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BESEDA DIREKTORICE 

Vodenje zavoda v letu 2012 ni bilo enostavno. Vzrokov je več.  Zame, ki sem v začetku leta 2012 

prevzela vodenje tako velikega in specifičnega zavoda, je bil to velik izziv. Gospodarska kriza, ki se je v 

tem letu poglobila in spravila na rob preživetja množice, je vplivala na delo v zavodu. Skrajni čas je bil, 

da se soočimo z danimi razmerami in prilagodimo naše želje in potrebe trenutnim razmeram. Že 

nekaj let opažamo, da je sredstev za primarno raven v zdravstvu vedno manj. Dela je vedno več, 

delavci so preobremenjeni in izgoreli. Velike so razlike med regijami, naša je še posebej podhranjena. 

Iz tega razloga zavod ni podpisal pogodbe z ZZZS, ampak je vložil zahtevek za arbitražni postopek, ker 

je po analizi ugotovil, da sredstva, ki jih imamo zagotovljena s strani ZZZS ne zadoščajo za pokritje 

vseh obveznosti. V nadaljevanju so našteti pomembnejši dosežki, ki smo jih v preteklem letu uspeli 

realizirati s skupnimi močmi. 

 

 Dodatno smo dobili 0,5 tima dežurne službe.  

 V letu 2012 smo dobili dodatne referenčne ambulante kar za zavod pomeni dodatna finančna 

sredstva. 

 Skupaj s Psihiatrično bolnico Ormož smo pristopili k projektu skupnostne psihiatrije, za 

katerega je minister odobril sredstva že v letu 2013. 

 V sodelovanju z ZZZS OE Murska Sobota sodelujemo v 2 pilotnih projektih in sicer  

Kakovostno predpisovanje zdravil in Farmacevt svetovalec. Gre za sodelovanje kliničnega 

farmacevta z zdravnikom družinske medicine s ciljem bolj racionalno in varno predpisovati 

zdravila.  

 Aprila nas je obiskal Minister za zdravje dr. Tomaž Gantar, ki smo mu predstavili naš 

zdravstveni dom in ga seznanili s težavami, s katerimi se soočamo. 

 V mesecu maju smo pripravili predstavitev zdravstvenega doma vsem uporabnikom pod 

geslom Spoznajmo se – mi skrbimo za vaše zdravje. 

 Septembra 2012 je izšla prva številka mesečnega internega glasila  Zdrave novine. 

 Služba nujne medicinske pomoči je aktivno sodelovala pri izvedbi vaje množična nesreča na 

avtocesti Pomurka 2012 15.9.2012. 

 Med prvimi v Sloveniji smo dobili prikolico za množične nesreče, ki smo jo sami oskrbeli z 

navodili in opremo ter to opravili tako dobro, da je Ministrstvo za zdravje standardiziralo 

navodila za celo Slovenijo.  

 Jeseni smo organizirali srečanje zobozdravstvenih preventivnih delavcev iz otroškega in 

šolskega zobozdravstva. 

 Zdravstveni dom Murska Sobota je učna ustanova za študente in diplomante obeh 

Medicinskih fakultet, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Ljubljani, Zdravstvene 

fakultete Univerze v Mariboru in Evropskega centra Maribor. 

 V letu 2012 smo imeli več inšpekcijskih nadzorov, ki so potekali brez težav. 

 Organizirali smo izobraževanje POBO in se ozavestili o pomembnosti ločevanja, sortiranja in 

ravnanja z odpadki. 

 Že več let redno sodelujemo v mesečni  oddaji na Murskem valu Za zdravje. 

 

To je samo del naših aktivnosti, ki jih opravljamo prostovoljno izven delovnega časa. 
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V poslovanje vseh zavodov je močno posegel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Zakon o 

izvajanju proračuna RS 1314 (ZIPR) ter sprejet Aneks k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012, 

s katerim so se s 1.5.2012 znižale cene zdravstvenih storitev za 3%, s 1.1.2012 pa v kalkulacijah cene 

priznana sredstva za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Ukrepi, ki jih že 

nekaj časa sprejemata ZZZS in Vlada RS, zdravstvenim domovom zmanjšujejo sredstva za izvajanje 

zdravstvene dejavnosti do te mere, da je že ogroženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti in že 

posegajo v substanco zavodov in onemogočajo razvoj. 

 

Kljub vsemu temu vam sporočam, da je Zdravstveni dom Murska Sobota poslovno leto 2012 zaključil 

s presežkom prihodkov nad odhodki za 84.905,90 EUR. 
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 
 

 

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 

NAZIV: Zdravstveni dom Murska Sobota 

VRSTA PRAVNE OSEBE: Javni zdravstveni zavod 

SEDEŽ ZAVODA: Grajska 24, 9000 Murska Sobota 

TELEFON/FAX: 02/534 13 00, 02/534 13 80 

SPLETNA STRAN: http://www.zd-ms.si 

E-POŠTA: zdravstveni.dom@zd-ms.si 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI94095400 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801915 

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 

IME DEJAVNOSTI: Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 

RAZVRSTITEV V DEJAVNOST: 130120 

POSLOVNA BANKA: NLB Divizija za Pomurje Murska Sobota 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP – URAD MURSKA SOBOTA 01280-

6030922660 

VODILNI DELAVCI:  Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda 

 Viktor Zrim, dipl.zn., pomočnik direktorja za področje ZN 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:                                                    

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:                                       

Štefan Koštric, oec., računovodja zavoda 

 

USTANOVITELJICE: Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, 

Puconci, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš. 

 

 

2. DEJAVNOSTI IN ORGANI ZAVODA 

Zdravstveni dom Murska Sobota je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. 

Zavod deluje na območju občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenem na 692 

km2. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Murski 

Soboti ter dislociranih enotah in sicer v zdravstvenih postajah Beltinci, Rogašovci, Grad in Gornji 

Petrovci, splošnih ambulantah Puconci, Martjanci, Prosenjakovci, DSO Rakičan, DSO Murska 

Sobota, DSO Beltinci, DSO Rogašovci, DSO Kuzma in Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota. 
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V skladu  z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska 

Sobota, ki je bil sprejet leta 1992 opravlja zavod naslednje dejavnosti: 

1. Dejavnost splošne medicine 

2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine 

3. Dejavnost medicine dela, prometa in športa 

4. Pnevmoftiziološka dejavnost 

5. Patronažna in babiška dejavnost 

6. Psihiatrična dejavnost 

7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov 

8. Dermatovenerološka dejavnost 

9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine 

10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost 

11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost (se v letu 2012 ne izvaja-prevzeli so jo 

koncesionarji) 

12. Zobotehnična dejavnost 

13. Laboratorijska dejavnost 

14. Uprava zavoda 

 

V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda je SVET ZAVODA organ, ki upravlja zavod.  V svetu zavoda je 

7 članov.  Sestava sveta zavoda je naslednja: 

- 3 predstavniki delavcev 

- 3 predstavniki ustanoviteljev 

- 1 predstavnik zavarovancev 

 

Predsednik sveta zavoda je Jože Trajber, VMT, zaposlen v zdravstvenem domu. V letu 2012 se je Svet 

zavoda sestal na 3 rednih in 6 korespondenčnih sejah. 

 

STROKOVNI SVET ZAVODA je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik 

direktorja za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb. Redno se sestajamo enkrat 

mesečno.  
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Slika 1: Organigram zavoda 
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ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE, ki opredeljujejo delovno področje zavoda so: 

- Zakon o zavodih (Ur.list RS št. 12/91,17/91,55/92,13/93,66/93,8/96,36/00,127/2006-ZJZP) 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list št. 72/06-uradno 

prečiščeno besedilo, 91/07,76/08,62/10,87/2011,40/2012) 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 

77/08,40/2012) 

- Zakon o zdravniški službi (Ur. list št.72/06-uradno prečiščeno besedilo, 58/08,107/2010) 

-  Zakon o pacientovih pravicah (Ur. list št.15/08) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list št.95/07-uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 

58/08, 69/08, 80/08, 59/10, 107/10, 110/2011,40/2012 (ZUJF), 104/2012 

- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. list št. 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 

64/07, 33/08, 71/08, 7/09, 88/09) 

- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2012 z aneksi 

- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjena z ZZZS 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

 

TEMELJNI RAČUNOVODSKO FINANČNI ZAKONI IN DRUGI AKTI, ki predpisujejo poslovanje javnega 

zavoda: 

- Zakon o računovodstvu (Ur. list. Št. 30/02) 

- Zakon o javnih financah 

- Slovenski računovodski standardi 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega on občinskih 

proračunov 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna 

- Zakon o javnih naročilih 

- Zakon o plačilnem prometu 

- Zakon o davku na dodano vrednost 
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3. RAZVOJNI CILJI 

Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljeni v Programu strategije razvoja 

javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2009-2013. 

Načrti in cilji za leto 2012, v katerih smo si zadali doseganje programa po pogodbi z ZZZS, širitev 

programa (v skrajnem primeru v postopku arbitraže), povečanje deleža samoplačniških storitev v 

DMDPŠ, zmanjšanje števila zaposlenih (ne nadomeščanje delavcev, ki so se upokojili), 

sodelovanje z občinami ustanoviteljicami v zvezi z investicijami, so bili vsi, razen slednjega, 

uresničeni. 

 

 

4. ZAPOSLOVANJE V LETU 2012 

 Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2012 je bilo v Zdravstvenem domu Murska 

Sobota zaposlenih 243 delavcev, od tega 12 za določen delovni čas. V zavodu je zaposlenih 

69 moških in 174 žensk. Povprečna starost zaposlenega je 43,89 let. 

 

 Fluktuacija zaposlenih v letu 2012 (prihodi, odhodi) 

Prihodi:  

- za nedoločen čas: 2 zobozdravnika 

- za določen čas: 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva, 

- zdravnika specializanta družinske medicine 

Odhodi: 

- 2 zdravnika specialista 

- 1 zobozdravnik 

- 2 logopeda 

- 2 diplomirani medicinski sestri 

- 2 srednji medicinski sestri 

- 1 zobozdravstvena asistentka 

- 1 vzdrževalec 

 

V letu 2012 je bilo omogočeno opravljanje pripravništva 6 tehnikom zdravstvene nege in 1 

zobotehniku. 

 Število in kategorija delovnih invalidov 

V zavodu je zaposlenih 11 delovnih invalidov, od katerih jih 5 dela v skrajšanem delovnem 

času, 6 pa polni delovni čas. 

 Število štipendistov in smeri na katerih študirajo 

Zavod ima trenutno sklenjeno pogodbo o štipendiranju z 2 štipendistoma. (1 študira 

splošno medicino, 1 dentalno medicino) 

 Število zdravnikov na specializaciji 

V letu 2012 sta na novo začela opravljati specializacijo iz družinske medicine 2 zdravnika, 

tako, da so v letu 2012 opravljali 4 zdravniki specializacijo iz družinske medicine, 1 zdravnik 

specializacijo iz dermatovenerologije in 1 zdravnik specializacijo iz psihiatrije. 
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5. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV   

 

Tabela 2: Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS v obdobju I – XII. 2012 

DEJAVNOST ENOTA 
MERE 

PLAN 
2012 

Realizacija  
1-XII/2012 

% 
realizacije 

1 2 3 4 5 
Spl.amb. (kurat.+preventiva) količniki 541.978 623.583 115,06 
Spl.amb.(preventiva) količniki 29.779 30.650 102,92 
Skupaj OD, ŠD - kurativa količniki 110.820 78.875 71,17 
Skupaj OD, ŠD - preventiva količniki 33.394 32.538 97,44 

  

    Dispanzer za žene količniki 72.985 65.595 89,87 
Dispanzer za ment. zdrav. točke 108.702 120.118 110,50 
SA v soc. zavodu - dom starejših točke 46.180 58.847 127,43 
SA - pulmologija točke 56.388 58.516 103,77 
SA - dermatologija točke 39.825 39.335 98,77 
SA - psihiatrija točke 12.716 6.488 51,02 
SA - pedopsihiatrija točke 13.200 13.717 103,92 

  

    Patronaža točke 223.560 249.324 111,52 
Nega na domu točke 169.256 218.240 128,94 
Skupaj točk. PATR. + NEGA točke 392.816 467.564 119,03 

  

    Zobozdr. ODR. - nege točke 89.079 86.385 96,97 
Zobozdr. ODR. - protetika točke 108.874 118.474 108,81 
Skupaj zobozdr. ODRASLI točke 197.953 204.860 103,49 
Zobozdr. MLADI (nega in protetika) točke 101.698 109.873 108,04 

  

    Nenujni s spremljevalcem točke 314.294 406.906 129,47 
Sanitetni prevozi - ostali točke 689.270 536.072 77,77 
Sanitetni prevozi - dializa točke 280.465 241.183 85,99 

 

V letu 2012 se Zdravstveni dom Murska Sobota ni strinjal s Pogodbo o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, zato smo vložili zahtevo za arbitražni postopek, kjer 

smo pridobili dodatnega 0,5 tima dežurne službe. 

 

V letu 2012 smo dobili dodatno še 3 referenčne ambulante (eno 1. junija 2012 in dve 1. decembra 

2012). 
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6. ENOTE 

 Splošna ambulanta 
Organizacijska enota splošne medicine je v letu 2012 opravlja svojo dejavnost na 14 lokacijah, 

v 27 ordinacijskih prostorih, izvajalo jo je 23 zdravstvenih timov. 

Skrbeli so za zdravstveno varstvo odrasle populacije na sledečih področjih: obravnava akutnih 

in kroničnih zdravstvenih problemov, izvajanje preventivnih pregledov z namenom presejanja 

srčno žilne ogroženosti, zdravstvena vzgoja z namenom preprečevanja bolezni, krepitve in 

ohranjanja zdravja ter obravnava specifične populacijske skupine in sicer starostnikov v 

domovih za starejše občane. S 1.6.2012 smo dobili eno referenčno ambulanto, s 1.12.2012 pa 

še dve. Skupaj imamo 4 referenčne referenčne ambulante, v katerih delata dve diplomirani 

medicinski sestri. 

Dejavnost splošne medicine izvaja zavod na naslednjih lokacijah: 

a) Zdravstvene postaje (Gornji Petrovci, Rogašovci, Grad, Beltinci) 

b) Zdravstvene ambulante (Martjanci, Kuzma, Prosenjakovci, Puconci) 

c) Socialni zavodi (Kuzma, Sveti Jurij, Murska Sobota, Rakičan) 

d) Zdravstvena ambulanta v Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota 

 

Zaposlenih je 20 zdravnikov in 4 zdravniki specializanti. V delo v domovih za starejše se 

vključujejo še 3 zdravniki. Zdravnika s statusom glavnega mentorja za specializante družinske 

medicine sta 2, 3 zdravniki so bili mentorji študentom obeh Medicinskih fakultet, ki so 

opravljali vaje iz predmeta družinska medicina. 

Skupno število negovalnega kadra je bilo 33, od tega 29 srednjih medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov in 4 diplomirane medicinske sestre. 

Med letom ni nihče prekinil delovnega razmerja, upokojila se je ena srednja medicinska 

sestra, od zdravnikov nihče. 

V letu 2012 smo začeli izvajati nekatere nove storitve in sicer merjenje gleženjskega indeksa, 

aplikacija antibiotika Ceftriakson, vključeni  smo v dva pilotska projekta in sicer Skupine 

kakovostnega predpisovanja zdravil in Farmacevt- svetovalec. 

Zaposleni so se redno udeleževali izobraževanj. Zdravniki so se udeležili 22 izobraževanj, 

negovalni kader pa 18 izobraževanj. 

Fizični obseg zdravstvenih storitev je bil realiziran v 115,06%. Opravljenih je bilo 2399 

preventivnih pregledov  in s tem realiziran plan v 102,92%.  

 

 Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino 

V letu 2012 je bilo na otroško šolskem dispanzerju zaposlenih 5 zdravnikov, 3 specialisti 

pediatri, 1 specializant pediatrije in en zdravnik. Ena pediatrinja dela v skrajšanem delovnem 

času, ena pa se je v prvi polovici leta upokojila in je do konca leta delala pogodbeno 8 ur 

tedensko. Izvajala je ultrazvočne preglede kolkov. 

Na otroško šolskem dispanzerju je bilo v letu 2012 zaposlenih 5 srednjih medicinskih sester in 

2 diplomirani medicinski sestri. Ena diplomirana medicinska sestra se je upokojila, medtem, 

ko je zaposlen na enoti diplomiral in smo ga zaposlili kot diplomiranega zdravstvenika.  

Zaposleni so se med letom udeležili več internih izobraževanj (tudi  kot aktivni udeleženci) in 

se udeležili 3 seminarjev izven sedeža zavoda. 

Delo opravljajo na sedežu zavoda. 
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Poleg kurativne dejavnosti, je pomemben del izvajanje preventivne dejavnosti, kamor 

spadajo sistematski pregledi otrok, šolarjev in posvetovalnica. V letu 2012 sta bili s strani 

ZZZS na druge izvajalce prerazporejeni 2 šoli, za katere smo opravljali preventivne preglede.  

Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS za leto 2012 glede kurative ni bil izpolnjen, 

realizirali so 71,17 %, preventiva pa je bila izpolnjena v 97,44%. 

 

 Zobozdravstvene ambulante otrok, šolskih otrok in mladine 

V ambulanti so bile v letu 2012 zaposlene 4  zobozdravnice. Dvakrat tedensko dela dodatno 

še upokojena zobozdravnica. V letu 2012 je ena zobozdravnica odšla na porodni dopust, na 

novo smo zaposlili zobozdravnico za nedoločen čas. Zobozdravnik, zaposlen v splošni zobni 

ambulanti, je v letu 2012 pričel s specializacijo iz Otroškega in preventivnega zobozdravstva. 

V ambulanti je zaposlena ena višja medicinska sestra, 3 zobozdravstvene asistentke in 2 

medicinski sestri. 

Delo opravljajo na sedežu zavoda, preventivno dejavnost pa po osnovnih šolah in vrtcih. 

Obseg zdravstvenih storitev je bil realiziran v 108%. 

 

 Splošna zobna ambulanta 

V letu 2012 je v Splošni zobni ambulanti prišlo do naslednjih sprememb v kadrovski zasedbi. 

Marca 2012 smo zaposlili novega zobozdravnika, maja 2012 je en zobozdravnik odšel na 

specializacijo iz otroškega in preventivnega zobozdravstva, junija 2012 pa en zobozdravnik v 

zasebno prakso. Zaradi vseh sprememb so v povprečju  v splošni zobni ambulanti v letu 2012 

delo opravljali trije zobozdravstveni timi. 

V ambulanti so zaposlene 4 zobotehnične asistentke in 3 medicinske sestre, od teh ena v 

skrajšanem delovnem času. 

Izobraževanja so bila v letu 2012 omejena zaradi kadrovskega deficita, vsak zaposlen se je 

udeležil enega seminarja. 

Delo opravljajo na sedežu zavoda in v Zdravstveni postaji Beltinci. 

Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS je bil dosežen v 103,49%. 

 

 Zobotehnični laboratorij 

V enoti zobotehničnega laboratorija je zaposlenih 6 zobotehnikov.  Izvajajo dela snemne in 

fiksne protetike. Zaradi začasnega pomanjkanja zobozdravnikov imamo sklenjeno pogodbo z 

ZD Gornja Radgona, za katerega opravljamo zobotehnične storitve.   

V letu 2012 sta se dve zaposleni udeležili seminarjev. 

 Zaposleni  so v letu 2012 dosegli  59.270,37 točk in 10.020,76 točk nadstandardnih 

samoplačniških storitev. 

 

 Dispanzer za ženske 

V dispanzerju so zaposlene 3 zdravnice, specialistke ginekologije in porodništva, od teh  ena 

dela v skrajšanem  delovnem času 4 ure in je v letu 2012 od meseca maja na porodniškem 

dopustu, eno pa smo zaposlili  meseca julija za določen čas. V prvi polovici leta nam je 

pomagal zdravnik zaposlen v bolnici 2 krat tedensko, še vedno pa dela po pogodbi zdravnik, 

ki se je v začetku leta upokojil in dela 2 krat tedensko.   

V dispanzerju za žene so zaposlene še  1 diplomirana medicinska sestra, 1 višja medicinska 

sestra in 4 srednje medicinske sestre. Konec leta je odšla ena srednja medicinska sestra, 
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nadomestili smo jo s prerazporeditvijo srednje medicinske sestre, ki je delala v Dispanzerju za 

pljučne bolezni in tuberkulozo. 

Delo opravljajo na sedežu zavoda. 

Program je bil izpolnjen v obsegu 89,87%. 

V Dispanzerju za ženske se poleg kurativnega in preventivnega dela že vrsto let izvaja šola za 

starše, kjer je bilo v letu 2012 kar 430 slušateljev.  

 

 Dispanzer medicine dela, prometa in športa 

V dispanzerju sta zaposlena 2 zdravnika, 1 višji medicinski tehnik, 3 srednje medicinske sestre 

in 2 administratorki. 

Delo opravljajo na sedežu zavoda. 

DMD opravlja vse storitve, ki izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu, preglede 

voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, kontrolne preglede voznikov motornih vozil, 

organizira in izvaja edukacijske in psihosocialne delavnice, preglede za pridobitev soglasja za 

posest in nošenje orožja, preglede športnikov in rekreativcev, preglede pilotov, psihološka  

testiranja in razširjene specialistične preglede. Storitve DMD so samoplačniške, v letu 2012 

smo na dobili v zavod sredstva v višini 436.023,00EUR. 

 

 Dispanzer za pljučne bolezni 

V dispanzerju je zaposlen en zdravnik, ena diplomirana medicinska sestra, ena srednja 

medicinska sestra in en inženir radiologije. 

Delo opravljajo na sedežu zavoda. 

Zaposleni so se v letu 2012 izpopolnjevali na več strokovnih srečanjih. 

Program za pogodbeno leto 2012 je bil v celoti dosežen. 

V letu 2012 je bil nabavljen nov spirometer. 

 

 Patronažna in babiška služba 

V patronažni službi je bilo v letu 2012 zaposlenih 25 patronažnih medicinskih sester. 

Delo izvajajo na sedežu zavoda v Murski Soboti,kjer je 16 PMS, v Zdravstveni postaji 

Beltinci,kjer so 3 PMS,v Zdravstveni postaji Rogašovci, Grad in Gornji Petrovci, kjer sta po 2 

PMS. 

V letu 2012 so opravile 39993 delovnih ur na terenu, za teren in izven terena katero zajema 

timske sestanke, koordinacijo dela z drugimi službami, strokovna srečanja in izobraževanja. 

Na območju 12 občin so v letu 2012 opravljale patronažne obiske v 4299 družinah. Pri teh 

družinah je bilo opravljenih 36430 obiskov. V okviru svojega dela opravljajo PMS preventivne 

obiske in kurativne obiske po naročilu zdravnika. 

Patronažne medicinske sestre se redno strokovno izobražujejo, v letu 2012 so se udeležile 11 

seminarjev zunaj zavoda in nekaj internih strokovnih izobraževanj. Patronažna služba 

Zdravstvenega doma Murska Sobota je učna baza za študente Fakultete za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in Evropskega centra 

Maribor. V šolskem letu 2011/2012 je uspešno opravilo vaje 29 študentov. V klinične vaje se 

vključuje 19 mentorjev. 

Program za pogodbeno leto 2012 je bil realiziran v 119,03%. 
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 Dispanzer za mentalno zdravje otok in mladostnikov  

Dispanzer za mentalno zdravje odraslih 

V okviru Zdravstvenega doma Murska Sobota delujeta na področju psihiatrične dejavnosti 

dva dispanzerja, ki so ju tekom leta 2012 združili v enotno dejavnost glede obračuna storitev.  

V dispanzerju so zaposlene 3 psihologinje, 1,5 socialne delavke in 2 logopedinji.  V letu 2012 

sta se upokojili 2 logopedinji.    

Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov  izvaja individualno logopedsko 

obravnavo kamor  spada diagnostika, preventiva, svetovanje in terapija.  Delo izvajata na 

sedežu zavoda in v Zdravstvenem domu Ljutomer in Gornja Radgona. V letu 2012 je bilo 

opravljenih 49.769,45 logopedskih storitev. V Dispanzerju za mentalno zdravje otok in 

mladostnikov sta zaposleni 2 psihologinji, od kateri je ena na specializaciji. Psihologinja,ki je 

prisotna, opravlja sistematične psihološke preglede 3-letnih otrok ter odkriva in diagnosticira 

emocionalne, razvojne in učne težave predšolskih in šolskih otrok. Storitve sistematskih 

pregledov 3- letnih otrok so se zmanjšale za polovico, saj zdravniki koncesionarji napotujejo 

otroke k psihologu koncesionarju. 

V okviru Dispanzerja za mentalno zdravje odraslih že vrsto let uspešno deluje KZA. Socialna 

delavka, ki vodi KZA, se udeležuje mesečnih supervizij  iz področja odvisnosti od alkohola. 

Delo opravljajo na sedežu zavoda. 

Storitve Dispanzerja za mentalno zdravje so bile dosežene v obsegu 110%. Po pogodbi z ZZZS 

imamo priznano 0,2 tima psihiatra. Storitve opravlja psihiatrinja iz PB Ormož enkrat tedensko 

in jih je dosegla v obsegu 51,02%. Prav tako imamo priznano 0,2 tima pedopsihiatra. Storitve 

opravlja zdravnik iz Ptuja. Dosežene so bile v obsegu 103,92%.  

 

 Dermatovenerološka ambulanta 

V ambulanti je zaposlen en zdravnik specialist dermatovenerolog in 2 srednji medicinski 

sestri. Delo opravljajo na sedežu zavoda. 

Fizični obseg storitev je bil realiziran v 98,77%. 

 

 Služba nujne medicinske pomoči, dežurna služba in reševalna služba 

I. Predstavitev dejavnosti služb 

Osnovne dejavnosti enot,  ki so opredeljene in financirane po Splošnem dogovoru ZZZS 

obsegajo:  

 nujno medicinsko pomoč na terenu; 

 nujne reševalne prevoze; 

 dežurno službo; 

 nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem; 

 sanitetne prevoze bolnikov na obsevanje in kemoterapijo; 

 dializne prevoze bolnikov. 

in dodatne dejavnosti, ki niso predmet plačila po Splošnem dogovoru: 

 pediatrična dežurna služba ob vikendih in dela prostih dneh;; 

 samoplačniški prevozi v regiji, državi in tujini; 

 nenujni prevozi za ustanove po pogodbi; 

 zdravstvena zaščita na javnih prireditvah in 

 izobraževanje iz vsebin prve in nujne medicinske pomoči. 
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Območje delovanja službe je na geografskem področju UE Murska Sobota, ki zajema 12 

občin ustanoviteljic. Teritorij predstavlja velikost 692 km2, na katerem živi približno 60 tisoč 

ljudi, katerim nudimo naše usluge. 

II. Program dela in realizacija 

Za izvajanje dejavnosti imamo s strani ZZZS priznanih za: 

 PHE – 1 ekipo; 

 nujne reševalne prevoze – 1,5 ekipe; 

 dežurno službo – 1,5 tima; 

 nenujne reševalne prevoze – 3,16 tima; 

 za izvajanje sanitetnih onkoloških prevozov – 10,26 voznika; 

 program dializnih sanitetnih prevozov se plačuje v celotni realizaciji. 

Ekipe nujne medicinske pomoči, nujnih reševalnih prevozov in dežurne službe so po 

državi razporejene po izdelani mreži, ki jo določa pravilnik o delovanju nujne medicinske 

službe. 

Kriterij za določitev števila timov za nenujne reševalne prevoze temelji na predpostavki, 

da je razmerje med nenujnimi prevozi s spremljevalcem in sanitetnimi prevozi 24 : 76 in 

je izračunana na normativ 99.460 točk na tim. Po določilih Splošnega dogovora se 

obračunava prevoz za vsakega pacienta posebej z dodatkom 30 točk za startnino in 

plačevanjem »praznih« kilometrov. Osnovni faktor  je 0,042 tima na 1000 zavarovanih 

oseb h kateremu se prištevajo korekcijski faktorji kot: pokrivanje terciarne bolnišnice, 

pokrivanje regijske bolnišnice, pokrivanje zavoda z izključno dejavnostjo, obremenilna 

starostna struktura prebivalcev, idr. 

Določanje števila voznikov za izvajanje sanitetnih prevozov je podobno le, da se 

startnina obračunava 8 oz. 16 točk in se »prazni« kilometri ne obračunavajo. Osnovni 

faktor je 0,135 voznika na 1000 zavarovanih oseb s podobnimi korekcijskimi faktorji kot 

pri nenujnih reševalnih prevozih. Pri sanitetnih prevozih se upošteva tudi oddaljenost do 

OI Ljubljana, pri dializnih prevozih pa oddaljenost pacientov do dializnega centra. 

PLAN in REALIZACIJA 
za obdobje  
2010 - 2012 

Plan Realizacija Index Plan Realizacija Index Plan Realizacija Index 

2010 2010 2 : 1 2011 2011 5 : 4 2012 2012 8 - 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nenujni reševalni 
prevozi 320.261 543.530 169,71 314.294 411.243 130,85 314.294 406.906 129,47 

Onkološki prevozi 330.404 675.361 204,4 689.270 548.019 79,51 689.270 536.072 77,77 

Prevozi na dializo 312.048 287.345 92,08 280.465 210.923 75,2 280.465 241.183 85,99 

Iz podatkov je razbrati, da je po letu 2010 pričel padec realizacije pri sanitetnih prevozih 

kar je posledica izgube 0,5 tima za sanitetne prevoze, zaradi podelitve koncesije s strani 

ZZZS. Prav tako se je takrat pričela nova metodologija obračunavanja prevozov. Vseeno 

je opaziti nekolikšen upad nenujnih in ostalih sanitetnih prevozov med leti 2011 in 2012, 

se pa je za 10 odstotnih točk izboljšala realizacija dializnih prevozov. Struktura cene 
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točke pri nenujnih reševalnih in sanitetnih prevozih je sestavljena iz 10% deleža 

osnovnega zdravstvenega zavarovanja in 90% dodatnega zdravstvenega zavarovanja.  

 

 

Poročilo o delu PHE ZD Murska Sobota za leto 2012 

Zdravstveni dom                             
         PHE M. Sobota 

            
  

POROČILO O DELU jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 2012 

št. intervencij (skupaj) 75 75 111 60 75 71 75 62 84 55 62 61 866 

čas klic-mesto dogodka 14:45 14:22 15:10 13:48 12:09 13:34 14:47 14:06 13:19 12:47 13:59 16:57 14:08 

čas klic-bolnišnica (skupni čas) 47:29 50:43 46:36 44:41 46:42 44:51 47:58 48:26 47:12 48:04 50:32 58:09 48:27 

št. pacientov 75 76 112 60 75 71 75 62 84 55 62 61 868 

št. pacientov (prom. nesreče) 4 4 5 4 13 12 4 6 8 6 0 3 69 

prepeljanih na kirurgijo 11 8 15 9 21 21 8 14 16 8 9 17 157 

prepeljanih na interni oddelek 40 31 59 31 39 33 36 40 47 40 39 31 466 

napotenih domov 16 19 15 15 8 6 14 5 11 3 3 2 117 

št. KPR 1 3 1 0 2 0 1 2 3 2 1 0 16 

št. ROSC (v b. z lastno cirk.) 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 9 

št. uspešnih KPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

št. intubacij (vseh) 0 2 1 0 2 0 1 4 3 3 1 0 17 

kanal nastavljen (št.) 37 41 65 28 46 42 45 48 48 39 42 33 514 

uporaba monitorja (št.) 51 53 73 36 48 47 57 41 54 40 46 42 588 

št. defib. pacientov 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

št. mrtvih ob prihodu 5 4 7 2 4 1 2 0 3 0 1 1 30 

št. intervencij z več pacienti 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 8 

vpliv alkohola 9 1 7 4 7 4 11 5 8 6 6 7 75 

vpliv mamil 11 9 29 4 2 13 10 6 12 8 10 7 121 

KDO JE KLICAL                           

svojci 72 72 95 52 73 70 73 61 76 51 57 60 812 

očividci 1 1 1 0 2 0 0 0 4 1 2 0 12 

policija 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 9 

zdravnik 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 

dispečer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

drugo 1 1 14 4 0 0 0 0 1 2 2 1 26 

ni podatkov 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

VRSTA DOGODKA 75 75 111 60 75 71 75 62 84 55 62 61   

bolezen 62 63 87 49 59 48 65 49 66 46 53 47 694 

prometna nezgoda 4 3 4 4 13 12 4 6 8 6 0 3 67 

poškodba izven prometa 6 4 12 5 1 7 2 3 8 2 7 8 65 

zastrupitve 2 1 5 0 1 2 1 2 0 0 1 1 16 

nepotrebne intervencije 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ostalo, ni podatka 1 4 3 1 1 2 3 2 2 1 0 2 22 

SKUPAJ 75 75 111 60 75 71 75 62 84 55 61 61   
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Zbrane točke v primeru ocenjevanja enote za leto 2012 po mesecih. 

 

Od možnih 25 točk bi enota februarja, maja in julija dobila solidno oceno, v obdobju od 

avgusta do oktobra pa zelo dobro. 

 

Kazalnik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Odzivni čas 11:01 12:33 11:32 12:40 13:49 14:08 

Delež KPR 4,01% 3,48% 3,70% 2,54% 1,58% 1,85% 

Št. inter./1000 preb. 14,53 15,82 17,57 17,08 13,72 14,43 

Delež ROSC pri KPR 37,14% 30,30% 30,77% 50,00% 46,15% 56,25% 

Razmerje intubacije/KPR 1,14 1,03 1,10 0,81 0,92 1,06 

Delež vseh intubacij 4,59% 3,58% 4,08% 2,05% 1,46% 1,96% 

št. mrtvih ob prihodu 21 21 13 9 10 30 

 

Iz tabele je razbrati, da glede na kazalnike kakovosti dela, v predbolnišnični nujni 

medicinski pomoči v povprečju zelo težko dosegamo postavljene standarde, ki so 

določeni s strani MZ.  

- Odzivni čas (< 10 minut): Je skupni čas od dviga slušalke pri zdravstvenem 

dispečerju do prihoda ekipe do pacienta. Standardu smo se v zadnjih 6 letih najbolj 

približali leta 2007, nato pa se je dostopnost samo podaljševala in je leta 2012 že 

dosegla kritično mejo. Ali je temu vzrok v spremembi lokacije ekipe, ki se je s 

1.4.2011 preselila v SB M. Sobota? 

- Delež KPR (>= 3%): Pomeni odstotek vseh KPR glede na skupno število intervencij in 

je tesno povezan z dostopnostjo ekipe. Opaziti je, da ima tudi ta kazalec od leta 

2010 negativen trend. 

- Št. inter./1000 preb. (8 - 14): Standard je določen glede na povprečno število 

intervencij enot NMP v Sloveniji. Predvsem nam ta kazalec rezultira delo 

zdravstvenega dispečerja oziroma »triažera«. Rezultat nam kaže, da smo ves čas v 

t.i. »overtriage«, kar pomeni, da je »resnost« bolezenskega stanja potencirana. Za 

učinkovitejše delo zdravstvenih dispečerjev je potrebno dodatno strokovno 
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izobraževanje in posodobitev dispečerskega delovnega mesta s podporno 

programsko opremo, ki bo omogočala ADLS (Advanced Dispatch Life Support). 

- Delež ROSC pri KPR (20 – 27%): Kazalnik nam v odstotkih pove pri koliko 

intervencijah nam je uspelo po KPR vzpostaviti spontano cirkulacijo in pacienta z 

vitalnimi znaki pripeljati v bolnišnico. Rezultat, ki ga dosega naša PHE je več kot 

odlična.   

- Razmerje int./KPR ( 1 – 1,4): Razmerje nam pove koliko je bilo izvedenih intubacij 

glede na število KPR. Razmerje manjše od 1 govori, da nismo uspeli intubirati vseh, 

ki smo jih reanimirali. Rezultat večji od 1 pa govori v prid žrtvam, ki so bile zaradi 

resnosti bolezenskega stanja ali poškodbe relaksirane in uspavane. Razmerje večje 

kot 1,4 je odlično.   

- Delež vseh intubacij (3 – 5%): Podobno kot pri deležu vseh KPR nam rezultat pove 

odstotek vseh intubiranih glede na število intervencij in je povezan s prejšnjim 

kazalnikom. Lahko rečemo »čim več tem bolje«. Odstotek večji od 6 je zelo dober.

  

- Št. mrtvih ob prihodu: Kriterij sicer ni med opazovanimi kazalniki kakovosti, nam pa 

odpira nova vprašanja. 

Statistično poročilo opravljenega dela v letu 2012 

 

 

NUJNI 

PREVOZI 

 

REŠEVALNI 

PREVOZI 

 

SANITETNI 

PREVOZI 

 

DIALIZNI 

PREVOZI 

SKUPAJ 

1. Prevoženih km   65.017 km 202.611 km 360.512 km 66.969 km 380.484 km 

2. Obrač. točke 65.017 t. 406.906 t. 536.072 t. 241.183 t. 1.249.178 t. 

3. Prepelj. bol.   1873 5.485 1.146 3.864 12.368 

 

Št. prepeljanih bolnikov po vrsti obolenja in z vidika urgentnosti 

Vrsta obolenja Urgentni Drugi Skupaj 

a/ Poškodbe 373 ? 373 

b/ Porodi 7 0 7 

c/ Nalezljive bolezni ? ? ? 

č/ Druge bolezni 1493 ? 1493 

d/ Na preglede, kontrole, dializo in 
prevozi domov 

0 10.495 10.495 

12.368 

Na področju prevozov za druge plačnike smo realizira ne točke opravili za SB Murska 

Sobota, s katero ima zavod pogodbo za izvajanje nenujnih medbolnišničnih prevozov. 

 

III. Kadri 

V SNMP je redno zaposlen 1 zdravnik specialist družinske in urgentne medicine in 0,5 

zdravnice specialistke družinske medicine. Konec leta je odšel iz zavoda en zdravnik 

specialist. V timu sodelujejo še diplomirani zdravstveniki kot spremljevalci v reševalni 

službi in zdravstveni tehniki kot vozniki urgentnih reševalnih vozil. V delo na SNMP in 
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dežurno službo se skupno vključuje 19 zdravnikov: 5 zaposlenih v našem zavodu, 4 

zdravniki zasebniki in 2 zdravnici zaposleni v SB Murska Sobota. V delo pediatrične 

dežurne službe se vključujejo 3 zdravniki iz ZD in 5 zdravnikov zasebnikov. Pokrivanje 

negovalnega dela tima dežurne službe se izvaja s pomočjo medicinskih sester iz splošnih 

ambulant in otroško šolskega dispanzerja ZD Murska Sobota. V reševalni službi je 

zaposlenih 13 delavcev iz ur, od tega so 4 zaposleni brez strokovne izobrazbe.  

 

IV. Delovna sredstva 

Reševalni avtomobili v letu 2012 

 

Registrska 

številka 
Znamka 

Garažna 

št. 

Leto 

nabave 

Prevoženi km 

Ocena /dobro- 

zadostno-slabo/ V letu 

2012 

Vseh 

skupaj  

1 MS * ZA-342 VW – T5 Kofer U01 2007 16.845 121.530 dobro 

2 MS * 75-37D VW – T5 N01 2006 34.274 238.464 zadostno 

3 MS * C5-985 MERCEDES N02 2002 497 277.380 slabo (odpis) 

4 MS * 67-53V VW – Transporter RV5 1999 22.602 812.755 slabo (zamenjava)  

5 MS * SZ-662 OPEL Vivaro RV7 2008 30.164 209.259 dobro 

6 MS * 45-92Z VW – T5 RV8 2007 38.895 348.380 zadostno 

7 MS * F4-977 CITROËN Jumper RV10 2005 9.494 390.972 zadostno 

8 MS * 78-18V VW – Transporter RV11 1999 20.964 840.633 slabo (zamenjava) 

9 MS * SZ-341 VW – T5 RV12 2007 29.638 283.469 zadostno 

10 MS * SZ-533 VW – Transporter RV14 2003 31.113 804.007 slabo (zamenjava) 

11 MS * G8-641 CITROËN Picasso RV15 2008 43.067 395.719 slabo (zamenjava) 

12  MS * R1-696 CITROËN Picasso RV16 2008 35.962 327.697 slabo (zamenjava) 

13 MS * 67-94F CITROËN Picasso D1 2008 28.058 297.305 slabo (zamenjava) 

14 MS * 67-95F CITROËN Picasso D2 2008 38.911 318.311 slabo (zamenjava) 

 

Pod številko 1 in 2 sta avtomobila namenjena za izvajanje SNMP, vozilo pod številko 3 pa 

je rezervno v primeru izpada enega od nujnih vozil. Avtomobila pod zaporedno številko 

10 in 11 sta namenjena za prevoz dializnih bolnikov, avtomobili 7 do 9 pa sanitetnim 

prevozom onkoloških bolnikov. Z ostalimi vozili izvajamo nenujne reševalne prevoze s 

spremljevalcem. 
 

Opravljene storitve v ambulanti splošne dežurne službe v letu 2012 

Enota: DS76  DEŽURNA SLUŽBA - SPLOŠNA 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

K0001 KRATEK OBISK 26 26 26 29 45 114 48 32 37 28 34 41 486 

K0002 PRVI KURATIVNI PREGLED 922 859 1018 1026 955 1077 943 855 858 784 771 1022 11090 

K0003 PONOVNI KURATIVNI PREGLED 1 4 1 1 2 5 2 5 7 5 2 2 37 

K0020 MALI POSEG 20 6 6 10 4 13 6 4 10 7 3 13 102 

K0021 SREDNJI POSEG 11 33 34 10 14 14 14 4 11 7 18 25 195 

K0022 VELIKI POSEG   2 1     1     1 2     7 

K0040 HIŠNI OBISK 45 45 16 12 24 26 14 38 30 36 20 33 339 

SKUPAJ 1028 975 1102 1089 1044 1254 1029 939 954 869 848 1138 12269 

Opravljene storitve v ambulanti otroško-šolske dežurne službe v letu 2012 
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 Opravljene storitve v ambulanti NMP  v letu 2012 

Enota: DS80  AMBULANTA NMP 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

K0001 KRATEK OBISK 3   3 2 1 2 2 2 3 4   4 26 

K0002 PRVI KURATIVNI PREGLED 63 56 53 40 61 77 71 69 71 47 41 57 706 

K0003 PONOVNI KURATIVNI PREG.     1   1 2             4 

K0020 MALI POSEG 28 21 26 16 11 20 24 25 25 24 18 29 267 

K0021 SREDNJI POSEG 38 34 32 17 20 29 36 19 27 25 19 19 315 

K0196 SREDNJE TEŽKA OSKRBA NA 3 4 3         1   1   1 13 

K0197 TEŽKA OZ ZAHTEVNA OSKRBA   1                     1 

SKUPAJ 135 116 118 75 94 130 133 116 126 101 78 110 1332 

 

 Diagnostični laboratorij 

Diagnostični laboratorij je organizacijska enota Zdravstvenega doma Murska Sobota. 

Sestavljajo ga 4 organizacijske enote in sicer centralni laboratorij, laboratorij Beltinci, 

laboratorij Gornji Petrovci in laboratorij Rogašovci. Laboratorij je organiziran tako, da se 

celoten spekter preiskav izvaja samo centralnem laboratoriju, ki se nahaja na sedežu zavoda, 

ostale tri enote izvajajo le osnovne hematološke in urinske preiskave. Leta 2012 dejavnosti z 

uvajanjem novih preiskav niso razširili. Posvetili so se predvsem razvoju notranje kontrole 

kvalitete dela in izboljšavi obstoječih procesov dela v vseh 4 laboratorijih. V centralnem 

laboratoriju je 13 zaposlenih in sicer specialistka laboratorijske biomedicine , 3 diplomirani 

inženirji laboratorijske biomedicine in 9  tehnikov laboratorijske biomedicine. V laboratoriju v 

Beltincih sta zaposlena 2  tehnika laboratorijske biomedicine (1 delavka je od leta 2010 v 

staležu bolnih) ter po eden v Rogašovcih in Gornjih Petrovcih.  

V letu 2012 so se zaposlene udeležile 11 seminarjev. 

Opravile so skupaj 328.863 preiskav, ki so jih naročili naši zdravniki in dispanzer za medicino 

dela, prometa in športa (plačljive storitve), ter 24.300 preiskav za koncesionarje in druge 

zunanje naročnike. 

 

 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog  

Center deluje od avgusta leta 1995, pri delu z odvisniki se izmenjujeta dve  medicinski sestri 

Hermina Cör in Sandra Kegl. Ambulanto, ki je odprta vse delovne dni vodi Nenad Petrovič, 

dr.med. Trenutno je v programu 90 pacientov – odvisnikov, sodelujejo pa tudi z zapori saj se 

pacienti nahajajo tudi tam. Trenutno 55 pacientov prejema Metadon, 14 prejema Substitol, 

12 Suboxon in 9 pacientov Buprenorfin. 

Enota: DS15  DEŽURNA SLUŽBA-OTROŠKI,ŠOLSKI 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

K0001 KRATEK OBISK       5 4   2 4 2 1 2 2 22 

K0002 PRVI KURATIVNI PREGLED  288 211 316 272 228 285 194 147 197 227 218 390 2973 

K0003 PONOVNI KURATIVNI PREGLED 6 5 4 13 10 10 5 8 10 8 12 22 113 

K0020 MALI POSEG 31 17 38 38 44 26 19 17 34 39 36 77 416 

SKUPAJ 325 233 358 328 286 321 220 176 243 275 268 491 3524 
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V izogib morebitnim incidentom, se pacienti naročajo med 6.30 in 8 uro ter 10.30 in 13 uro 

po bonitetah, ki si jih pridobijo sčasoma in sicer: 

- 1x tedensko, 

- 2x tedensko, 

- 3x tedensko in nekateri vsak dan. 

 

 Zdravstvena vzgoja  

V letu 2012 je delo Zdravstveno vzgojnega centra (Zdravstvena vzgoja odraslega – po 

programu Cindi in zdravstveno vzgojo šolskega otroka) opravljala ena diplomirana 

medicinska sestra. Zdravstvena vzgoja je pomemben element promocije zdravja. Programi 

svetovanja za zdravje so: 

a) Promocija zdravja – življenjski slog 

b) Dejavniki tveganja za zdravje 

c) Zdrava prehrana 

d) Zdravo hujšanje 

e) Da, opuščam kajenje (skupinsko in individualno) 

f) Telesna dejavnost – gibanje 

g) Test hoje na 2 km 

h) Individualno svetovanje tveganim pivcem 

Opravljene delavnice v letu 2012 

Vrsta zdravstveno-
vzgojne delavnice 

Število izvedenih delavnic z lastnimi 
(kadrovskimi) zmogljivostmi 

Število delavnic, ki bi jih morali 
izvesti po planu 

Življenjski slog 29 28 

Preizkus hoje na 2 km 5 21 

Dejavniki tveganja 33 30 

Zdrava prehrana 8 8 

Telesna dejavnost – 
gibanje 

9 7 

Zdravo hujšanje 6 6 

Da, opuščam kajenje / 2 

Vrsta individualnega 
svetovanja 

Skupno število oseb, ki so prišle na prvo 
srečanje individualnega svetovanja 

Število delavnic, ki bi jih morali 
izvesti po programu individualno 

Opuščanje kajenja 34 36 

Tvegano pitje alkohola / 2 

 

 Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (POBO) 
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Kadrovska sestava komisije za Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb se je v letu 

2012 spremenila, delo SOBO je prevzela Tina Jakop, dipl. m.s.. Vsebina in obseg nalog se je 

usklajeval z veljavno zakonodajo in aktualnimi dogodki s tega področja. 

I. Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 

Komisija je delovala skladno z veljavno zakonodajo iz tega področja in spremljala 

morebitne izredne dogodke na področju preprečevanja okužb v ožjem in širšem delovnem 

okolju. Glede na navedeno smo pripravili vsa dopolnila in priporočila za POBO program in 

dodali ustrezna poglavja ter ga uskladili z veljavno zakonodajo. 

 

II. Inšpekcijski nadzori 

Inšpekcijski nadzori so razdeljeni na Republiško zdravstveno inšpekcijo, ki nadzira 

centralno lokacijo zavoda in Območno zdravstveno inšpekcijo, ki nadzira ostale ZP in 

delovišča zavoda. Nadzori so potekali na večini delovišč zavoda, odstopanja od določenih 

postopkov preprečevanja in obvladovanja okužb so bila le v socialno varstvenih 

ustanovah glede odvoza odpadkov, drugače smo delovali skladno z veljavno zakonodajo 

iz tega področja. 

 

III. Incidenti 

V letu 2012 ne beležimo prijavljenih incidentov.  
Incidenti se sicer lahko zgodijo med zdravstvenimi delavci in ostalimi sodelavci. Delovišča 
incidentov so lahko različna. Število incidentov glede na število zaposlenih se vsako leto 
zmanjšuje, kar je zagotovo odvisno tudi od doslednosti zaposlenih. 
Vedno pri obravnavi naših zaposlenih, ki se jim je zgodil incident predpostavljamo, da so 
vsi ustrezno preventivno cepljeni in zaščiteni iz rizičnega vidika. 
 

IV. Odpadki 

Odpadki so področje, ki nam je v zadnjem času vedno bolj blizu, osveščeni smo o 
pomembnosti ločevanja, sortiranja in ravnanja z odpadki.  
V zavodu smo v tem letu naredili korak naprej, saj smo uskladili in opremili z zbiralniki 
vsa delovišča za ločeno sortiranje odpadkov, opremili zbiralnike z klasifikacijskimi 
številkami odpadka. Prav tako smo organizirali ustrezen transport odpadkov iz socialno 
varstvenih ustanov v zbiralnico odpadkov Zdravstvenega doma Murska Sobota, kajti na 
zunanjih lokacijah se v objektih odpadki le začasno skladiščijo. 
 

V. Preprečevanje in obvladovanje legionele v internem vodovodnem omrežju 

Dosledno izvajamo vse postopke za preprečevanje legionele v internem vodovodnem 

omrežju in sicer z izvajanjem pretočnosti na vseh izlivkah, merjenjem temperature vode 

na izlivkah in v kotlu, določitev kritičnih izlivk, izvajanje toplotnih šokov in podobno. 

Postopke smo izvajali preko celega leta, prav tako kontrole vzorčenja. V ta namen smo 

imeli tudi nadzor zdravstvene inšpekcije. Za vse navedene postopke imamo izdelane 

ustrezne evidence, kjer se postopki tudi evidentirajo in dokumentirajo. 
 

Proti koncu leta 2012 smo ponovno izvedli vzorčenje pitne vode v internem vodovodnem 

omrežju, rezultati so pokazali, da ni prisotnosti legionele. 

Kontrole pitne vode so se vršile tudi v zobozdravstvenih enotah. 

 

VI. Program dela  
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Zajema ustrezen nadzor nad vsemi rizičnimi področji delovnega procesa, glede možnega 
nastanka bolnišničnih okužb na deloviščih, nadzor nad neoporečno pitno vodo, higiensko 
neoporečnost delovišč, predvsem pa ustrezna izobraženost zaposlenih na področju 
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in pravilnega ravnanja z odpadki. 
Posebej je potrebno zaposlene motivirati o pravilnem ravnanju s posebnimi odpadki, od 
nastanka do predaje odjemalcu.  
Stalna naloga komisije je kontinuirano izobraževanje vseh zaposlenih v zavodu iz 
celotnega področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. 
Prav tako je stalna naloga komisije usklajevanje in dopolnjevanje Programa 
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v zavodu, z veljavnimi zakoni in 
predpisi ter priporočili iz tega področja. 
 

VII. Bolnišnične okužbe v zavodu 

V času odkar deluje v zavodu Komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb, nimamo evidentirane nobene okužbe znotraj zavoda, vendar pa stalno 
spremljamo to področje, predvsem pa izobražujemo zaposlene v ta namen. 
Izvajamo stalen nadzor postopkov za preprečevanje legionele v internem vodovodnem 
omrežju zavoda in nadzor obratovanja kotlovnic, čiščenja kotlovca in zagotavljanje 
ustreznih temperatur v internem vodovodnem omrežju. 
Komisija se sestaja po potrebi. 
Stalen nadzor nad delovišči v smislu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 
ter priprave na inšpekcijske nadzore izvaja SOBO. 
 

VIII. Cilji komisije 
Kratkoročni cilji so zagotovo aktivno vključevanje vseh zaposlenih v preprečevanju okužb 
v zavodu, predvsem pa lasten interes posameznikov za izobraževanje iz tega področja. 
Dolgoročni cilj je, da navedenih okužb v zavodu ne bi imeli. Da bo temu tako, moramo vsi 
prispevati svoj delež v smislu izvajanja delovnega procesa po programu preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb ter kontinuiranega izobraževanja vseh zaposlenih. 
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7. IZOBRAŽEVANJE 

V zavodu skrbimo za izobraževanje vseh zaposlenih. Zaradi varčevalnih ukrepov v zavodu in 

vedno višjih kotizacij na strokovnih srečanjih, smo začeli z  izvajanjem internih izobraževanj. V 

SNMP je to že dolgoletna praksa, zdaj pa smo jo prenesli na vse enote. 

 

8. INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV 

V letu 2012 smo načrtovali nabavo določenih osnovnih sredstev, investicij nismo imeli v načrtu.  

Nabavo osnovnih sredstev večje vrednosti, to sta defibrilator in ultrazvočni aparat za 

ginekologijo, nismo realizirali. 

Zavod se je v letu 2012 omejil zgolj na nabavo nujno potrebnih osnovnih sredstev. Nekaj 

sredstev smo dobili z donacijami in sicer v skupni vrednosti 2.540,45 EUR in sicer za nabavo 

Merilnika gleženjskega indeksa in 8 previjalnih miz. 

Nabava osnovnih sredstev po artiklih v letu 2012 
  

Zap. 
štev. 

NAZIV 
 

KOLI 
ČINA 

ZNESEK ENOTA 
 

1. Računalnik 7 5.123,45 € 
NMP, Zdr. vzgoja, Psihohigena, SA 

Rogašovci, SA Beltinci 2, TBC. 

2. Računalnik prenosni 1 902,61 € Uprava 

3. Spirometer 1 7.531,35 € TBC 

4. Delovni PC program 2 4.867,20 € Psihohigiena 2 

5. Merilnik glež. indeksa 1 1.945,61 € SA M.Sobota 

6. Števec diferenciacijski 1 1.298,64 € Klinični laboratorij 

7. Klima 1 921,27 € SA M.Sobota 

8. Stetoskop elektronski 1 522,41 € Otroški dispanzer 

            S k u p a j : 23.112,54 €  

 

9. POSLOVNI REZULTAT 

V letu 2012 so se (z Aneksom 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012) s 1.5.2012 

ponovno znižale cene zdravstvenih storitev za 3%, s 1.1.2012 pa v kalkulacijah cene priznana 

sredstva za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V poslovanje zavoda 

je močno posegel tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Zakon o izvajanju 

proračuna RS (ZIPR).  

Zdravstveni dom Murska Sobota je zaključil poslovno leto 2012 s presežkom prihodkov nad 

odhodki 84.905,90 EUR. 
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Poslovni rezultat  za obdobje januar – december 2012 
 

Zap. 

št. 

BESEDILO REALIZACIJA 

JAN – DEC 2011 

REALIZACIJA 

JAN –  DEC 2012 

INDEKS 

4:3 

1 2 3 4 5 

 I. PRIHODKI    

1. Prihodki od ZZZS - obvezno  

zdravstveno zavarovanje         

 

7.286.686,69 

 

7.130.097.99 

 

98 

2. Socialno ogroženi 121.445,54 119.740,13 99 

3. Prihodki od ZZZS – dodatno 

Zdravstveno zavarovanje 

 

771.379,16 

 

758.007,38 

 

98 

4. Prihodki – Adriatic 204.668.62 195.941,99 96 

5. Prihodki - Triglav 302.091,98 341.740,70 113 

6. Prihodki – doplačila 37.061,65 33.573,13 91 

7. Prihodki – nadstandard -   

   8. Prihodki – samoplačniki 136.741,95 178.090,48 130 

9. Prihodki – ostali plačniki 455.562,30 436.022,76 96 

10. Prihodki od konvencij 164.954,55 182.231,36 110 

11. Ostali prihodki 273.755,20 365.141,60 133 

12. Prihodki od financiranja 2.603,35 1.855,86 71 

13. Izredni prihodki 63.109,25 83.892,63 133 

14. Prevrednotovalni prihodki 34.125,33 28.356,96 83 

 PRIHODKI SKUPAJ 9.854.185,57 9.854.692,97 100 

     

 II.  ODHODKI    

1. Stroški materiala 1.216.143,30 1.194.320,60 98 

2. Stroški storitev 1.088.426,57 1.192.906,98 110 

3. Amortizacija 272.526,57 238.932,37 88 

  4. Stroški dela 7.343.558,46 7.050.740,04 96 

  5. Drugi stroški 59.867,05 64.575,28 108 

6. Odhodki financiranja 12.667,82 23.582,19 186 

  7. Izredni odhodki 2.450,14 2.324,23 95 

8. Prevrednotovalni odhodki 1.617,58 2.405,39 149 

 ODHODKI SKUPAJ 9.997.257,51 9.769.787,08 98 

     

 Presežek prihodkov  84.905,90  

 Presežek odhodkov 143.031,73   
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Skupni prihodki v letu 2012 so bili enaki kot v letu 2011, prihodki od ZZZS – obvezno zdravstveno 

zavarovanje, prihodki od dopolnilnega zavarovanja pa celo nižji kot leto poprej. 

Na odhodkovni strani opažamo znižanje stroškov dela (2012/2011 =0,96), znižanje stroškov 

materiala in amortizacije. 

 

 

10. NOTRANJA REVIZIJA 
Leta 2012 je bila opravljena notranja revizija stroškov dela- prevedbe plač v nov plačni sistem. 

Mnenje revizorke je bilo, da je prevedba plač v nov plačni sistem vzpostavljena, vendar ne deluje 

optimalno. 

 

 

 

11. NAČRTI ZA LETO 2013 

 širitev programov; 

 s 31.3.2013 prekinjamo pogodbo o prekinitvi sodelovanja s Skupnostjo zdravstvenih 

zavodov Murska Sobota; 

 uvajanje in prehod na nov poslovno informacijski program; 

 uvedba sistema kakovosti; 

 pristop k energetski sanaciji zgradb v ZD Murska Sobota; 

 pristop k ukrepom za večjo energetsko učinkovitost; 

 posodobitev voznega parka; 

 sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in republiki; 

 pospeševanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj 

zavoda; 

 utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni 

strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje; 

 zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem, in organizacijskem nivoju, ki omogoča 

kar največjo učinkovitost posamezniku in skupnosti. 

 


