MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 13
Poraba zdravil in MPM
(medicinsko potrošni
material) od 1.do
21.julij 2015
Poraba
zdravil
je
znašala
242.631,72€ in je pod planom za
46% oz. za 206.868,76€. Od tega so
stroški
bioloških
zdravil
listaA(LZM znašali 4.599,13€ in
sicer v internistiki v znesku
2.190,44€, reanimaciji 1.847,08 in
gin.oddelku 534,61€; lista B skupno
25.602,91€ in sicer v internistiki
21.997,36€
in
COB
očesni
3.605,55€.
Plan porabe je presežen v
ginekologiji (ind.113,0),
ORL
(ind.104,1), fizioterapiji (ind.359,6),
rentgenologiji (ind.118,0),
PBZ
(ind.138,0)), pralnici (ind.110,1) in
čistilni ekipi (ind.137,2). Na vseh
ostalih oddelkih je poraba pod
planom.
Podatki po skupinah kažejo:
- plan porabe zdravil je presežen
na: ginekologiji (ind.118,2),
ORL (ind.145,7), COB gin
(ind.273,8),
reanimaciji
(ind.102,4),
citologiji
(ind.189,0),
rentgenologiji
(ind.165,0), PBZ (ind.152,6) in
čistilni ekipi (ind.931,1), na
vseh ostalih oddelkih so stroški
pod planom. Skupni indeks
zdravil znaša 64,7;
-

-

poraba MPM je nad planom na:
v ginekologiji (ind.121,83),
COB
oče
(ind.151,91),
fizioterapija
(ind.410,54),
RTG(ind.215,5) in pralnici
(ind.136,1) , na vseh ostalih
oddelkih so stroški pod planom.
Skupni indeks MPM znaša
57,04;
poraba pri ostalem materialu je
nad planom na: reanimaciji

Štev.: 680

DATUM : 03.08.2015
(ind.107,05),
infektologiji
(ind.146,3), PBZ (ind.220,4),
prehr.služba (ind.122,09) in
čistilna ekipa (ind.118,68), na
vseh ostalih oddelkih so stroški
pod planom. Skupni indeks
ostalega materiala brez zdravil
in MPM znaša 35,9.

 Stroški strokovnih
izpopolnjevanj za
obdobje januar-junij
2015
Skupaj so stroški strokovnih
izpopolnjevanj v obdobju januarjunij 2015 znašali 72.133,37€ (v
istem obdobju leta 2014 62.082,88€
( ind.109,8)), upoštevajoč donacije
v skupni vrednosti 26.517,05€, pa
se stroški znižajo na 45.616,32€ (v
letu 2014 so znašali stroški z
upoštevanjem donacij 41.272,88€).
Stroški strokovnih izobraževanj so
tako v obdobju januar-junij letos
nad planom za 9,8%, upoštevajoč
donacije pa pod planom za 30,6%.
Plan brez upoštevanja donacij
presegajo kirurgija (ind. 160,9),
okulistika (ind.161,2), pediatrija
(ind.119,1), CIS-COB (ind.119,6),
rentgenologija
(ind.
263,1),
centralni laboratorij (ind. 295,9),
sterilizacija (ind.127,7) in lekarna
(ind.107,1), upoštevajoč donacije pa
plan presegajo kirurgija (ind.114,9),
okulistika
(ind.115,3),
rentgenologija (ind.217,1), centralni
laboratorij (ind. 249,) in zdravniki
specializanti (ind. 109,5).
Služba za zdr.ekonomiko plan in analize:
Edita HORVAT

OBVESTILO
 Okvara
centrale

telefonske

Zaradi
okvare
trdega
diska
telefonske centrale je moteno
delovanje deckt odajnikov po
celotni bolnišnici.
Napaka bo dpravljena predvidoma
v torek 04.08.2015 z dobavo
novega diska.

 Sprememba klica v
zunanje omrežje preko
internih telefonov
Pred vrati je odprtje Urgentnega
centra.
Zaradi vzpostavitve telefonskih linij
v Urgentnem centru je prišlo do
povečanja telefonskih številk v
telefonski centrali. Ker se te
številke začnejo s številko 700 ni
več mogoč klic v zunanjo omrežje s
številko 7.
Klic v zunanje omrežje je mogoč s
številko »0«, kjer
se osebna
številka klicatelja ne prikazuje ali
pa z »*98«, kjer se številka
klicatelja prikazuje, tako da ima
klicani možnost poklicati nazaj.
Hvala za razumevanje
Peter BRENČIČ dip.inž
VODJA TVS

OBVESTILO
Znotraj bolnišničnega kompleksa
imamo zarisana med drugim tudi
parkirišča za invalide, ki jih po
zakonu moramo imeti. Vljudno vas
prosimo, da svojih avtomobilov, ne
parkirate na za to namenjena mesta,
če nimate statusa invalida.
V
nasprotnem primeru bo ukrepalo
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Mestno redarstvo in izstavilo globe
za nepravilno parkiranje.
Jožica VIHER
Splošna služba

 Torek:
zaračunavanje bioloških
zdravil - sejna soba na Upravi
Tajništvo:
Metka Kuhar

MOBILNA ZDRAVSTVENA
NEGA
V Splošni bolnišnici Murska Sobota
že četrto leto uspešno deluje
skupina zaposlenih preko javnih
del. Delujejo pod nazivom mobilna
zdravstvena nega in so v veliko
pomoč oddelkom pri transportu
bolnikov.
Iz priložene tabele je
razvidno koliko transport so
opravili. V primerjavi z enakim
obdobjem lanskega leta se je
skupno število transportov povečalo
za 22 %.
Analizo pripravila Bojana Jerebic,
magistrica zdravstveno-socialnega
managementa.
Metka Lipič Baligač,mag.zdr.nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
362
1814
4.68
26
6

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
"Ena od velikih skrivnosti življenja
je, da je zares kaj vredno le tisto,
kar naredimo za druge."
Lewis Carroll

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila asist. Alenka Premuš
Marušič, mag. farm., spec.

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si:

 Četrtek:
- Sestanek z odgovornimi int.
in krg. odd. in odd. za
perioperativ. med. v zvezi s
kadrom in organizacijo dela na
novem urgentnem centru

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Uvajalni seminar za novo
zaposlene – šola za starše na
Ginekološko porodniškem
oddelku
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