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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM: 11. 11. 2019                                          Štev.: 901

PREDSTAVITEV 

ZDRAVSTVENE NEGE SB 

MS NA KOSOVU 

 
V obdobju 25. - 31. oktober 

2019 sva  v okviru projekta 

”Health Support Programe in 

Kosovo – Phase II- KSV/017 

obiskala Splošno bolnišnico 

Gjilan na Kosovem z namenom 

predstavitve zdravstvene nege 

kirurškega pacienta v naši 

bolnišnici. 

Po predvidenem programu so 

bile izvedene tudi dvodnevne 

interakcijske delavnice, kjer 

sva izvedla posamezne sklope 

izobraţevanj, usposabljanj in 

posvetov. V naslednjih dneh 

smo skupaj z zaposlenimi v 

centralnem operacijskem bloku 

in kirurškem oddelku splošnih 

bolnišnic Gjilan in Prizren v 

kliničnem okolju (SB Gjilan) 

pogledali posamezne procese 

dela. Opredelili smo vrzeli in 

predvideli moţne rešitve. Prišli 

smo do ugotovitev, da v 

kliničnem okolju nimajo 

zagotovljenih minimalnih 

tehničnih pogojev za delo, kot 

je zadostna oskrba z 

materialom za izvajanje 

zdravstvene nege, preskrbe s 

tekočo vodo, s posteljnim 

perilom, s sterilnim 

materialom, prav tako nimajo 

še sistematizacije delovnih 

mest in jasno opredeljenih 

kompetenc za delo. V 

evalvaciji opaţanj, ki sva jih 

vršila v času našega obiska, bi 

pa izpostavili motivirane, 

zavzete in strokovno 

usposobljene zaposlene, ki so 

izkazali veliko zanimanja za 

napredek, strokovni razvoj in 

organizacijsko urejenost 

področja zdravstvene nege, 

kljub pomanjkanju resursov za 

delo. Za nas je bila izkušnja 

dragocena, vrnili smo se z  

izjemno lepimi spomini in ţeljo 

po nadaljnjem sodelovanju. 

 
Nataša Kreft dipl.m.s.; mag. zdr.-

soc.mang 

Tadej Kreft dipl. zn. 

 

REALIZACIJA 

FIZIČNEGA OBSEGA V 

OBDOBJU JANUAR - 

OKTOBER 2019 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega 

dela v obdobju januar - oktober 

2019.  

Podatki realizacije glede na 

plan, ki znaša v prvi polovici 

leta 55 % v drugi polovici pa 

45 % letnega plana, kaţejo 

sledeče: 

 

 Realiziranih je bilo 

14.462 SPP-jev po 

pogodbi z ZZZS oziroma 

19.342,23  obteţenih 

primerov. Plan primerov 

je izpolnjen 93,5-

odstotno (588 SPP-jev 

smo pod obdobnim 

planom). Če upoštevamo 

letni plan po 

dvanajstinah, je indeks 

realiziranih SPP 98,00 oz. 

293 SPP-jev pod planom. 

Povprečna obdobna 

realizirana uteţ je 1,34 in 

je niţja od pogodbene 

uteţi (1,37). V primerjavi 

s preteklim letom je bilo 

narejeno v ABO po 

pogodbi do ZZZS 346 

primerov več, 

upoštevajoč celotno 

realizacijo pa 483 

primerov več. 

 

 Prospektivni program po 

pogodbi v tem obdobju ni 

doseţen pri naslednjih 

programih: porod (ind. 

96,2), splav (ind. 86,1), 

kirurško zdravljenje 

rakavih bolezni (ind. 

92,6), zdravljenje 

moţganske kapi (ind. 

86,6), hipertrofija 

prostate (ind. 95,0), 

operacija nosu in grla 

(ind. 92,9), operacije na 

oţilju – arterije in vene 

(ind. 69,7), operacije na 

oţilju – krčne ţile (ind. 

86,9), operacije kile (ind. 

85,9), endoproteza kolka 

(ind. 98,5), endoproteza 

kolena (ind. 96,8), 

operacije na stopalu – 

hallux valgus (ind. 82,8), 

operacija hrbtenice (ind. 

96,6) in artroskopska 

operacija (ind. 84,8). 

Ostali trije programi so 

preseţeni (operacije 

ţolčnih kamnov, 

ortopedska operacija 

rame in odstranitev 

OSM). Pri prospektivnem 

programu, ki ni plačan po 

realizaciji, bo ZZZS 

plačal 15 % preseganje. 
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 Program nemedicinsko 

oskrbnih dni (NOD) za 

doječe matere je 

realiziran 104,0 %, 

program sobivanje 

staršev ob bolnem otroku 

pa je realiziran 105,3 %.  

Preseganje je v obeh 

programih plačano. 

 

 Program PBZ je 

izpolnjen 111,5-odstotno 

(475 neakutnih BOD-ov 

je nad planom), program 

negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 115,2 % (876 

neakutnih BOD-ov je nad 

obdobnim planom). 

 

 Realizacija v 

specialistično 

ambulantnih dejavnostih 

je pod obdobnim planom 

točk (prva polovica 55 % 

in druga polovica leta 45 

% letnega plana) v 

naslednjih specialističnih 

ambulantah: 

 

- internistične spec. 

amb. (ind. točk 

89,1), 

- gastroenterološka 

amb. (ind. točk 

91,0), 

- tireološka amb. (ind. 

točk 92,4), 

- nevrološka amb. 

(ind. točk 93,3), 

- revmatološka amb. 

(ind. točk 84,4) 

- diabetološka – 

endok. amb. (ind. 

točk 90,0)  

- infektološka amb.  

(ind. točk 54,1) 

- kirurške spec. amb. 

(ind. točk 98,7), 

- urološka amb. (ind. 

točk 74,0), 

- ORL amb. (ind. točk 

87,9), 

- amb. za bolezni dojk 

(ind. točk 68,9), 

- ultrazvok (ind. točk 

73,3), 

- mamografija (ind. 

točk 42,1). 

 

V vseh ostalih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni 

oz. preseţeni. Preseganje je v 

specialistični ambulantni 

dejavnosti plačano do 15,0 %. 

 

Pri ambulantnih storitvah plan 

ni doseţen: 

 KIRURGIJA: operacija 

kile – ind. 0,0; operacije 

na oţilju – krčne ţile 

E220 – ind 82,6; 

rektoskopija – ind. 52,9; 

sklerozacija – ind. 50,9. 

 

Pri ostalih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseţeni. 

 

Realizacija SVIT programa: 

presejalna kolonoskopija – ind. 

75,6, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – ind. 65,1 in 

delna kolonoskopija 17,6. Nova 

programa SVIT- sedacija ter 

SVIT -  globoka sedacija 

(E0716) se (še) ne izvajata. 

Presejalni program DORA je 

realiziran 122,3 %. 

 

Program CT preiskav je 

izpolnjen s 31,9-odstotnim 

preseganjem, 950 preiskav je 

nad obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo 

lanskega leta je indeks 105,5), 

program MR preiskav je prav 

tako izpolnjen in je indeks 

104,9 oz. 287 preiskav je nad 

obdobnim planom (v 

primerjavi z realizacijo obdobja 

lanskega leta je indeks 106,7). 

CT im MR preiskave so 

plačane po realizaciji. Enako 

velja za RTG slikanja ter UZ. 

 

Pri fizioterapiji je glede na 

sezonski plan je uteţ preseţena, 

saj je indeks 109,1 %,  prav 

tako je doseţen plan števila 

primerov (ind. 104,3). Pogoj za 

plačilo realiziranega plana uteţi 

je 100 odstotna realizacija 

plana primerov. Realizacija 

storitev specialne 

fizioterapevtske obravnave 

pacienta – F0005, ki se posebej 

planira in spremlja od meseca 

maja, je pod planom, indeks je 

namreč 77,6. Specialna 

fizioterapija je plačana glede na 

realizacijo. 

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 99,4 (77 dializ je 

pod obdobnim planom).  

      
Izidor Lebar, dipl. ekon. 

s

t 
 

OBVESTILO O 

CEPLJENJU ZA 

SEZONSKO GRIPO V 

OBDOBJU 2019/2020 

 

Obveščamo vas, da 

nadaljujemo  s cepljenjem proti 

sezonski gripi. Vodstvo 

bolnišnice se je tudi letos 

odločilo, da za zaposlene 

cepljenje ostane brezplačno. 

Kronične bolnike cepimo po 

ustaljenem protokolu. 

Cepljenja za zunanje občane  

ali prodaje cepiva  ne izvajamo.  

Cepljenje za zaposlene bomo 

izvajali  v mesecu novembru in 

decembru  predvidoma ob 

torkih,  od 10. do 11. ure  v 

ambulanti za izolacijo v 

Urgentnem centru. S sabo 

prosim obvezno imejte  cepilno 

knjiţico. V primeru potrebe 

bomo dodali še dodatne 

termine. 

Za pridobivanje dodatnih 

informacij  nas  lahko 

kontaktirate (ZOBO, SOBO) 

ali poiščete več  informacije na  
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internetnih strani:  

NIJZ:http://www.nijz.si/sl/infor

macije-o-cepivih-cepiva-in-

specificni-imunoglobulini .  
    *Cepivo VaxigripTetra lahko 

vsebuje sledi jajc kot je ovalbumin, 

ter neomicina, formaldehida in 

oktoksinola-9, ki se uporabljajo v 

procesu izdelave zdravila. 

                                                         
Marija  Kohek M.Sc.(Avstrija),dipl.m.s 

SOBO 

 

 

VABILO NA AVDICIJO 

Gledališka skupina DMSBZT 

Pomurja bo aktivna tudi v 

sezoni 2019/20.Pod 

mentorstvom ljubiteljskega 

reţiserja in scenarista Edvarda 

Jakšiča bodo pripravili 

gledališko predstavo - 

komedijo Pacient.Prepričani 

smo, da je med člani našega 

društva veliko gledaliških 

talentov. Zato vas vabimo na 

avdicijo, ki bo potekala v 

petek, 22. 11. 2019, ob 15.15 v 

prostorih Alma Mater Europaea 

na Lendavski ulici 9 v Murski 

Soboti. V upanju, da se boste 

avdicije udeleţili vas lepo 

pozdravljamo. 

Tomaž Jug 

 

ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 

 Ponedeljek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Odd. za perioperativno 

medicino, z naslovom 

»Alergijska reakcija«, 

predavala sta Jaka Ivanič, 

dr. med. in Mojca Horvat, 

dr. med., spec. anest., 

rean. in periop. int. med. 

(konzilij Odd za 

perioperativno medicino). 

 Torek: 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Hereditarni angioedem«, 

predavala je Tina Duh, dr. 

med. (predavalnica na 

Otroškem odd.).  

 Sreda: 

     - Interno 

strokovno izobraţevanje 

za področje ZN, »Oskrba 

kroničnih ran in 

preventiva RZP 

(teoretični in praktični 

del)«, predavali sta 

Marija Kohek, M. 

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

Brigita Kovačec dipl. m. 

s. (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

- Predavanje 

»Dejavnost razvojne 

ambulante s centrom za 

zgodnjo obravnavo SB 

MS«, predavale so 

Valentina Golob, dr. 

med., spec., Petra 

Zemljič, mag. zdr. nege 

in Irena Horvat, mag. soc. 

dela (timski prostor 

RACZO). 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Odd. za perioperativno 

medicino, z naslovom 

»Oţivljanje otrok«, 

predavala sta Roman 

Čičak, dr. med. in Irena 

Droţina, dr. med., spec. 

anest., rean. in periop. int. 

med., predstojnica Odd. za 

periop. med. (konzilij Odd 

za perioperativno 

medicino). 

 

 Četrtek: 

 - Predavanje v 

okviru kirurških strokovnih 

seminarjev »Okuţbe 

sečil«, predavala sta asist. 

dr. Alenka Kovačič, mag. 

farm., spec. in Boštjan 

Šutar, dr. med., spec. 

(konzilij Kirurškega 

oddelka). 

- Komisija za 

obvladovanje bolnišničnih 

okuţb (sejna soba, uprava 

bolnišnice – pritličje). 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 Ponedeljek: 

- Dr. Radenko Koprivica, 

dr. med., spec.  kirurg, 

predstojnik Krg. odd 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota bo sodeloval v 

radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota 

na Murskem valu; tema 

oddaje: »Predstavitev 

Kirurškega oddelka – 

Odseka za ţilno kirurgijo«. 

 - Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« bo Metka Lipič 

Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene 

nege., tema oddaje: » 

»Prehranjenost bolnikov s 

kroničnimi boleznimi v 

Pomurju«. 

Torek: 

-  15. seja Odbora 

bolnišnične dejavnosti  

Skupščine Zdruţenja 

zdravstvenih zavodov 

Slovenije, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. 

int.   

             - Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Transfuzija pri otroku« 

predavala bo Katja Greif, 

dr. med. (predavalnica na 

Otroškem odd.).  

    - Izobraţevanje 

»Aplikacija terapije«,  

predavala  bo dr. asist. 

Alenka Kovačič, mag.  

farm. (knjiţniva, V. nadst. 

krg. bloka). 

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Temeljni postopki 

http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
http://www.nijz.si/sl/informacije-o-cepivih-cepiva-in-specificni-imunoglobulini
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
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oţivljanja – obvezne vsebine 

(TPO) teoretični in praktični 

del«, predavali bodo: Mojca 

Horvat, dr. med., spec. 

anest., rean. in periop. int. 

med., Uroš Raščan, dipl. zn. 

in mag. Marija Zrim, dipl. 

m. s. (v prostoru 

simulacijskega  centra v 

Urgentnem centru). 

 Četrtek: 

- 11. Seja  strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjiţnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

- Delovni sestanek Skupine 

za kronične rane (šola za 

starše III. nadst. Gin. -  

porod. odd.) 

 Petek:  

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo, z 

naslovom: »Sagitalno 

neravnovesje – vpliv na 

artroplastiko«, predaval bo 

Attila  Sunyog, dr. med. in 

prim. Slavko Kramberger, 

dr. med., spec., predstojnik 

Odd. za ortopedijo, (konzilij 

Oddelka za ortopedijo). 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
300 

ŠTEVILO BOD: 1886 

LEŢALNA DOBA: 5,53 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
12 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 

4 

 

 

             
Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

Misel 

»Ena najlepših nadomestil v 

življenju je, da sleherni 

posameznik, ki odkritosrčno 

pomaga drugemu, pomaga tudi 

sebi.« 
(Ralph Valdo Emerson) 

 

 

 

 

Ureja: tajništvo 

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/

