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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 16                             DATUM : 16. 07. 2018                                          Štev.: 833 

 

Realizacija fizičnega obsega 
v obdobju januar - junij 

2018 
 

Seznanjamo vas s podatki polletne 

realizaciji fizičnega obsega dela 

2018.  

 

Upoštevajoč plane, podatki po 

fakturiranju kažejo sledeče: 

 

 Realiziranih je bilo 8.583 

 SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 12.279,02 obteženih 

primerov. Plan primerov je 

izpolnjen 98,8-odstotno (106 SPP-

jev smo pod dogovorjenim 

planom). Povprečna realizirana 

utež je 1,43. V primerjavi s 

preteklim letom je bilo narejeno v 

ABO po pogodbi do ZZZS 466 

primerov manj, upoštevajoč 

celotno realizacijo pa 442 

primerov manj. 

 Prospektivni program po 

 pogodbi v tem obdobju ni 

dosežen pri naslednjih programih: 

porod (ind. 89,8), kirurško 

zdravljenje rakavih bolezni (ind. 

89,4), operacija nosu in grla (ind. 

83,3, operacije na ožilju – arterije 

in vene (ind. 98,4), endoproteza 

kolena (ind. 90,0), operacije na 

stopalu – halluxvalgus (ind. 66,7), 

operacija hrbtenice (ind. 84,2) in 

hipertrofija prostate (ind. 29,3).  

Pri nekaterih programih imamo 

dogovorjen enkratni dodatni 

program (v nadaljevanju EDP) V 

obdobju januar - junij je bila 

realizacija EDP sledeča: operacije 

kile (100,0%), operacije žolčnih 

kamnov (100,0%), endoproteza 

kolka (100,0%) in artroskopska 

operacija (100,0%). Z izvajanjem 

EDP še nismo začeli pri op. na 

ožilju – arterije in vene ter op. 

kolena. 

 Program nemedicinsko 

 oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je realiziran 82,9 %, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

103,1 %. Preseganje je plačano; 

 Program PBZ je izpolnjen 

 72,4-odstotno (664 neakutnih 

BOD-ov je pod obdobnim 

planom, program negovalnega 

odseka pa je izpolnjen 92,7 % 

(271 neakutnih BOD-ov je pod 

obdobnim planom). 

 

 Realizacija v specialistično 

 ambulantnih dejavnostih je pod 

obdobnim planom točk v 

naslednjih specialističnih 

ambulantah: 

- internistične spec. amb. 

(ind. točk 86,6), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (ind. točk 5,3) 

- tireološka amb. (ind. točk 

89,6) 

- nevrološka amb. (ind. točk 

82,5), 

- infekcijska amb. (ind. točk 

99,8), 

- urološka amb. (ind. točk 

92,3), 

- fiziatrija (ind. točk 88,4), 

- ORL amb. (ind. točk 

94,6), 

- ginekološka spec. amb. 

(ind. točk 93,9), 

- amb. za bolezni dojk (ind. 

točk 84,4), 

- ultrazvok (ind. točk 85,1), 

- mamografija (ind. točk 

70,9). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseženi. Preseganje je plačano 

do 5,0 %. 

 

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

dosežen: 

 KIRURGIJA: operacija 

kile – ind. 0,0; rektoskopija – 

ind. 84,8; sklerozacija – ind. 

87,2  

 OKULISTIKA: Anti 

VEGF terapija–prva in 

nadaljnja - ind. 78,7 (s 1. 4. se 

je spremenil plan); presejanje 

diabetične retinopatije – ind. 

71,2. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseženi.  

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

100,8, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 93,6 in delna 

kolonoskopija 80,0. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 82,6 %. 

 

Program CT-ja je izpolnjen z 

25,9-odstotnim preseganjem (453 

preiskav je nad obdobnim planom 

(v primerjavi z realizacijo 

lanskega leta je indeks 101,2), 

izpolnjen je tudi program MR-ja, 

saj je indeks 107,6 oz. 242 

preiskav nad obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo obdobja 

lanskega leta je indeks 116,5). CT 

im MR preiskave so v letu 2018 

plačane po realizaciji. Realizacija 

RTG je plačana v celoti, obdobni 

indeks znaša 110,3. 

Pri fizioterapiji je plan uteži 

presežen za 12,5 %, prav tako plan 

primerov, ki je pogoj za plačilo 

programa, indeks je namreč 121,1. 

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 111,2 (715 dializ je 

nad obdobnim planom). 

Opravljene dialize so plačane v 

celoti glede na realizacijo. 

 
Izidor Lebar, dipl.ekon. 

Strokovni sodelavec ZEPA 
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JAVNA NAROČILA 

 
Na portalu javnih naročil je bilo 

29. junija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Različni izdelki za 

preprečevanje in zdravljenje 

RZP po sklopih: 

1. Sklop: Posteljni vložek - 

antidekubitusna blazina 

2. Sklop: Blazine proti 

preležaninam«.  

Številka razpisa je 

JN004420/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

18. julija 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 2. 

julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Operacijska miza za ORL«.  

Številka razpisa je 

JN004450/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

23. julija 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 3. 

julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Kostni cement«.  

Številka razpisa je 

JN004490/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

19. julija 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

11. julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Ventilator za mehansko 

predihavanje v intenzivni 

terapiji«.  

Številka razpisa je 

JN004731/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

3. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

11. julija 2018 objavljeno javno 

naročilo po postopku malih 

vrednosti, katerega predmet je 

»Multifunkcijska vrtalka«.  

Številka razpisa je 

JN004759/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje do 

6. avgusta 2018 do 10.00 ure. 

 

Mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

A 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek:  
- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bila Mojca Mertik, dr. 

med., specializantka anest., 

reanimate. in perioperativne  

intenzivne medicine, tema 

oddaje: »UZ vodena 

regionalna anestezija« 

- Predstavitev  doktorskega 

študija programa 

Zdravstvena nega  na FZV 

Maribor 

- Varstvo pri delu in  požarna 

varnost  

 Sreda: 

- Varstvo pri delu in  

požarna varnost  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   

 Torek: 
- Varstvo pri delu in  

požarna varnost (knjižnica 

V.nadst. Krg. bloka) 

 Sreda: 
- Varstvo pri delu in  

požarna varnost (knjižnica 

V.nadst. Krg. bloka) 

 Četrtek: 
- Varstvo pri delu in  

požarna varnost (knjižnica 

V.nadst. Krg. bloka) 

 

  
Darja Cigut 

Tajništvo 
 
 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359            393 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900       1720 

5,30           4,02 

ŠT. NOVOROJ:                   15 

DOJ. MATERE:                                           2 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misel 

 
Ljudje lahko slišijo 

vaše misli, 

vendar čutijo vaš odnos! 

 

»John C. Maxwell« 

 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

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/

