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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM : 15. 7. 2019                                          Štev.: 884

INTERNO 

KOMUNICIRANJE O 

SANACIJI 

Ministrstvo  za  zdravje je 

pripravilo kratko anonimno 

elektronsko anketo glede 

dejanskega poznavanja izvajanja 

sanacije v bolnišnici. Anketa je z 

dnem 9. 7. 2019 odprta in se 

nahaja na naslednji spletni 

povezavi: 

https://www.1ka.si/a/226990. 

Rok za izpolnitev ankete je 31. 

8. 2019.   Vljudno naprošamo, 

da izpolnite anketo in to 

omogočite tudi ostalim 

zaposlenim z dostopom do 

računalnikov. 
 

Vodstvo 

 

 

REALIZACIJA 

FIZIČNEGA OBSEGA V 

OBDOBJU                            

JANUAR - JUNIJ 2019 

 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela 

v obdobju januar - junij 2019.  

 

28.6.2019 je bil podpisan Aneks 

1 k Pogodbi o izvajanju 

zdravstvenih storitev za 

pogodbeno leto 2019, ki pri 

fizičnem obsegu spreminja s 

1.1.2019 to, da sta v okviru 

SVIT programa dodani dve novi 

storitvi in sicer SVIT sedacija 

(E0715) ter SVIT globoka 

sedacija (E0716).  

 

Podatki realizacije glede na plan, 

ki znaša v prvi polovici leta 55% 

letnega plana, kaţejo sledeče: 
 

 Realiziranih je bilo 8.677 

SPP-jev po pogodbi z ZZZS 

oziroma 11.532,11  

obteţenih primerov. Plan 

primerov je izpolnjen 89,1-

odstotno (1.061 SPP-jev 

smo pod obdobnim planom). 

Če upoštevamo plan v prvih 

šestih mesecih 50% letnega 

plana (dvanajstine), je 

indeks realiziranih SPP 98,0 

oz. 176 SPP-jev pod 

planom. Povprečna obdobna 

realizirana uteţ se je zniţala 

na 1,33 in je tudi posledica 

odbitka (poračuna) uteţi iz 

nadzorov s strani plačnika 

za leto 2018. V primerjavi s 

preteklim letom je bilo 

narejeno v ABO po pogodbi 

do ZZZS 108 primerov več, 

upoštevajoč celotno 

realizacijo pa 196 primerov 

več. 

 Prospektivni program po 

pogodbi v tem obdobju ni 

doseţen pri naslednjih 

programih: porod (ind. 

82,1), splav (ind. 86,1), 

kirurško zdravljenje rakavih 

bolezni (ind. 87,1), 

zdravljenje moţganske kapi 

(ind. 92,6), hipertrofija 

prostate (ind. 97,9), 

operacija nosu in grla (ind. 

83,9), operacije na oţilju – 

arterije in vene (ind. 67,2), 

operacije na oţilju – krčne 

ţile (ind. 80,6), operacije 

kile (ind. 85,0), operacije 

ţolčnih kamnov (ind. 99,6), 

endoproteza kolka (ind. 

95,9), endoproteza kolena 

(ind. 91,8), operacije na 

stopalu – halluxvalgus (ind. 

77,4), operacija hrbtenice 

(ind. 90,0) in artroskopska 

operacija (ind. 89,0). Ostala 

dva programa sta preseţena 

(operacije rame in ostranitev 

OSM). 

 Program nemedicinsko 

oskrbnih dni (NOD) za 

doječe matere je realiziran 

101,1 %, program sobivanje 

staršev ob bolnem otroku pa 

je realiziran 113,7 %.  

Preseganje je v obeh 

programih plačano. 

 Program PBZ je izpolnjen 

101,0-odstotno (27 

neakutnih BOD-ov je nad 

planom), program 

negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 110,3 % (384 

neakutnih BOD-ov je nad 

obdobnim planom). 

 

 Realizacija v specialistično 

ambulantnih dejavnostih je 

pod obdobnim planom točk 

(55% letnega plana) v 

naslednjih specialističnih 

ambulantah: 

- internistične spec. amb. (ind. 

točk 80,3), 

- kardiološka spec. amb. (ind. 

99,3), 

- gastroenterološka amb. (ind. 

točk 92,2), 

- tireološka amb. (ind. točk 

93,6), 

- nevrološka amb. (ind. točk 

69,4), 

- revmatološka amb. (ind. 

točk 76,0) 

- diabetološka – endok. amb. 

(ind. točk 85,8)  

- infektološka amb.  (ind. točk 

46,2) 

- kirurške spec. amb. (ind. 

točk 93,0), 
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- urološka amb. (ind. točk 

74,7), 

- ORL amb. (ind. točk 83,3), 

- očesne spec. amb. (ind. točk 

98,0) 

- ginek. spec. amb. (ind. točk 

98,6) 

- amb. za bolezni dojk (ind. 

točk 69,8), 

- rentgen (ind. točk 98,2) 

- ultrazvok (ind. točk 63,9), 

- mamografija (ind. točk 

48,0). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni 

oz. preseţeni. Preseganje je v 

specialistični ambulantni 

dejavnosti plačano do 5,0 %. 

 

Pri ambulantnih storitvah plan 

ni doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija kile 

– ind. 0,0; operacije na 

oţilju – krčne ţile E220 – 

ind 95,2; rektoskopija – ind. 

64,4; sklerozacija – ind. 57,4 

 GINEKOLOGIJA: 

medikamentozni splav – ind. 

91,7. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

65,9, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 72,2 in 

delna kolonoskopija 18,2. Nova 

programa SVIT- sedacija ter 

SVIT -  globoka sedacija 

(E0716) se še ne izvajata. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 131,6 %. 

 

Program CT preiskav je 

izpolnjen s 24,2-odstotnim 

preseganjem, 467 preiskav je 

nad obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo 

lanskega leta je indeks 108,6), 

program MR preiskav, glede na 

spremenjen oz. nov plan, ni 

izpolnjen, saj je indeks 95,4 oz. 

173 preiskav je pod obdobnim 

planom (v primerjavi z 

realizacijo obdobja lanskega 

leta je indeks 105,9). CT im 

MR preiskave so plačane po 

realizaciji. Enako velja za RTG 

slikanja ter UZ. 

 

Pri fizioterapiji je glede na 

sezonski plan uteţ preseţena, 

saj je indeks 100,3 %, ni pa 

doseţen plan števila pacientov 

z različnimi KZZ (ind. 93,1), ki 

je skupaj z uteţjo pogoj za  

plačilo programa. Realizacije 

storitve specialne 

fizioterapevtske obravnave 

pacienta – F0005, ki se 

spremlja od meseca maja, pa je 

glede na postavljen plan 30,7. 

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 91,6 (657 dializ je 

pod obdobnim planom).  
                                                                                                                      

Izidor Lebar, dipl. ekon. 
                 strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

SPREMEMBA 

DELOVNEGA ČASA 

JEDILNICE 

 

Glede na frekvenco obiska 

jedilnice in sprostitve izdajne 

linije ob odprtju, smo se 

odločili za premik časa odprtja 

jedilnice med tednom. 

 

Od 1. 8. 2019 naprej bo 

jedilnica med tednom odprta od 

10. ure do 13.30 ure. 

 

Istočasno naprošam vse, ki si 

naročajo prehrano za večerje, 

vikende in praznike, da 

naročilo izvedejo predčasno     

(vsaj dan prej) v 

administracijo Sluţba 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije  in ne tekočega 

dne v kuhinjo.  Tako laţje 

planiramo in realiziramo 

naročila, manjša je tudi 

moţnost napačno odvzetega 

naročila. 
 

Prosimo za razumevanje. 

 

  Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 

  Vodja Službe bolnišnične prehrane 

in dietoterapije 

 

 

POROČILO EVROPSKE 

KOMISIJE O POZITIVNEM 

ODSTOPANJU SLOVENIJE 

V UPORABI STORITEV   E-

ZDRAVJA IN E-RECEPTOV 

Slovenija na tretjem mestu med 

EU drţavami po uporabi 

eRecepta in na šestem mestu po 

uporabi storitev E-zdravja. 

Evropska komisija od leta 2015 

spremlja digitalno 

konkurenčnost drţav članic s 

poročili o indeksu digitalnega 

gospodarstva in druţbe (DESI). 

Poročila o drţavah DESI 

zdruţujejo kvantitativne 

dokaze, ki izhajajo iz 

kazalnikov DESI in so zdruţeni 

v pet razseţnosti indeksa: 

povezljivost, človeški kapital, 

uporaba internetnih storitev, 

integracija digitalne tehnologije 

in digitalne javne storitve.   

Slovenija je izmed vseh 

razseţnosti najvišje uvrščena 

na področju digitalnih javnih 

storitev, kjer je njena ocena 

višja od povprečja ocen vseh 

drţav EU. To je predvsem 

posledica dobrih rezultatov pri 

ponovni uporabi podatkov 

javnega sektorja in 

posodobljenega sistema e-

zdravja. 

Po podatkih v indeksu DESI 

2019 

(https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/desi ) je 

Slovenija na tretjem mestu med 

EU drţavami po uporabi 

eRecepta. Uporaba e-receptov 
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je v Sloveniji uveljavljena 

skoraj povsod, saj jih uporablja 

kar 98 % splošnih zdravnikov, 

medtem ko je evropsko 

povprečje indeksa DESI le 

50%. 

Slovenija izstopa po uspešnosti 

tudi po uporabi 

storitev eZdravja. Med vsemi 

drţavami EU zaseda   šesto 

mesto, saj je 27 % Slovencev 

uporabilo zdravstvene storitve 

in storitve oskrbe na spletu. S 

tem je krepko preseţeno 

evropsko povprečje indeksa 

DESI 2019, ki je 18 %.   

Vir: https://www.nijz.si/sl/porocilo-

evropske-komisije-o-pozitivnem-

odstopanju-slovenije-v-uporabi-storitev-
e-zdravja-in-e 

 

POSLOVNI NASVET -

NAPREDEK SE (NE) 

ZAČNE IZVEN CONE 

UDOBJA? 

  

Če ţelite, da se bodo vaši ljudje 

spreminjali, pazite na to, da ne 

bodo šli izven cone udobja. 

Ljudje so veliko bolj učljivi, ko 

so v coni udobja. 

Prav ste prebrali. 

Ljudje se ne spreminjamo v 

okolju strahu in negotovosti. 

Res je, da je poslovno okolje 

negotovo, a delovno okolje to 

ne sme postati. Dajte 

zaposlenim nove izzive, drzne 

cilje in včasih “nemogoče 

misije” a pri tem ne ogroţajte 

njihove cone udobja. 

Udobje ne pomeni, da imaš 

vse. Pomeni, da imaš dovolj, da 

lahko iz sebe “potegneš” malce 

več. 

Kako povečati zavzetost, 

motiviranost in učinkovitost 

vaših zaposlenih – vsekakor ne 

tako, da jih “mečete” iz cone 

udobja. 

Šele, ko se ljudje počutijo 

dovolj varno in gotovo, bodo 

začeli razmišljati drzno, 

kreativno in o tem, kako 

narediti še kaj več. 

Če se bodo počutili nevarno in 

negotovo, bodo razmišljali 

samo o tem, kako preţiveti in si 

zagotoviti varnost. Tako je ţe 

od začetka človeštva. 

Najprej udobje in gotovost, 

nato izzivi in negotovost…za 

več udobja in gotovosti v 

prihodnosti. 
 

Vir. Nasveta tedna BMC International 

 

ZGODILO SE JE   

prejšnji teden 

 

 Ponedeljek: 

- Simona Kralj  Lopert, dr. 

med., spec.  int., je 

sodelovala v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu; 

tema oddaje: »Kako skrbimo 

za svoje zdravje v vročini«. 

 

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bil prim. Slavko 

Kramberger, dr. med., spec.  

ortopedije, predstojnik 

Oddelka za ortopedijo,  tema 

oddaje: »Ramenska 

endoproteza«. 
 

Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 
 

                       
ŠTEVILO SPP 

 (evid. primeri): 
356 

ŠTEVILO BOD: 1740 

LEŢALNA DOBA: 4,47 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
20 

DOJEČE MATERE - BOD: 11 
               

 

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 

 

 

Misel 
        »Ne živi v preteklosti, ne 

sanjaj o prihodnosti, osredotoči 

se na sedanjost.«   

(Buda) 

 

 

Ureja: tajništvo 

Naklada: 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

             Modri dirkač vam je tedensko      

dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 
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