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Realizacija fizičnega obsega v
obdobju januar - julij 2016

raka prostate, mehurja in ledvic
(ind. 6,7).

obravnave (1. 9. 2011), so plani
izpolnjeni oz. preseženi.

Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar - julij 2016. Tokrat
so v planih že upoštevane
spremembe,
ki
jih
prinaša
podpisana Pogodba o izvajanju
programa zdravstvenih storitev za
pogodbeno leto 2016. Podrobno so
spremembe navedene v dopisu IO2015-169 z dne 17. 8. 2016, ki vam
je bil poslan na vaš e-naslov.

Program (NOD) je glede na zadnji
veljavni plan za doječe matere je
dosežen 97,8-odstotno, program
sobivanje staršev ob bolnem otroku
pa je realiziran 98,9 %;

program CT-ja JE izpolnjen, saj je
indeks 115,5 oz. 316 preiskav nad
planom (v primerjavi z realizacijo
lanskega obdobja je indeks 109,3),
program MR-ja pa NI dosežen, ind.
je 96,3 oz. 133 preiskav je pod
planom (v primerjavi z realizacijo
lanskega obdobja je indeks 94,8).

Podatki po fakturiranju za obdobje
januar – julij kažejo sledeče:
realiziranih je bilo 9.975 SPP-jev
po pogodbi z ZZZS
oziroma
14.242,50 obteženih primerov.
Sezonski plan primerov za obdobje
januar - julij 2016 je izpolnjen
98,2-odstotno (183 SPP-jev je pod
dogovorjenim obdobnim planom).
Povprečna utež je 1,43. Je višja,
kot nam jo priznava ZZZS v
pogodbi (1,272) in prav tako višja
kot interno zastavljena ciljna utež
(1,35).
Prospektivni program v obdobju
januar - julij NI dosežen pri
naslednjih programih: operacije
nosu in grla (ind. 93,4), operacije
na ožilju – krčne žile (ind. 25,7),
operacija na stopalu (ind. 66,3),
hipertrofija prostate (ind. 75,4).
Pod planom pa so tudi nekateri
programi, ki jih sicer ZZZS plača
glede na realizacijo: porod (ind.
95,7) ter splav (ind. 87,2).
Izvajamo tudi dodatni program za
skrajševanje
čakalnih
vrst.
Realizacija je sledeča: operacija
kolena (ind. 51,3), operacija
hrbtenice
(ind.
20,0), žilne
operacije (ind. 26,7) in operacije

Program PBZ je izpolnjen 106,7odstotno (186 neakutnih BOD-ov
in je nad obdobnim planom),
program negovalnega odseka pa je
izpolnjen 107,0-odstotno (275
neakutnih
BOD-ov
je
nad
dogovorjenim planom);
Program do ZZZS v specialistično
ambulantni dejavnosti v obdobju
januar - julij NI izpolnjen v:
internistične spec. amb. (ind. točk
87,0; ind. obiskov 84,9),
gastroenterološka amb. (ind. točk
90,2; ind. obiskov 89,2),
diabeto-endokrinološka amb. (ind.
točk 89,2; ind. obiskov 82,3),
pulmološka amb. (ind. točk 68,2;
ind. obiskov 75,7).
kirurške spec. amb. (ind. točk 96,3;
ind. obiskov 93,2),
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.
25,7 in
OČ: operacija Sive mrene – ind.
95,8 (29 primerov manj od
obdobnega plana); anti VEGF
terapija prva in nadaljnja oskrba –
ind. 33,5.
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah, ki so bile
prenesene iz akutne bolnišnične

V primarni dejavnosti je program v
ginekološkem
dispanzerju
izpolnjen (ind. 117,5).
Pri fizioterapiji je indeks realizacije
uteži glede na povišan plan še
vedno 105,4, indeks primerov, ki je
pogoj za plačilo programa, pa je
103,2. Tako je obdobni plan
dosežen.
Pri fiziatriji je obdobna realizacija
izpolnjena, indeks točk je namreč
178,2, indeks primerov pa 460,1.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 99,2 (52 dializ je pod
planom). Realizacija dializ je
plačana v celoti glede na
realizacijo.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 25.
avgusta 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Dobava treh osebnih
vozil«
Številka razpisa je JN004925/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
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najpozneje do 5. septembra 2016
do 10.00 ure.

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

mag. Andreja Stepanović,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
398
1.979
4,55
14
12

Branko Temlin
Splošna služba

 Ponedeljek:
- Gostja
radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila Renata Pleh, univ. dipl.
ing. živ. teh. , vodja Bolnišnične
prehrane in dietoterapije, tema
oddaje: »1. Previsoka telesna
teža – tveganje, 2. Redukcijske
diete«.

 Sreda:
- Redni letni nadzor s strani
Zavoda
za
zdravstveno
zavarovanje Slovenije na Krg.
odd. – urgentna ambulanta

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:

Misel
"Ni pomembno to, v kar gledaš,
pomembno je to, kar vidiš."
(Henry David Thoreau)

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

- Sestanek direktorjev in
strokovnih
direktorjev
zdravstvenih zavodov
na
Ministrstvu za zdravje glede
varnosti
v
zdravstvenih
ustanovah,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. in
strokovni direktor prim. asist.
Daniel Grabar, dr. med., spec.
-Vseslovenska
krvodajalska akcija na pobudo
Društva gluhih in naglušnih
Pomurja

 Sreda:
- 16. redna seja Sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Murska
Sobota (knjižnica V. nadst.
Krg. bloka)

Tajništvo:
Darja Cigut
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