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Realiziranih je bilo 10.061
SPP-jev po pogodbi z ZZZS
oziroma
13.355,81
obteţenih primerov. Plan
primerov je izpolnjen 90,9odstotno (1.005 SPP-jev
smo
pod
obdobnim
planom). Če upoštevamo
letni plan po dvanajstinah,
je indeks realiziranih SPP
97,4 oz. 268 SPP-jev pod
planom.
Povprečna
obdobna realizirana uteţ se
je zniţala na 1,33. V
primerjavi s preteklim
letom je bilo narejeno v
ABO po pogodbi do ZZZS
318
primerov
več,
upoštevajoč
celotno
realizacijo pa 435 primerov
več.
Prospektivni program po
pogodbi v tem obdobju ni
doseţen pri naslednjih
programih: porod (ind.
86,4), splav (ind. 90,1),
kirurško zdravljenje rakavih
bolezni
(ind.
90,1),
zdravljenje moţganske kapi
(ind. 82,2), hipertrofija
prostate
(ind.
86,2),
operacija nosu in grla (ind.
85,2), operacije na oţilju –
arterije in vene (ind. 65,2),
operacije na oţilju – krčne
ţile (ind. 70,9), operacije
kile (ind. 82,6), endoproteza

infektološka
amb.
(ind. točk 48,5)
kirurške spec. amb.
(ind. točk 95,7),
urološka amb. (ind.
točk 72,3),
ORL amb. (ind. točk
83,1),
amb. za bolezni dojk
(ind. točk 64,6),
ultrazvok (ind. točk
63,5),
mamografija
(ind.
točk 44,7).

kolka
(ind.
92,7),
endoproteza kolena (ind.
92,0), operacije na stopalu –
halluxvalgus (ind. 74,1),
operacija hrbtenice (ind.
92,6)
in
artroskopska
operacija (ind. 84,0). Ostali
trije programi so preseţeni
(operacije ţolčnih kamnov,
operacije
rame
in
odstranitev OSM).

-

Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za
doječe matere je realiziran
102,1 %, program sobivanje
staršev ob bolnem otroku pa
je realiziran 111,4 %.
Preseganje je v obeh
programih plačano.

-

V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni oz.
preseţeni. Preseganje je v
specialistični
ambulantni
dejavnosti plačano do 5,0 %.



Program PBZ je izpolnjen
106,2-odstotno
(189
neakutnih BOD-ov je nad
planom),
program
negovalnega odseka pa je
izpolnjen 113,6% (577
neakutnih BOD-ov je nad
obdobnim planom).

Pri ambulantnih storitvah plan ni
doseţen:
 KIRURGIJA:
operacija
kile – ind. 0,0; operacije
na oţilju – krčne ţile
E220
–
ind
83,8;
rektoskopija – ind. 58,7;
sklerozacija – ind. 50,5.



Realizacija v specialistično
ambulantnih dejavnostih je
pod obdobnim planom točk
(prva polovica 55% in
druga polovica leta 45 %
letnega plana) v naslednjih
specialističnih ambulantah:

Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.

Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
obdobju januar - julij 2019.
Podatki realizacije glede na plan,
ki znaša v prvi polovici leta 55% v
drugi polovici pa 45 % letnega
plana, kaţejo sledeče:
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-

internistične spec.
amb. (ind. točk 84,0),
gastroenterološka
amb. (ind. točk 93,1),
tireološka amb. (ind.
točk 89,6),
nevrološka amb. (ind.
točk 72,5),
revmatološka amb.
(ind. točk 82,1)
diabetološka – endok.
amb. (ind. točk 90,8)

-

Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
70,4,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 69,2 in delna
kolonoskopija
16,0.
Nova
programa SVIT- sedacija ter SVIT
- globoka sedacija (E0716) se še
ne izvajata.
Presejalni program DORA je
realiziran 118,8 %.
Program CT preiskav je izpolnjen
s 28,6-odstotnim preseganjem,
625 preiskav je nad obdobnim
planom (v primerjavi z realizacijo
lanskega leta je indeks 110,1),
program
MR
preiskav
ni
1

izpolnjen, saj je indeks 98,7 oz. 57
preiskav je pod obdobnim planom
(v primerjavi z realizacijo obdobja
lanskega leta je indeks 106,0). 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 103,1%, ni pa doseţen
plan števila pacientov z različnimi
KZZ (ind. 95,4), ki je skupaj z
uteţjo pogoj za plačilo programa.
Realizacije storitve specialne
fizioterapevtske
obravnave
pacienta – F0005, ki se posebej
planira in spremlja od meseca
maja, pa je glede na postavljen
plan 36,2. Specialna fizioterapija
je plačana glede na realizacijo.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 94,8 (461 dializ je
pod obdobnim planom).
Izidor Lebar, dipl. ekon.
Strokovni sodelavec ZEPA

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Peter Brenčič, dipl. ing.
elektrotehnike,
vodja
Tehnično vzdrţevalne sluţbe
je sodeloval v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu;
tema oddaje: »Parkirni reţim
v Splošni bolnišnici Murska
Sobota«
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Valerija Cvetko
Weiss, mag. farm., spec.
med. biokemije, predstojnica
Odd.
za
laboratorijsko
diagnostiko, tema oddaje:
»Moţnost samoplačniških
laboratorijskih storitev v
Splošni bolnišnici Murska
Sobota«

organiziralo
posvet
»Določitev plače zaposlenim
ob premestitvi z delovnih
mest srednjih medicinskih
sester na delovna mesta
diplomiranih
medicinskih
sester«, ki so se ga udeleţili
direktor Bojan Korošec, dr.
med., spec. int., pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege Metka
Lipič Baligač, mag. zdr.
nege,
vodja
Pravno
kadrovske sluţbe Edo Gal,
univ. dipl. pravnik
Tajništvo
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠTEVILO SPP.
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE BOD:

322
1784
5,14
18
0

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Skrivnost sreče je v tem,
da zmoreš najti radost v veselju
drugega.«
(Georges Bernanos)

Ureja: tajništvo
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

 Četrtek:
- Zdruţenje zdravstvenih
zavodov
Slovenije
je
2

