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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 14. 6. 2021                             Štev. 983

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid sta v bolnišnici 

trenutno zasedene 4 postelje v sivi 

coni in 7 postelj v rdeči coni, 

bolnikov na oddelku za intenzivno 

terapijo ni. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

FAKULTETA ZA 

ZDRAVSTVENE VEDE  

VABI K VPISU   

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 3. STOPNJE 

ZDRAVSTVENE NEGE 

Fakulteta za zdravstvene vede že 

6. leto razpisuje doktorski 

študijski program 3. stopnje 

Zdravstvena nega. Doktorat 

medicinskim sestram omogoča 

temelj pri nadaljnjem razvoju 

zdravstvenoraziskovalne ali 

akademske kariere na 

visokošolskih, raziskovalnih 

institucijah ali v praksi. 

Študijski program 3. stopnje 

Zdravstvena nega traja 3 leta in 

obsega 180 ECTS. Po končanem 

študiju študent pridobi znanstveni 

naslov doktor/doktorica znanosti 

– dr. Informacije o vpisu lahko 

najdete na spletni strani UM 

https://moja.um.si, na spletni 

strani UM FZV 

https://www.fzv.um.si ter v 

Referatu za študijske in 

študentske zadeve UM FZV. 
   

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag.,  

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

 

OBISK ZAPOSLENIH 

IZOLSKE BOLNIŠNICE 

V četrtek, 10. 6. 2021  smo imeli 

delovni obisk  Splošne bolnišnice 

Izola. Gostili smo mag. Dragico 

Blatnik, pomočnico direktorja 

zavoda za področje zdravstvene 

nege in oskrbe,  Loredano Mejak, 

vodja službe zdravstvene 

administracije, recepcije in 

vložišča, Majo Celin, vodja 

kadrovske službe, Katarino 

Šakanovič, glavna medicinska 

sestra Dnevne bolnišnice, Katjo 

Blažič, vodja storitev čiščenja, 

Roka Hriberška, vodja centralne 

sterilizacije, Bojano Žuraj, vodja 

fizioterapije in Aleksandra 

Potočnika, vodja prehrane z 

dietoterapijo.  Ogledali so si 

posamezne  oddelke  in službe v 

naši  bolnišnici in izmenjali dobre 

prakse.  Tovrstno sodelovanje  in 

izmenjava dobrih praks vedno 

rodi  ogromno novih idej  za 

izboljšave,  h čemur pa 

konstantno stmimo  mi kakor tudi  

gostujoči iz Splošne bolnišnice  

Izola.  Veselimo se ponovnega 

srečanje, predvsem pa dobrega 

medsebojnega sodelovanja.   
 

 
 

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag.,  

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

 

IZOBRAŽEVANJE -

UKREPANJE SLUŽB NMP 

V NESREČAH Z 

NEVARNIMI SNOVMI 

Izobraževanje je bilo razdeljeno 

na teoretični in praktični del. Prvi 

del, ki je potekal 28. maja je bil 

preko spleta. V tem delu smo 

spoznali teoretični del 

predavanja: smernice za 

ukrepanje NMP v nesrečah s 

KBRJ agensi, osebno varovalno 

opremo, triažo, ter 

dekontaminacijo. 

Drugi del je potekal v Novem 

Mestu in sicer od 30. maja do 1. 

junija  v vojašnici Franca Uršiča. 

Prvi dan praktičnega dela smo se 

srečali z osebno varovalno 

opremo in s praktičnimi 

delavnicami. Nato smo se 

dotaknili dekontaminacije 

ponesrečencev, katero so nam 

pokazali gasilci v zato 

namenjenih šotorih. Spoznali 

smo urgentno dekontaminacijo,  

kar pomeni postopek takojšnjega 

zmanjšanja kontaminacije v 

ogrožajočem stanju- izveden čim 

hitreje. 

 V naslednji učni delavnici smo 

se dotaknili triaže, ki je proces, v 

katerem večje število žrtev 

razvrstimo in določimo stopnjo 

prednostne obravnave v skladu  z 

njihovimi potrebami po prvi 

pomoči, postopkih oživljanja, 

urgentnem prevozu, ter končni 

medicinski oskrbi.  Delimo jo na 

primarno in sekundarno triažo 

(pri primarni triaži se uporablja 

algoritem SIEVE, pri sekundarni 

pa algoritem SORT). Po učnih 

delavnicah smo se pripravili na 

simulacijsko vajo, ki je potekala 

približno 4 ure. Razdelili smo se 

na pred-hospitalni in hospitalni 

del. Po končani vaji je potekala 

analiza, ter razprava 

stimulacijske vaje.  

Drugi dan praktičnega dela smo 

najprej namenili odnosom z 

javnostjo, ki je pomembna za 

informiranje medijev, ter širše 

https://moja.um.si/
https://www.fzv.um.si/
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javnosti. Nato smo se pripravili 

na drugo stimulacijsko vajo. Na 

koncu so nam predstavili 

radiološko nesrečo v Goiani. 

Nesreče z nevarnimi snovmi niso 

vsakodnevni dogodek, vendar v 

primeru nesreče, zahtevajo 

ustrezno in pravilno ukrepanje. 

Prav v stimulacijskih vajah, so 

nam ta dejstva predstavili in 

razložili njihov pomen. Zaradi 

tega je bilo izobraževanje 

smiselno, saj smo iz prve roke 

izvedeli kako pravilno ravnati, ko 

se na terenu ali v naši bližnji 

okolici srečamo z nevarnimi 

snovmi in z njimi povezanimi 

nesrečami. Bistvenega pomena 

je, da se znamo z njimi pravilno 

soočiti, saj radioaktivne in 

kemijske nesreče, ter kemikalije 

ne bodo izginile iz danes na jutri, 

ampak bodo prisotne v našem 

življenju še veliko let. 
 

Laura Nemec, dipl. m. s., 

Urgentni center 
 

 

OBVESTILO 

Obveščam vse koristnike 

ponudbe v jedilnici bolnišnice, da 

s torkom, 15. 6. 2021, prehajamo 

na delovni čas jedilnice, ki je 

veljal pred epidemijo in to je od 

10.00 – 13.30 ure. V jedilnici se 

je  povečala enkratna kapaciteta 

zasedenosti, do nadaljnjega pa 

ostaja zaprt samopostrežni del 

delilne linije, vmesno 

razkuževanje jedilnice in zaprtje 

jedilnice za zunanje obiskovalce. 

Ponovno tudi pojasnjujem, da je 

razpoložljivost menijev  odvisna 

od interesa konzumentov 

določenega dne za posamezno 

jed. V kolikor je večji interes za 

določeni meni, ta posledično tudi 

prej zmanjka. Iz tega razloga 

prosim za razumevanje, v kolikor 

ni vseh menijev na razpolago 

celotni čas odprtja jedilnice. 
 

Renata PLEH, univ. dipl. inž. živ. teh. 

Vodja bolnišnične prehrane in dietoterapije 

ZAPISNIK SESTANKA  

KOBO 

V četrtek 27. 5. 2021 je potekal 

drugi delovni sestanek članov 

KOBO v letu 2021. Daniel 

Grabar je po prvem letošnjem  

KOBO sestanku  prevzel novo 

funkcijo,  direktorja Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

Prisotnim je  podal informacijo, 

da se  iz tega razloga  preneha 

njegovo   

dolgoletno predsedovanje v 

skupini KOBO, predlagal je, da 

funkcijo predsednika KOBO 

prevzame dr. Emil Pal, ki je v 

skupini do sedaj dolgoletno 

aktivno deloval kot ZOBO. Vsi 

prisotni člani so predlog sprejeli 

soglasno. Sledila je zahvala za 

dolgoletno sodelovanje in 

predstavitev novih članic, 

strokovne direktorice in v. d. 

pomočnice  direktorja za  

področje zdravstvene nege, ki sta 

prisotnim na kratko opisali svojo  

vizijo. Obe prisotni sta podprli 

načrtovanje  potrebnih  

aktivnosti, da bo delovanje na 

področju obvladovanja še naprej 

smelo, smiselno, polno izzivov in 

kvalitetno. 

Sledil je pregled zapisnika in  

ocena uspešnosti izvajanih 

aktivnosti v obdobju januar- maj 

na področju obvladovanja okužb. 

Ponovno je mag. Štrumbelj 

pripravil in predstavil stanje 

pojavnosti kolonizacije in okužb 

z večkratno odpornimi 

mikroorganizmi  (VOM) v 

številkah in v  nazornih grafičnih 

prikazih. Poročilo tega področja 

je sestavni del zapisnika KOBO. 

Poseben poudarek je bil 

namenjen tudi planiranju 

ustrezno izobraženih 

zdravstvenih delavcev za 

delovanje na področju hospitalne 

higiene, kar je zelo pomembno za  

delovanje v prihodnosti, če 

želimo delovati še naprej dobro 

in zagotavljati kontinuiteto ter 

rast. Na to temo poteka tudi 

nacionalno planiranje  potreb, da 

se bo lahko formalno 

izobraževanje iz področja 

»Hospitalne higiene« na IMI IN 

MF  pravilno zastavilo za celotno 

državo. V naši bolnišnici 

spodbujamo izobraževanje 

različnih  zdravstvenih 

strokovnjakov  za to področje po 

vzoru  razvitih držav. V 

nadaljevanju so prisotni člani 

ponovno izpostavili  tudi pomen 

aktivnega  delovanje  na področju 

» Racionalne rabe antibiotične 

terapije«. Mag. Iztok Štrumbelj 

nas  seznani o novosti: Vnos  

mikrobioloških  izvidov  v Birpis  

bo v obliki »delnega  izvida« 

brez antibiograma. Pri 

interpretaciji tega je potrebna 

previdna ocena. 

Teodora Petraš, dr.med.spec. 

epidemiolog nas je seznanila o 

aktualnem dogajanju povezanem 

z epidemijo s strani NIJZ. 

Obvešča nas,da se predvidoma  z 

7. 6. 2021 prehaja na model A 

spremljanja pojavnosti okužb/ 

pozitivnih izvidov na SarS-

CoV2. Prav tako pa smo dobili 

nekaj informacij na temo 

cepljenja. Teodora Petraš meni, 

da ob vseh informacijah 

zdravstveni strokovnjaki   

moramo spodbujati cepljenje. 

Kolektivna imunost bo namreč 

pogoj za ustvarjanje čim bolj 

normalnih pogojev življenja in 

delovanja. 

Na koncu smo pod točko razno 

potrdili obvezni preventivni  

program delovanja na področju 

vodovodnega sistema, ki poleg 

obstoječega po zakonodaji po 

novem vključuje tudi kontrolo 

mrzle vode/ Legionello. Do sedaj 

smo to izvajali le v topli vodi. 
 

Marija Kohek,  

M. Sc.(AUSTRIJA), dipl. m. s.,  

Vodja dejavnosti obvladovanja bolnišničnih 

okužb in kakovosti v zdravstveni in babiški 

negi  
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REALIZACIJA FIZIČNEGA 

OBSEGA V OBDOBJU 

JANUAR - MAJ 2021 

Realizirani program v obdobju 

januar - maj 2021 je bil 

obračunan in fakturiran. Splošni 

dogovor za leto 2021 je sprejet, 

ni pa še podpisana pogodba do 

ZZZS, zato plani še niso 

dokončni. 

Zdravstvene storitve se še vedno 

izvajajo v skladu z ukrepi za 

zaščito pacientov in zaposlenih 

zaradi epidemije covida-19. 

 

Realiziranih je bilo 5.561 SPP-

jev do ZZZS oziroma 10.248,55 

obteženih primerov. Plan 

primerov je izpolnjen 78,1 

odstotno (1.562 SPP-jev je pod 

obdobnim planom). Povprečna 

obdobna realizirana utež je sicer 

1,84 in je višja od planirane 

pogodbene uteži (1,37). V 

primerjavi s preteklim letom je 

bilo narejeno v ABO po pogodbi 

do ZZZS 294 primerov manj, 

upoštevajoč celotno realizacijo pa 

337 primerov manj. V podatkih 

so zajeti tudi Covid bolniki, ki jih 

ZZZS plača posebej, izven 

pogodbe z ZZZS.  

ZZZS OE M. Sobota je v mesecu 

maju objavila obračun 

zdravstvenih storitev za obdobje 

1-3.  V tem obdobju imamo 

priznanih 535 Covid primerov z 

2.321,16 realiziranimi utežmi.  

V prvih petih mesecih smo 

obravnavo zaključili približno 

700 Covid primerov, (indeks 

plana realiziranih primerov je 

tako 68,3 %).  

 Prospektivni program je 

bil v tem obdobju dosežen oz. 

presežen pri petih od 

sedemnajstih programov in sicer: 

operacija hrbtenice (ind. 114,8), 

zdravljenje možganske kapi (ind. 

117,1) in hipertrofija prostate 

(ind. 129,2), operacije na ožilju – 

krčne žile (ind. 199,1) in OSM 

(ind. 114,1). Pri vseh ostalih 

prospektivnih programih program 

ni realiziran; 

 Realizacija programa 

nemedicinsko oskrbnih dni 

(NOD) za doječe matere je 89,5 

odstotna, realizacija programa 

sobivanje staršev ob bolnem 

otroku pa je (ind. 74,9). Oba 

programa sta plačana po 

realizaciji; 

 Program PBZ je izpolnjen 

60,2 odstotno (921 neakutnih 

BOD-ov je pod planom), 

program negovalnega odseka pa 

je izpolnjen 34,1 odstotno (2.052 

neakutnih BOD-ov je pod 

planom).  

 Realizacija v 

specialistično ambulantnih 

dejavnostih je v tem obdobju pod 

planom v naslednjih ambulantah: 

-  internistične spec. amb. (ind. 

točk 81,3), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (ind. točk 94,2), 

- diabetološko-endokrinološka 

amb. (ind. točk 75,9), 

- revmatološka amb. (ind. storitev 

86,9), 

- infektološka amb.  (ind. točk 

39,7), 

- nevrološka amb. (ind. storitev 

62,1), 

- kirurške spec. ambulante (ind. 

točk 62,3), 

- urološka amb. (ind. točk 76,3), 

- fiziatrična amb. (ind. točk 98,5), 

- otorinolaringološka amb. (ind. 

točk 57,9), 

- okulistične ambulante (ind. točk 

96,1), 

- ginekološka spec. amb. (ind. - 

točk 66,7),  

- pediatrična amb. (ind. 66,8), 

V ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni 

oz. preseženi: 

- gastroenterološka amb. (ind. 

točk 112,0), 

- kardiološke spec. amb. (ind. 

točk 101,8), 

- nevrološka amb. (ind. točk 

117,6), 

- pulmološka amb. (ind. točk 

151,1), 

- ortopedska amb. (ind. 124,7), 

amb. za bolezni dojk (ind. točk 

121,5),  

- enota za bolezni (ind. 103,9), 

enota za poškodbe (ind. 106,9); 

skupni indeks UC 105,7 

- rentgen (ind. točk 108,6), 

- ultrazvok (ind. točk 114,2), 

- mamografija (ind. točk 124,5), 

- MR preiskave (ind. 107,4), 

- CT preiskave (ind. 121,9). 

Pri specialističnih ambulantnih 

storitvah plan v obdobju januar - 

maj ni dosežen: 

- KIRURGIJA: operacija 

karpalnega kanala – ind. 74,5; 

operacije na ožilju–krčne žile – 

ind. 80,0; rektoskopija – ind. 

51,8; sklerozacija – ind. 53,2. 

- PULMOLOGIJA: poligrafija 

spanja na domu – ind. 90,0. 

- OKULISTIKA: siva mrena – 

ind. 58,4; zdravljenje makule, 

makule edema in zapore žil -ind. 

96,7; presejanje diabetične 

retinopatije E0627 – ind. 78,1. 

 

Pri navedenih specialističnih 

ambulantnih storitvah je plan 

izpolnjen oz. presežen: 

- GINEKOLOGIJA: diagnostična 

histeroskopija – ind. 94,3; 

histeroskopske operacije – ind. 

160,0; skupni indeks je 146,8; 

medikamentozni splav – ind. 

102,9. 

- KRG: proktoskopija – ind. 

528,0. 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

96,0, presejalna terapevtska 

kolonoskopija – ind. 94,1 in 

delna kolonoskopija ind. - 60,0. 

SVIT program je plačan po 

realizaciji.Presejalni program 

DORA je realiziran 175,4 

odstotno. Tudi program DORA je 

plačan po realizaciji. 

Realizacija programa CT 

preiskav je 121,9 odstotna, 446 

preiskav je nad planom (v 
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primerjavi z realizacijo lanskega 

leta je indeks 130,3), program 

MR preiskav je realiziran 107,4 

odstotno, nad planom je 210 

preiskav (v primerjavi z 

realizacijo obdobja lanskega leta 

je indeks 118,5). CT in MR 

preiskave so plačane po 

realizaciji. Enako velja za RTG 

slikanja ter UZ. 

Pri fizioterapiji je realizacije 

obdobnega plana uteži 99,8 

odstotna, indeks realizacije 

primerov glede na plan pa 91,6. 

Pogoj za plačilo realiziranega 

plana uteži je 100 odstotna 

realizacija plana primerov. Ta 

mesec smo začeli izvajati storitev 

specialne fizioterapevtske 

obravnave pacienta – F0005, 

indeks realizacije je 1,8 %. 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 94,1 (361 dializ je 

pod planom). Dialize so plačane 

po realizaciji. 
 

       Izidor Lebar, dipl. ekon., 

 strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v oddaji Za zdravje  na 

Murskem valu je bila strokovna 

direktorica Splošne bolnišnice 

Murska Sobota Manuela Kuhar 

Makoter, dr. med., spec. kirurg.,  

tema: Zmaga nad covidom le s 

skupnimi močmi. 

Torek:  

- Delavnica higiena rok   

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost   

Sreda:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega oddelka 

Kako učinkovito obvladati 

bolečino, predavala je Neli 

Vintar, dr. med, spec. 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 
 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gost  v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica na Murskem 

valu bo prof. dr.  Mitja 

Lainščak, dr. med., spec. interne 

medicine in spec. kardiologije z 

vaskularno medicino na  temo: 

»Kardiologija v Pomurju, kje 

smo in kam gremo.« 

Torek:  

 -  Predstavitev elektronskega 

temperaturnega lista  (knjižnica 

V. nadst.  krg. bloka) 

Četrtek:  

 -  Predstavitev elektronskega 

temperaturnega lista  (knjižnica 

V. nadst.  krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
405 

ŠTEVILO BOD: 1746 

LEŽALNA DOBA: 4,01 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 22 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
0 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

Naredite tako, kot v svojem srcu 

čutite, da je prav - tako ali tako 

vas bodo kritizirali.                      

Obsojali vas bodo, če boste to 

storili, ali pa ne.  
 

Eleanor Roosevelt 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

