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COVID-19 – OBVESTILA
Parkirišče zunaj bolnišničnega
kompleksa bo zaradi ukrepov
države ob zajezitvi širjenja
coronavirusa prihodnjih 14 dni
(16.–29. 11. 2020) odprto in
brezplačno
zaradi
ukinitve
javnega prevoza.
Prepovedano je zbiranje ljudi
okrog bolnišnice, kajenje in pitje
kave v skupinah ter uživanje
hrane na prostem. Prosimo, da
dosledno upoštevate navodila.

MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 16. 11. 2020

skrbel socialni delavec Boštjan
Mrzlak, dipl. soc. del. Če jih bo
veliko, bomo urnike in čas
trajanja seveda prilagodili. Če bo
številka zasedena, to pomeni, da
poteka pogovor in morate
poklicati malce kasneje.
Videoklic
bo
mogoče
vzpostaviti
na
telefonsko
številko 051 269 525 po
dogovorjenem urniku zaradi
narave dela. To so namreč rdeče
cone, kjer se zdravijo covidni
pacienti.

Štev. 953

Za pridobitev strokovnega naziva
mu čestitamo ter želimo veliko
uspehov na poslovni in osebni
poti.
Vodstvo bolnišnice in sodelavci UC

ZAHVALA

Stike bo mogoče vzpostaviti:
- ob torkih v prostorih stare
porodnišnice od 8.30 do 10.30,
- ob sredah na infekcijskem
oddelku od 8.30 do 10.30,
- ob četrtkih na pljučnem oddelku
od 8.30 do 10.30,
- ob petkih na internem oddelku
od 8.30 do 10.30.
V Enoti za covid je v naši
bolnišnici trenutno zasedenih 15
postelj v sivi coni in 147 postelj v
rdeči coni, od tega je 19 bolnikov
v intenzivni terapiji.
Vodstvo bolnišnice

KOMUNIKACIJA
BOLNIKOV S SVOJCI NA
ODDLEKU ZA COVID PREK
TABLIČNEGA
RAČUNALNIKA
V Splošni bolnišnici Murska
Sobota smo se odločili, da bomo
omogočili
videostike
prek
tabličnega računalnika. Tako
bodo imeli svojci možnost videti
svoje najbližje in se z njimi
pogovarjati. Da omogočimo čim
več stikov, bo na začetku klic
omejen na 10 minut. Za stike bo

POMEMBNO JE, DA SVOJCI
VESTE,
NA
KATEREM
ODDELKU
JE
VAŠ
NAJBLIŽJI,
SAJ
PREHAJANJE CON ISTI
DAN NE BO MOGOČE.
Vodstvo bolnišnice

ČESTITKA
Na Visokošolski univerzi Alma
Mater Europaea je naš sodelavec
Simon Sedonja, zaposlen v
Urgentnem
centru,
uspešno
zagovarjal
diplomsko
delo
Vzroki
absentizma
pri
zaposlenih v zdravstveni negi
v Splošni bolnišnici Murska
Sobota in si pridobil naziv
diplomirani zdravstvenik.
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IZPLAČILO DODATKOV PO
ZAKONU O ZAČASNIH
UKREPIH ZA OMILITEV IN
ODPRAVO POSLEDIC
COVIDA-19 (ZZUOOP) IN PO
KOLEKTIVNI POGODBI
KPJS
24. 10. 2020 je bil sprejet peti
protikoronski paket zakonodaje
(PKP5), v katerem je določen
dodatek v višini 30 % urne
postavke osnovne plače za čas
oz. ure dela. Do dodatka so
upravičeni tisti, ki so delali v
ambulantah za covid, na oddelkih
za covid in v intenzivnih enotah
za covid v sivi in rdeči coni,
oziroma za čas, ko so se v tako
delo vključevali.
Dodatek pripada zaposlenim od
1. 6. 2020 do 18. 10. 2020.
Dodatek bo izplačan novembra.
Dodatek po kolektivni pogodbi
(KPJS) pa pripada zaposlenim
med epidemijo, trenutno za
obdobje od 19. 10. 2020 do 17.
11. 2020. Kdaj bo izplačan, še ni
znano, saj vir za izplačilo še ni
zagotovljen.
V zakonodajnem postopku pa je
že šesti protikoronski paket, ki
naj bi zagotovil, da se lahko med
epidemijo
izplačujeta
oba
dodatka (po ZZUOOP in po
KPJS) ter vir za izplačilo
dodatkov.
Mag. Melita Vratar, preizk. rač.,
vodja Finančno-računovodske službe

VOLITVE
ZDRAVNIŠKE
ZBORNICE SLOVENIJE
Glasovanje za predsednico in
poslance skupščine Zdravniške
zbornice
Slovenije
poteka,
vendar pa so volitve uspešne le,
če se jih udeleži več kot 50 %
članov zbornice. Če bo svoj glas
oddala manj kot polovica članov,

bo treba volitve za predsednico
zbornice ponoviti, to pa bo
prineslo dodatne stroške.
Število
vrnjenih
volilnih
ovojnic na dan 13. 11. 2020 je
bilo 3.893 (od 11.526 volilnih
udeležencev), delež udeležbe je
bil 33,8 %.
Volilna komisija Zdravniške
zbornice Slovenije zato poziva
člane zbornice, da na volitvah
glasujete in s tem poskrbite za
uspešnost volitev.
Zdravniška zbornica Slovenije

POROČILO O
ORGANIZACIJI DELA IN
OPRAVLJENIH DIALIZAH
NA ODSEKU ZA DIALIZO V
ČASU EPIDEMIJE COVIDA19
Odsek za dializo je del internega
oddelka,
kjer
opravljamo
ambulantne dialize (hemodializa
in peritonealna dializa) za
kronične bolnike, ki prihajajo od
doma, in dialize bolnikov, ki so
hospitalizirani
(kronične
in
akutne
hemodialize
ter
peritonealne dialize). V epidemiji
covida-19 smo edini oddelek v
SBMS, ki opravlja dializo v
skoraj vseh rdečih in sivih conah
odelkov za covid (Oddelek za
perioperativno medicino – enota
intenzivne
terapije
in
prebujevalnica,
Infekcijski
oddelek, v prostorih, namenjenih
obravnavo bolnikov s covidom19 – rdeča in siva cona…), tam
smo vsak dan. Poleg tega smo
oddelek, ki ima urejene rdeče,
sive in bele covidne cone v enem
dnevu, naslednji dan pa je spet
vse bela cona.

ORGANIZIRANOST RDEČIH
IN SIVIH CON
SIVA CONA:
- Torek, četrtek in sobota od
13.30, ko so bolniki v belih
conah že priklopljeni.
- Odklopi in odvozi bolnikov s
sivih con so takrat, ko so
bolniki v belih conah že
odklopljeni in jih ni več na
dializi.
- Za sivo cono imamo sobe 4, 5
in 7 – skupaj 9 dializnih mest.
- Po potrebi bomo vključili še
druge sobe.
- V sivih conah obravnavamo
bolnike enako kot v rdeči coni –
vsi so potencialno kužni.
RDEČA CONA:
- Torek, četrtek in sobota od
19.30, ko so bolniki v belih in
sivih conah že odklopljeni in jih
ni več na dializi – nočne dialize.
- Za rdečo cono imamo sobi 7 oz.
5 – prilagajamo se potrebam.
Tabela št. 1: Dializiranje bolnikov s
covidom-19 in s sumom na bolezen
(drugi val) – od 19. 10. 2020 do 16.
11. 2020
ŠTEVILO
HD DO
16. 11.
2020
KHD

30

KHD IZ DRUGIH CENTROV

18

AHD
SKUPAJ V RDEČIH CONAH (AHD
+ KHD)
SKUPAJ V SIVIH CONAH (AHD +
KHD)
SKUPNO ŠT. HD V RDEČIH IN
SIVIH CONAH

25
74
52
126

Vodstvo Odseka za dializo

FIZIČNI OBSEG JANUAR–
OKTOBER 2020
25. 10. 2020 je začela veljati
nova Odredba o začasnih ukrepih
na
področju
organizacije
zdravstvene dejavnosti zaradi
obvladovanja epidemije covida19 in zagotavljanja neodložljive
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zdravstvene obravnave pacientov.
Odpovedani
so
bili
vsi
specialistični
pregledi
in
operativni
posegi,
razen
zdravstvenih storitev, označenih s
stopnjo nujnosti nujno in zelo
hitro, onkoloških storitev in
obravnave nosečnic. Rezultat
spremenjene organizacije dela je
seveda znižanje realizacije, kar se
odraža v slabših indeksih.
V obdobju januar–oktober je bilo
realiziranih 12.564 SPP po
pogodbi z ZZZS oziroma
18.916,84 obteženih primerov.
načrt primerov je izpolnjen 85,5odstotno (2.139 SPP je pod
dogovorjenim
načrtom).
Povprečna obdobna realizirana
utež je sicer 1,51 in je višja od
planirane pogodbene uteži (1,37).
V primerjavi s preteklim letom je
bilo narejeno v ABO po pogodbi
do ZZZS 1.860 primerov manj,
upoštevaje celotno realizacijo pa
2.162 primerov manj.
 Prospektivni program je bil v
tem obdobju dosežen oz.
presežen
pri
osmih
od
sedemnajstih
programov:
hipertrofija prostate (indeks
102,9), splav (103,9), operacije
žolčnih
kamnov
(110,4),
operacija hrbtenice (102,1),
operacija na stopalu – hallux
valgus (101,9), endoproteza
kolka (107,2), endoproteza
kolena (106,5) ter odstranitev
OSM (indeks 102,4). Pri drugih
prospektivnih
programih,
program ni realiziran.
 Realizacija
programa
nemedicinsko oskrbnih dni
(NOD) za doječe matere je 80,3
%, prav tako je pod planom
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku (indeks 63,0 %).
Oba programa sta plačana po
realizaciji.
 Program PBZ je izpolnjen 87,9odstotno (561 neakutnih BOD
je pod obdobnim planom),

program negovalnega odseka pa
je izpolnjen 73,8 % (1.631
neakutnih
BOD
je
pod
dogovorjenim planom).
 Realizacija v specialističnih
ambulantnih dejavnostih je pod
planom točk v ambulantah:
- internistične spec. amb.
(indeks točk 87,6),
- kardiološke spec. amb. (92,1),
- amb. za kardiološko
rehabilitacijo (76,4),
- gastroenterološka amb. (82,2),
- tireološka amb. (67,8),
- nevrološka amb. (89,4),
- diabetološko-endokrinološka
amb. (69,5),
- revmatološka amb. (indeks
storitev 87,02),
- infektološka amb. (49,3),
- kirurške spec. ambulante
(indeks točk 79,8),
- urološka amb. (67,4),
- otorinolaringološka
amb.
(66,4),
- okulistične ambulante (98,5),
- ginekološka spec. amb. (84,7),
- amb. za bolezni dojk (64,3),
- rentgen (85,7),
- mamografija (indeks točk
84,2).
V
drugih
specialističnih
ambulantah so načrti izpolnjeni
oz. preseženi:

pulmološka amb. (indeks
143,8),

ortopedska amb. (107,7),

fiziatrična amb. (105,2),

pediatrična amb. (102,9),

enota
za
poškodbe
(113,6),

ultrazvok (114,6),

preiskave CT (104,6).
Pri specialističnih ambulantnih
storitvah obdobni plan ni
dosežen:
 KIRURGIJA: rektoskopija –
indeks 26,6; sklerozacija –
30,6.

 OČESNI: siva mrena – 84,6;
presejanje
diabetične
retinopatije E0627 – 84,8.
 GINEKOLOGIJA:
diagnostična histeroskopija –
63,8; histeroskopske operacije
– 68,2; skupni indeks je 67,2;
medikamentozni
splav
–
indeks 80,7.
Pri
drugih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseženi:
 Poligrafija spanja na domu
(indeks 109,1).
 Op. karpalnega kanala (109,6)
in op. na ožilju – krčne žile
(112,9).
 Zdravljenje makule, makule
edema in zapore žil 120,6).
Realizacija
programa
Svit:
presejalna kolonoskopija – indeks
93,0, presejalna terapevtska
kolonoskopija – 114,7 in delna
kolonoskopija – 300,0. Program
Svit je plačan po realizaciji.
Presejalni program Dora je
realiziran 76,3-%. Tudi program
Dora je plačan po realizaciji.
Realizacija programa preiskav
CT je 104,6-odstotna, 180
preiskav je nad obdobnim
planom (v primerjavi z lanskim
letom je indeks 105,1), program
preiskav MR je realiziran 93,4odstotno, pod planom je 409
preiskav (v primerjavi z lanskim
obdobjem je indeks 94,0).
Preiskave CT in MR so plačane
po realizaciji. Enako velja za
slikanja RTG ter UZ.
Pri fizioterapiji je glede na
obdobni plan realizacija uteži
103,2 %, indeks realizacije
primerov glede na plan pa 97,3.
Pogoj za plačilo realiziranega
plana uteži je 100-odstotna
izpolnitev načrta. Realizacija
storitev
specialne
fizioterapevtske
obravnave
pacienta – F0005, ki se posebej
načrtuje in spremlja, je 68,03

odstotna. Specialna fizioterapija
je plačana po realizaciji.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 101,4 (169 dializ je
nad obdobnim planom). Dialize
so plačane po realizaciji.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

ZAHVALA DONATORJEM
Splošna bolnišnica Murska Sobota
se iskreno zahvaljuje vsem, ki
nam v teh težkih časih stojite ob
strani in nam pomagate po svojih
najboljših močeh.
Posebej se zahvaljujemo:
- Podjetju Prevent & Deloza za
podarjene pralne zaščitne maske.
- Skupini Pecivo in slaščice za
vsak dan iz Moravskih Toplic za
podarjeno pecivo.

- Ivanu in Bredi Gerenčer iz
Murske Sobote za podarjeno
pecivo.

- Lidlu Slovenija in Lions klubu
Slovenija za podarjene pakete,
kavo, čaj, prigrizke.

prehrane in dietoterapije in
razdelijo med zaposlene v enotah
za covid.
Vodstvo bolnišnice

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

Ureja: Danijela Skledar
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

228
1809
6,83
6
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Sladjana Čerpnjak,
služba ZEP

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
- Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),
dipl. m. s., sestra za obvladovanje
bolnišničnih okužb, je sodelovala
v radijski oddaji Splošna
bolnišnica Murska Sobota na
Murskem valu, tema: Izvajanje
zdravstvenih storitev v Splošni
bolnišnici Murska Sobota ob
pridruženi
epidemiji novega
koronavirusa.
- Gost radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje je bil mag. Dejan
Majc, dr. med., spec. internist,
tema: Aktualna problematika pri
obravnavi
bolnikov
znotraj
Urgentnega centra.
Darja Cigut,
Tajništvo

Vsa živila, ki pridejo prek uprave,
sprejmejo v Službi bolnišnične

Misel
Življenje ni problem,
ki ga moramo rešiti,
temveč resničnost,
ki jo moramo izkusiti.
Yann Marte
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