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19. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska Sobota 

 

V sredo, 22. 2. 2017 je potekala 

19. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska Sobota. Glavna 

obravnavana točka dnevnega reda 

je bila imenovanje direktorja 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota. Pravočasno prispele in 

ustrezne glede na razpisne pogoje 

so bile naslednje vloge: Bojan 

Korošec, Marjan Ţekš in Miran 

Forjanič. Marjan Ţekš je od 

kandidature odstopil v postopku 

predstavitve. Glasovalo je 8 

članov sveta zavoda. Bojan 

Korošec je dobil vseh 8 glasov. 

 
Predsednik sveta zavoda  

Marko Virag, univ. dipl. prav. 

 

 

Mednarodno srečanje 

raziskovalcev evropske mreže 

COST v Ljubljani 

 

 
 

Od 22.-23. 2. 2017 je v Grand 

Hotelu Union v Ljubljani potekalo 

mednarodno srečanje 

raziskovalcev evropske mreţe 

COST (European Cooperation in 

Science and Technology), ki ga je 

kot nacionalni organizator 

pripravila Splošna bolnišnica 

Murska Sobota. Na srečanju se je 

zbralo 46 raziskovalcev iz 26 

evropskih drţav. Raziskovalci so, 

razdeljeni v štiri delovne skupine, 

razpravljali o moţnostih 

strokovnega in raziskovalnega 

sodelovanja na področju 

integriranih pristopov obravnave v 

zdravstvu, ki so osredinjeni na 

posameznika, hkrati pa 

pomembno vključujejo področji 

obvladovanja zdravstvenih 

stroškov in kakovosti oskrbe 

(COST Action 15222- European 

Network for Cost Containment 

and Improved Quality of Care). 

Mreţi, ki temelji na 

interdisciplinarnem in 

medsektorskem povezovanju, 

predseduje prof. dr. Inger Ekman 

z Univerze v Gothenburgu na 

Švedskem. Aktivnosti bodo 

potekale prihodnja 3 leta, končni 

cilj pa je oblikovanje skupne 

prijave na mednarodni razpis 

»Obzorje 2020« v katerem bo 

vključena tudi naša bolnišnica. 

Naslednje mednarodno srečanje je 

načrtovano v novembru 2017. Več 

informacij o mreţi COST in 

poteku različnih aktivnosti lahko 

najdete na e-povezavi: 

http://www.cost.eu/ 

 
doc.dr. Jerneja Farkaš Lainščak,  

dr.med.,spec. javnega zdravstva 

 

 

eNapotnice do 10.4.2017 

 

Nacionalni projekt eZdravje 

vpeljuje rabo elektronskih 

komunikacijskih sredstev na 

področje javnega zdravstva, kar 

zagotavlja varnost in kakovost, 

predvsem pa učinkovitost 

izvajanja zdravstvenih storitev. Za 

pomoč pri vprašanjih, ki se nam 

pojavljajo v zvezi s storitvami 

eZdravja, smo v ponedeljek, 20. 2. 

2017 organizirali delovni sestanek 

s predstavniki Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje in 

programske hiše Infonet. 

Izpostavljena je bila predvsem 

problematika neustreznih oziroma 

nedorečenih vrst zdravstvenih 

storitev po šifrantu VZS.  

Opozorjeni smo bili, da moramo 

čim prej: 

 vzpostaviti obvezno  

elektronsko vodenje vseh vrst 

zdravstvenih storitev, ki jih v naši 

bolnišnici opravljamo ter s tem 

zagotoviti moţnost objave 

zdravstvenih storitev in čakalnih 

dob na spletnem portalu 

https://cakalnedobe.ezdrav.si/; 

 izpeljati vse postopke, da 

bodo čakalne dobe na tem portalu 

pravilno prikazane; 

 pričeti z izdajo eReceptov, 

saj se do sedaj po izdaji 

elektronskih receptov uvrščamo 

daleč pod povprečje drugih 

ustanov; 

 zagotoviti pogoje za 

izdajo in prejemanje eNapotnic, 

ker je končni termin za izenačitev 

elektronske in papirnate napotnice 

ponedeljek, 10. 4. 2017. 

Za uspešno izvedbo zgoraj 

navedenih aktivnosti je potrebno 

sodelovanje vseh zaposlenih, zato 

prosimo vse sodelavce, da 

sprejmejo novosti in se tvorno ter 

prizadevno vključijo v izpeljavo 

postopkov! 

 
Darija Števančec 

Strokovna sodelavka 

SB Murska Sobota 

 

 

Realizacija fizičnega obsega v 

mesecu januarju 2017 

 
Pošiljamo vam podatke o 

realizaciji fizičnega obsega dela za 

mesec januar. Plani so narejeni na 

osnovi izhodišč, ki so nam 

http://www.cost.eu/
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trenutno znana (pogodba z ZZZS 

o izvajanju zdravstvenih storitev 

za leto 2016, Splošni dogovor za 

leto 2016 in usmeritve Ministrstva 

za zdravje). S plani ste ţe bili 

seznanjeni, zato jih podrobno ne 

bi ponovno navajali. Novost v 

letošnjem letu je sezonsko 

planiranje nekateri ambulantnih 

storitev: op. sive mrene, anti 

VEGF terapija – prva in nadaljnja 

oskrba, presejanje diabetične 

retinopatije, op. na oţilju – krčne 

ţile, op. karpalnega kanala, op. 

kile, sklerozacije in rektoskopije. 

Sezonsko je še vedno planirana 

ABO.  

Tako se je plan ABO povečal za 

enkratni dodatni program iz leta 

2016 (+175 primerov) ter 

zmanjšal za razliko med 

realizacijo in planom v letu 2016 

za porode, splave, kirurško 

zdravljenje rakavih bolnikov in 

zdravljenje moţganske kapi, torej 

pri programih, katerih plan je enak 

realizaciji predhodnega leta (-54 

primerov). Planska uteţ se tako 

poveča iz 1,272 na 1,302 oz. 

obteţeni primeri iz 21.999,42 na 

22.671,95. Interno planirana uteţ 

ostaja na ravni iz leta 2016, to je 

1,37. 

Zaenkrat ostaja program 

specialistične ambulantne 

dejavnosti na ravni pogodbe iz 

leta 2016 pred prestrukturiranjem, 

razen pri UZ,  kjer je program 

povečan za 1,00 tim zaradi 

prevzema programa zasebnice, ki 

je odšla v pokoj. Prestrukturiranje 

bo pripravljeno in usklajeno z 

ZZZS, Ministrstvo za zdravje pa 

zaprošeno za soglasje.  

Spremenjeni so plani pri tistih 

programih, ki so plačani 100 %, 

planirani pa glede na realizacijo 

lanskega leta (aplikacije bioloških 

zdravil, anti VEGF terapija (prva 

in nadaljnja oskrba ter aplikacija 

zdravila), medikamentozni splav, 

doječe matere, sobivanja staršev 

ob otroku do 5,99 leta starosti, 

MR in dialize). S 1. 1. 2017 se 

presejanje diabetične retinopatije 

evidentira posebej s šifro E0627. 

Plan neakutne bolnišnične 

obravnave ostaja nespremenjen na 

ravni iz leta 2016. 

Plani se lahko s sprejetjem 

Splošnega dogovora za 2017 

spremenijo. 

Upoštevajoč te trenutne plane 

podatki po fakturiranju za mesec 

januar kaţejo sledeče: 

 realiziranih je bilo 1.558 SPP- 

jev po pogodbi z ZZZS oziroma 

2.120,79 obteţenih primerov. Plan 

primerov je izpolnjen 105,3-

odstotno (78 SPP-jev je nad 

dogovorjenim letnim planom). 

Povprečna realizirana uteţ je 1,36.  

Je višja, kot bo verjetno planirana 

po pogodbi z ZZZS (1,302) in 

malenkost niţja kot interno 

zastavljena ciljna uteţ (1,37). V 

primerjavi z januarjem preteklega 

leta je bilo narejeno v ABO po 

pogodbi z ZZZS 201 primer več. 

 prospektivni program v 

 januarju ni doseţen pri naslednjih 

programih: splav (ind. 92,3), 

zdravljenje moţganske kapi (ind. 

41,7),  operacije nosu in grla (ind. 

69,9), operacije na oţilju – arterije 

vene (ind. 85,7), operacije kile 

(ind. 77,3), operacije na stopalu – 

hallux valgus (ind. 14,5) in 

hipertrofija prostate (ind. 80,0); 

 program nemedicinsko 

 oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je doseţen 82,0-odstotno, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

126,7%. Vso preseganje je 

plačano; 

 program PBZ je izpolnjen 

 105,0-odstotno (20 neakutnih 

BOD-ov je nad letnim planom), 

program negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 79,5-odstotno (14 

neakutnih BOD-ov pod 

dogovorjenim planom); 

 program do ZZZS v 

 specialistično ambulantni 

dejavnosti v januarju ni bil 

izpolnjen v:  

- kirurških spec. amb. 

 (ind. točk 97,3; ind. obiskov 

88,9), 

- ultrazvok (ind. 48,0), 

v kolikor pa bo glede na napovedi 

ukinjeno določilo v Splošnem 

dogovoru 2017, ki določa, da se 

plača celotni plan točk (v kolikor 

je doseţeno vsaj 85,0 % planiranih 

točk) v primeru, da je izpolnjen 

plan obiskov, pa plan ni doseţen 

še v : 

- urološke amb. (ind. 

 točk 88,3; ind. obiskov 105,8), 

- ortopedska amb. (ind. 

 točk. 84,3; ind. obiskov 109,2), 

- kirurška urgentna 

 amb. (ind. točk 89,8; ind. obiskov 

110,4), 

- interna urgentna amb. 

 (ind. točk 92,4; ind. obiskov 

110,2) in 

- amb. za bolezni dojk 

 (ind. točk 96,4; ind. obiskov 

105,0). 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni.  

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

 kile  – ind. 0,0, sklerozacija  - ind 

76,5 in 

 OKULISTIKA: anti 

 VEGF terapija z aplikacijo 

zdravila - indeks 77,0, presejanje 

diabetične retinopatije – ind. 35,3; 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind 

137,0, presejalna terapevt. 

koloskopija – ind. 115,2 in delna 

koloskopija 150,0. 

Program CT-ja je izpolnjen z 

28,2-odstotnim preseganjem (82 

preiskav je nad planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

obdobja je indeks 143,8), program 

MR-ja je prav tako preseţen, saj je 

indeks 107,6 oz. 40 preiskav je 

nad planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 118,3).  

V primarni dejavnosti je program 

v ginekološkem dispanzerju 

izpolnjen (ind. 102,2). Zaenkrat 
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ostaja plan na ravni 2016. Pri 

fizioterapiji je indeks realizacije 

uteţi doseţen 100,0%, indeks 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, pa je 97,9.  

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 102,5 (25 dializ je 

nad letnim planom). Opravljene 

dialize so plačane v celoti glede na 

realizacijo.  

 
                        Izidor Lebar, dipl. ekon.,                                         

strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

Obvestilo zaposlenim glede 

plačila parkirišča 

 
Vsem zaposlenim, ki so ţe 

poravnali obveznost za plačilo 

parkirišča za leto 2017 se 

zahvaljujemo. 

Tiste, ki pa tega še niso storili, 

prosimo, da obveznost  poravnajo 

do konca tega tedna, to je do 

petka 3. 3. 2017. Po poteku tega 

roka se bodo neplačnikom 

pravice parkiranja odvzele, 

moţnost parkiranja pa omogočila 

drugim zaposlenim. 

Plačilo je moţno na blagajni 

bolnišnice z gotovino ali 

plačilnimi karticami. Blagajna 

obratuje vsak dan od 7. do 15. ure. 

Najlepša hvala in lepo 

pozdravljeni. 

 
mag. Melita Vrata, preiz.rač. 

 

Javna naročila 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

20. februarja  2017 objavljeno 

javno naročilo po odprtem 

postopku katerega predmet je 

»Osteosintetski material po 

sklopih«.  

Številka razpisa je 

JN001213/2017-B01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

23. marca 2017 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 

20. februarja  2017 objavljeno 

javno naročilo po odprtem 

postopku katerega predmet je 

»Sterilna viskozna raztopina iz 

gela in etilnega alkohola«.  

Številka razpisa je 

JN001214/2017-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

27. marca 2017 do 10.00 ure. 

Na portalu javnih naročil je bilo 

23. februarja  2017 objavljeno 

javno naročilo po odprtem 

postopku katerega predmet so 

»Ortopedske endoproteze in 

vsadki po sklopih«.  

Številka razpisa je 

JN001364/2017-W01, rok za 

oddajo ponudb pa najpozneje do 

28. februarja 2017 do 10.00 ure. 

 

mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

je bil  Marko Hanc, dr. med.,  

spec. ortoped, tema oddaje: 

»Bolečina« 

- Delovni sestanek NIJZ in 

programske hiše Infonet z 

namenom učinkovitejšega 

reševanja problematike 

Enaročanja   

 Torek: 

- Predstavitev poklicev za 

dijake Gimnazije Murska 

Sobota  

-  Varstvo pri delu  

 Sreda:  

 -  19. seja sveta zavoda  

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota  

-  Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Oskrba kronične rane, 

teoretični in praktični 

del«,predavala je: Brigita 

Kovačec, dipl. m. s.   

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek: 

- 20. seja sveta zavoda  

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota (knjiţnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

-  Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Poškodovan otrok« 

predavala  bo Jasmina 

Škrobar, dr.  med. 

(predavalnica na otroškem 

oddelku) 

 Sreda:  

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Zdravstveno vzgojno 

delo bolnika z multiplo 

sklerozo«, predavala bo: 

Alenka Duh, dipl. m. s. 

(knjiţnica V. nadst. Krg. 

bloka) 

 Četrtek: 

- 1. delovni sestanek 

Delovne skupine za oskrbo  

kronične rane (šola za starše- 

gin.-porodni oddelek III. 

nadstropje)  

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359              449 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2322 

5,30           4,57 

ŠT. NOVOROJ:                   17 

DOJ. MATERE:                                             34    

                     

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

Misel 
Včasih ne boš nikoli spoznal prave 

vrednosti trenutka, dokler ta ne 

postane spomin. 

»internet« 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 
Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

