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Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

V mesecu maju obeležujemo dva dne-
va: 5. maj - mednarodni dan babic in 
12. maj - mednarodni dan medicinskih 
sester. V ta namen je v času od 11. - 
13. 5 2009 potekal v Ljubljani, v Grand 
Hotelu Union, 7. kongres zdravstvene 
in babiške nege, ki ga je organizirala 
Zbornica zdravstvene in babiške nege - 
Zveza društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Kon-
gres je potekal pod motom »Medicinske 
sestre in babice – znanje je naša moč«. 
12. maja, na mednarodni dan medicin-
skih sester, ki je potekal pod geslom 
»Medicinske sestre zagotavljamo kako-
vost in uvajamo novosti«, pa je bila v 
Ljubljani tudi slavnostna akademija, na 
kateri so podelili zlate znake, najvišja 
priznanja zbornice za pomembne do-
sežke v zdravstveni negi. Zlate znake je 
prejelo sedem kolegic in en kolega, iz 
različnih področij Slovenije in iz različnih 
delovnih mest. 
Slavnostne akademije smo se udeležile 
tudi nekatere sestre iz Društva medicin-
skih sester Ptuj - Ormož. Z organiziranim 
prevozom se nas je podalo v Ljubljano 

nekaj čez 20 medicinskih sester. Bolniš-
nico Ptuj je zastopala številna ekipa - 10 
sester iz kirurškega oddelka, z ostalih 
oddelkov žal ni bilo nobene kolegice. 
Čeprav nas je večina dopoldan opravlja-
la svoje delo na oddelku, smo se popol-
dan z veseljem odpravile v Ljubljano, 
na svečano akademijo. Pričakal nas je 
krasen ambient, lepa proslava s kultur-
nim programom, ki so ga izvajali učenci 
Centra za izobraževanje, rehabilitacijo 
in usposabljanje iz Kamnika, podrobna 
predstavitev vseh kandidatk in kandi-
data za zlati znak in seveda podelitev 
le teh.
Po uradnem delu je bil na vrsti prijet-
nejši del: slastna zakuska, prav za vsak 
okus. Ker po okrepčilu ni bilo nobene 
glasbe, da bi malo razgibale otrple skle-
pe in mišice od vožnje in sedenja na 
proslavi, kar smo Štajerke, ki se znamo 
veseliti, pogrešale, smo se z veseljem 
odpravile na sprehod po stari Ljubljani. 
Pot nas je vodila preko Tromostovja, 
Mestnega trga, mimo Robovega vod-
njaka do Starega trga in Šuštarskega 
mosta, pa ob Ljubljanici nazaj. Navdušil 

nas je utrip mesta, ki je bil kljub pozni 
uri zelo živ. 
Čeprav je bil dan dolg in ura pozna, ko 
smo se vrnile na Ptuj, smo bile vesele 
in zadovoljne. Srečale in izmenjale smo 
izkušnje s kolegicami iz različnih krajev. 
Zavedamo se, da opravljamo human 
poklic, v katerem se trudimo po svojih 
močeh, znanju in volji za strokovnost, 
etičnost, kakovost. Dano nam je po-
sebno mesto v službi za človeka. Med 
tem, ko bolnika negujemo, opravljamo 
dela, ki jih sam zaradi bolezni ne zmo-
re, s svojim delom globoko posegamo 
v njegovo intimo. Zato se moramo tega 
spomniti vsak dan in si prizadevati, da 
vsakega bolnika, ne glede na spol, raso, 
versko pripadnost, družbeni položaj, iz-
obrazbo,....obravnavamo strokovno, ka-
kovostno, celostno, individualno, obe-
nem pa spoštujemo njegovo zasebnost 
ter zaupnost zdravstvenih in osebnih 
podatkov.

Marija Haložan

5. maj - mednarodni dan babic
12. maj - mednarodni dan medicinskih sester

Teden zdravljenja bolečine v SB Ptuj
5. 5. 2009 - 8. 5. 2009

V SB Ptuj so med  5. in 8. majem po-
tekale delavnice o zdravljenju boleči-
ne. Delavnice so izvajale Karmen Pišek 
Šuta, dr. med. spec. anest. z reanima-
tologijo, prim. Majda Šarman, dr. med. 
spec. anest. z reanimatologijo, Jana Ko-
zel, SMS ter Danica Jevšenak , SMS iz 
oddelka za intenzivno nego in terapijo 
naše bolnišnice. Delavnice so bile na-
menjene vsem bolničarjem, zdravstve-
nim tehnikom, medicinskim sestram, 
višjim in diplomiranim medicinskim 
sestram, pripravnikom, zdravnikom in 
vsem v bolnišnici, ki jih tematika zdrav-
ljenja bolečin zanima. Delavnice so bile 
organizirane v 16 skupinah, udeležilo se 
jih je 175 udeležencev.

Potekale so pod motom »BOLEČINA - 
PETI VITALNI ZNAK«. Cilj delavnic je bil 
napraviti bolečino vidno, jo meriti, oce-
njevati, lajšati in tako doseči, da bodo 
zadovoljni bolniki in zdravstveno oseb-
je. 
V prvem delu posamezne delavnice 
je Karmen Pišek Šuta, dr. med., spec 
anest. z reanimatologijo, govorila o te-
oretičnih vidikih zdravljenja bolečine. 
Predstavila je fiziologijo in mehanizem
nastanka bolečine, lastnosti bolečine 
ter temeljne smernice pristopa k bolni-
ku z bolečino. Predstavila je tudi najpo-
gostejše teste za merjenje bolečine in 
poudarila prednosti vizualne analogne 
lestvice (VAS), ki jo tudi v naši bolniš-
nici uporabljamo za merjenje bolečine. 
Med drugim je spregovorila o slabostih 
omenjene lestvice, ki je manj primerna 
za uporabo pri dojenčkih in otrocih do 
5. leta starosti in pri dementnih bolni-
kih. Predstavila je tudi stopnje bolečine 
po WHO ter principe izbire primernega 
analgetika za bolnike ter poudarila, da 

bolečino merimo zato, da bi jo lahko 
boljše in bolj učinkovito lajšali. 
Medicinski sestri Jana Kozel in Danica 
Jevšenak  sta v svojem prispevku po-
udarili dejstvo, da so nekoč merjenje 
bolečine uporabljali le v znanstvene na-
mene, danes pa merjenju bolečine po-
svečamo mnogo več pozornosti  in ved-
no bolj postaja protokolarni standard, 
tako kot na primer merjenje vitalnih 
funkcij. Podrobneje sta predstavili VAS 
ter lestvico merjenja bolečin, primerno 
za otroke ter dementne bolnike. Udele-
žence delavnic  sta seznanili tudi z BO-
LEČINSKIM LISTOM, ki ga uporabljamo v 
naši bolnišnici za merjenje pooperativ-
ne bolečine. Poudarili sta pomen mer-
jenja bolečine v mirovanju in gibanju 
ter dosledno beleženje le tega. 

Udeleženci delavnic so bili povabljeni 
tudi k aktivnemu sodelovanju, podali 
so svoja mnenja in predloge. Ob koncu 
delavnic smo jih pregledali in prišli do 
naslednjega zaključka:

• v bolnišnici bomo izdelali standard 
MERJENJE BOLEČINE PO VAS

• na vseh oddelkih bolnišnice bomo na 
temperaturni list vnesli rubriko VAS

• pri vseh bolnikih (ne samo pri bolnikih 
po operaciji) bomo dosledno - 3 krat 
dnevno merili bolečino in jo beležili 
na temperaturni list; bolečinski list 
bomo uporabljali pri vseh bolnikih z 
bolečino, ne samo pri operiranih bol-
nikih

• z merjenjem bolečine bomo seznanili 
tudi vse zdravnike

• poleg VAS bomo začeli uporabljati 
tudi lestvico za novorojenčke, majhne 
otroke in dementne bolnike 

Upamo, da bomo na ta način dosegli 
naš osnovni cilj - NAPRAVITI BOLEČINO 
VIDNO.

Jasmina Kröpfl,
Koordinator v ZN, SOBO

Obvladovanje legioneloz v zdravstvenih
ustanovah
Nacionalna komisija za obvladovanje 
bolnišničnih okužb pri Ministrstvu za 
zdravje, je v aprilu v Kranju pripravila 
strokovni posvet na temo obvladovanja 
legioneloz v zdravstvenih ustanovah. Z 
naše bolnišnice so se srečanja udele-
žile Vlasta Ekart Fakin, dr. med., spec. 
anest., ZOBO, prim. Majda Šarman, dr. 
med., spec. anest. in Jasmina Kröpfl, Ko-
ordinator v ZN, SOBO. 

Program je obsegal naslednje sklope:

Preventivni ukrepi za preprečevanje 
okužb z legionelo
Predavateljica Ana Hojs, dr. med., spec. 
higiene, je predstavila osnovne značil-
nosti legionel in problematiko, ki jo le – 
te predstavljajo v bolnišnicah. Poudarila 
je, da je v bolnišnicah izredno pomemb-
na opredelitev tveganja – ali vodovodni 
sistem predstavlja tveganje za razmno-
ževanje in prenos legionel ter nastanek 
obolenja. Pomembni so dejavniki okolja 
in dejavniki človeka. Osnova vsega de-
lovanja na področju preventive legione-

loz, pa je načrt vodovodnega sistema v 
hiši, podatki o temperaturah, podatki 
o motnjah delovanja ter podatki o po-
segih v vodovodni sistem. Spregovorila 
je tudi o vzorčenju vode na prisotnost 
legionel. 

Hišno vodovodno omrežje
Predavatelj Aleš Petrovič, dr. med., 
spec. higiene, je predstavil WSP načrt 
zagotavljanja varne vode v objektu. 
Tudi ta predavatelj je poudaril pomen 
preventivnega pristopa. Zelo pomemb-
no je namreč, kdo in kako inštalira vo-
dovodno omrežje in kdo upravlja z vo-
dovodnim omrežjem v hiši.

Dezinfekcija pitne vode s klordioksio-
nom
Predstavljen je bil klordioksin kot ke-
mična spojina ter dve študiji s področja 
njegove uporabe za dezinfekcijo vodo-
vodnega omrežja v bolnišnici. Obe štu-
diji sta potekali manj kot dve leti in v 
obeh primerih se je izkazal za učinkovi-
to sredstvo, saj se je vsebnost legionel 

zmanjšala. Študiji sta bili žal prekratki, 
da bi lahko podali končni zaključek gle-
de korozije v sistemu. Najpomembnejši 
in najcenejši ukrepi so še vedno spiranje 
pip, čiščenje pip in temperatura tople 
vode več kot 55 stopinj na vsaki pipi.
V nadaljevanju je bila predstavljena 
epidemija legioneloz v SB Jesenice v 
letu 1991 in ukrepi, ki so jih izvedli. So-
delujoči na posvetu so lahko aktivno 
sodelovali pri predstavitvi problemov 
glede obvladovanja legioneloz v svojih 
zdravstvenih ustanovah. V imenu Sploš-
ne bolnišnice dr. Jožeta Potrča, je spre-
govorila Vlasta Ekart Fakin, dr. med., 
spec. anest. Delovna skupina pri Minis-
trstvu za zdravje pod vodstvom prim. 
Tatjane Lužnik Bufon, dr. med., spec., 
je pripravila nove smernice za prepre-
čevanje in obvladovanje legioneloz. 
Udeleženci srečanja so jih pregledali in 
podali svoja mnenja. Enotni so si bili, da 
smernice praktično ne prinašajo nobe-
nih novosti. 

Bronja Habjanič 



Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Marsikdo med vami nas ne pozna, mar-
sikdo od vas ne ve, da obstajamo in 
marsikdo nam je tako blizu, pa se nam 
ne upa približati. Zato bi izkoristila to 
priložnost in nas predstavila oziroma 
nas približala vam, da boste vedeli za 
nas. 
DLB - društvo ledvičnih bolnikov Ptuj 
sestavljajo predsednik g. Boris Antolič, 
podpredsednik g. Bogdan Šalamun, taj-
nica ga. Helena Popušek in ostali člani 
upravnega odbora. Vseh članov društva 
je okoli 200, kar je lepo število. Sestan-
kujemo kar na dializi, v kuhinji sester, 
kar pa še ne pomeni, da svojih nalog ne 
opravljamo vestno in vzorno.
Naše društvo ne deluje samo v sme-
ri sestankov, ampak zlasti v dobrobit 

vseh članov - tako dializnih bolnikov kot 
transplantiranih in njihovih svojcev. 
V društvu si prizadevamo ohranjati tele-
sno kondicijo, za kar poskrbimo s pla-
vanjem v Termah Ptuj, z bowlingom, 
izletom, ki ga organiziramo enkrat let-
no, z jesenskim piknikom in novoletno 
zabavo. Društvo je poskrbelo tudi za 
nakup DVD predvajalnikov, ki jih imamo 
po sobah in s katerimi si dializni bolniki 
krajšajo čas dialize. Organiziramo tudi 
dialize na tujem, v času dopustov. Z 
ustrezno finančno podporo pomagamo
pomoči potrebnim - socialno ogroženim 
bolnikom in tistim, ki so bili prizadeti v 
naravnih katastrofah. 
Društvo prireja tudi delavnice, ki so na-
menjene predvsem dializnim bolnikom, 

dobrodošli pa so tudi ostali. Ena takih 
delavnic je bila izvedena ob svetovnem 
dnevu ledvic. Bila je dobro obiskana, 
sestri Irena in Marjanca, pa sta se izka-
zali strokovno in marljivo.
Društvo tudi redno spremlja vse novite-
te, ki se nanašajo na dializo in dializno 
zdravljenje. 

Monika Pušnik

Društvo ledvičnih bolnikov Sindikalni kotiček
Sindikat delavcev v zdravstveni negi 

Zelo me veseli, da je tudi naša bolniš-
nica dobila svoje glasilo. Zato je prav, 
da v njem zapišemo tudi kaj sindikalnih 
vrstic. Najprej bi opozorila na dve po-
membni razlagi naših vprašanj, ki smo 
jih naslovili na Odbora za razlago Kolek-
tivne pogodbe (KP) in dobili  odgovo-
re, ki jih zdaj usklajujemo z vodstvom 
bolnišnice. 
Na Odbor za razlago KP za javni sek-
tor smo naslovili vprašanje ali medi-
cinskim sestram pripada dodatek za 
izmensko delo tudi v popoldanski in 
nočni izmeni ter kadar dela v izmeni 
12 ur? Odgovor Odbora za razlago KP za 
javni sektor je bil (objavljen tudi v UL 
RS, št. 3/2009), da javnemu uslužben-
cu pripada dodatek za izmensko delo v 
popoldanski in nočni izmeni oz. za red-
no delo v popoldanskem času. Ko javni 
uslužbenci delajo v izmenah po 12 ur, 
so prav tako upravičeni do dodatka za 
izmensko delo opravljeno v nočni iz-
meni in za delo v popoldanskem času v 
dnevni izmeni. 
Naslednje vprašanje se navezuje na 
dodatek za delo v neenakomerno raz-
porejenem delovnem času in odgovor 
istega odbora je (UL RS, št. 3/2009), da 

ta dodatek pripada javnemu uslužben-
cu, ki je na podlagi razporeda delovne-
ga časa dolžan opravljati delo šest oz. 
sedem zaporednih delovnih dni, pri tem 
je šesti ali sedmi dan lahko kateri koli 
dan v tednu. 
Od Odbora za razlago KP zaposlenih v 
zdravstveni negi, pa smo prejeli od-
govor na vprašanje ali je na delovnih 
mestih DMS v anesteziji – E037015 
in DMS operacijska MS – E037010 že 
upoštevan dodatek za IOS? Odgovor je 
bil, da pri navedenih delovnih mestih 
ni vrednotena izpostavljenost pri delu 
v kontroliranem območju IOS in da ta 
dodatek pripada pod pogoji in način kot 
je opredeljen v 38. čl. KPJS.

Skupščina sindikata
Na kratko bi še poročala o skupščini 
sindikata, ki sem se je udeležila 22. 
4. 2009 v Ljubljani. Letos je to bila XV. 
jubilejna, ker naš sindikat praznuje 15 
let delovanja. Poročilo o delu sindikata 
v preteklem letu in načrte za prihodnje 
obdobje, je podala predsednica sindi-
kata ga. Jelka Mlakar. Obetajo se ne-
katere novosti - prenovljena spletna 
stran sindikata, glasilo Človek in pol bo 

v elektronski obliki (mogoče enkrat let-
no v obliki zbornika) z namenom, da se 
prihranijo stroški. Obenem pa se bo več 
finančnih sredstev namenilo solidar-
nostni in pravni pomoči članov. Novost 
bo tudi dosegljivost našega pravnika 
g.Turuk Janeza na terenu. Med gosti je 
bil navzoč tudi predsednik Konfedera-
cije sindikatov javnega sektorja, ki je 
v nagovoru povedal, da so se sindikati 
sestali s predstavniki delodajalcev, ki 
vidijo rešitev gospodarske krize v manj-
šanju plač javnih uslužbencev ali celo 
njihovem odpuščanju. Seveda se sin-
dikati s tem ne strinjajo, ker obstajajo 
tudi druge rešitve, za delodajalce pa so 
seveda v takšni obliki najenostavnej-
še. Gostja, izvršna direktorica Zbornice 
zdravstvene nege ga. Monika Ažman, 
pa je izpostavila nujnost povezovanja 
idej in moči ter enotnost zaposlenih v 
zdravstveni negi. Opozorila je tudi na 
posledice gospodarske krize v EU, ki po-
nekod v Evropi že vpliva na zaposlene v 
zdravstveni negi – zapiranje klinik, od-
puščanje, prebivalstvo brez urejenega 
zdravstvenega zavarovanja, zaposlova-
nje manj izobraženega kadra in s tem 
cenejšega osebja. Po sprejetju sklepov 
skupščine, je bila ta uspešno zaključe-
na.
Na koncu samo še par besed o minu-
lem prazniku delavcev – 1. maju. Zdi se 
mi, da se v tem času recesije vračamo 
več kot 100 let nazaj, ko so se začela 
delavska gibanja proti kapitalističnim 
izkoriščevalcem. Danes ponovno obsta-
jajo težnje po podaljševanju delovnega 
časa, delovne dobe, odpuščanju delav-
cev ali nalaganju čedalje več obveznosti 
obstoječim, selitev industrije v kraje, 
kjer je delovna sila cenejša in brezbriž-
nost do tistih delavcev, ki ostanejo brez 
dela. Ja, še bo treba združevati moči in 
biti solidaren, ker trdih kapitalistov očit-
no ne manjka. Vendar smo vsi ljudje na 
delu iz razloga, da preživimo in živimo. 
Pa ne samo zaradi tega, ker delo krepi 
človeka, pač pa tudi zato, ker imamo še 
kaj ali nekoga s komer živimo. 

Irena Šumenjak

Malo za šalo 

Bujenje
Medicinska sestra je poskušala zbuditi pacienta. 
»Kaj pa delate?«, jo je vprašal doktor, ki je vstopil v bolniško sobo.
»Brezpogojno ga moram zbuditi! Pozabil je vzeti tableto za spanje«. 

Intenzivni oddelek
Kaj je to intenzivni oddelek v bolnišnici?
»To je kraj, kamor optimisti hodijo gledat, ali si še živ, pesimisti pa,
  ali si že umrl«. 

Napoleon
»Imate še vedno ideje, da ste Napoleon?« vpraša psihiater pacienta,
  ki so ga pred meseci spustili iz psihiatrije.
»Ne, sedaj sem pa popolnoma ozdravljen«. 
»Kako pa to, da prejšnji mesec niste prišli na kontrolo?«
»Neke opravke sem imel v Waterlooju.« 

Zbrala Irena Šumenjak



Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Kaj napisati, kako strniti dogodke, ko 
pa so misli polne čudovitih, nepozabnih 
trenutkov, vtisov, besed, dejanj. 
Aprilsko jutro, ura je bila komaj 4.00, a 
že smo se odpeljali iz Ptuja proti itali-
janski meji in naprej do Švice. Avtobus, 
poln do zadnjega sedeža, še malo za-
spani in tihi smo na prvem postajališ-
ču popili kavico, si privoščili domačo 
malico iz našega prtljažnika. Po malici 
še posladek z odličnim pecivom naših 
kolegic, posebej še naše »slaščičarke« 
Katice.
Precej bolj živahni smo nadaljevali pot 
z vmesnimi postanki do Lugana in nato 
cilju prvega dne Luzerna, kjer smo pre-
nočili. 

Da nas čaka lep, topel, sončen dan, 
smo ugotovili takoj po zajtrku. Dan je 
bil namenjen ogledu Züricha, Renskih 
slapov ter vožnji mimo čudovitih jezer, 
obdanih z zasneženimi skalami. Sledila 
je vožnja skozi znameniti tunel Gothard, 
nato večerja v hotelu na nemški strani, 
potem pa »slovenski večer« s pesmijo 
in plesom v jedilnici hotela.
V nedeljo je sledila vožnja proti Bo-
denskemu jezeru, ogled otoka cvetja 
Mainau, kjer so se napasle naše oči, 
predvsem ženskega spola. Še vožnja in 
postanek v Liechensteinu ter Insbrucku, 
kjer smo se sprehodili po starem mest-
nem jedru in si ogledali smučarske ska-
kalnice. 

Seveda se v nekaj stavkih ne da opisati 
vsega doživetega, kajti vsak izmed nas 
je doprinesel kanček prijetnega vzdušja 
in prijeten smeh, ki nam ga manjka v 
našem delovnem okolju. 
Med vožnjo domov smo načrtovali in 
zbirali predloge za naslednje potepa-
nje. 
Na koncu še zahvala vodstvu bolnišni-
ce, delavkam kuhinje in našemu Srečku 
za vso pomoč pri sami organizaciji.

Ana Gašperič

Izlet SZSV Bolnišnice Ptuj
v Švico

Boris Jerenec
10 let delovne dobe

Aleksander Purg, dr. med., spec.
10 let delovne dobe

Milena Ozvatič
20 let delovne dobe

Realizacija programa dela bolnišnice se 
nadaljuje v pozitivnem trendu, saj znaša 
povprečna realizirana utež za obdobje 
januar - april t.l. 1,17, medtem ko znaša 
povprečna utež bolnišnice za april 1,22. 
Za primerjavo, realizirana povprečna 
utež v letu 2008 je znašala 1,06.
Doseganje realizacije storitev, glede na 
načrtovan obseg po oddelkih v bolniš-
nični dejavnosti oz. specialističnih am-
bulantah, je različno in odvisno tudi od 
naravne dinamike izvajanja storitev po 
posameznih mesecih, ki jo narekujejo 
potrebe prebivalstva oziroma sezonski 
vpliv posameznih bolezni in poškodb.

V aprilu je program presegel Oddelek 
internistike, ki je mesečni plan prese-
gel skupaj za 4% (internistika 12 % nad 
planom, internistika enodnevna 29 % 
pod planom, internistika dnevna 11 % 
nad planom). Ta oddelek je v januarju 
realiziral 343,83 uteži, povprečna utež 
pa znaša 1,48. Ob tem je oddelek do-
segel planirano mesečno neakutno ob-
ravnavo 89 % - no.

Oddelek kirurgije je realiziral 348,67 
uteži, s povprečno utežjo 1,66. Kirurgi-
ja skupaj je presegla mesečni plan za 
2 % (artroskopija 46% nad mesečnim 
planom, hernia 4 % nad planom, lapa-
roskopija, holicistektomija 3 % nad me-
sečnim planom, endoproteza kolkov 35 
% nad mesečnim planom, ostala kirur-
gija 95 % plana). Realizacija neakutne 
obravnave je bila 62% - na.

Oddelek ginekologije je realiziral 17-
0,45 uteži, s povprečno utežjo 0,76. 
Ginekologija skupaj je dosegla 94 % 
mesečnega plana (ginekologija 4% nad 
planom, porodi 11% pod planom, abor-
tusi 54 % pod planom, kiretaže 31% 
pod planom …). Število dni neakutne 
obravnave v aprilu je 17 % pod meseč-
nim planom.

Pediatrični oddelek je realiziral 83,49 
uteži, s povprečno utežjo 0,85. Pri tem 
je pediatrija presegla mesečni plan za 7 
%, pri doječih materah je bila realizaci-
ja primerov 1 % nad planom, realizacija 

št. NOD pa 4 % nad planom. Neakutne 
obravnave v aprilu ni bilo.

Okulistika je izvedla skupaj 44 operacij 
sive mrene (28 operacij v sistemu SPP 
in 16 ambulantno v standardu za oku-
listiko). 

Bolnišnica je realizirala skupno 974,62 
uteži, pri akutni obravnavi je presegla 
mesečno planirano realizacijo za 2 %, 
neakutno pa: ZN in PO 57 % - no, PBZ 
pa 78% - no po št. BOD.
Pri ambulantni dejavnosti je realizacija 
točk 9 % nad planom, realizacija obis-
kov pa 13 % pod planom, seveda raz-
lično po posameznih SA.

Marjan Aralica

Realizacija programa za
april 2009

Delovni jubileji, maj 2009 - čestitamo!



Izhaja zadnji delovni dan v mesecu, v poletnih mesecih
(julij in avgust) glasilo ne izhaja. 

Izdajatelj: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča na Ptuju
       Odgovorna oseba: Robert Čeh - direktor • Urednica: Bronja Habjanič

Oblikovanje in realizacija: Altius d.o.o. • Naklada: 300 izvodov


