MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 18. 5. 2020

LETNIK: 18

COVID-19
(11. 5.–17. 5.)
Št. brisov
75

Št. pozitivnih
0
Vodstvo bolnišnice

ZAHVALA OB
UPOKOJITVI

pomagali.
Žal
je
zaradi
dolgoletnih zdravstvenih težav
umrla 18. 4. 2020.
Hvala! Hvala za dolgoletno
oskrbo, zdravljenje, spodbudo,
pomoč in razumevanje. Ne
navajava niti oddelkov niti imen,
ker jih je bilo zaradi obsega
zdravstvenih težav preveč in bi
nenamerno koga izpustila. Ostaja
pa zahvala za dolgoletno pomoč
vsem vam v naši bolnišnici.
Želiva vam uspešno delo in –
ostanite zdravi!
Mož Franc in hčerka Vlasta Pečuh

Po skoraj 40 letih delovanja na
Ginekološko-porodniškem oddelku se bo upokojila sodelavka,
priznana ginekologinja Lidija
Ouček Farkaš, dr. med. spec.
V ginekologiji in porodništvu je
strokovno veliko prispevala ter
pomagala na svet številnim
Pomurcem.
V imenu vodstva in vseh
zaposlenih bolnišnice se ji
zahvaljujemo za strokovnost,
srčnost in dobro voljo ter ji želimo
veliko zdravja in zadovoljstva v
obdobju, ki je pred njo. Hvala!
Vodstvo bolnišnice

ZAHVALA
Srečen je človek, ki je zdrav!
Vendar pa najina žena in mama
Marija Pečuh ni imela te sreče. Je
pa imela zato vedno odlično in
strokovno pomoč in oskrbo
osebja
naše
bolnišnice
v
Rakičanu, ne glede na ambulanto
ali bolnišnični oddelek, kjer so ji

OBVESTILO ČISTILNE
SLUŽBE
Zadnje čase opažamo, da po
nepotrebnem kličete za vsak
odvzeti biološki material.
Obveščamo vas, da redni obhodi
niso bili spremenjeni in ostajajo,
kot je utečeno, zato ni potrebe po
dodatnem klicanju, razen v
nujnih
primerih,
kar
je
samoumevno.
Rosvita Gjergjek, dipl. m. s,
vodja Čistilne službe

OBSEG DELA JANUAR–
APRIL 2020
Seznanjamo vas s podatki o
realizaciji fizičnega dela v
obdobju januar–april 2020.
V aprilu je še bila v veljavi
Odredba o začasnih ukrepih za
obvladovanje širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (covid-19),
na podlagi katere so pri vseh
izvajalcih zdravstvene dejavnosti
odpovedali vse specialistične
preglede in operativne posege,

Štev. 927

razen
zdravstvenih
storitev,
označenih s stopnjo nujnosti
nujno in zelo hitro, pri katerih bi
opustitev privedla do poslabšanja
zdravstvenega stanja pacienta,
onkoloških storitev in obravnave
nosečnic. Prekinjeni so bili tudi
vsi preventivni programi, razen
preventivnih storitev, katerih
opustitev bi imela negativne
posledice za zdravje pacienta.
Rezultat spremenjene organizacije dela je seveda zmanjšanje
opravljenega dela v marcu in
aprilu, kar se kaže v slabših
indeksih.
Opravljenih je bilo 4.798 SPP po
pogodbi z ZZZS oziroma
7.030,27 obteženega primera.
Načrt primerov je izpolnjen 81,9odstotno (1.058 SPP je pod
dogovorjenim
načrtom).
Povprečna obdobna realizirana
utež je 1,47 in je višja od
načrtovane pogodbene uteži
(1,38). V primerjavi s preteklim
letom je bilo v akutni bolnišnični
obravnavi (ABO) po pogodbi do
ZZZS 1.035 primerov manj,
upoštevajoč celotno realizacijo pa
1.146 primerov manj.




Prospektivni program je bil
v tem obdobju dosežen oz.
presežen
pri
dveh
programih,
in
sicer:
hipertrofija prostate (ind.
117,9) ter splav (ind.
106,1).
Pri
drugih
programih program ni
realiziran.
Program
nemedicinsko
oskrbnih dni (NOD) za
doječe matere je realiziran
100,4
%,
program
sobivanje
staršev
ob
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bolnem otroku pa je pod
načrtom (ind. 81,5 %). Oba
programa sta plačana po
realizaciji.
Program PBZ je izpolnjen
85,1 % (275 neakutnih
BOD je pod obdobnim
načrtom),
program
negovalnega odseka pa je
izpolnjen 68,7 % (779
neakutnih BOD je pod
dogovorjenim načrtom).
Realizacija v specialističnoambulantnih dejavnostih v
času ukrepov je pod
načrtom
točk
v
specialističnih ambulantah:
- internistične spec. amb.
(ind. točk 85,0),
- kardiološke spec. amb.
(ind. točk 76,8),
- amb. za kardiološko
rehabilitacijo (ind. točk
64,2),
- gastroenterološka amb.
(ind. točk 68,4),
- tireološka amb. (ind.
točk 55,2),
- diabetološkoendokrinološka
amb.
(ind. točk 61,9),
- revmatološka amb. (ind.
točk 88,1),
- infektološka amb. (ind.
točk 43,9),
- kirurške spec. amb. (ind.
točk 71,1),
- urološka amb. (ind. točk
52,9),
- ortopedska amb. (ind.
točk 92,1),
- fiziatrija
(ind.
točk
95,0),
- otorinolaringološka
amb. (ind. točk 64,5),
- okulistične amb. (ind.
točk 80,9),
- ginekološka spec. amb.
(ind. točk 76,3),
- amb. za bolezni dojk
(ind. točk 59,4),
- rentgen (ind. točk 77,1),

- ultrazvok (ind. točk
65,4),
- mamografija (ind. točk
80,7).
V
ostalih
specialističnih
ambulantah so načrti izpolnjeni
oz. preseženi.
Pri
ambulantnih
storitvah
obdobni plan ni dosežen:
 KIRURGIJA:
operacija
karpalnega kanala – ind.
93,2; operacije na ožilju –
krčne žile E220 – ind. 75,0;
rektoskopija – ind. 20,9;
sklerozacija – ind. 28,2.
 PLJUČNI: poligrafija spanja
na domu – ind. 54,5.
 OČESNI: siva mrena – ind.
72,0; presejanje diabetične
retinopatije E0627 – ind.
74,3.
 GINEKOLOGIJA:
diagnostična histeroskopija –
ind. 102,1; histeroskopske
operacije – ind. 70,6; skupni
indeks je 78,0.
Pri
drugih
specialističnih
ambulantnih storitvah so načrti
izpolnjeni oz. preseženi.
Program
Svit:
presejalna
kolonoskopija – ind. 81,4,
presejalna terapevt. kolonoskopija – ind. 82,4 in delna
kolonoskopija
ind.
150,0.
Program Svit je plačan po
realizaciji.
Presejalni program Dora je
realiziran 75,6 % in plačan po
realizaciji.
Realizacija programa preiskav
CT je 93,3-odstotna, 106
preiskav je pod obdobnim
načrtom (v primerjavi z lanskim
leta je indeks 90,6), pri programu
preiskav MR je indeks realizacije
78,4 oz. 533 preiskav pod
načrtom (v primerjavi z lanskim
obdobjem je indeks 82,6).
Preiskave CT in MR so plačane
po realizaciji. Enako velja za
slikanja RTG ter UZ.

Pri fizioterapiji je glede na
obdobni načrt realizacija uteži
85,0 %, indeks realizacije
primerov glede na načrt pa 77,3
%. Pogoj za plačilo uresničenega
načrta uteži je 100-odstotna
izpolnitev
načrta
primerov.
Realizacija storitev specialne
fizioterapevtske
obravnave
pacienta – F0005, ki se posebej
načrtuje in spremlja, je 77,8 %.
Specialna fizioterapija je plačana
glede na realizacijo.
Indeks realizacije dializ (do
ZZZS) znaša 100,9 (43 dializ je
nad obdobnim načrtom). Dialize
so plačane v celoti.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
ZEPA, strokovni sodelavec

ZAHVALA DONATORJEM
Splošna bolnišnica Murska Sobota
se iskreno zahvaljuje vsem, ki
nam v teh težkih časih stojite ob
strani in nam pomagate po svojih
najboljših močeh.
Posebej se zahvaljujemo:
- Zavodu 404 za podarjene
zaščitne maske.
Vodstvo bolnišnice

ZGODILO SE BO – ta teden

Torek:
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)

Sreda:
- Varstvo pri delu in požarna

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka).
Darja Cigut,
Tajništvo
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STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
j

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

274
1461
4,89
13
0

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Če ne morete početi
velikih stvari,
počnite
majhne stvari na
velik način!
Splet

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

3

