamo vas, da je v Enoti za
covid v naši bolnišnici trenutno
zasedenih 5 postelj v sivi coni, 9
postelj v rdeči coni in ena za
intenzivno nego.

Zdravstveni delavci in sodelavci
nosimo največji del bremena in
smo
izpostavljeni
največjim
tveganjem, zato mora biti
takojšnja
ustrezna
zaščita
prednostna naloga države. Le
ustrezno zaščiteni in zdravi bomo
lahko še naprej igrali ključno
vlogo pri skrbi in zdravljenju
pacientov.
Brez
zdravih
zdravnikov, medicinskih sester,
tehnikov zdravstvene nege in
drugih zdravstvenih delavcev ter
sodelavcev zdravstvenega sistema
enostavno ni in ne bo.
Ob tem se želimo vsem
zaposlenim
v
bolnišnici,
predvsem
sodelavcem,
ki
opravljajo naloge z visoko
možnostjo okužb (v sivi in rdeči
coni) iskreno zahvaliti za
požrtvovalno
delo.
Kljub
dodatnim obremenitvam svoje
delo opravljajo strokovno in z
veliko mero empatije.
Že od začetke epidemije z
virusom SARS-CoV-2 smo v
bolnišnici vzpostavili vstopne
točke za vse bolnike, svojce in
obiskovalce bolnišnice. V delo na
vstopnih točkah so se poleg
naših sodelavcev vključili tudi
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dijaki in študenti ter se odlično
izkazali. Tudi njim se iskreno
zahvaljujemo.
Če bo število obolelih še
naraščalo, lahko v nekaj tednih
pričakujemo tolikšno število
obolelih, ki jih bomo v
bolnišnicah težko obvladovali.
To ni vraževerna napoved,
temveč matematično dejstvo.
Širjenje virusa pa se lahko
upočasni,
če
dosledno
upoštevamo načela samoizolacije
in socialno distanciranje. To
pomeni,
da
upoštevamo
priporočila, se ne zbiramo v
skupinah in svoje gibanje
nasploh omejimo na ožje domače
okolje. Za uspešen boj proti
korona virusu je omejevanje
števila obolelih ključno.
Vodstvo bolnišnice

PREPOVED OBISKOV V
SBMS
Obiski v Splošni bolnišnici
Murska Sobota so zaradi trenutnih
epidemioloških razmer še vedno
prepovedani,
dodatno
smo
prepovedali tudi obiske na
Ginekološko-porodniškem odd.,
partner pa je še vedno lahko pri
porodu. Do nadaljnjega so
odpovedani šola za starše, modre
srede
in
vsa
strokovna
izobraževanja v bolnišnici ter
drugod.
Ob tem znova naprošamo vse
zaposlene
in
obiskovalce
bolnišnice,
da
upoštevajo
predpisane
ukrepe
tako v
delovnem kot zasebnem okolju ter
s tem poskrbijo za svojo varnost
in za varnost pacientov.
Vodstvo bolnišnice

Štev. 948

IMENOVANJE VODIJ ZA
PODROČJE ZN
Ob izteku mandatov bodo pri ZN
s 1. 11. 2020, imenovani:
vodja
ZN
internističnih
dejavnosti Natalija Vičar, mag.
zdr. nege,
- vodja ZN kirurških dejavnosti
Nataša Kreft, mag. soc.-zdr.
manag.,
- vodja ZN Urgentnega centra
mag. Marija Zrim, dipl. m. s.,
- glavna medicinska sestra
Internega
oddelka
Tanja
Kukovec, mag. zdr. nege,
- glavna medicinska sestra
Kirurškega
oddelka
Bojana
Jerebic, mag. soc.-zdr. manag.,
Za oddelek za covid je odgovorna
medicinska
sestra
Martina
Gjergjek, dipl. m. s.
Imenovanim vodjem čestitamo in
jim želimo veliko strokovnih
izzivov
ter
dobrega
profesionalnega dela tudi v
prihodnje.
Vodstvo bolnišnice

OBVESTILO ČISTILNE
SLUŽBE
Glede na epidemiološke razmere
v bolnišnici, reorganizacijo dela
oddelkov in pomanjkanja kadra v
Čistilni
službi
je
vodstvo
bolnišnice sprejelo sklep, da si v
dežurnih sobah posteljno perilo
nameščajo dežurni sami. Po
opravljenem
dežurstvu
posteljnino dežurni sleče, čistilka,
ki očisti sobo, pa pripravi svežo
posteljnino. Za posteljo, na kateri
ni slečenega posteljnega perila, se
meni,
da
preoblačenje
ni
potrebno.
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Sklep začne veljati 15. 10. 2020.
Prosimo za razumevanje.
Vodstvo bolnišnice

CEPLJENJE PROTI
SEZONSKI GRIPI
Cepljenje za zaposlene bomo
izvajali oktobra v pritličju
infekcijske ambulante ob torkih
in četrtkih od 12. do 14. ure.
Vodstvo bolnišnice se je tudi letos
odločilo, da za zaposlene
cepljenje ostane brezplačno.
Kronične bolnike cepimo po
ustaljenem protokolu. Cepljenja
za zunanje občane ali prodaje
cepiva ni.
S seboj obvezno imejte cepilno
knjižico.
Marija Kohek, M. Sc. ( Avstrija)
dipl. m. s., SOBO

OBVESTILO KUHINJE
Zaposlene
v
bolnišnici
obveščamo, da od ponedeljka, 12.
10. 2020, ne sprejemamo naročil
za pripravo hrane (toplih ali
hladnih pogostitev) ob posebnih
priložnostih
na
bolnišničnih
oddelkih, v službah ali drugih
skupnih prostorih. Eden izmed
omejevalnih ukrepov zbiranja,
prepoveduje tudi strežbo oziroma
pogostitev s hrano ob dogodkih,
kot so strokovna srečanja,
seminarji, kongresi, delavnice,
poslovni dogodki, rojstni dnevi in
pikniki.
Omenjeno velja tudi za zunanje
pogostitve.
Naročilo hrane za domov in
naročila individualnih obrokov
konec tedna ter ob dežurstvih so
po ustaljenem redu.
Znova prosimo, da v jedilnici
upoštevate medsebojno razdaljo
na delilni liniji in pri mizah.
Zaradi omejevanja možnosti za
sedenje
bomo
v
času

preventivnih ukrepov podaljšali
odprtje jedilnice do 14. ure.
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh,.
vodja Službe bolnišnične prehrane

PSIHOLOŠKA PODPORA
ZAPOSLENIM
Zaposleni v zdravstvu ste
vsakodnevno
izpostavljeni
različnim stresnim in kriznim
dogodkom, ki jih doživljate na
različne načine in vsakemu
puščajo različne posledice. Ker se
zavedamo pomena in vrednosti
zaposlenih, je za vse zaposlene v
naši bolnišnici vzpostavljena
možnost psihološke pomoči in
podpore ob stresnih in kriznih
dogodkih. Proces psihološke
pomoči je popolnoma zaupen.
Psihološko pomoč izvaja zunanja
specialistka klinične psihologije z
dolgoletnimi izkušnjami mag.
Renata Kos Berlak (telefon: 041
437 364). V psihološko pomoč se
vključuje
tudi
notranja
psihologinja Ines Lovenjak, mag.
psihologije, dosegljiva po tel. št.
02/5123 764.
Kontakte posredujete svojim
zaposlenim, če menite, da kdo od
njih potrebuje tovrstno pomoč.
Danijela Skledar, dipl. ekon.,
odnosi z javnostmi

POHVALA
»Ob včerajšnjem obisku na
urgenci sem ponovno ugotovila,
da stvari ne gre posploševati. Že
sama narava obiska je bila
stresna, po različnih tujih
izkušnjah v zadnjih mesecih se
bojiš neprijetnega odziva, potem
pa prijetno presenečenje. Sestra,
ki naju je sprejela, je bila najbolj
prijazno bitje na svetu. Čeprav je
imela masko na obrazu, si iz glasu
in oči razbral, da ji empatija ni

tuja stvar. To je bila gospodična
Andreja Ružič. Zaradi nje vem,
da ni vse tako, kot se piše in bere;
s svojim odzivom je za naju s
hčerko naredila več kot se od nje
pričakuje. Upam, da ostane pri
vas, saj je povedala, da je na
praksi.
Prosim, da ji še enkrat prenesete
mojo
zahvalo.«
Nataša Atelšek

ZAHVALNO PISMO

Prilagamo
zahvalno
Marjana Rodbe:

pismo

»Moja zahvala gre celotnemu
medicinskemu
osebju
Infekcijskega oddelka SBMS,
predvsem pa zdravnici Dragici
Žunić, dr. med., spec. inf., ki je
zelo skrbno spremljala moje
zdravljenje. To se je nadaljevalo
tudi doma se je po mnenju
tukajšnjih zdravnikov uspešno
končalo ter ni pustilo nobenih
posledic, predvsem ne na pljučih.
Zahvali se pridružuje tudi moja
žena.«
Marjan Rodba

PROSTA DELOVNA MESTA
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota vabi v svoj kolektiv nove
sodelavce:
- Socialni delavec II:
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2621343
&RECENCY=3DAYSAGO&ST
ATE=Pomurska
- Diplomirana medicinska sestra v
negovalni enoti
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https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2622672
&RECENCY=3DAYSAGO&ST
ATE=Pomurska
- Diplomirana medicinska sestra v
intenzivni terapiji
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2622635
&RECENCY=3DAYSAGO&ST
ATE=Pomurska
- Srednja medicinska sestra v
negovalni enoti
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2622674
&RECENCY=3DAYSAGO&ST
ATE=Pomurska
Več informacij najdete na spletnih
straneh
Zavoda
RS
za
zaposlovanje. Prijave pošljite po
pošti
na
naslov:
Splošna
bolnišnica Murska Sobota, Ulica
dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota.
Edo Gal, univ. dipl. prav.,
vodja pravno-kadrovske službe

FIZIČNI OBSEG JANUAR–
SEPTEMBER 2020
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar–september 2020.
Opravljenih je bilo 11.141 SPP po
pogodbi
z
ZZZS
oziroma
16.654,32 obteženih primerov.
Načrt primerov je izpolnjen 84,2odstotno (2.092 SPP je pod
dogovorjenim planom). Povprečna
obdobna realizirana utež je sicer
1,49 in je višja od načrtovane
pogodbene uteži (1,37). V
primerjavi s preteklim letom je
bilo narejeno v ABO po pogodbi z
ZZZS 1.603 primerov manj,
upoštevajoč celotno realizacijo pa
1.839 primerov manj.
Prospektivni program je bil v tem
obdobju dosežen oz. presežen pri
šestih
od
sedemnajstih
programov: hipertrofija prostate

(indeks 104,8), splav (105,7),
operacije žolčnih kamnov (106,7),
endoproteza
kolka
(103,3),
endoproteza kolena (100,9) ter
odstranitev OSM (indeks 100,8).
Pri
drugih
prospektivnih
programih program ni uresničen.
 Realizacija
programa
nemedicinskih oskrbnih dni
(NOD) za doječe matere je 79,4
%, prav tako je pod načrtom
realizacija programa sobivanje
staršev ob bolnem otroku
(indeks 60,9 %). Oba programa
sta plačana po realizaciji.
 Program PBZ je izpolnjen 90,0odstotno (418 neakutnih BOD je
pod
obdobnim
planom),
program negovalnega odseka pa
je
izpolnjen
77,3-odstotno
(1.274 neakutnih BOD je pod
dogovorjenim planom).
 Realizacija v specialističnih
ambulantnih dejavnostih je pod
načrtovanimi
točkami
v
ambulantah:
- internistične spec. amb. (ind.
točk 88,0),
- kardiološke spec. amb. (86,6),
- amb. za kardiološko
rehabilitacijo (75,8),
- gastroenterološka amb. ( 77,8),
- tireološka amb. (68,3),
- nevrološka amb. (90,8),
- diabetološko-endokrinološka
amb. (67,7),
- revmatološka amb. (indeks
storitev 83,8),
- infektološka amb. (48,6),
- kirurške
spec.
ambulante
(79,8),
- urološka amb. (63,1),
- otorinolaringološka
amb.
(65,6),
- okulistične ambulante (98,8),
- ginekološka spec. amb. (85,3),
- amb. za bolezni dojk (63,8),
- rentgen (86,1),
- mamografija (84,0).
V
drugih
specialističnih
ambulantah so načrti izpolnjeni
oz. preseženi:

 pulmološka
amb.
(indeks
152,1),
 ortopedska amb. (108,9),
 fiziatrična amb. (104,1),
 pediatrična amb. (102,3),
 enota za poškodbe (115,5),
 ultrazvok (112,3) in
 preiskave CT (104,2).
Pri specialističnih ambulantnih
storitvah obdobni plan ni dosežen:
 KIRURGIJA: rektoskopija –
indeks 25,3; sklerozacija –
29,1.
 OČESNI: siva mrena – indeks
84,4; presejanje diabetične
retinopatije E0627 – 85,5.
 GINEKOLOGIJA:
diagnostična histeroskopija –
indeks 62,4; histeroskopske
operacije – 66,2; skupni indeks
je 65,3; medikamentozni splav
– 78,7.
Pri
drugih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseženi:
 Poligrafija spanja na domu
(indeks 109,1)
 Op. karpalnega kanala (108,5)
in op. na ožilju – krčne žile
(114,3)
 Zdravljenje makule, makule
edema in zapore žil (117,0)
Realizacija
programa
Svit:
presejalna kolonoskopija – indeks
85,7,
presejalna
terapevtska
kolonoskopija – 111,4 in delna
kolonoskopija – 300,0. Program
Svit je plačan po realizaciji.
Presejalni program Dora je
realiziran 76,3-odstotno. Tudi
program Dora je plačan po
realizaciji.
Realizacija programa preiskav CT
je 104,2-odstotna, 149 preiskav je
nad obdobnim planom (v
primerjavi z realizacijo lanskega
leta je indeks 106,6), program
preiskav MR je realiziran 92,2odstotno, pod planom je 432
preiskav
(v
primerjavi
z
realizacijo obdobja lanskega leta
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je indeks 93,3). Preiskave CT in
MR so plačane po realizaciji.
Enako velja za slikanja RTG ter
UZ.
Pri fizioterapiji je glede na
obdobni plan realizacija uteži
99,2 odstotka, indeks realizacije
primerov glede na plan pa 93,1.
Pogoj za plačilo realiziranega
plana uteži je 100-odstotna
realizacija
plana
primerov.
Realizacija storitev specialne
fizioterapevtske
obravnave
pacienta – F0005, ki se posebej
načrtuje in spremlja, je 64,2odstotna. Specialna fizioterapija
je plačana glede na realizacijo.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 100,6 (68 dializ je
nad obdobnim planom). Dialize
so plačane po realizaciji.

intenzivne
medicine,
tema:
Zdravljenje pozitivnega bolnika
na covid-19 v enoti intenzivne
terapije.
Darja Cigut,
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP (evid.
primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŽALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE BOD:

363
1887
4,71
15
9

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

ZGODILO SE JE – ta teden
Sreda:
Direktor
Splošne
bolnišnice
Murska Sobota se je udeležil
sestanka direktorjev bolnišnic za
covid na Združenju zdravstvenih
zavodov Slovenije.
Darja Cigut,
Tajništvo

ZGODILO SE BO – ta teden
Ponedeljek:
- Mag. Marija Zrim, dipl. m. s.,
vodja zdravstvene nege v
Urgentnem
centru
Splošne
bolnišnice Murska Sobota, bo
sodelovala v radijski oddaji
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota na Murskem valu, tema:
Delo v Urgentnem centru v času
covida-19.
- Gostja radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje bo Mojca
Šimonka,
dr.
med.,
spec.
anesteziologije in perioperativne

Na poti k sreči premagaj dve zmoti:
dozdevanje,
da ti do nje nič ne manjka,
in malodušje,
da na tem svetu sploh ni mogoče biti
srečen.
Epiktet

Ureja: Danijela Skledar
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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