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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 13                             DATUM :  20.07.2015                                          Štev.: 678

OBČINSKO PRIZNANJE TUDI 

ZA SPLOŠNO BOLNIŠNICO 

MURSKA SOBOTA 

 
Mestna občina Murska Sobota je 

praznovala 16. julija svoj občinski 

praznik. Ob tej priložnosti je  v 

četrtek, 16. julija 2015, ob 11. uri, v 

grajski dvorani potekala slavnostna 

seja mestnega sveta. Ob prazniku 

občine in 20. obletnici Mestne 

občine Murska Sobota je zbrane 

goste nagovoril nekdanji predsednik 

Skupščine občine Murska Sobota, 

prvi župan Mestne občine Murska 

Sobota in njen častni občan Andrej 

Gerenčer. 

Na slavnostni seji so bila podeljena 

priznanja Mestne občine Murska 

Sobota, o katerih je mestni svet 

odločil na svoji 6. redni seji, 18. 

junija 2015.  

Plaketo Mestne občine Murska 

Sobota je prejelo Društvo 

upokojencev Bakovci za svoj 

doprinos k napredku in razvoju 

Krajevne skupnosti Bakovci. Preko 

305 aktivnih članov društva se je 

skoraj vso delovno dobo odrekalo 

delu plače v obliki krajevnega 

samoprispevka za različne 

investicije in s tem soustvarjalo 

pogoje za današnje delovanje 

mlajših generacij. 

Zahvalne listine Mestne občine 

Murska Sobota  so prejeli: 

Franc Lukač za svoje aktivno 

sodelovanje z Rokometnim klubom 

Krog in več kot 30-letno 

sodelovanje s klubom iz Monoštra, 

ki je preseglo meje športnih srečanj 

in se razvilo v pristno sodelovanje 

med Krajevno skupnostjo Krog in 

porabskimi Slovenci. 

Splošna bolnišnica Murska Sobota, 

ki je pred dvema letom praznovala 

že 120. obletnico obstoja je močno 

vpeta v lokalno skupnost in celotni 

pomurski prostor.  Predvsem pa je 

nepogrešljivo vpeta v izobraževanje 

zdravstvenih delavcev, sodeluje s 

Srednjo zdravstveno šolo in obema 

medicinskima fakultetama. Ob 

odprtju novega programa 

izobraževanja zdravstvenih 

delavcev na Alma mater Europea 

leta 2011 je dobila naziv Učna 

bolnišnica. 

Erika Fürst, edina še živeča 

Sobočanka, ki je preživela 

holokavst, je ena od ključnih 

informatork in pričevalk o življenju 

prekmurskih Judov, o holokavstu in 

deportacijah ter povojnem življenju 

preživelih Judov. Erika Fürst še 

zmeraj dejavno sodeluje pri 

osveščanju javnosti o holokavstu, še 

posebej mladine. 

V kulturnem programu so nastopili 

udeleženci 22. Mednarodnega 

poletnega glasbenega tabora 

glasbene mladine Slovenije, ki v 

sodelovanju z Zavodom za kulturo, 

turizem in šport Murska Sobota ter 

Glasbeno šolo Murska Sobota že 

tretjič poteka v Murski Soboti. 

 
Vir: Sobotainfo 

 

Zahvalno listino sta v imenu 

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

prevzela strokovni direktor 

prim.asist. Daniel Grabar, 

dr.med.spec.anest.  in pomočnik 

direktorja za poslovne zadeve 

Marjan Maček, univ.dipl.ekon. 

Zahvalna listina je plod dobrega 

dela slehernega zaposlenega v naši 

bolnišnici.  
Vodstvo 

 

REALIZACIJA FIZIČNEGA 

OBSEGA ZA OBDOBJE  

JANUAR - JUNIJ 2015 

 
Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar-junij 2015. 

Upoštevan je še vedno plan, ki 

temelji na predlogu 

prestrukturiranja, ki je bil poslan v 

usklajevanje Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS). 

Predlog je bil z ZZZS tudi usklajen. 

Splošni dogovor za leto 2015 je 

sicer že sprejet, vendar je pogodba z 

ZZZS za leto 2015 šele v pripravi. 

Kljub temu pričakujemo, da bo 

ostal predlog plana nespremenjen. 

Podatki po fakturiranju za obdobje 

januar - junij kažejo sledeče: 

 realiziranih je bilo 9.159 SPP- 

jev po pogodbi z ZZZS  oziroma 

12.522,36 obteženih primerov. 

Sezonski plan primerov je v 

obdobju januar-junij 2015 izpolnjen 

102,6-odstotno, (231 SPP-jev nad 

dogovorjenim planom). Povprečna 

utež je 1,37.  Je višja, kot nam jo 

priznava ZZZS v pogodbi (1,28) ter 

tudi višja kot interno zastavljena 

ciljna utež (1,35).  

 Prospektivni program NI  

dosežen pri naslednjih programih: 

operacija hrbtenice (ind. 93,3), 

odstranitev OSM (ind. 88,0),  

porodi (ind. 91,9) in operacija 

stopala (ind. 40,0) ; 

 Program (NOD) doječih mater 

 je dosežen 61,1-odstotno, program 

sobivanje staršev ob bolnem otroku  

je presežen za 31,9 %; 

 Program PBZ je izpolnjen 92,4- 

odstotno (182 neakutnih BOD-ov 

manjka do izpolnitve plana), 

program negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 107,4-odstotno (255 

neakutnih BOD-ov je nad 

dogovorjenim planom); 

 Program do ZZZS v  
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specialistično ambulantni dejavnosti 

NI  izpolnjen v:  

- internistični spec. amb. 

 (ind. točk 91,5; ind. 

obiskov 95,5), 

- kardiološka amb. (ind. 

točk 98,9; ind. obiskov 

97,6), 

- gastroenterološka amb. 

(ind. točk 98,0; ind. 

obiskov 92,1), 

- tireološki amb. (ind. 

točk 71,2; ind. obiskov 

101,5 - pogoj za plačilo 

celotnega programa je 

85,0 % realizacija točk 

ob 100 % realizaciji 

obiskov),  

- infektološka amb. (ind. 

točk 78,5; ind. obiskov 

78,9),  

- rentgenologija (ind. 

99,3) 

- ultrazvok (ind. 86,3), 

- mamografija (ind. 

97,5). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseženi.  

 

Realizacija storitev v specialistično 

ambulantni dejavnosti je sledeča: 

 

 KRG/ rektoskopija (E0396) 

– ind. 83,5;   

 OČ/ anti VEGF terapija z 

intravitrealno aplikacijo 

zdravila (E0420) – ind. 

53,5. 

 GIN/ diagnostična 

histeroskopija  in 

histeroskopske operacije – 

ind. 84,8; medikamentozni 

splav – ind. 100,0. 

Realizacija 

medikamentoznega splava 

je plačana v celoti ne glede 

na dogovorjen plan. 

 

Izvaja se tudi program zdravljenja 

starostne degeneracijske makule 

(prva in nadaljnja oskrba), vendar 

ker pogodba z ZZZS še ni 

podpisana, te storitve še nimamo v 

ceniku, zaradi česar je (trenutno) še 

ne moremo obračunavati. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah, ki so bile 

prenesene iz akutne bolnišnične 

obravnave 1. 9. 2011, so plani 

izpolnjeni oz. preseženi. 

 

 program CT-ja JE izpolnjen, saj 

je indeks 103,8 oz. 66 preiskav 

je nad planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 104,9), program MR-ja 

JE prav tako presežen, ind. je 

102,6 oz. 78 preiskav nad 

planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 111,3). 

 

V primarni dejavnosti je program v 

ginekološkem dispanzerju izpolnjen 

oz. presežen (ind. 109,3).  Plan 

ginekološkega dispanzerja še vedno 

temelji na lanski pogodbi z ZZZS. 

 

Pri fizioterapiji je indeks realizacije 

uteži glede na plan 116,2, indeks 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, pa je 107,0 in je tako 

obdobni plan izpolnjen oz. celo 

presežen. 

 

Pri fiziatriji je realizacija precej pod 

planom, indeks točk je namreč 53,6,  

indeks primerov pa 59,3.  

 

Indeks realizacije dializ (do ZZZS) 

znaša 105,1  (288 dializ nad 

planom). 

 

Spremljajo se tudi prvi in kontrolni 

pregledi oz. obiski, ker je 

preseganje prvih pregledov s strani 

ZZZS plačano do višine 10% 

preseganja plana. 
 

    
              Izidor Lebar, strokovni 

sodelavec 

                                                                    

Služba za zdravstveno ekonomiko,  

plan in analize 

 
 
 
 
 
 
 
 

PORABA KRVI (KOLIČINSKO 

IN FINANČNO)  

V 1. POLLETJU 2015 

 
Finančna vrednost porabe krvi: 

Skupni stroški krvi so v prvem 

polletju 2015 znašali 258.566,28€. 

Glede na isto obdobje predhodnega 

leta so se stroški krvi v bolnišnici 

zmanjšali in sicer za 4,1%, kar 

vrednostno znaša 10.999,53€.  

V strukturi stroškov krvi ima 

največji delež interni oddelek 

(44,5%), sledita kirurgija z 22,0% 

in odd. za periop. med. z 13,6%. 

Poraba se je glede na isto obdobje v 

2014 povečala v COB-u (ind. 

143,7), na ginekološko-porodnem 

(ind. 104,3), infekcijskem (ind. 

122,7), kirurškem (ind. 104,1), 

ortopedskem (ind. 155,7), PBZ (ind. 

157,7), pljučnem odd. (ind. 123,3) 

in reanimaciji (ind. 117,5). 

Vrednostno je največji prihranek 

(znižanje stroškov) na internem 

oddelku (za 29.857,95€). 

Plan je presežen v COB-u (ind. 

144,2), dializi (ind. 108,2), 

infekcijskem odd. (ind. 145,2), 

kirurškem odd. (ind. 111,2), 

ortopedskem odd. (ind. 178,3), na 

PBZ odd. (ind. 107,1), pljučnem 

odd. (ind. 117,4) in reanimaciji (ind. 

118,3). Na vseh ostalih oddelkih so 

stroški pod planom. Skupni stroški 

so v 2015 nižji od plan za 1,5%, kar 

vrednostno znaša 3.933,72€. 

Količinska poraba krvi: 

V primerjavi z istim obdobjem v 

letu 2014 se je količinska poraba 

krvi v 2015 v bolnišnici zmanjšala 

in sicer za 5,5%. Število bolnikov, 

ki so kri prejeli, se je povečalo za 

6,3%, zaradi česar se je poraba krvi 

na bolnika zmanjšala za 11,0%. 

Torej smo porabili količinsko več 

krvi, kri je prejelo več bolnikov, 

vendar je posamezni bolnik v 

povprečju prejel manj krvi. 

 
Natalija Zrim,univ.dipl.ekon.  

   Vodja službe 

za zdr. ekonomiko, plan in analize 
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JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 19. 

maja 2015 objavljeno javno 

naročilo male vrednosti katerega 

predmet je »Ultrazvočni aparat 

4D« za ginekološko porodni 

oddelek 

Številka razpisa je NMV4151/2015, 

rok za oddajo ponudb pa najpozneje 

do 29. julija 2015 do 10.00 ure. 

 
mag.Andreja Stepanović, univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za javna naročila 

 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
 Ponedeljek: 

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« je 

bil   Mitja Lah, univ. dipl. 

biokemik, tema oddaje  

»Priprava pacienta za odvzem 

krvi«.  

 Četrtek: 
- Udeležba na praznovanju 20-

letnice Mestne občine Murska 

Sobota – strokovni director   

prim. asist. Daniel Grabar, dr. 

med. in PZPZ Marjan Maček, 

univ. dipl. ekon. 

 Petek: 
- Sestanek s štipendisti 

Medicinske fakultete – 

strokovni direktor prim. asist. 

Daniel   Grabar, dr. med. in 

Matevž Ružič, univ. dipl. prav. 

 

 

 
 

 Tajništvo: 

Metka Kuhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             375 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1643 

5,30          4,09 

ŠT. NOVOROJ:                25               

DOJ. MATERE:                                         10             

                     

  

 

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

 

 

Misel  
 

"Roža potrebuje sonce,  

da postane roža.  

Človek potrebuje ljubezen,  

da postane človek." 

(Phil Bosmans) 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Naklada 130 izvodov 
  Prispevki  in delo niso honorirani ! 

Modri dirkač vam je tedensko  
dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si:  
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