MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
VESELI DECEMBER NA
OTROŠKEM ODDELKU

DATUM : 28.12.2015
predstavo. Zahvala gre tudi vodstvu
bolnišnice, ki se je odzvalo
povabilu ter nam sploh omogočilo
dogodek.
Jožef Sever, dipl. ZN
Otroški oddelek

BOŢIČ V BOLNIŠNICI

Priprave na najlepši čas v letu se na
Otroškem oddelku začnejo ţe
zgodaj, saj otroci izdelujejo
novoletne voščilnice.
V letošnjem letu je bilo na
Otroškem
oddelku
pestro
predpraznično
in
praznično
dogajanje. Vsako leto je vse več
takšnih, ki se spomnijo na
najmlajše, ki morajo preţiveti
praznike v bolnišnici. V zadnjem
tednu ni bilo dneva, da nas ne bi
kdo obiskal in presenetil ter
obdaril.
Zdaj ţe tradicionalno so nas
obiskali otroci OŠ Beltinci, ki so
pripravili glasbeno - plesno
obarvan program, seveda so še na
koncu obdarili otroke. Poseben
nastop
so
pripravili
tudi
predstavniki
Evangeličanske
cerkve, ki so zapeli boţične pesmi,
pripovedovali boţične zgodbe, ter
na koncu prav tako obdarili vse
otroke na oddelku.
Veselo je bilo tudi, ko je nastopila
znana prekmurska pevka Tjaša
Cigut in tako polepšala bolnišnični
dopoldan. Obdarili so nas tudi člani
podmladka Rotary kluba iz
Martjancev. Tudi v letošnjem
prazničnem decembru nas je
obiskal Dedek Mraz, ter otrokom
pričaral
novoletno
vzdušje.
Dogajanje so popestrili otroci OŠ
Bakovci, ki so nam pripravili
zanimivo glasbeno - plesno

Prihajajo praznični dnevi, vendar
marsikdo te predpraznične dni
preţivi v bolnišnici. Da bi
pacientom in zaposlenim, ki
ostajajo v teh trenutkih v bolnišnici
pričarali
vsaj
nekaj
predprazničnega
vzdušja
prihajajočih praznikov, vsako leto
dijaki Srednje zdravstvene šole s
svojimi
boţičnimi
pesmimi
prinesejo in popestrijo vzdušje na
oddelkih bolnišnice. Tako je bilo
tudi letos, ko so v sredo dne 23.
decembra
bolnišnico s svojim
boţičnim petjem obiskali dijaki s
svojim
mentorjem
Edvardom
Jakšičem.

Štev.: 701
Na Boţič, 25. decembra je naša
bolnike v bolnišnici obiskal
Boţiček s spremstvom, z njim so
prišli pevci iz KUD Štefan Kühar
Bratonci, člani Turističnega društva
Bratonci, mladi muzikanti
in
mlade prostovoljke. Pod vodstvom
gospe Gene Virag ţe sedemnajsto
leto zapored prihajajo na oddelke,
med bolnike in jim z boţičnimi
pesmimi in z darilom, za katerega
vedno poskrbi gospa Gena Virag s
svojimi ročnimi spretnostmi in s
pomočjo sponzorjev polepšajo
boţične praznike. Posebej ganjeni
so vedno bolniki, ki so priklenjeni
na bolniške postelje.

Pridruţila sva se jim z
direktorjem, obiskali smo vse
oddelke v bolnišnici. Občutki in
utrinki so zares boţični! Vsi ti
pevci,
muzikanti,
mlade
prostovoljke in gospa Gena
boţični
popoldan
namesto
svojim druţinam podarijo našim
bolnikom. Vendar pa, ko vidijo
veselje, radost in solze v očeh
trpečih ljudi, ki so jih osrečili, je
vse poplačano. In nenazadnje;
ravno to, osrečevati ljudi je
smisel in sporočilo Boţiča.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Metka Lipič Baligač,mag.zdrav.nege
Pomočnica direktorja za področje ZN
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Poraba zdravil in MPM
(medicinsko potrošni material)
od 1.do 21.decembra 2015
Poraba
zdravil
je
znašala
467.122,72€ in je nad planom za
1,8% oz. za 8.307,49€. Od tega so
stroški
bioloških
zdravil
listaA(LZM znašali 19.067,27€ in
sicer v internistiki v znesku
2.706,97€,
urološki
amb.
16.358,30€; lista B skupno
62.454,49€ in sicer v internistiki
51.733,96€ in COB očesni
10.720,53€.
- Plan porabe je preseţen v
internistiki (ind.109,3), urg.centru (

urg.center (ind.159,9), COB oče
(ind.598,7),
fizioterapiji
(ind.221,49),
sterilizaciji
(ind.106,7),
COB
skupaj
(ind.119,3),
reanimaciji
(ind.103,5), RTG (ind.168,6), PBZ
(ind.134,7) in pralnici (ind.128,9) ,
na vseh ostalih oddelkih so stroški
pod planom. Skupni indeks MPM
znaša 85,4

-

poraba pri ostalem materialu je
nad planom na: internistiki
(ind.105,1), dializi (ind.112,05),
pulmologiji (ind.114,0), urg.center
(ind.552,6), okulistiki (ind.104,4),
fizioterapiji (ind.407,7),
REA
(ind.144,7),
infektologiji
(ind.132,6), patohistologiji (ind.
540,4), RTG (ind.355,2), centr.lab.
(ind.102,78), PBZ (ind.297,4),
prehr.sl.(ind.149,5) in pralnici
(ind.117,6),
na vseh ostalih
oddelkih so stroški pod planom.
Skupni indeks ostalega materiala
brez zdravil in MPM znaša 115,0.
Služba za zdr.ekonomiko plan in analize:
Edita Horvat

ind.122,8), okulistiki (ind.134,6),
COB oče (ind.108,8), fizioterapija
(ind.226,5),
infektologija
(ind.104,9),
patohist.
(ind.118,0),RTG
(ind.277,7),
centr.lab.
(ind.102,1),
PBZ
(ind.199,8), pralnici (ind.114,2), in
prehr.sl. (ind. 103,7), na vseh
ostalih oddelkih so stroški pod
planom.
Podatki po skupinah kaţejo:
- plan porabe zdravil je preseţen
na:
internistiki (ind.115,0),
kirurgiji
(ind.114,8),okulistiki
(ind.144,2), sterilizaciji (ind.126,9),
COB krg (ind.122,2), infektologiji
(ind.103,2), citologiji (ind.134,3),
patohist.
(ind.137,2),
RTG
(ind.128,1),
PBZ
(ind.227,7),
vzdrţ. (ind.4.944,3) in čistilna
ekipa (ind.599,5) , na vseh ostalih
oddelkih so stroški pod planom.
Skupni indeks zdravil znaša 98,4;
-

poraba MPM je nad planom na:

12. SEJE SVETA ZAVODA
12. seja sveta zavoda je bila
10.12.2015.
K tč.1 Potrditev zapisnika 11. redne
seje ter 11. in 12. korespondenčne
seje
Zapisniki 11. redne seje ter 11. in
12 korespondenčne seje so bili
soglasno sprejeti.
K tč. 2
Pogodbeno delo
zdravnikov
Direktor
Bojan
Korošec
je
uvodoma podal obrazloţitev glede
sklepanja pogodb o pogodbenem
delu z zdravniki od drugod in tudi z
zaposlenimi, če ţelimo izvesti
program, ki ga imamo odobrenega
s strani zavarovalnice. Izpostavil je
predvsem vzroke, zakaj sta na
današnjo sejo povabljena davčni
svetovalec Darko Končan in
odvetnica Mateja Verstovšek. V
naši bolnišnici smo imeli davčni
inšpekcijski nadzor, kjer so bile
ugotovljene z vidika davčnega
organa nekatere napake. Ţelimo

ugotoviti, kako delati v bodoče, saj
tudi v slovenskem prostoru ni istih
stališč.
Darko Končan, davčni svetovalec,
je predstavil probleme, ki jih imajo
bolnišnice ob prihodu davčnih
inšpektorjev v zvezi s pogodbenim
delom zdravnikov. To je v
slovenskem prostoru zelo velik
problem in bi ga morala
obravnavati vlada, saj pri sklepanju
pogodb o pogodbenem delu
nastaja dvojno obdavčenje.
Mateja Verstovšek je najprej
predstavila zakonodajo s tega
področja. Povedala je, da so se
nekatere bolnišnice odločile, da
zaradi negotovosti, ki je nastala po
davčnih nadzorih, ne bodo več
sklepale podjemnih pogodb z
namenom, da naj se vlada začne
zavedati, da z obstoječimi kadri
programa, ki ga imajo bolnišnice,
ne bo mogoče izvesti. V
nadaljevanju je še izpostavila
razlike pri sklepanju podjemnih
pogodb za izvedbo storitev z
zunanjimi in notranjimi izvajalci
ter pravnimi osebami oz. s.p-ji in
fizičnimi osebami.
Matevţ Ruţič pravnik bolnišnice
je predstavil sklepanje pogodb pri
nas v bolnišnici. V glavnem imamo
sklenjene podjemne pogodbe z
zunanjimi izvajalci in fizičnimi
osebami
razen
enega
koncesionarja.
Z
lastnimi
zaposlenimi imamo sklenjene
podjemne pogodbe za izvedbe
trţne dejavnosti. Glede na izkušnjo
z zadnjim davčnim nadzorom
obstaja
določena
negotovost,
čeprav vsako leto poročamo o
številu pogodb in plačilu po
podjemnih pogodbah.
Marjan Maček, poslovni direktor je
poudaril, da če nimamo zunanjih
sodelavcev ni razvoja, ni napredka.
Vedno je pa na prvem mestu to, da
se program, ki ga imamo
odobrenega, mora izvesti.
Bojan Korošec, direktor, je
povedal, da je velik problem izvesti
program z zaposlenimi. V tem
trenutku, če ne bomo imeli
zunanjih sodelavcev lahko dva
oddelka zapremo. Na vse mogoče
načine poskušamo problem rešiti.
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Zaprosili smo tudi razgovor z
ministrico, da bi ji ta problem
predstavili, vendar odgovora še
nismo dobili.
V razpravi je Darja Viţintin članica
sveta zavoda povedala, da je to ţe
dolgotrajen
problem.
Ţe
v
preteklosti se je to dogajalo, ko si
moral dokazovati, da zaposlenih ni
dovolj in da jih ne moreš na razpisu
dobiti. Osebno ni za to, da se ne
dela z zunanjimi sodelavci, saj bi
bila to katastrofa za izvedbo
programa. Najprej se moramo
dogovoriti za realizacijo programa.
V mislih je potrebno imeti vedno,
kako argumentirati situacijo, da
zakon o zdravstveni dejavnosti to
omogoča.
Ivan Tibaut, član sveta zavoda je
povedal, da je potrebno program v
celoti realizirati, je pa ţe dalj časa
kadrovski problem zdravnikov.
Podpira, da naj ostanejo pogodbe v
takšni obliki, kot so sklenjene.
Marko Virag, predsednik sveta
zavoda je povedal, da je potrebno
nuditi podporo vodstvu bolnišnice
glede te problematike in da bo po
svojih
močeh
poskušal
to
problematiko prenesti naprej.
V razpravi so se vsi člani strinjali,
da je potrebno na tem področju
nekaj narediti. V mislih je potrebno
imeti, kaj se zgodi bolnikom, če ne
bomo
sklepali
pogodb.
Na
ministrstvu je potrebno doseči
jasno stališče, da se bodo lahko te
pogodbe sklepale do takrat, ko bo
na trgu zadosti kadra.
Soglasno s 7 glasovi za je bil
sprejet naslednji
sklep: Svet zavoda soglaša, da se
zaradi
nemotenega
izvajanja
zdravstvene dejavnosti še naprej
sklepajo podjemne pogodbe pod
pogoji iz zakona o zdravstveni
dejavnosti, vlado pa je potrebno
seznaniti z navedeno problematiko.
K tč. 3 Obravnava poročila o
poslovanju januar-oktober 2015
Poslovanje
bolnišnice
januaroktober 2015 je predstavil direktor
Bojan Korošec. Izpostavil je
predvsem; prihodki so 97.000
evrov višji nad odhodki. Upamo,
da bomo leto zaključili z
pozitivnim rezultatom. V zadnjem

obdobju kaţe na to, da bomo dani
program izpolnili. Naknadno smo
bili obveščeni, da bo zavarovalnica
plačala program pri izvajanju
določenih dejavnosti v višini 120 %
realizacije, gre predvsem za
operativne posege in določene
specialistične ambulante. Še vedno
je problem likvidnosti. Stremimo,
da bi čimbolj realizirali program in
uspeli doseči čim več, kar nam je
bilo dodatno dodeljeno.
Razprava:
V razpravi je Darja Viţintin
povedala, da jo veseli, da je rezultat
pozitiven, pojavlja pa se vprašanje
glede na doseganja programa tam,
kjer še ni doseţen in plačilo
programa, ki je preseţen.
Odgovor je podal Marjan Maček in
povedal, da se je vodstvo sestalo s
posameznimi predstojniki. Manjša
nejevolja je bila tam, kjer smo
izvajanje
programa
najprej
zaustavili, potem pa čez nekaj dni
spet povedali, da ga bomo dobili
plačanega in naj se naprej izvaja.
Ivan Tibaut je povedal, da
območna enota ZZZS in bolnišnica
dobro sodelujeta in da se je tudi
uskladilo prestrukturiranje, kar se
kaţe tudi pri dobrem izvajanju
programa.
Soglasno s 7 glasovi ZA je bil
sprejet naslednji
sklep: Člani sveta zavoda so se
seznanili
z
informacijo
o
poslovanju
bolnišnice
januaroktober 2015
in poročilo
potrjujejo.
K tč. 4 Čakalne dobe
Člani sveta zavoda so se seznanili
s čakalnimi dobami in številom
čakajočih. Čakalne dobe so bile
predstavljene tako, kot je bilo
dogovorjeno na prejšnji seji sveta
zavoda.
Soglasno z 7 glasovi ZA je bil
sprejet naslednji
sklep: Člani sveta zavoda so se
seznanili s čakalnimi dobami in
številom čakajočih.

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
21. decembra 2015 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Sistem za
termoablacijo varikoznih ven
spodnjih okončin s potrošnim
materialom«. Številka razpisa je
NMV8114/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 19.
januarja 2016 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
22. decembra 2015 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Nakup
Microsost Windows Server
CAL
Government
licenc«.
Številka
razpisa
je
NMV81136/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 28.
decembra 2015 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
24. decembra 2015 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Aparat za
preprečevanje globoke venske
tromboze
s
potrošnim
materialom«. Številka razpisa je
NMV8209/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 26.
januarja 2016 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
24. decembra 2015 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Črpalka za
tumescentno
anestezijo
s
pnevmatskim noţnim stikalom«.
Številka
razpisa
je
NMV8210/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 28.
januarja 2016 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

Predsednik sveta zavoda
Marko VIRAG
Zapisala:
Jožica Viher
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ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Obisk Dedka mraza
Otroškem oddelku

na

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

 Sreda:
- Pevski zbor dijakov Srednje
zdravstvene šole

 Petek:

- Boţič

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gost
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Bojan Korošec, dr. med.,
spec. int., direktor, tema oddaje
»Bolnišnica ob koncu leta«

 Petek:
- Novo leto
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.
404
1769
4,10
11
29

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
Bogat ni tisti, ki veliko ima,
temveč tisti, ki veliko da.
“internet”
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