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REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA ZA OBDOBJE
JANUAR – OKTOBER 2015

OBISK NA MEDICINSKI
FAKULTETI V OSIJEKU
Vodstvo bolnišnice je obiskalo
dekana in vodstvo Medicinske
fakultete v Osijeku. Namen obiska
je bil proučiti moţnost skupnega
nastopanja oziroma kandidiranja za
sredstva iz mednarodnega programa
Erasmus+.
Naslov projekta je: Prenos znanja in
vrhunskih praks na področju
kardiovaskularnega zdravljenja.
Vodilni partner v projektu bo
Splošna bolnišnica Murska Sobota;
partnerji pa še: Zdravniška zbornica
Slovenije, Inštitut za klinično in
eksperimentalno medicino iz Prage
in Medicinska fakulteta iz Osijeka.

Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar-oktober 2015. V
planih je upoštevano tudi ţe zadnje
prestrukturiranje, za katere nam je
Ministrstvo za zdravje dalo
soglasje.
Podatki po fakturiranju za obdobje
januar - oktober kaţejo sledeče:


realiziranih je bilo 14.883 SPPjev po pogodbi z ZZZS
oziroma 20.278,44 obteţenih
primerov.
Sezonski
plan
primerov je v obdobju januaroktober 2015 izpolnjen 103,6odstotno, (514 SPP-jev nad
dogovorjenim
sezonskim
planom). Povprečna uteţ je
1,36. Je višja, kot nam jo
priznava ZZZS v pogodbi
(1,291), prav je tudi višja kot
interno zastavljena ciljna uteţ
(1,35).



Prospektivni
program
NI
doseţen
pri
naslednjih
programih: porodi (ind. 99,3),
splav (ind. 92,9), hipertrofija
prostate (ind. 97,6), operacija
stopala (ind. 75,2), kir.
zdravljenje rakavih bolezni
(ind. 98,5) in zdravljenje
moţganske kapi (ind. 47,3);

Dekan Medicinske fakultete v
Osijeku prof. Aleksander Včev je z
veseljem sprejel partnerstvo v
projektu.
Prav tako so uspešno potekali
razgovori o habilitaciji naših
zdravstvenih delavcev na osiješki
medicinski fakulteti, in o izvajanju
vaj osijeških študentov medicinske
fakultete v naši bolnišnici; prav
tako o moţnostih vpisa na doktorski
študij naših zdravnikov in sester na
Medicinski fakulteti v Osijeku.
V kolikor bo rešen problem
licenciranja hrvaških zdravnikov v
Republiki Sloveniji bi v naši
bolnišnici obdobno lahko delalo 3 –
5 specialistov različnih strok – ker
je kriza z zdravniškim kadrom na

Hrvaškem
Sloveniji.

manjša
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Na poti domov so nam gostitelji
razkazali še Kopački rit in
katedralo v Đakovu, kjer nas je
sprejel tudi gospod nadškof
Marin Srakić.
Bojan Korošec, dr. med., spec. int.
Direktor





Program (NOD) doječih mater
je
doseţen
57,7-odstotno,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku je preseţen za
27,3 %;
Program PBZ je izpolnjen
104,3-odstotno (168 neakutnih
BOD-ov je nad obdobnim
planom),
program

negovalnega odseka pa je
izpolnjen 107,7-odstotno (422
neakutnih BOD-ov je nad
dogovorjenim planom);


Program
do
ZZZS
v
specialistično
ambulantni
dejavnosti NI izpolnjen v:
- kardiološka amb. (ind.
točk 94,0; ind. obiskov
90,0),
- tireološki amb. (ind.
točk 63,8; ind. obiskov
124,8 - pogoj za
plačilo
celotnega
programa je 85,0%
realizacija točk ob
100%
realizaciji
obiskov),
- infektološka amb. (ind.
točk 89,9; ind. obiskov
90,0),
- pediatrične ambulante
(ind. točk 94,6; ind.
obiskov 94,3),
- rentgenologija
(ind.
99,3)
- ultrazvok (ind. 90,2),
- mamografija
(ind.
94,2).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseţeni.
V
okviru
specialističnih
ambulantnih
storitev
so
dogovorjeni trije novi programi
in sicer: operacije na oţilju,
poligrafija spanja na domu ter anti
VEGF terapija (prva in nadaljna).
Realizacija storitev v specialistično
ambulantni dejavnosti je sledeča:


KRG/ rektoskopija (E0396)
– ind. 79,0;
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OČ/ operacije sive mrene –
ind. 96,5 (manjka 35
primerov do obdobnega
plana);
anti VEGF
terapija z intravitrealno
aplikacijo zdravila (E0420)
– ind. 83,2.
GIN/
diagnostična
histeroskopija
in
histeroskopske operacije –
ind. 86,9; medikamentozni
splav – ind. 97,5.

Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah, ki so bile
prenesene iz akutne bolnišnične
obravnave 1. 9. 2011, so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.


program CT-ja JE izpolnjen,
saj je indeks 105,6 oz. 164
preiskav je nad planom (v
primerjavi
z
realizacijo
lanskega obdobja je indeks
106,4), program MR-ja JE prav
tako preseţen, ind. je 100,4 oz.
19 preiskav je nad planom (v
primerjavi
z
realizacijo
lanskega obdobja je indeks
116,1).

V primarni dejavnosti je program v
ginekološkem
dispanzerju
izpolnjen (ind. 115,00).
Plan
ginekološkega dispanzerja temelji
na podpisani novi pogodbi z ZZZS
za leto 2015.
Pri
fizioterapiji
je
indeks
realizacije uteţi glede na plan
112,7, indeks primerov, ki je pogoj
za plačilo programa, pa je 103,1 in
je tako obdobni plan izpolnjen oz.
preseţen.
Pri fiziatriji je realizacija pod
planom, indeks točk je namreč
57,4, indeks primerov pa 94,7.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 109,2 (828 dializ je nad
planom). Realizacija dializ je
plačana v celoti ne glede na
dogovorjeni plan.
Izidor Lebar, strokovni sodelavec
Služba za zdravstveno ekonomiko,
plan in analize

KATEGORIZACIJA
ZAHTEVNOSTI
BOLNIŠNIČNE
ZDRAVSTVENE NEGE
Dne 5.11.2015 sem se udeleţila
sestanka Stalne delovne skupine za
Slovensko
kategorizacijo
zahtevnosti bolnišnične zdravstvene
nege.
Kategorizacija je projekt, ki zahteva
stalno in sistematično delo. Vendar
pa izvajalcem zdravstvene nege ne
prinaša samo novih delovnih
obveznosti,
ampak
je
tudi
verodostojno orodje za ugotavljanje
in
določanje
kadrovskih
normativov, ki jih za področje
bolnišnične
zdravstvene
nege
potrebujemo za kakovostno in
varno izvajanje dela.
Na seji so bili predstavljeni tudi
kadrovski normativi v enotah
intenzivnih terapij. Strateški svet pri
Ministrstvu za Zdravje je potrdil
predlagane kadrovske standarde in
normative z dopolnjenim področjem
za enote intenzivnih terapij, ki se
vključujejo v Modro knjigo
standardov in normativov v
zdravstveni in babiški negi in
oskrbi, pri čemer se predlagani
standardi in normativi nanašajo na
75% zasedenost postelj v intenzivni
terapiji.
Podatke o kategorizaciji na drţavni
ravni zbira in analizira odgovorna
oseba Stalne delovne skupine
RSKZN za SKZBZN. Skupno letno
poročilo
prejmejo
tudi
vse
pomočnice direktorja za področje
zdravstvene
nege.
Poročanje
omogoča
(če
je
natančno)
objektivno
primerjavo
med
ustanovami in uporabo podatkov za
ugotavljanje potreb po izvajalcih
zdravstvene nege v bolnišničnem
okolju tudi na drţavni ravni.
Jasna Meško, dipl. m. s.
Interni oddelek

MOŢGANSKA KAP-IZZIV
PRIHODNOSTI
V petek 13.11.2015 je v DOSOR-ju

v Radencih potekalo strokovno
izobraţevanje v sklopu DOSORjevih strokovnih dnevov na temo
MOŢGANSKA
KAPIZZIV
PRIHODNOSTI, katerega sva se
udeleţila tudi sodelavca iz internega
oddelka Boštjan Balaţic in Damjan
Veindorfer. Različni strokovnjaki
na nevrološkem področju, na čelu z
našo sodelavko Dominiko Novak
Pihler dr. med., spec. nevrologije je
predstavilo
različne
dejavnike
tveganja za razvoj nastanka
moţganske kapi, ter nazorno
predstavilo kako pomembno je
pravočasno opaţanje simptomov in
pravočasen prihod v bolnišnico, saj
je od tega je odvisen potek
zdravljenja in kakovost nadaljnjega
ţivljenja. Da bi se uspešnost
zdravljenja in preprečevanja hujših
posledic moţganske kapi izboljšala,
deluje od lanskega leta projekt
TeleKap, v katero spada 10
bolnišnic v Sloveniji, med drugimi
tudi naša bolnišnica. Da projekt
TeleKap deluje uspešno, kaţe
izrazito povečano število uspešnih
tromboliz. Po uspešni diskusiji, smo
za zaključek druţenje popestrili z
vrhunskimi dobrotami iz njihove
kuhinje.
Balažic Boštjan, ZT,
Interni oddelek

ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA
NEJCA
V ţivljenju včasih preredko
pogledamo okrog sebe, morda kdo
potrebuje našo bliţino, a se prehitro
obrnemo vstran. Ţe majhen korak
pa
lahko
nekomu
spremeni
ţivljenje.
S skromno gesto, ki ji lahko
pripomore vsak, se bo pomagalo
desetletnemu Nejcu, ki se ţe od
rojstva bojuje s cerebralno paralizo.
Ob močni volji in vztrajnem
obiskovanju bolnišnic in terapij je
Nejčev napredek velik, ni pa dovolj
za samostojnost, ki bi Nejcu
omogočila vsakodnevna opravila in
dejavnosti, ki jih ima rad.
Po posvetu z zdravniki iz ZDA, ki
so Nejcu priporočali operacijo SDR,
se mu odpirajo nove moţnosti in
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uresničitev sanj, ki jih ţe dolgo
sanja.
ZATO
VAS
VABIM,
DA
SKUPAJ Z NAMI ZBIRATE
ZAMAŠKE.
Zamaški so lahko od sokov, vode,
mleka, tekočih jogurtov, pralnih
praškov, tekočih detergentov, čistil,
mehčalcev... oz. vse tiste, ki imajo
oznako PP ali PE (znak za
reciklaţo).
Vsak zamašek bo pomagal Nejcu na
poti k boljšemu ţivljenju, v naravi
pa bo en odpadek manj.
Zamaški se bodo zbirali v prozorne
PVC vrečke po oddelkih, kjer se
zbirajo plastenke. Čistilna sluţba jih
bo
transportirala
v
skupno
odlagališče, to je v kletnih
prostorih, kjer se izvaja dezinfekcija
v komori.
Za pomoč in podporo pri zbiranju
zamaškov se Vam ţe vnaprej
zahvaljujemo.

ZGODILO SE BO - ta teden





Mateja z družino

Mateja
Barbarič
je
naša
sodelavka,
diplomirana
medicinska sestra na Kirurškem
oddelku.
ZGODILO SE JE - prejšnji
teden







Torek :
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Vročinski
krči« predavala je Violeta
Koceska, dr. med.
- Predavanje za pripravnike
zdravstvene nege
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike –
Postopki odpiranja dihalne poti
predaval je Peter Strašek, dr.
med.
Sreda:
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Mobing na delovnem mestu«
predavala je Majda Kerčmar,
dipl. m. s.
Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
Marta Zebič Šinkovec ,dr.
med., spec. radiolog, tema
oddaje »Bolezni dojk«
Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Tipna masa
v trebuhu« predavala bo
Gabriela Cavalcanti Peixoto,
dr. med. (predavalnica na
Otroškem odd.)
- Predavanje za pripravnike
zdravstvene nege (šola za
starše Gin. - porod. odd.)
- Seminar, nujna stanja za
zdravnike pripravnike –
Intubacija s hitrim zaporedjem
postopkov v predbolnišničnem
okolju, kapnometrija v
predbolnišničnem okolju,
ukrepanje pri dušenju, predaval
bo Aleksander Gönter , dr. med.
(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka)
Sreda:
- Interno strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Temeljni postopki oţivljanja –
obvezne vsebine (TPO)
teoretični in praktični del«,
predavala bosta mag. Marija
Zrim, dipl. m. s. in Ludvik
Vogrinčič, dipl. zn. (v prostoru
simulacijskega centra na
novem Urgentnem centru)

Misel
"Če si nekaj dovolj močno želimo,
to lahko dosežemo.
Toda če si dovolimo,
da nam vzamejo pogum, je to dokaz,
da naša zelja ni bila dovolj velika."
(Dorothy Sayers)

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

Tajništvo:
Darja Cigut

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
385
2014
4,73
16
26

Branko Temlin
Splošna služba
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