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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 15                             DATUM : 14. 8. 2017                                          Štev.: 785

POJASNILO 

 

V zvezi z neresničnimi in 

neutemeljenimi govoricami, ki 

se pojavljajo o zapiranju 

Oddelka za bolezni ušes, nosu 

in grla, premeščanju kadra po 

oddelkih in plačevanju 

ultrazvočnega programa 

Oddelku za radiologijo, 

vodstvo bolnišnice sporoča 

sledeča resnična dejstva:  

ultrazvočni program na 

Oddelku za radiologijo je 

povečan za 1 tim na račun 

dodatne zaposlitve zdravnice, 

ki pa se po končani 

specializaciji ni odločila za 

nadaljevanje zaposlitve v naši 

bolnišnici.  Zato opravljamo ta 

del programa izven rednega 

delovnega časa, vendar ne kot 

pravijo govorice 1 ultrazvok na 

uro in ne 60 € za 1 ultrazvočno 

preiskavo. 

Delo na oddelku za bolezni 

ušes, nosu in grla 

racionaliziramo optimalno 

glede na razpoloţljivi 

zdravstveni kader in potrebe 

bolnikov, predvsem ob 

vikendih. 

Neresnične govorice mečejo 

slabo luč in blatijo ugled 

celotne bolnišnice ter še 

posebej vplivajo na nezaupanje 

pacientov, kar je neetično in v 

popolnem neskladju z 

vrednotami in poslanstvom, ki 

jim je bolnišnica in s tem vsi 

zaposleni zavezana. 

Ne pozabimo, da smo tukaj 

zaradi pacientov, ki jim 

moramo v prvi vrsti nuditi 

visoko strokovno, varno, 

kakovostno, humano, strpno in 

prijazno obravnavo! 

 
VODSTVO BOLNIŠNICE 

 

 

 

REALIZACIJA 

FIZIČNEGA OBSEGA V 

OBDOBJU JANUAR - 

JULIJ 2017 

 
Splošni dogovor za leto 2017 je 

sicer ţe sprejet, vendar pogodba z 

Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS) o 

opravljanju zdravstvenih storitev 

za leto 2017 še ni podpisana 

oziroma smo komaj na začetku 

priprav in usklajevanja. 

 

Podatki kaţejo sledeče: 

 

 realiziranih je bilo 10.125 

 SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 14.269,39 obteţenih 

primerov. Plan primerov je 

izpolnjen 97,3-odstotno (282 SPP-

jev je pod dogovorjenim 

obdobnim planom). Povprečna 

realizirana uteţ je 1,41. V 

primerjavi z enakim obdobjem 

preteklega leta je bilo narejeno v 

ABO po pogodbi do ZZZS 103 

primerov več, upoštevajoč celotno 

realizacijo pa 69 primerov več.  

 Prospektivni program v 

 obdobju januar - julij ni doseţen 

pri naslednjih programih: 

zdravljenje moţganske kapi (ind. 

31,5), operacija nosu in grla (ind. 

87,6), operacije na oţilju – arterije 

in vene (ind. 90,9), endoproteza 

kolena (ind. 74,6), operacije na 

stopalu – hallux valgus (ind. 57,1), 

operacija hrbtenice (ind. 93,8) in 

hipertrofija prostate (ind. 66,3).  

 Program nemedicinsko 

 oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je realiziran 116,9 %, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

106,4 %. Vso preseganje je 

plačano; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 97,5-odstotno (70 neakutnih 

BOD-ov je pod obdobnim 

planom, v tokratnem obračunu je 

upoštevan odbitek zaradi nadzora 

ZZZS za leto 2016 - odbitek 91 

BOD-ov), program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 99,4-

odstotno (25 neakutnih BOD-ov  

je pod dogovorjenim obdobnim 

planom).  

 Splošni dogovor za leto 2017 

 ukinja določila, po katerih je 

izvajalec prejel celotno plačilo 

programa za specialistično 

ambulanto tudi če ni izpolnil plana 

točk, je pa izpolnil plan obiskov. 

Tako je realizacija upoštevajoč le 

realizacijo točk po specialističnih 

ambulantah sledeča:,  

- Interna spec. amb.  

(ind. točk 95,6), 

- Kardiološka amb.  

(ind. točk 86,3), 

- Gastroenterološka 

 amb. (ind. točk 95,6), 

- Tireološka amb. (ind. 

 točk 65,6), 

- Nevrološka amb. (ind. 

 točk 91,5), 

- Revmatološka amb.  

(ind. točk 74,4),  

- Diabetološka –  

endokrinološka (ind. točk 

99,4), 

- Infektološka amb.  

(ind. točk 98,6), 

- Kirurške spec. amb.  

(ind. točk 96,1), 

- Urološka amb. (ind.  

točk 76,3), 



 2 

- Ortopedska amb. (ind. 

 točk 89,2), 

- Fiziatrija (ind. točk  

94,7), 

- Kirurška urgentna 

 amb. (ind. točk 99,0), 

- Interna urgentna amb. 

 (ind. točk 85,6), 

- ORL ambulanta (ind. 

 točk 98,9), 

- Ginekološka spec. 

 amb. (ind. točk 95,2), 

- Amb. za bolezni dojk 

 (ind. točk 99,1), 

- Pediatrične  

ambulante (ind. točk 87,8), 

- Rentgenološke 

 preiskave (ind. točk 95,5) 

- ultrazvok (ind. točk  

64,7). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni.  

 

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

 kile  – ind. 0,0, sklerozacija – 

ind. 89,7, 

 OKULISTIKA: anti 

 VEGF terapija z aplikacijo 

zdravila – ind. 74,9; anti 

VEGF terapija prva in 

nadaljnja – ind. 64,8  in 

presejanje diabetične 

retinopatije – ind. 38,0, 

 GIN/ diag. Histeroskopija 

 in histeroskopske operacije – 

ind. 87,6.  

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oziroma preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind 

131,1, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 119,3 in 

delna kolonoskopija 128,6. 

 

Program CT-ja je izpolnjen z 7,2-

odstotnim preseganjem (168 

preiskav je nad obdobnim planom, 

v primerjavi z realizacijo lanskega 

obdobja je indeks 106,1), program 

MR-ja pa ni bil doseţen, saj je 

indeks 89,9 oz. 385 preiskav je 

pod planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega obdobja je 

indeks 100,4). CT im MR 

preiskave bodo v letu 2017 

plačane po realizaciji. 

 

V primarni dejavnosti program v 

Ginekološkem dispanzerju je v 

tem obdobju izpolnjen (ind. 99,2). 

Do podpisa pogodbe z ZZZS 

ostaja plan na ravni 2016.  

Pri fizioterapiji je plan uteţi 

preseţen za 8,5 %, prav tako plan 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, indeks je namreč 104,0.  

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 104,8 (342 dializ je 

nad obdobnim planom). 

Opravljene dialize so plačane v 

celoti glede na realizacijo.  

 
I

Izidor Lebar, dipl.ekon. 

strokovni sodelavec ZEPA 
 

 

 

»ČISTILNA AKCIJA« 

 
V dneh od 9. 8. do 11. 8. 2017 

(popravek datuma iz prejšnje 

številke Modrega dirkača) je 

potekala »čistilna akcija« zbranih 

kosovnih odpadkov, ki zaradi 

svoje oblike, teţe in velikosti niso 

bili sproti odpeljani iz naše 

bolnišnice, ampak smo jih več let 

zbirali v prostorih stare 

ginekologije. Akcija je potekala s 

pomočjo Tehnično – vzdrţevalne 

sluţbe, katere zaposleni so pridno 

ločevali pohištvo, večje kose lesa, 

odpadne kovine in zbrano 

elektroniko. Posebna zahvala 

vsakemu zaposlenemu Tehnično – 

vzdrţevalne sluţbe za trud in 

dobro voljo ter lepo opravljeno 

delo.  

V primeru sprotnega odpisa večjih 

kosov pohištva, aparatov ipd. vas 

naprošam, da pokličete sanitarno 

inţenirko bolnišnice, ki bo 

organizirala sprotni odvoz na 

odlagališče in poskrbela, da ne bo 

prišlo do nepotrebnega 

skladiščenja. Naprošam vas, da 

brez vednosti Tehnično 

vzdrževalne-službe ne 

skladiščite nobenih kosov 

pohištva, aparatov in drugih 

kosov, ki vam predstavljajo 

odpad. 

 
Bojana Vodeb Mesarič,dipl.sanit.inţ. 

 

 

 

 

MOBILNA ZDRAVSTVENA 

NEGA 

 

Mobilna zdravstvena nega 

skrbi za izvajanje internih 

prevozov pacientov glede na 

potrebe naročnikov (oddelki, 

ambulante, diagnostika, ipd.). 

Cilj mobilne zdravstvene nege 

je učinkovit in varen prevoz za 

paciente ter njihove 

spremljevalce. Ena izmed 

pozitivnih posledic mobilne 

zdravstvene nege je manjša 

odsotnost medicinskih sester 

oziroma večja prisotnost le teh 

na oddelkih. Kot je razvidno iz 

tabele 1, je bilo v prvem 

polletju 2017 s strani mobilne 

zdravstvene nege opravljenih 

14.879 transportov. Največ 

klicev je bilo iz Kirurškega 

oddelka. Zaradi 

preobremenjenosti pa smo 

morali odpovedati 989 

transportov.  Veliko število 

opravljenih transportov 

pomeni, da so zaposleni preko 

javnih del veliko doprinesli k 

izboljšanju samega procesa 

zdravstvene nege. 
 

Tabela 1 in 2 v prilogi. 
  

Bojana Jerebic,dipl. med. ses., mag. 

zdr. - soc. manag. 

Renata Bagari, koordinator Mobilne 

zdravstvene nege 
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OBVESTILO 
 

 

V sredo 16.08.2017 ob 7 uri se 

bodo pričela  dela na glavnem 

vhodu v kirurgijo. Izvedli bomo 

ureditev prostorov za naročila. 

Dela bo izvajalo podjetje Karba 

mge, TVS  in drugi. Namestile se 

bodo nove pregradne stene, pod, 

elektro  instalacije, ogrevanje ter 

klima. Dela bodo trajala pribliţno 

2 tedna.  

Prosim za razumevanje. 

 
Peter Brenčič,dipl.inţ.el. 

Vodja TVS 

 

 

OBVESTILO 

 

Dne 9.8.2017 so potekale 

volitve predstavnikov delavcev 

v svet zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota in 

volitve delavskega zaupnika za 

varnost in zdravje pri delu.  

 

Na podlagi ugotovljenega izida 

volitev sta bila za člana sveta 

zavoda kot predstavnika 

delavcev izvoljena Marjan 

Ţekš in Nataša Kreft, ki sta 

izmed kandidatov prejela 

največ glasov. Za delavskega 

zaupnika za varnost in zdravje 

pri delu je bil izvoljen Leon 

Hegeduš. 

 

Na dan volitev in na 

predčasnem glasovanju je 

skupno glasovalo 428 od 998 

volilnih upravičencev oziroma 

42,89 %.  

 
Janez Müller 

Predsednik volilne komisije 

 
 

 

ZAHVALA OB IZVOLITVI 

 

Za odličen volilni rezultat bi se 

rad zahvalil vsem tistim, ki so mi 

prejšnjo sredo zaupali svoj glas za 

člana sveta zavoda naše 

bolnišnice. Z veliko mero zaveze 

naj obljubim, da bom v svetu 

zavoda predstavnik vseh 

zaposlenih, vseh profilov in da 

bom poskušal delovati v dobro 

vseh zaposlenih. S  konstruktivno 

drţo bom postavljal javni pred 

posameznikov interes. Za vsa 

morebitna vprašanja ali 

kakršnokoli pomoč pri 

razreševanju teţav, ki jih morebiti 

ne bi upali zaupati drugemu, Vam 

bom vedno na razpolago… Še 

enkrat lepa hvala in lep pozdrav! 

 

    
  Marjan Ţekš, član 

sveta zavoda SB MS          

 

 

 

 

ZAHVALA OB IZVOLITVI 
 

 

Vsem, ki ste na volitvah za člana 

sveta zavoda kot predstavnika 

zaposlenih dali svoj glas meni, se 

najlepše zahvaljujem in obljubim, 

da bo v svetu zavoda delovala v 

dobro vseh zaposlenih  

 
Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.– soc. 

manag 

 

 

 

 
. 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 
 

 Ponedeljek: 
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje«  je bila  Renata 

Pleh, univ. dipl. inţ. 

ţivilske tehnol., vodja 

Bolnišnične prehrane in 

dietoterapije,  tema oddaje: 
»Malnutricija-podhranjenost«. 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 
 

 

 
 

 

 
 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             354 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1773 

5,30           4,73 

ŠT. NOVOROJ:                   18 

DOJ. MATERE:                                             11    

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

Misel 
Ţiveti je ena izmed najbolj redkih 

stvari na svetu. Večina ljudi 

obstaja in to je to.  

(Oscar Wilde) 

 
 

 

 

 

 
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/

