MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
ZAPISNIK 15. SEJE SVETA
ZAVODA
15. seja sveta zavoda je bila
8.6.2016 z naslednjim
DNEVNIM REDOM
1. Potrditev zapisnika 14. seje
2. Obravnava poročila o
poslovanju 1-4
3. Poslovnik o delu zavoda
4. Soglasje za delo pri
drugem delodajalcu
5. Ocene delovne uspešnosti
vodstva zavoda
6. Čakalne dobe
7. Obravnava
posebnega
programa
zdravstvenih
storitev za skrajševanje
čakalnih dob
8. Razno
Pod točko 1 je bil potrjen zapisnik
14. seje.
K tč. 2
Obravnava poročila o
poslovanju za obdobje 1-4
Poročilo o poslovanju za obdobje
januar april je predstavil direktor
Bojan Korošec.
Prihodki v
obdobju januar-april 2016 znašajo
16.071.788 EUR in so višji za
dobre štiri odstotke od enakega
obdobja lanskega leta. Odhodki pa
znašajo 16.165.122 EUR in so v
primerjavi z enakim obdobjem
lanskega leta višji za dobrih devet
odstotkov in tudi višji od planiranih
vrednosti. Tako znaša presežek
odhodkov
nad
prihodki
v
obravnavanem obdobju 93.334
EUR. Dosežena utež v primerjavi s
preteklim letom se je dvignila za
4,4 % in znaša za obdobje januarapril 2016 1,41 to pa zaradi
obravnave zahtevnejših pacientov,
uvajanja novejših diagnostičnih
postopkov,
zaradi
česar
se
posledično povišuje na določenih
področjih tudi poraba zdravil in
zdravstvenega materiala.
V nadaljevanju je poslovni direktor
Maček še podrobneje predstavil

DATUM : 13.06.2016
poslovanje za obdobje januar- april
2016 in predstavil predvsem
stroške kjer so le-ti najbolj povišali
in tudi vzroke zaradi povišanja.
Razprava:
V razpravi so sodelovali člani sveta
g. Tibaut, ga. Vižintin, g. Virag.
Predvsem so poudarili, da se je
potrebno zavzemati, da bo program
izpolnjen v planiranem obsegu in
odobren s strani ZZZS oz.
presežen.
Sklep k točki 2 dnevnega reda:
Člani sveta zavoda so se seznanili s
poslovanjem v obdobju januar-april
2016.
Sklep soglasno sprejet s 7 glasovi
ZA.
K tč. 3 Poslovnik o delu zavoda
Predlog poslovnika o delu sveta
zavoda je predstavil pravnik Ružič.
Razprava:
V razpravi so sodelovali člani sveta
zavoda Brenčič, Vižantin in Virag
in podali predloge za dopolnitev
predloga poslovnika.
Sklep k točki 3 dnevnega reda:
Pripravi naj se čistopis predloga
poslovnika, upoštevaje v razpravi
podane predloge, ki ga bo svet
zavoda obravnaval na naslednji
seji.
Sklep soglasno sprejet s 7 glasovi
ZA.
K tč. 4 Soglasja za delo pri drugem
delodajalcu
G. Ružič je predstavil izdajo
soglasij za delo pri drugem
delodajalcu
po
podjemnih
pogodbah za naša zaposlena
delavca, Pušenjak Nino dipl.m.s. in
Mitjo Štermana, dr.med.,spec.oft.,
ki bosta opravljala zdravstvene
storitve pri drugem JZZ oz. pri
drugi pravni ali fizični osebi, ki
opravlja zdravstveno dejavnost.
Sklep k 4 točki dnevnega reda:
Svet zavoda izda zdravstvenima
delavcema, ki sta zaposlena v
Splošni bolnišnici M. Sobota
soglasje
za
opravljanje

Štev.: 725
zdravstvenih storitev pri drugih
javnih zdravstvenih zavodih oz.
pravnih ali fizičnih osebah na
podlagi predloženih vlog in pod
pogojem, da so pri tem upoštevana
določila zakonodaje, ki določajo
mesečne omejitve delovnega časa.
Sklep soglasno sprejet s 7 glasovi
ZA.
K tč. 5 Ocene delovne uspešnosti
vodstva zavoda
Obrazložitev je podal g. Ružič.
Na podlagi določb Pravilnika o
merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev oseb javnega
prava s področja zdravstva in
določb Uredbe o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne
razrede se je predlagalo, da sveta
zavoda določi delovne uspešnosti
direktorju, strokovnemu direktorju,
pomočnici direktorja za področje
zdravstvene nega in pomočniku
direktorja za poslovne zadeve.
Sklep k točki 5 dnevnega reda:
Svet zavoda je podal odlične ocene
direktorju, strokovnemu direktorju,
pomočnici direktorja za področje
zdravstvene nege in pomočniku
direktorja za poslovne zadeve v
skladu z vnaprej določenimi merili.
K tč. 6 Čakalne dobe
Poročilo o čakalnih dobah za prvih
pet mesecev leta 2016 je podala
Darija Števančec koordinatorka za
čakalne dobe in izpostavila tiste,
kjer so se čakalne dobe podaljšale
glede
na
prejšnje
obdobje
poročanja.
Sklep k 6 točki dnevnega reda:
Svet zavoda se je seznanil s
čakalnimi dobami in številom
čakajočih za prve 3 mesece leta
2016.
Sklep soglasno sprejet s 7 glasovi
ZA.
K tč. 7 Obravnava posebnega
programa zdravstvenih storitev za
skrajševanje čakalnih dob
Obrazložitev posebnega programa
zdravstvenih
storitev
za
1

skrajševanje čakalnih dob sta
podala direktor in poslovni
direktor.
Bolnišnica Murska Sobota je s
svojo vlogo kandidirala pri
programih zdravstvenih storitev iz
ortopedije in žilne kirurgije. Z
razdelitvijo enkratnih programov
po izvajalcih z dne 30.5.2016 je SB
Murska Sobota pridobila 80
operacij artroplastike kolena, 20
operacij na hrbtenici in 30 operacij
na perifernem ožilju (operacije na
ožilju - arterije).
V razpravi so sodelovali člani sveta
zavoda Tibaut, Vižintin, Virag.
Sklep k 7 točki dnevnega reda:
Svet zavoda Splošne bolnišnice
Murska Sobota je na 15. redni seji
dne 8.6.2016 obravnaval in odobril
dodatni program zdravstvenih
storitev iz naslova zmanjševanja
čakalnih dob in števila čakajočih
pacientov, za naslednje storitve:
- posegi in operacije na hrbtenici –
20 operacij,
- artroplastika kolena – 80 operacij,
- drugi posegi na perifernem ožilju
– 30 primerov,
- operacije raka prostate, ledvic in
mehurja – do 30 operacij,
ki jih bodo izvajali tudi lastni
zaposleni v obdobju do 1.11.2016
na podlagi podjemnih pogodb
izven rednega delovnega časa in
pod pogoji iz II. točke Sklepa o
posebnih programih št. 1001138/2015/1.
Sklep soglasno sprejet s 7 glasovi
ZA
K tč. 8 Razno
 Gospa Vižintin vprašala za
termine glede sklica sej sveta
zavoda. Odgovor podal g. Maček in
povedal, da bi naj naslednja seja
bila med 5 in 10 avgustom.
 Gospod Tibaut je člane
sveta zavoda in ostale seznanil s
prošnjo, območnega sveta ZZZS,
da bi bili prisotni na eni od
naslednjih sej sveta zavoda.
Predsednik sveta zavoda
Marko Virag
Zapisala:
Jožica Viher

11. slovenski oftalmološki
kongres z mednarodno udeležbo
– program za medicinske sestre

V petek, 10.6.2016
smo se
medicinske sestre in zdravstveni
tehnik, ki delamo z očesnimi
pacienti iz očesnega, ORL odd in
CIS
udeležili 11. Slovenskega
oftalmološkega
kongresa
v
Portorožu.
Poslušali smo predavanja na temo:
anatomija očesa, redki očesni raki,
endokrina
orbitopatija, zgodnja
fizioterapija po parezi obraznega
živca
z
lagoftalmusom, vrste
laserjev
in
njihova
uporaba, oftalmološka
slikovna
diagnostika pri pacientih, ki se
zdravijo z zdravili Anti VEGF,
reprocesiranje
mikrokirurških
inštrumentov na očesnem oddelku
in
izobraževanje
operacijskih
medicinskih sester.
Pozdravil nas je prof. dr. Marko
Hawlina, dr. med. predsednik
Združenja oftalmologov Slovenije.
Oftalmologi so nas tudi letos
povabili na ta kongres in nam
skupaj z Zbornico zdravstvene in
babiške nege Slovenije in Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v oftalmologiji omogočili
seminar brez kotizacije.
Seminar je bil strokovno zelo
zanimiv, imeli smo priložnosti za
prijateljsko druženje, pogovor ter
izmenjavo izkušenj s kolegi iz
drugih bolnišnic. Hvala vodstvu
bolnišnice, da nam je omogočilo
udeležbo.
Darja Kučan, dipl.m.s

Zdravstvena nega pacienta z
motnjami v uriniranju
Prejšnji teden se je končalo nekaj
mesečno
izobraževanje
za
pridobitev specialnih znanj o
zdravstveni negi pri pacientih z
motnjami uriniranja, ki ga je
pripravila Zbornica zdravstvene in
babiške nege Slovenije. Štirje
udeleženci iz naše bolnišnice smo
tako obnovili znanja in praktične
veščine ter si pridobili dodatna
strokovna znanja s področja
urologije. Namen izobraževanja je
bil pridobiti si kompetence za dela,
ki jih že na določenih ožjih
področjih
zdaj
izvajamo
medicinske sestre. Kako bomo v
naši
bolnišnici
uporabili
pridobljena
znanja
se
še
dogovarjamo z vodstvom, vsekakor
pa jih že udeleženci uporabljamo
sedaj na področjih kjer delamo.
mag.Marija Zrim,dipl.m.s.
glavna medicinska sestra UC

Realizacija fizičnega obsega v
obdobju januar - maj 2016
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar - maj 2016.
Podatki po fakturiranju za obdobje
januar – maj kažejo sledeče:
 realiziranih je bilo 7.313 SPPjev po pogodbi z ZZZS oziroma
10.295,54 obteženih primerov.
Sezonski plan primerov za obdobje
januar - maj 2016 je izpolnjen 97,5odstotno, (190 SPP-jev je pod
dogovorjenim obdobnim planom).
Povprečna utež je 1,41. Je višja,
kot nam jo priznava ZZZS v
pogodbi (1,291) ter prav tako višja
kot interno zastavljena ciljna utež
(1,35).
 Prospektivni program v
obdobju januarju - maj NI dosežen
pri naslednjih programih: operacije
na ožilju – krčne žile (ind. 32,0),
operacija na stopalu (ind. 64,0),
hipertrofija prostate (ind. 86,4).
Pod planiranim planom pa so tudi
nekateri programi, ki jih sicer
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ZZZS plača glede na realizacijo:
porod (ind. 91,0), splav (ind. 84,0)
in zdravljenje možganske kapi (ind.
73,9),
 Program (NOD) doječih mater
je dosežen 66,4-odstotno, program
sobivanje staršev ob bolnem otroku
je presežen za 20,3 %;
 Program PBZ je izpolnjen
101,8-odstotno (37 neakutnih
BOD-ov in je nad obdobnim
planom), program negovalnega
odseka pa je izpolnjen 112,7odstotno (366 neakutnih BOD-ov
je nad dogovorjenim planom);
 Program do ZZZS v
specialistično
ambulantni
dejavnosti v obdobju januarju - maj
NI izpolnjen v:
- internistične spec. amb.
(ind. točk 87,1; ind. obiskov 85,1),
- gastroenterološka amb.
(ind. točk 92,0; ind. obiskov 90,8),
- revmatološka amb.
(ind. točk 82,3; ind. obiskov 79,1),
- diabeto-endokrinološka
amb. (ind. točk 94,3; ind. obiskov
86,6),
- pulmološka amb. (ind.
točk 64,7; ind. obiskov 73,9),
- kirurške spec. amb.
(ind. točk 99,9; ind. obiskov 97,2),
- mamografija (ind.
97,7).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseženi.
Realizacija storitev v specialistično
ambulantni dejavnosti, ki so pod
planom, je sledeča:
 KRG/ operacija kile E0261
– ind. 36,0
 OČ/ anti VEGF terapija
prva in nadaljnja – ind.
33,8
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah, ki so bile
prenesene iz akutne bolnišnične
obravnave (1. 9. 2011), so sezonski
plani izpolnjeni oz. preseženi.
 program CT-ja JE izpolnjen,
saj je indeks 120,6 oz. 301
preiskav nad planom (v primerjavi
z realizacijo lanskega obdobja je
indeks 115,7), program MR-ja pa

NI dosežen, ind. je 96,5 oz. 89
preiskav je pod planom (v
primerjavi z realizacijo lanskega
obdobja je indeks 91,7).
V primarni dejavnosti je program v
ginekološkem
dispanzerju
izpolnjen (ind. 109,0).
Plan
ginekološkega dispanzerja temelji
na podpisani pogodbi z ZZZS za
leto 2016.
Pri fizioterapiji je indeks realizacije
uteži glede na plan 107,8, indeks
primerov, ki je pogoj za plačilo
programa, pa je 101,9 in je tako
obdobni plan dosežen.
Pri fiziatriji je obdobna realizacija
izpolnjena, indeks točk je namreč
180,5, indeks primerov pa 465,5.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 99,1 (44 dializ je pod
planom). Realizacija dializ je
plačana v celoti glede na
realizacijo. Plan dializ za leto 2016
je pripravljen v skladu z določilom
dosedanjih splošnih dogovorov in
sicer, da je plan enak realizaciji
predhodnega leta.
Izidor Lebar,
strokovni sodelavec ZEPA

IZLET OTROŠKEGA
ODDELKA

V Soboto, dne 11.6.2016 smo se
zjutraj
odpravili
na
naš
tradicionalni, že peti »otroški« izlet
našega oddelka. Letošnja pot izleta
pod vodstvom našega zdravnika
Dušana Kolariča nas je tokrat
vodila iz Prekmurja do Gorenjske,
tja kjer so »naši orli pokazali svojo
moč« - Planico. Po nekaj urni
vožnji, veselemu razpoloženju,
kljub zastojem na cesti, smo prišli
do prvega postanka, kjer smo si
napolnili naše trebuščke, pogasili
žejo, spili dobro kavo ter se

odpeljali naprej proti našemu cilju
– Planica. Ogledali smo si lepote
planiškega centra, se odpravili na
4-kilometerski pohod po dolini
Tamar, do planinskega doma, si
ogledali slap Nadiža. Po dobri
malici in kratkem oddihu nas je po
poti proti planiškemu centru
»dohitel« dež, vendar našega
dobrega razpoloženja ni pokvaril.
Tako smo si še ogledali izvir Save
Dolinke, se odpeljali do središča
Kranjske Gore, kjer smo v hotelu
Prisank pili pravo gorenjsko kavo
ter se počasi polni »otroških
radosti« vračali nazaj proti našemu
domu.
Zahvaljujemo
se
našemu
sodelavcu Dušanu Kolariču,dr.med.
za dobro organizacijo in vodenje
izleta po Gorenjski, saj je ta njegov
drugi dom.
Darko Zadravec, otroški oddelek

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 6.
junija 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Laparoskopski stolp
in sukcijska črpalka z enoto za
nadzor porabljene tekočine s
potrošnimi materiali« z
Številka razpisa je JN002222/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 15. julija 2016 do
10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 7.
junija 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Dobava prenosnega
visokoresolucijskega
diagnostičnega
ultrazvočnega
aparata«
Številka razpisa je JN002281/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 19. julija 2016 do
10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 7.
junija 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Oprema za snemanje
in prepis posnetkov«
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Številka razpisa je JN002422/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 7. julija 2016 do
10.00 ure.

Moj poklon… res ste super ekipa.
Hvala še enkrat!
Rakičan, 7.6.2016
Jasna Gril

mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

ČESTITKE
 Lea Kalač, dr.med.
je opravila specialistični izpit in si
pridobila
naziv
specialistka
nevrologije.
 Darko Rajtman, dr.med. je
opravil specialistični izpit in si
pridobil naziv specialist interne
medicine.
Iskrene čestitke v imenu vodstva in
Internega oddelka.
V naši bolnišnici cenimo napore
posameznika za doseganje čim
višjih ciljev, kajti visoko izobražen
kader je potencial na katerem
moramo in si upamo graditi
prihodnost naše bolnišnice.
Vodstvo in
Interni oddelek

ZAHVALA
Spoštovano
oddelka!

osebje



otroškega

Najlepše se Vam zahvaljujem za
vso oskrbo naše Sofije. Rese sem
imela 1000 vprašanj, prošenj,
včasih že predlogov, vendar samo
zaradi enega cilja – da naša deklica
čim prej ozdravi.
Morda za vas, vajenih marsičesa
hujšega le navadna viroza zame pa
kot popolnega laika in mamo pa
nova preizkušnja, občutek nemoči
in strahu, ko prvič v življenju vidiš
otroka, ki težje diha.
Hvala vsem in vsakemu posebej za
profesionalno oskrbo, prijaznost,
ustrežljivost, ves optimizem in
vzpodbude ter mimogrede kakšen
pogovor.
Res ste obremenjeni, a kljub vsemu
stoodstotno na razpolago v vsakem
trenutku.

 Ponedeljek:
- Delovni sestanek Delovne
skupine za raziskovanje v ZN
 Torek:
- Izobraževanje za
zaposlene v službi Bolnišnične
prehrane in dietoterapije z
naslovom: Higiena živil in
varna uporaba sredstev za
čiščenje
- Obvezni seminar za
pripravnike zdravstvene nege
 Sreda:
- 15. seja sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Murska
Sobota
- Redni letni nadzor SPPjev s strani Zavoda za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
Prvi usklajevalni
sestanek – Pilotni projekt
»Prevedba Modre knjižice
standardov in normativov
zdravnikov in zobozdravnikov
v praksi«, strokovni direktor,
prim. asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec.
Interno
strokovno
izobraževanje za področje ZN,
»Dojenje in začetne težave ter
vloga medicinske sestre pri
reševanju le teh«, predavala je:
Anita Sobočan, dipl. babica
- Revmatološka delavnica
 Četrtek:
- Delovni sestanek
Skupine za kronične rane

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«



bo Simona Slaček, dr. med.,
spec. pulmolog, predstojnica
Pljučnega oddelka, tema
oddaje »KOPB«
Sreda:
- 10. multidisciplinarna
izobraževalna
šola
za
strokovno javnost - Glavkom
in suho oko (Hotel Diana
Murska Sobota)
Četrtek:
- 15. seja razširjenega
Strokovnega sveta za področje
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota
(knjižnica V. nadst. Krg. bloka)

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.
411
2128
4,68
9
14

Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
"Tudi potovanje,
dolgo tisoče kilometrov,
se začne z enim korakom."
(Lao Tze)

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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