MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK: 18

DATUM: 13. 1. 2020
programih: porod (ind.
95,5), splav (ind. 86,3),
kirurško zdravljenje rakavih
bolezni
(ind.
97,2),
zdravljenje moţganske kapi
(ind. 90,7), operacije na
oţilju – arterije in vene
(ind. 78,7), operacije kile
(ind. 98,9), operacije na
stopalu – hallux valgus (ind.
98,1), operacija hrbtenice
(ind. 98,8) in artroskopska
operacija (ind. 95,8). Ostali
programi so preseženi in
sicer operacija nosu in grla,
hipertrofija
prostate,
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.

ZAHVALA
Za uspešno izveden program
zdravstvenih storitev po pogodbi z
ZZZS se vsem sodelavcem
iskreno zahvaljujemo. Finančna
uspešnost pa bo razvidna s
končnega letnega obračuna, ki ga
pričakujemo konec januarja oz. v
začetku februarja 2020.
Vodstvo
REALIZACIJA FIZIČNEGA
OBSEGA V LETU 2019
Leto 2019 je zaključeno in vse
storitve tega leta so v celoti
fakturirane Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za
leto 2019 čakamo le-še končni
letni obračun ZZZS, vendar večjih
sprememb ne pričakujemo.
Tako vas seznanjamo s podatki o
realizaciji fizičnega obsega dela v
letu 2019:




Realiziranih je bilo 17.628
SPP-jev po pogodbi z
ZZZS oziroma 23.839,55
obteţenih primerov. Plan
primerov je izpolnjen 99,6odstotno (78 SPP-jev je
pod dogovorjenim planom)
Povprečna
obdobna
realizirana uteţ je 1,35 in je
niţja od pogodbene uteţi
(1,37). V primerjavi s
preteklim letom je bilo
narejeno v ABO po pogodbi
do ZZZS 519 primerov
več, upoštevajoč celotno
realizacijo pa 701 primerov
več.
Prospektivni program po
pogodbi za leto 2019 ni bil
doseţen pri naslednjih



Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za
doječe matere je realiziran
103,7
%,
program
sobivanje staršev ob bolnem
otroku pa je realiziran
105,8 %. Preseganje je v
obeh programih plačano.

Štev.: 909
prikazane so ambulante, ki
programa niso dosegle v
celoti:
- internistične
spec.
amb. (ind. točk 91,7),
- gastroenterološka
amb. (ind. točk 97,9),
- tireološka amb. (ind.
točk 96,1),
- revmatološka
amb.
(ind. točk 88,8)
- infektološka
amb.
(ind. točk 55,9)
- urološka amb. (ind.
točk 72,5),
- ORL amb. (ind. točk
89,5),
- amb. za bolezni dojk
(ind. točk 67,9),
- ultrazvok (ind. točk
84,6),
- mamografija
(ind.
točk 41,7).
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).



Program PBZ je izpolnjen
113,8-odstotno
(674
neakutnih BOD-ov je nad
letnim planom), program
negovalnega odseka pa je
izpolnjen 110,4 % (705
neakutnih BOD-ov je nad
dogovorjenim
planom).
Preseganje bo morebiti
plačano glede na realizacijo
ostalih izvajalcev.

Pri ambulantnih storitvah letni
plan ni doseţen:
 KIRURGIJA:
operacija
kile – ind. 0,0; operacije
na oţilju – krčne ţile
E220
–
ind
78,6;
rektoskopija – ind. 52,5;
sklerozacija – ind. 53,0.
 GINEKOLOGIJA (ZZZS
obračunava kot skupni
program):
diagnostična
histeroskopija – ind. 68,1;
histeroskopke operacije –
ind. 113,3 – skupni indeks
je 98,0.



Realizacija v specialistično
ambulantnih dejavnostih je
v letu 2019 sledeča -

Pri
ostalih
specialističnih
ambulantnih storitvah so plani
izpolnjeni oz. preseţeni.
1

Realizacija
SVIT
programa:
presejalna kolonoskopija – ind.
74,7,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 64,5 in delna
kolonoskopija
20,0.
Nova
programa SVIT- sedacija ter SVIT
- globoka sedacija (E0716) se
nista izvajala.
Presejalni program DORA je
realiziran 121,8 %.
Program CT preiskav je izpolnjen
s 35,3-odstotnim preseganjem,
1.236 preiskav je nad letnim
planom (v primerjavi z realizacijo
lanskega leta je indeks 106,5),
program MR preiskav je prav tako
izpolnjen in je indeks 107,7 oz.
529 preiskav je nad letnim planom
(v primerjavi z realizacijo obdobja
lanskega leta je indeks 107,6). CT
im MR preiskave so plačane po
realizaciji. Enako velja za RTG
slikanja ter UZ.
Pri fizioterapiji je glede na letni
plan je uteţ preseţena, saj je
indeks 110,6 %, prav tako je
doseţen plan števila primerov
(ind. 105,7). 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 78,2. Specialna
fizioterapija je plačana glede na
realizacijo.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 101,3 (180 dializ je
nad letnim planom).
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec, ZEPA

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje Murskega
vala »Za zdravje« je bil dr. Emil
Pal, dr. med., spec. inf.,
predstojnik Infekcijskega oddelka,
tema oddaje: »Gripa«



Torek:
- Strokovno pediatrično srečanje
na temo: »Zakaj cepiti« predaval
je David Jereb, dr. med.

Petek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Kirurškega odd., z
naslovom »Kirurško zdravljenje
karotidne bolezni, sodoben pristop
in aktualna priporočila«, predaval
je dr. Radenko Koprivica, dr.
med., spec. krg., predstojnik Krg.
odd.

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Bojan Korošec, dr. med., spec.
int., direktor bolnišnice bo
sodeloval v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska Sobota
na Murskem valu; tema oddaje:
»Bolnišnica v luči pričakovanih
sprememb«

Torek:
- 12. seja
strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Murska Sobota
(knjiţnica V. nadst. krg. bloka)
- Strokovno pediatrično srečanje
na temo: »Debelost pri otrocih«
predaval bo Aljoša Pungartnik, dr.
med., spec. pediater (predavalnica
na Otroškem odd.)

Sreda:
- Interno strokovno izobraţevanje
za področje ZN, »Zdravstvena
vzgoja bolnika z inhalacijsko
terapijo – pravilna uporaba
pršilnikov«, predavala bo: Marija
Holsedl, dipl. m. s. (knjiţnica V.
nadst. krg. bloka)

Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine za
kronične rane (knjiţnica V. nadst.
krg. bloka)

Petek:
- Delovni sestanek Skupine za
padce (knjiţnica V. nadst. krg.
bloka)

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

335
1946
4,99
13
-
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Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Veliko ljudi bi uspelo v majhnih
stvareh, ko jih ne bi ovirale velike
ambicije.«
(Henry Wadsworth Longfellow)

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

Darja Cigut
Tajništvo
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