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OBISK
ZDRAVSTVENE
INŠPEKTORICE REPUBLIKE
SLOVENIJE
V
NAŠI
BOLNIŠNICI
V torek 12.7.2016 je republiška
zdravstvena inšpektorica
Nataša
Kotnik izvedla inšpekcijski nadzor v
SB Murska Sobota.
»Pri izvrševanju nadzornih nalog ima
zdravstvena inšpektorica na osnovi
pristojnosti pravico in dolžnost
odrediti, da se nepravilnosti in
pomanjkljivosti, zaradi katerih je
ogroženo zdravje in varnost ljudi
odpravijo, če so v nasprotju z
upoštevanjem
načel
bolnišnične
higiene.« Inšpektorica mora izvesti
nadzor minimalno 1x/leto kot redni
nadzor, ter po potrebi v primeru
prijavljenega neskladja tudi večkrat.
V sklopu tokratnega nadzora je bilo
opazovano
področje:
izvajanje
predpisa čistih in nečistih poti v
sklopu malih operacijskih dvoran,
sortiranje odpadkov na kraju
nastanka, upoštevanje predpisov na
področju
čakalnih
dob
in
upoštevanje zakonskih podlag na
področju zakona o zdravniški službi
( redno delo, podjemne pogodbe,
pogodbe o poslovnem sodelovanju ali
druge pogodbe civilnega prava,…) v
smislu
veljavnosti
licence
za
opravljanje zdravniške dejavnosti.
Po krajšem razgovoru z vodstvom
bolnišnice je inšpektorica
našteta
področja nadzora pregledala v praksi.
V času nadzora sva ob inšpektorici bile
prisotni še Bojana Vodeb in Marija
Kohek. Ogledali smo si očesno malo
operacijsko
dvorano
in kirurške
operacijske dvorane v pritličju. V prvi
operacijski dvorani, ki je bila zgrajena
po tehničnih smernicah za
zdravstvene objekte ni bilo opaženih
neskladij
v okviru opazovanih
področij, ker gre za relativno novo
gradnjo. V
malih operacijskih
prostorih kirurške dejavnosti pa je na
področju izvajanja postopkov za
zagotavljanje čistih in nečistih poti
ugotovljeno odstopanje, ki zahteva
plan
aktivnosti
za
odpravo
ugotovljenih neskladij. Pri pripravi
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plana
bodo
sodelovali
nosilci
posameznih strokovnih področij in
vodstvo bolnišnice.
Na področju sortiranja odpadkov je
ugotovljeno manjše neskladje pri
sortiranju odpadnih kemikalij, ki pa
zahteva
sodelovanje
okoljske
inšpekcije. Pravne podlage za ureditev
tega področja niso jasne in v skladu s
tem
imamo
pripravljen
načrt
gospodarjenja z odpadki, kar pomeni,
da ne gre za neposredno odstopanje v
naši ustanovi temveč za kompleksen
problem na nivoju države.
Po fizičnem pregledu opazovanih
okolij je inšpektorica pregledala še
področje čakalnih knjig, kjer je bila
prisotna
Alenka
Čolnik.
Dokumentacijo povezano z zdravniško
službo je inšpektorici predložil
Matevž Ružič.
Inšpekcijski nadzor se je končal z
zaključnim sestankom, kjer so bile
podane prve informacije o ugotovitvah.
Po prejemu zapisnika bomo za odpravo
opaženih neskladij
pripravili plan
ukrepov, ki ga je potrebno s časovno
opredelitvijo posredovati inšpektorici.









Marija Kohek ,M.Sc.(Avstrija),diplm.s. ,
SOBO

REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA V OBDOBJU
JANUAR – JUNIJ 2016
Seznanjamo vas s podatki o realizaciji
fizičnega obsega dela v obdobju januar
- junij 2016.
Podatki po fakturiranju za obdobje
januar – junij kažejo sledeče:
 realiziranih je bilo 8.756 SPP-jev
po pogodbi z ZZZS oziroma
12.448,64 obteženih primerov.
Sezonski plan primerov za
obdobje januar - junij 2016 je
izpolnjen 98,3-odstotno, (154
SPP-jev je pod dogovorjenim
obdobnim planom). Povprečna
utež je 1,42. 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 - junij NI dosežen pri
naslednjih programih: operacije
nosu in grla (ind. 97,8), operacije
na ožilju – krčne žile (ind. 30,0),
operacija na stopalu (ind. 61,3),
hipertrofija prostate (ind. 88,0).
Pod planiranim planom pa so tudi
nekateri programi, ki jih sicer
ZZZS plača glede na realizacijo:
porod (ind. 89,8), splav (ind. 83,7)
in zdravljenje možganske kapi
(ind. 71,0).
Začel se je izvajati tudi dodatni
program za skrajševanje čakalnih
vrst. V maju in juniju so se
izvajale le še ortopedske
operacije. Realizacija je sledeča:
operacija kolena (ind. 33,8),
operacija hrbtenice (ind. 10,0) in
operacija rame (ind. 00,0).
Program (NOD) doječih mater je
dosežen 62,5-odstotno, program
sobivanje staršev ob bolnem
otroku je presežen za 21,6 %;
Program PBZ je izpolnjen 112,3odstotno (294 neakutnih BOD-ov
in je nad obdobnim planom),
program negovalnega odseka pa je
izpolnjen 112,6-odstotno (431
neakutnih BOD-ov je nad
dogovorjenim planom);
Program do ZZZS v specialistično
ambulantni dejavnosti v obdobju
januarju - junij NI izpolnjen v:
- internistične spec. amb.
(ind. točk 88,0; ind.
obiskov 85,8),
- gastroenterološka amb.
(ind. točk 95,9; ind.
obiskov 93,8),
- revmatološka amb. (ind.
točk 88,6; ind. obiskov
82,8),
- diabeto-endokrinološka
amb. (ind. točk 96,5; ind.
obiskov 88,7),
- pulmološka amb. (ind.
točk 70,0; ind. obiskov
78,9).
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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. 30,0
 OČ/ anti VEGF terapija prva
in nadaljnja – ind. 34,5
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 122,3 oz. 391 preiskav nad
planom (v primerjavi z realizacijo
lanskega obdobja je indeks 117,9),
program MR-ja pa NI dosežen,
ind. je 96,3 oz. 111 preiskav je
pod planom (v primerjavi z
realizacijo lanskega obdobja je
indeks 93,9).
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 112,1, indeks
primerov, ki je pogoj za plačilo
programa, pa je 105,2 in je tako
obdobni plan dosežen.
Pri fiziatriji je obdobna realizacija
izpolnjena, indeks točk je namreč
181,0, indeks primerov pa 460,3.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 98,8 (70 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.

Na portalu javnih naročil je bilo 11.
julija 2016 objavljeno javno naročilo
male vrednosti katerega
predmet je »Magnetni stol za
zdravljenje inkontinence«
Številka razpisa JN003622/2016-W01,
rok za oddajo ponudb pa najpozneje do
18. avgusta 2016 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 11.
julija 2016 objavljeno javno naročilo
male vrednosti katerega predmet je
»UZ aparat za dializo«
Številka razpisa je JN003623/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 17. avgusta 2016 do
10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za javna naročila

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden





Izidor Lebar,dipl.ekon.
strokovni sodelavec ZEPA

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 11.
julija 2016 objavljeno javno naročilo
male vrednosti katerega predmet so
»EKG aparati«.
Številka razpisa je JN003621/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 8. avgusta 2016 do
10.00 ure.



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila mag. Marija Zrim, dipl. m. s.,
Vodja zdravstvene nege v
Urgentnem centru, tema oddaje
»Celovita oskrba bolnikov v
Urgentnem centru «
- Sestanek glede Pravilnika
NZV, ki ga organizira Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije v
Splošni bolnišnici Celje,
strokovni direktor prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med. spec.
anest. in Matevž Ružič, univ. dipl.
pravnik
Torek:
- Redni inšpekcijski nadzor s
strani Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije na podlagi
Zakona o zdravstveni inšpekciji
(Uradni list RS, št. 59/06-UPB2
in 40/14 – ZIN-B)



Petek:
-Finančno medicinski nadzor
SPP s strani Vzajemne
Tajništvo:
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
399
1982
4,74
25
3

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
"Daj vsakemu dnevu možnost, da bo
najlepši dan v tvojem življenju." Mark
Twain

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 strokovnega sveta
Urgentnega centra

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Delavnica higiene rok
Marija Kohek, M. Sc(Austrija), dipl.
m. s., (knjižnica V. nadst. Krg.
bloka)
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