MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK: 17

t
odbitek 38 primerov SPP
(29,27 uteţi) iz nadzora
za opazovalno enoto in
akutno
bolnišnično
zdravstveno dejavnost za
leto 2018. Plan primerov
je
izpolnjen
98,0odstotno (330 SPP-jev
smo
pod
obdobnim
planom). Če upoštevamo
letni
plan
po
dvanajstinah, je indeks
realiziranih SPP 98,9 oz.
183 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 372
primerov
več,
upoštevajoč
celotno
realizacijo
pa
539
primerov več.

OBISK SANACIJSKEGA
ODBORA
V petek, 13. 12. 2019 je našo
bolnišnico sluţbeno obiskal
sanacijski odbor iz Ljubljane. Z
vodstvom bolnišnice je tekel
intenziven pogovor o vnaprej
postavljenih
vprašanjih
oziroma temah.
Ob koncu 2-urnih intenzivnih
pogovorov
so
člani
sanacijskega
odbora
s
predsednikom
Roberom
Cugljem na čelu izrazili
pohvalo dosedanjemu delu,
predvsem prizadevanju vodstva
in sodelavcev bolnišnice pri
zagotavljanju
dohodka,
opozorili so na dodatne ukrepe
pri zmanjševanju stroškov in
apelirali, da vztrajamo na
zastavljenem delu tudi naprej.
Vodstvo

REALIZACIJA
FIZIČNEGA OBSEGA V
OBDOBJU JANUAR NOVEMBER 2019
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega obsega
dela v obdobju januar november 2019.
Podatki realizacije glede na
plan, ki znaša v prvi polovici
leta 55 % v drugi polovici pa
45 % letnega plana, kaţejo
sledeče:


Štev.: 906

DATUM: 16. 12. 2019

Realiziranih
je
bilo
16.048
SPP-jev
po
pogodbi z ZZZS oziroma
21.562,80
obteţenih
primerov. Odšteli smo



Prospektivni program po
pogodbi v tem obdobju ni
doseţen pri naslednjih
programih: porod (ind.
95,8), splav (ind. 85,3),
kirurško
zdravljenje
rakavih bolezni (ind.
93,0),
zdravljenje
moţganske kapi (ind.
90,1),
hipertrofija
prostate
(ind.
99,8),
operacije na oţilju –
arterije in vene (ind.
70,2), operacije kile (ind.
92,0),
operacije
na
stopalu – hallux valgus
(ind. 90,1), operacija
hrbtenice (ind. 97,9) in
artroskopska
operacija
(ind.
92,4).
Ostali

programi so preseţeni in
sicer operacija nosu in
grla, operacije na oţilju –
krčne ţile, operacije
ţolčnih
kamnov,
endoproteza
kolka,
endoproteza
kolena,
ortopedska
operacija
rame in odstranitev OSM.
Pri
prospektivnem
programu, ki ni plačan po
realizaciji, bo ZZZS
plačal 15 % preseganje.


Program nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za
doječe
matere
je
realiziran
102,2
%,
program
sobivanje
staršev ob bolnem otroku
pa je realiziran 106,1 %.
Preseganje je v obeh
programih plačano.



Program
PBZ
je
izpolnjen 114,0-odstotno
(631 neakutnih BOD-ov
je nad planom), program
negovalnega odseka pa je
izpolnjen 112,6 % (789
neakutnih BOD-ov je nad
obdobnim
planom).
Odšteti so BOD-i, ki jih
je ZZZS odbil pri
nadzoru
v
mesecu
oktobru;



Realizacija
v
specialistično
ambulantnih dejavnostih
je pod obdobnim planom
točk
v
naslednjih
specialističnih
ambulantah:
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internistične spec.
amb. (ind. točk
91,0),
gastroenterološka
amb. (ind. točk
92,3),
tireološka amb. (ind.
točk 97,7),
revmatološka amb.
(ind. točk 85,7)
diabetološka
–
endok. amb. (ind.
točk 98,9)
infektološka amb.
(ind. točk 55,4)
urološka amb. (ind.
točk 74,3),
ORL amb. (ind. točk
88,6),
amb. za bolezni dojk
(ind. točk 67,8),
ultrazvok (ind. točk
81,3),
mamografija (ind.
točk 41,1).

V vseh ostalih specialističnih
ambulantah so plani izpolnjeni
oz. preseţeni. Preseganje je v
specialistični
ambulantni
dejavnosti plačano do 15,0%,
brez plana točk za prve
preglede (Aneks 3 k Splošnemu
dogovoru).
Pri ambulantnih storitvah plan
ni doseţen:
 KIRURGIJA: operacija
kile – ind. 0,0; operacije
na oţilju – krčne ţile
E220 – ind 84,9;
rektoskopija – ind. 53,4;
sklerozacija – ind. 53,7.
Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.
Realizacija SVIT programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
75,8,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 64,4 in
delna kolonoskopija 21,6. Nova

programa SVIT- sedacija ter
SVIT globoka sedacija
(E0716) se (še) ne izvajata.
Presejalni program DORA je
realiziran 123,6 %.
Program CT preiskav je
izpolnjen s 33,9-odstotnim
preseganjem, 1.100 preiskav je
nad obdobnim planom (v
primerjavi
z
realizacijo
lanskega leta je indeks 105,7),
program MR preiskav je prav
tako izpolnjen in je indeks
106,2 oz. 391 preiskav je nad
obdobnim
planom
(v
primerjavi z realizacijo obdobja
lanskega leta je indeks 106,9).
CT im MR preiskave so
plačane po realizaciji. Enako
velja za RTG slikanja ter UZ.
Pri fizioterapiji je sezonski plan
uteţi preseţen, saj je indeks
110,1 %, prav tako je doseţen
plan števila primerov (ind.
105,4). 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 76,0.
Specialna
fizioterapija
je
plačana glede na realizacijo.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 100,4 (56 dializ je
nad obdobnim planom).
Izidor Lebar, dipl. ekon.
Strokovni sodelavec ZEPA

BOŢIČNE DELAVNICE
PROSTOVOLJCEV

Kot vsako leto smo se tudi letos
sestali prostovoljci in naše
druţenje
popestrili
z
izdelovanjem
boţičnih
okraskov. Pridruţili so se nam
tudi pacienti iz Oddelka za
neakutno
bolnišnično
obravnavo. Pozdravit nas je
prišel
predstojnik oddelka
Ludvik Kepe, dr. med., spec. in
glavna
medicisnka
sestra
oddelka Marija Flisar. Pacienti
so
bili
veseli
naših
prostovoljcev, še posebej pa
izdelovanja okraskov.
Prostovoljci so zelo veseli takih
druţenj s pacienti in vedno
sprašujejo ali bomo delavnice
ponovili, ker jim tako druţenje
veliko pomeni. Prostovoljstvo
jim pomeni veliko, še posebej,
če lahko pomagajo pri nas v
bolnišnici.
Vsako naše srečanje se konča z
obljubo, da se vidimo na
naslednjih delavnicah.
Rada bi se zahvalila vsem
zaposlenim na Oddelku za
nekautno
bolnišnično
obravnavo, ker nas vedno lepo
sprejmejo in nam omogočijo
druţenje ter ponudijo prostor za
delavnice.
Dušanka Sukič
Koordinatorka prostovoljstva
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O INDIVIDUALNEM
DELOVNEM SPORU
TOŢEČE STRANKE T.
PETEK
Dne 19. 12. 2016 je Splošna
bolnišnica Murska Sobota
(delodajalec oz. SB MS)
delavki Tatjani Petek, zaposleni
na delovnem mestu VODJA II,
v Pravno-kadrovski sluţbi,
podala redno odpoved pogodbe
o zaposlitvi iz poslovnega
razloga s ponudbo nove
pogodbe, za delovno mesto
strokovni sodelavec VII/2 (I).
Razlog odpovedi iz poslovnega
razloga je bil v tem, da delavka
ni izpolnjevala izobrazbenega
pogoja za delovno mesto vodje
II,tj. vodje Pravno-kadrovske
sluţbe. Na redno odpoved iz
poslovnega razloga s ponudbo
nove pogodbe o zaposlitvi se je
ga. Petek pritoţila, pri čemer se
je spor končal v prid Splošne
bolnišnice Murska Sobota, tako
da je bil poslovni razlog
delodajalca
presojen
kot
utemeljen.
Na podlagi opisanih dogodkov
se je obnašanje delavke v
delovnem procesu spremenilo.
Delavka se z rešitvijo ni mogla
sprijazniti,
njena
delovna
učinkovitost je padla, določene
naloge, ki jih je do tedaj redno
opravljala, je odklanjala oz. jih
obravnavala
malomarno,
določene naloge je opravila
manj vestno in manj natančno.
Menimo, da je bil opisan
postopek
prerazporeditve
delavke prispeval k temu, da je
delavka začela s povračilnimi
ukrepi
zoper
delodajalca,
sproţila je nekatere anonimne
prijave,
prilaščala
si
je
dokumentacijo, ki spada pod
zaupno ter jo razkrivalana
nedovoljen način.

Zaradi zavarovanja ugleda
bolnišnice in ponavljajočih
delavkinih kršitev je dne 15. 3.
2018 pooblaščeni detektiv
delavki na domu vročil
prepoved opravljanja dela, iz
katerega je izhajalo, da je
delodajalec uvedel postopek
izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi zaradi delavkinih
hujših kršitev pogodbe o
zaposlitvi in dejanj, ki imajo
znake kaznivega dejanja.
Ocenjujemo, da so trenutni
sodni postopki, ki so sproţeni
zoper SB MS in/ali vključujejo
nekatere člane vodstva, rezultat
anonimnih prijav, ki jih je
povračilno in neutemeljeno
sproţila delavka.
Dne 3. 12. 2019 je Splošna
bolnišnica Murska Sobota
prejela sodbo prvostopenjskega
Delovnega sodišča v Mariboru,
s katero je sodišče ugotovilo,
da je bila izredna odpoved
pogodbe o zaposlitvi delavke
nezakonita in s katero je dolţna
toţena stranka (SB MS) toţečo
stranko pozvati nazaj na delo.
Ker sodba še ni pravnomočna
in izvršljiva, je v tej fazi ne
moremo komentirati, bomo pa
uveljavili moţnost pritoţbe.

(pritličje stare porodnišnice).
Vljudno vabljeni!
VODSTVO

VABILO

Vljudno vabimo paciente in
zaposlene v bolnišnici na
TRADICIONALNI
BOŢIČNI KONCERT,
ki ga bo izvedla
VOKALNA SKUPINA
ŢAREK
v avli kirurškega bloka,
v četrtek, 19. decembra 2019,
ob 14. uri
Vabimo vas, da trenutke miru,
sreče in razumevanja, ki nam
jih prinašajo boţični prazniki
doţivimo s pesmijo, zato se
nam pridruţite v skupnem
doţivljanju boţičnega trenutka.
Z veseljem vas pričakujemo!
Vodstvo bolnišnice

Vodstvo

VABILO
Spoštovani!
Vabimo vas na
OTVORITEV RAZVOJNE
AMBULANTE S CENTROM
ZA ZGODNJO
OBRAVNAVO,
ki bo v sredo, 18. 12. 2019, ob
13. uri v prostorih Razvojne
ambulante s centrom za
zgodnjo obravnavo

OBVESTILO O
NAROČANJU NA
PREGLEDE MED
PRAZNIKI
Osebna naročila, prav tako
telefonska, bodo v času
praznikov, od 24. 12. 2019 do
3. 1. 2020, zaprla okence ob 15.
uri.
S 6. 1. 2020 bodo naročila
(osebna in po telefonu) zopet
mogoča do 16. ure.
Torej bodo pacienti imeli
moţnost naročanja (osebno in
3

po telefonu) med prazniki od
7.30 do 15.00.
Enota za naročanje

OBVESTILO
Obveščamo vas, da v četrtek,
26. 12. 2019 ne bo izdaje
čistega
perila.
Proces dela bo potekal kot je
običajno ob nedeljah.
Hvala za razumevanje.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Vodja Službe za oskrbo s tekstilom

OBVESTILO O
CEPLJENJU ZA
SEZONSKO GRIPO V
OBDOBJU 2019/2020
Obveščamo vas, da se bo
cepljenje proti sezonski gripi
nadaljevalo za naše zaposlene
ob torkih in četrtkih, od 13. do
14. ure
v Infekcijski
ambulanti. 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
internetnih
strani:
NIJZ:http://www.nijz.si/sl/infor
macije-o-cepivih-cepiva-inspecificni-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

ZGODILO SE JE – »prejšnji
teden«

Ponedeljek:
- Valentina Golob, dr. med.,
spec. pediatrije, je sodelovala v
radijski
oddaji
Splošna
bolnišnica Murska Sobota na
Murskem valu; tema oddaje:
»Dejavnosti
Razvojne
ambulante s centrom za
zgodnjo obravnavo Splošne
bolnišnice Murska Sobota«.
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« je
bila Anita Vogrinčič Černezel,
dipl. m. s., mag. zdrav. – soc.
manag.;
tema
oddaje:
»Rehabilitacija
kardioloških
bolnikov z vidika zdravstvene
nege«.
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).

Torek:
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).
Strokovno
pediatrično srečanje na temo: »Nove
smernice v prehrani dojenčka«
predavala je Andreja Nemec,
dr. med., spec. (predavalnica na
Otroškem odd.).

Sreda:
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Ateroskleroza kot vzrok za
nastanek AMI«, predavali sta
Anita Vogrinčič Černezel, dipl.
m. s., mag. zdr. – soc. manag.,
in Blanka Rajh, dipl. m. s.,
univ. dipl. org. (knjiţnica, V.
nadst. krg. bloka).

Četrtek:
Boţična
delavnica
prostovoljcev na Oddelku za
Neakutno
bolnišnično
obravnavo.
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).



Petek:
- Posvet na Ministrstvu za
zdravje, na temo izmenjava
dobrih praks pri izvajanju
sanacijskih ukrepov bolnišnic v
sanaciji.
Predavanje
v
okviru
strokovnih seminarjev Oddelka
za ortopedijo,
z naslovom
»Nove smernice zdravljenja
osteoporoze
z
osnovami
patofiziologije kosti (RANKL)«, predavala sta Tadej
Ratnik, dr. med., in Slavko
Kramberger, dr. med., spec.
ortoped, predstojnik Odd. za
ortopedijo (konzilij Oddelka za
ortopedijo).

ZGODILO SE BO - ta teden
 Ponedeljek:
- Posvet na Ministrstvu
za zdravje, na temo izmenjava
dobrih praks pri izvajanju
sanacijskih ukrepov bolnišnic v
sanaciji.
Komisija za obvladovanje
bolnišničnih okuţb (sejna soba,
uprava bolnišnice – pritličje).
- Delovni sestanek
skupine za padce (knjiţnica, V.
nadst. krg. bloka).
 Torek:
- 14. seja sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošna bolnišnica Murska
Sobota (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Hematurija«
predavala bo Samantha Malok,
dr. med., spec. (predavalnica na
Otroškem odd.).
 Sreda:
Otvoritev
Razvojne
ambulante s centrom za
zgodnjo obravnavo.
Interno
strokovno
izobraţevanje za področje ZN,
»Ortopedska
ambulantna
dejavnost«, predava bo Martina
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Maček, dipl. m. s. (knjiţnica,
V. nadst. krg. bloka).
 Četrtek:
Tradicionalni
boţični
koncert v izvedbi vokalne
skupine Ţarek (avla Krg.
bloka).
- Strokovni seminar internega
oddelka
»Optimizacija
zdravljenja srčnega popuščanja
v bolnišnici«, predaval bo prof.
dr. Mitja Lainščak (knjiţnica
Internega oddelka).
- Varstvo pri delu in poţarna
varnost (knjiţnica, V. nadst.
krg. bloka).
 Petek:
- Obisk Boţička na Otroškem
oddelku .
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP.
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE BOD:

417
2028
4,20
10
9

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Najboljši
del
človekovega
življenja so njegova mala,
brezimena in pozabljena dela
dobrote in ljubezni.«
(W. Wordsworth)

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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