MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
SODELOVANJE Z
BOLNIŠNICO NA KOSOVU
Po
obisku
predstavnikov
kosovskih bolnišnic in kosovskega
ministra za zdravje, konec marca
letošnjega leta, sta direktor in
strokovni direktor v dveh dneh
obiskala bolnišnici v Gjilanu in
Prizrenu. Obisk je bil namenjen
nadaljevanju
vzpostavljanja
mednarodnega sodelovanja v
okviru projekta, ki poteka pod
okriljem luksemburške vlade.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
je
bila
med
slovenskimi
bolnišnicami izbrana na podlagi
dosedanjih uspešnih rezultatov in
razvoja v preteklih letih. Do
sodelovanja je prišlo na podlagi
priporočila naše bolnišnice s strani
nekdanjega državnega sekretarja
in ministra za zdravje, Dorjana
Marušiča, sedanjega člana visoke
svetovalne skupine EU komisarja
za zdravje. Splošna bolnišnici
Gjilan iz Kosova želi, da bi jim
naša bolnišnica bila mentor v
procesu vzpostavljanja sistema
kakovosti in pri pridobitvi
mednarodne akreditacije.
V okviru dvodnevnega obiska je
bila predstavljena naša bolnišnica,
podpisan
okvirni
sporazum
nadaljnjega
sodelovanja
z
bolnišnico Gjilan in predstavljene
osnovne
značilnosti
vodenja
kakovosti in varnosti v naši
bolnišnici. Sporazum sta ob obeh
direktorjih
podpisala
še
predstavnika Lux-Development,
ki
v
okviru
projektov
luksemburške vlade spodbuja
razvoj Kosova. Oba direktorja sta
obiskala tudi dve bolnišnici,
Gjilan in Prizren in se ob ogledu
pogojev delovanja seznanila tudi z
vodilnimi bolnišnic, ki so
predstavili
svojo
strategijo
nadaljnjega delovanja bolnišnic.

DATUM : 17. 7. 2017
Podpisan
sporazum
okvirno
opredeljuje nadaljnje medsebojno
sodelovanje med našo bolnišnico
in bolnišnico Gjilan, v okviru
katerega se bo določeno število
zdravnikov in medicinskih sester
usposabljalo v naši bolnišnici, na
Kosovu pa bodo z njihove strani
izbrani posamezniki opravljali
usposabljanje in uvajanje s
področja kakovosti in varnosti v
njihovem okolju.
Možnost sodelovanja in vključitev
v prizadevanja za izboljšanje
kakovosti in varnosti zdravstvenih
storitev na Kosovu je za našo
bolnišnico pomembno priznanje,
vsekakor pa dodaten izziv
uveljavljanja na mednarodnem
področju. Vodstvo bolnišnice se
zato vsem zaposlenim bolnišnice
zahvaljuje za prizadevanja na
področju izboljševanja kakovosti
in varnosti v naši bolnišnici in
spodbuja
k
nadaljnjemu
izboljševanju osnovnih področij
delovanja in k sodelovanju v
projektu.
prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec.
Strokovni direktor

REALIZACIJA
FIZIČNEGA OBSEGA V
OBDOBJU JANUAR JUNIJ 2017
Seznanjamo vas s podatki o
polletni
realizaciji
fizičnega
obsega dela, ki kaže naslednje:

realiziranih je bilo 9.053
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma 12.707,78 obteženih
primerov. Plan primerov je
izpolnjen 98,8-odstotno (106 SPPjev
je
pod
dogovorjenim
obdobnim planom). Povprečna
realizirana utež je 1,40. V

Štev.: 781
primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta je bilo narejeno v
ABO po pogodbi do ZZZS 320
primerov več, upoštevajoč celotno
realizacijo pa 301 primerov več.

Prospektivni program v
obdobju januar - junij ni dosežen
pri
naslednjih
programih:
zdravljenje možganske kapi (ind.
32,6), operacije na ožilju – arterije
in vene (ind. 96,4), endoproteza
kolena (ind. 85,2), operacije na
stopalu – hallux valgus (ind. 58,7)
in hipertrofija prostate (ind. 77,3).

Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za doječe
matere je realiziran 121,6 %,
program sobivanje staršev ob
bolnem otroku pa je realiziran
112,4 %. Vso preseganje je
plačano.

Program PBZ je izpolnjen
99,9-odstotno (2 neakutna BOD-a
sta pod polletnim planom),
program negovalnega odseka pa je
izpolnjen
99,2-odstotno
(28
neakutnih BOD-ov
je pod
dogovorjenim obdobnim planom).
 Upoštevajoč
napovedano
spremembo v Splošnem dogovoru
2017, ko je izpolnitev plana
obiskov kljub neizpolnjevanju
plana točk pomenilo plačilo
celotnega programa točk, program
do
ZZZS
v
specialistično
ambulantni dejavnosti v obdobju
januar - junij ni bil dosežen v:
interna spec. amb.
(ind. točk 96,2; ind. obiskov
93,9),
kardiološka amb.
(ind. točk 92,0; ind. obiskov
112,3),
tireološka amb.
(ind. točk 76,0; ind. obiskov
108,5),
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nevrološka amb.
(ind. točk 92,7; ind. obiskov
110,4),
revmatološka
amb. (ind. točk 71,9; ind. obiskov
75,5),
infektološka amb.
(ind. točk 97,8; ind. obiskov
124,3),
urološka
amb.
(ind. točk 77,9; ind. obiskov
109,1),
ortopedska amb.
(ind. točk 93,2; ind. obiskov
116,8),
fiziatrija (ind. točk
95,6; ind. obiskov 268,1),
kirurška urgentna
amb. (ind. točk 98,3; ind. obiskov
120,3),
interna urgentna
amb. (ind. točk 87,5; ind. obiskov
104,2),
ginekološka spec.
amb. (ind. točk 97,6; ind. obiskov
102,8),
pediatrične
ambulante (ind. točk 92,9; ind.
obiskov 108,4),
rentgenološke
amb. (ind. točk 97,0)
ultrazvok
(ind.
točk 49,1).
V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseženi.
Pri ambulantnih storitvah plan ni
dosežen:



KIRURGIJA:
kile – ind. 0,0,





GIN/ diag. histeroskopija
in histeroskopske operacije –
ind. 94,4.

Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseženi.
Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
133,6,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 129,6 in
delna kolonoskopija 125,0.
Program CT-ja je izpolnjen z 8,9odstotnim
preseganjem
(178
preiskav je nad obdobnim planom,
v primerjavi z realizacijo lanskega
obdobja je indeks 101,7), program
MR-ja pa ni bil dosežen, saj je
indeks 89,5 oz. 342 preiskav je
pod planom (v primerjavi z
realizacijo lanskega obdobja je
indeks 100,3). CT im MR
preiskave bodo v letu 2017
plačane po realizaciji.
V primarni dejavnosti program v
Ginekološkem dispanzerju je v
tem obdobju izpolnjen (ind.
102,0). Zaenkrat ostaja plan na
ravni 2016, se bo pa s pogodbo
2017 prav gotovo spremenil
(glede na število opredeljenih
pacientk). Pri fizioterapiji je plan
uteži dosežen 112,1, prav tako
plan primerov, ki je pogoj za
plačilo programa, indeks je
namreč 107,3.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 105,0 (302 dializ je
nad
polletnim
planom).
Opravljene dialize so plačane v
celoti glede na realizacijo.

operacija

OKULISTIKA:
anti
VEGF terapija z aplikacijo
zdravila – ind. 80,6, anti
VEGF terapija prva in
nadaljnja – ind. 68,8 in
presejanje
diabetične
retinopatije – ind. 39,4,

Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 3.
julija
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega

predmet je »UZ aparat za
kardiologijo«.
Številka
razpisa
je
JN006443/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
21. julija 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 4.
julija
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Pohištvena oprema
za Infekcijski oddelek«.
Številka
razpisa
je
JN006473/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
27. julija 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 5.
julija
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet so »Osebni računalniki
in prenosni črtni čitalci kod«.
Številka
razpisa
je
JN006525/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
4. avgusta 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 7.
julija
2017 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet so »Hitri testi FKalprotektin s pripadajočim
aparatom«.
Številka
razpisa
je
JN006607/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
8. avgusta 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
12. julija 2017 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega
predmet
je
»Prehrambeno blago«.
Številka
razpisa
je
JN006730/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
16. avgusta 2017. do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je bilo
14. julija 2017 objavljeno javno
Inaročilo male vrednosti katerega
predmet je »Nadstrešek pred
vhodom za kirurgijo«.
Številka
razpisa
je
JN006815/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
24. avgusta 2017, do 10. ure.
Na portalu javnih naročil je 12.
julija 2017 Ministrstvo za zdravje
objavilo javno naročilo po
odprtem
postopku,
katerega
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predmet je »Nabava opreme za
laboratorijsko diagnostiko v SB
Murska Sobota«.
Številka
razpisa
je
JN006731/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
16. avgusta 2017, do 10. ure.

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

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

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Valerija Cvetko
Weiss, mag. farm., spec.
biokem., tema oddaje:
»Vloga laboratorijske
medicine pri obravnavi
pacienta«.

ZGODILO SE BO - ta teden

Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
341
1810
4,75
16
20

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

Misel
Živeti je ena izmed najbolj
redkih stvari na svetu.
Večina ljudi obstaja
in to je to.
(Oscar Wilde)
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