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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM : 14. 01. 2019                                          Štev.: 859 

 

4. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA 

 

V četrtek, 10. 1. 2019 je potekala 

4. seja Strokovnega sveta z 

naslednjim dnevnim redom: 

1. Pregled in potrditev 

zapisnika 3. seje 

2. Realizacija fizičnega 

programa 2018  

3. Načrtovanje izvajanja 

programa v letu 2019 

4. Obvladovanje gripe v 

bolnišnici 

5. Obravnava predlogov za 

uvrstitev na delovno mesto 

višji zdravnik specialist 

6. Kakovost v zdravstvu 

a. Realizacija 

ukrepov akcijskega načrta 

b. Priprava podatkov    

za letno poročilo 2018 

 Klinične poti 

 Kazalniki akovosti 

c. Obveščanje 

svojcev o uporabi PVU 

7. Pobude in predlogi 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

Sklep k tč. 2: Strokovni svet se je 

seznanil z rezultati fizične 

realizacije leta 2018, izrekel 

pohvalo dejavnostim, ki so bile 

uspešne, ocenjuje pa realizacijo 

kot nezadovoljivo.  Strokovni svet 

sprejema nalogo za pripravo 

podrobnejših izhodišč za dosego 

ţeljene realizacije za leto 2019.  

Sklep k tč. 3: Po dejavnostih se 

bomo dogovarjali v mesecu 

januarju o moţnostih in načinih 

realizacije plana za leto 2019. 

Oblikovani bodo pristopi in načini 

spodbujanja kolegov za skupno 

doseganje zastavljenih ciljev. 

 

 

Sklep k tč.4: 

 Hitri testi za ugotavljanje 

gripe se uporabljajo še 

naprej; v primeru 

negativnega hitrega testa 

ob sočasnih tipičnih 

znakih gripe pri pacientu 

se opravi še dodatni test. 

 Bolniki se v času 

epidemije gripe v 

neakutno obravnavo 

sprejemajo samo in 

izključno  na podlagi 

medicinskih indikacij. 

 V primeru gripe se 

aktivirajo akutne 

kapacitete v sedanji 

neakutni obravnavi, vodja  

internističnih dejavnosti bo 

z ostalimi predstojniki 

dogovorila koncept 

pokritja zdravniškega 

kadra, zdravstvena nega bo 

zagotavljala številčno 

ustrezno prisotnost 

zdravstvenega 

negovalnega kadra. 

 Podrobno navodilo o 

ravnanju v primeru gripe 

bo priloga zapisnika. 

Sklep k tč. 5 O predlogu kriterijev 

za ponovno oceno izpolnjevanja 

pogojev za uvrstitev v delovno 

mesto višji zdravnik specialist 

bomo po razmisleku predstojnikov 

odločali na eni od naslednjih sej. 

Sklep k tč. 7: Strokovni svet 

podpre idejo o vključevanju v bazo 

Clinerion in zadolţi doc. dr. 

Jernejo Farkaš-Lainščak in 

vodstvo bolnišnice, da se naprej 

pogovarjajo in informirajo 

strokovni svet o morebitnih 

zadrţkih. 

Zaradi pomanjkanja časa je bila 

Kakovost v zdravstvu pod točko 6 

prestavljena na naslednjo sejo. 

Ukrepe, ki se nanašajo na zadnjo 

presojo in niso bili realizirani do 

konca leta, bo mag. Zdenka 

Gomboc poslala po e-pošti. Prav 

tako bo za vsa ostala področja, ki v 

tej točki niso bila obravnavana, 

gradivo poslano po e-pošti. 

Strokovni direktor je opomnil še 

na letna poročila in da se bodo 

izvajali redni interni strokovni 

nadzori. Naslednja seja se bo 

začela s točko o kakovosti. 

 
Strokovni director 

Prim.asist.Daniel Grabar, 

dr.med.,spec.anest. 

Zapisala: 

Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja 

   Odnosi z javnostmi 

 

 

REALIZACIJA FIZIČNEGA 

OBSEGA V LETU 2018 

 

Leto 2018 je zaključeno in vse 

storitve tega leta so v celoti 

fakturirane Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za 

leto 2018 čakamo tako le še končni 

letni obračun ZZZS. Ta bo 

predvidoma v začetku februarja. 

 

Tako vas seznanjamo s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

letu 2018: 

 

 Realiziranih je bilo 17.108 

SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 23.946,06  obteţenih 

primerov. Plan primerov je 

izpolnjen 98,5-odstotno (269 

SPP-jev je pod dogovorjenim 

planom). Povprečna realizirana 

uteţ je 1,40. V primerjavi s 

preteklim letom je bilo narejeno 

v ABO po pogodbi do ZZZS 
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210 primerov manj, 

upoštevajoč celotno realizacijo 

pa 145 primerov manj. 

 Prospektivni program po 

pogodbi za leto 2018 ni bil 

doseţen pri naslednjih 

programih: porod (ind. 91,2), 

splav (ind. 95,9), kirurško 

zdravljenje rakavih bolezni 

(ind. 99,2), hipertrofija prostate 

(ind. 34,7), operacija nosu in 

grla (ind. 86,0), operacije na 

oţilju – arterije in vene (ind. 

97,9), operacije na stopalu – 

halluxvalgus (ind. 72,0) in 

operacija hrbtenice (ind. 85,3).  

Realizacija enkratnega 

dodatnega programa (EDP) v 

letu 2018 je bila sledeča: 

operacije kile (100,0%), 

operacije ţolčnih kamnov 

(100,0%), endoproteza kolka 

(100,0%), endoproteza kolena 

(18,0%) in artroskopska 

operacija (100,0%). 

Neizpolnjen je ostal EDP  pri 

op. na oţilju – arterije in vene. 

 Program nemedicinsko 

oskrbnih dni (NOD) za doječe 

matere je realiziran 82,6 %, 

program sobivanje staršev ob 

bolnem otroku pa je realiziran 

96,7 %.  

 Program PBZ je bil 

izpolnjen saj je indeks 101,6-

odstoten (79 neakutnih BOD-ov 

je nad letnim planom, program 

negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 84,2 % (1.172 

neakutnih BOD-ov je pod 

dogovorjenim planom). 

 

 Realizacija v specialistično 

ambulantnih dejavnostih je v 

letu 2018 sledeča – prikazane 

so ambulante, ki programa niso 

dosegle v celoti: 

- internistične spec. amb. 

(ind. točk 84,9), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (ind. točk 25,4) – 

začetek izvajanja maj 2018, 

- tireološka amb. (ind. točk 

98,3), 

- nevrološka amb. (ind. točk 

92,2), 

- infektološka amb. (ind. 

točk 97,2), 

- pljučna amb. (ind. točk 

83,6) – s 1.8. smo prejeli začasno 

dodatni program, ki se je povečal 

do konca leta za 13.167,56 točk . 

- kirurške spec. amb. (ind. 

točk 97,1), 

- urološka amb. (ind. točk 

86,8), 

- fiziatrija (ind. točk 93,6), 

- ORL amb. (ind. točk 87,6), 

- ginekološka spec. amb. 

(ind. točk 90,9), 

- amb. za bolezni dojk (ind. 

točk 74,7), 

- urgentni center (skupaj 

ind. točk 99,3) – od tega enota za 

bolezni (ind. točk 94,8), 

- ultrazvok (ind. točk 92,4), 

- mamografija (ind. točk 

57,8). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni oz. 

preseţeni. Preseganje je v 

specialistični ambulantni 

dejavnosti plačano do 20,0 %. 

 

Pri ambulantnih storitvah plan ni 

doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

kile – ind. 0,0; rektoskopija – 

ind. 71,5; sklerozacija – ind. 

68,8 

 OKULISTIKA: Anti 

VEGF terapija–prva in 

nadaljnja - ind. 89,4 (s 1. 4. se 

je spremenil plan); presejanje 

diabetične retinopatije – ind. 

71,3 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

90,4, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 72,3 in delna 

kolonoskopija 95,0. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 76,0 %. 

 

Program CT-ja je izpolnjen s 26,9-

odstotnim preseganjem (9436 

preiskav je nad letnim planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

leta je indeks 108,8), izpolnjen je 

tudi program MR-ja, saj je indeks 

108,7 oz. 553 preiskav nad planom 

(v primerjavi z realizacijo obdobja 

lanskega leta je indeks 108,7). CT 

in MR preiskave so v letu 2018 

plačane po realizaciji. Realizacija 

RTG je plačana v celoti, obdobni 

indeks znaša 107,7. 

Pri fizioterapiji je letni plan uteţi 

preseţen za 14,4 %, plan števila 

pacientov z različnimi KZZ, ki je 

od letošnjega leta pogoj za plačilo 

programa (prej so bili upoštevani 

primeri), je tudi doseţen, indeks je 

namreč 100,1. Tudi pri fizioterapiji 

je preseţek plačan do 20 %. 

 

Indeks realizacije dializ (do ZZZS) 

znaša 111,9 (1.514 dializ je nad 

letnim planom). Opravljene dialize 

so plačane v celoti glede na 

realizacijo. 

 
Izidor Lebar, dipl.ekon. 

Strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

Strokovno izobraževanje o 

Državnem presejalnem 

programu za raka dojk DORA - 

prvo obvestilo 

 

Onkološki inštitut Ljubljana, ki je 

nosilec Drţavnega presejalnega 

programa za raka dojk DORA, 

skupaj s Splošno bolnišnico 

Murska Sobota, kjer od novembra 

2017 poteka tudi slikanje žensk v 

programu DORA, organizira 

izobraževanje za zdravstvene 

sodelavce iz območne enote 

ZZZS Murska Sobota. 

Izobraţevanje o programu DORA 

bo potekalo v torek, 22. januarja 

2019, ob 14. uri, v knjižnici 

bolnišnice, v 5. nadstropju 

kirurškega bloka.  

Na izobraţevanju bodo sodelovali 

mag. Maksimiljan Kadivec, dr. 

med., vodja programa DORA in 

nadzorni radiolog, ki bo podrobno 

predstavil cilje in prednosti 

programa DORA (14.00-14.50), 

mag. Kristjana Hertl, dr. med., 

namestnica vodje programa DORA 

in nadzorna radiologinja, ki bo 

spregovorila o posebnostih 

presejalnega programa za raka 

dojk DORA (14.50-15.30) in 
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Katja Jarm, dr. med., vodja 

Registra DORA, ki bo predstavila 

vabljenje žensk v program 

DORA (15.30-15.45). 

Izobraţevanje je namenjeno 

zdravnikom splošne/druţinske 

medicine, ginekologom, 

medicinskim sestram v 

dispanzerjih za ţenske, ambulantah 

za splošno/druţinsko medicino, 

patronaţi in v referenčnih 

ambulantah ter centrih za krepitev 

zdravja kot tudi ostalim 

zdravstvenim delavcem. 

Kreditne oz. licenčne točke so v 

postopku pridobivanja. Kotizacije 

na dogodku ni. Prosimo vas, da 

svojo udeležbo potrdite na 

elektronski naslov: 

vskrbec@onko-i.si do ponedeljka, 

21. januarja 2019, do 14. ure.  

 
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. 

med., spec .javnega zdravja 

        Vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

9. januarja 2019 objavljeno 

javno naročilo, katerega 

predmet so »Hematološki 

eagenti za aparat Siemens 

Advia 200«.  
Številka razpisa je 

JN000092/2019-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje 

do 22. januarja 2019, do 10. 

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 prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec., 

strokovni direktor,  tema 

oddaje: »Pritoţbeni postopek 

v bolnišnici« 

 Torek: 

- Ponovoletno srečanje z 

novinarji   

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Akutna 

motnja ravnoteţja« , 

predavala je Andreja Nemec, 

dr. med. 

- Delovni sestanek Skupine 

za interne standarde  

 Četrtek: 

- 4. seja Strokovnega 

sveta Splošne bolnišnice 

Murska Sobota  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- Delovni sestanek oţjega 

strokovnega  kolegija 

(konferenčna soba na  upravi 

bolnišnice) 

- Marija Kohek, M. 

Sc.(Avstrija), dipl. m. s., bo  

sodelovala v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema oddaje: »Gripa v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota« 

 Torek: 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Osteomielitis«, predaval bo 

Dominik Lanjšček, dr. med. 

(predavalnica na Otroškem 

odd.)  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Darovanje organov – 

kaj oz. koliko o tem vemo 

zaposleni v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota«, 

predavala bo Sanja Andrejč, 

dipl. m. s., koordinatorka 

donorskega programa, 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka) 

 Četrtek: 

- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane (konzilij 

Urgentnega centra) 

- Projekt PODN 

(Prepoznavanje odvisnosti, 

duševnih motenj in nasilja v 

obporodnem obdobju) od 

9.00 do 12.05, knjiţnica, V. 

nadst. krg. bloka – teoretični 

del izobraţevanja, od 13.05 

do 16.50 delavnice 

(knjiţnica, V. nadst. krg. 

bloka,  mala sejna, V. nadst. 

krg. bloka,  konferenčna soba 

I. nadst. Gin. – porod. odd.,  

šola za starše, III. nadst. Gin. 

– porod. odd.) 

 
 

Darja Cigut 

Tajnistvo 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
470 

ŠTEVILO   B O D: 1965 

LEŢALNA DOBA: 3,76 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
19 

DOJEČE MATERE - BOD: 2 
 

 
Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 

 

 

 

 
 

Misel 

 

Če hočeš postati moder, se nauči 

pametno spraševati, pazljivo 

poslušati, mirno odgovarjati in 

umolkniti, ko nimaš več kaj reči. 

 
Johann Lafater 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:vskrbec@onko-i.si
http://www.sb-ms.si/

