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Vodstvo bolnišnice se Radenski
Adriatic
zahvaljuje
za
velikodušnost,
srčnost
in
plemenitost,
prav
tako
se
zahvaljujemo
zaposlenim
bolnišnice, ki so pripomogli, da je
bila prireditev še toliko lepša.
Hvala vsem!

V Splošni bolnišnici Murska
Sobota smo se razveselili novega
aparata za ultrazvočno diagnostiko,
ki smo ga kupili ob pomoči
donacije
podjetja
Radenska
Adriatic. Za aparat, vreden 48.500
evrov, bo 30.000 evrov prispevala
Radenska Adriatic, preostanek bo
dodala bolnišnica. Za bolnišnico
pomeni aparat veliko pridobitev,
saj bo pripomogel k hitri
diagnostiki
ginekoloških
in
porodniških stanj.

Po
besedah
Egle
Wehle,
direktorice marketinga v Radenski
Adriatic, je dar del mozaika
trajnosti, ki ga v Radenski
sestavljajo skupaj z zaposlenimi.
»V Radenski smo hvaležni za
priložnost, da lahko prispevamo k
boljšemu jutri za vse nas in za
prihodnje generacije. K temu smo
se zavezali kot podjetje in kot
posamezniki, saj smo polovico
podarjenega zneska prispevali
zaposleni
s
prostovoljnimi
prispevki. Zato gre velika zahvala
tudi vsem zaposlenim, ki resnično
živijo z lokalnim okoljem.«

Danijela Skledar, dipl. ekon.,
odnosi z javnostjo

FIZIČNI OBSEG
JANUAR–JUNIJ 2020
Seznanjamo vas s podatki o
fizičnem obsegu dela v obdobju
januar–junij 2020.
Pogodbo
za
leto
2020
pripravljamo, pričakujemo, da bo
podpisana do konca prihodnjega
tedna. Do takrat ostajajo načrti
nespremenjeni, večjih sprememb
ne pričakujemo oz. smo vas z
njimi sproti seznanjali. Izvajanje
zdravstvenih storitev še vedno
poteka v skladu z navodili
Ministrstva za zdravje, da bi
zaščitili
tako
paciente
kot
zaposlene.
Realiziranih je bilo 7.203 SPP po
pogodbi
z
ZZZS
oziroma
10.825,27 obteženih primerov.
Načrt primerov je izpolnjen 81,9odstotno (1.591 SPP je pod
dogovorjenim
načrtom).
Povprečna obdobna realizirana
utež je 1,50 in je višja od
načrtovane (1,38). V primerjavi s
preteklim letom je bilo v akutni
bolnišnični obravnavi (ABO) po
pogodbi do ZZZS 1.465 primerov
manj,
upoštevajoč
celotno
realizacijo pa 1.654 primerov
manj.

Prospektivni program je bil
v tem obdobju dosežen oz.
presežen pri dveh programih:

Štev. 935
hipertrofiji
prostate
(indeks
114,3)
ter
odstranitvi
osteosinteteskega
materiala
(OSM) (ind. 112,2). Pri vseh
drugih prospektivnih programih,
program ni realiziran.

Realizacija
programa
nemedicinskih oskrbnih dni
(NOD) za doječe matere je 75,3
%,
realizacija programa
sobivanje staršev ob bolnem
otroku je tudi pod načrtom (ind.
68,0 %).
Oba programa sta
plačana po realizaciji.

Program PBZ je izpolnjen
125,8-odstotno (629 neakutnih
BOD je nad obdobnim planom),
program negovalnega odseka pa
je izpolnjen 74,5 % (863
neakutnih
BOD
je
pod
dogovorjenim planom).

Realizacija
v
specialističnih
ambulantnih
dejavnostih je pod načrtom točk
v ambulantah:
- internistične spec. amb. (ind.
točk 88,8),
- kardiološke spec. amb. (ind.
točk 91,5),
- amb.
za
kardiološko
rehabilitacijo (ind. točk 67,6),
- gastroenterološka amb. (ind.
točk 75,0),
- tireološka amb. (ind. točk 80,0),
- nevrološka amb. (ind. točk
83,2),
- diabetološko-endokrinološka
amb. (ind. točk 63,4),
- revmatološka
amb.
(ind.
storitev 88,2),
- infektološka amb. (ind. točk
44,7),
- kirurške spec. ambulante (ind.
točk 78,3),
- urološka amb. (ind. točk 58,6),
- otorinolaringološka amb. (ind.
točk 68,7),
- okulistične ambulante (ind. točk
88,8),
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- ginekološka spec. amb. (ind.
točk 80,6),
- amb. za bolezni dojk (ind. točk
66,2),
- rentgen (ind. točk 82,7),
- ultrazvok (ind. točk 82,5),
- mamografija (ind. točk 94,1).
V
drugih
specialističnih
ambulantah so načrti izpolnjeni oz.
preseženi.
Pri ambulantnih storitvah obdobni
načrt ni dosežen:
 KIRURGIJA: rektoskopija –
ind. 26,6; sklerozacija – ind.
36,9.
 OČESNI ODD.: siva mrena –
ind.
82,3;
presejanje
diabetične retinopatije E0627
– ind. 76,9.
 GINEKOLOGIJA:
diagnostična histeroskopija –
ind. 76,6; histeroskopske
operacije – ind. 62,7; skupni
indeks
je
66,0;
medikamentozni splav – ind.
90,2.
Pri
drugih
specialističnih
ambulantnih storitvah so načrti
izpolnjeni oz. preseženi.
Realizacija
programa
Svit:
presejalna kolonoskopija – ind.
79,3,
presejalna
terapevt.
kolonoskopija – ind. 92,3, delna
kolonoskopija – ind. 250,0.
Program programa Svit je plačan
po realizaciji.
Presejalni program Dora je
realiziran 66,3 %. Tudi program
Dora je plačan po realizaciji.
Realizacija programa preiskav CT
je 100,1-odstotna, 2 preiskavi sta
nad
obdobnim
planom
(v
primerjavi z realizacijo lanskega
leta je indeks 99,1), program
preiskav MR je uresničen 86,9odstotno oz. je pod načrtom 484
preiskav (v primerjavi z realizacijo
obdobja lanskega leta je indeks
89,2). Preiskave CT in MR so
plačane po realizaciji. Enako velja
za slikanja RTG ter UZ.

Pri fizioterapiji je glede na
obdobni plan realizacija uteži 89,4
%, indeks realizacije primerov
glede na plan pa 81,2. Pogoj za
plačilo realiziranega plana uteži je
100-odstotna realizacija plana
primerov. Realizacija storitev
specialne
fizioterapevtske
obravnave pacienta – F0005, ki se
posebej načrtuje in spremlja, je
61,9-odstotna.
Specialna
fizioterapija je plačana glede na
realizacijo.
Indeks realizacije dializ (do ZZZS)
znaša 99,8 (14 dializ je pod
obdobnim planom). Tudi dialize so
plačane po realizaciji.
Izidor Lebar, dipl. ekon.,
strokovni sodelavec ZEPA

ZGODILO SE JE – prejšnji
teden
Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje je bila Katja
Škaper, dr. med., specializantka
Odd. za periop. med., tema oddaje:
Anesteziološka ambulanta
- Delavnica Higiena rok (knjižnica,
V. nadstr. krg. bloka)
Torek, sreda, četrtek:
- Delavnice v okviru preventivnih
aktivnostih za pravilno uporabo
osebne varovalne opreme (OVO).
Delavnico sta izvajali Marija
Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s.,
SOBO, in Marjeta Nemeš, dipl. m.
s., glavna medicinska sestra Odd.
za periop. med. (knjižnica, V.
nadstr. krg. bloka)
Sreda:
- Tiskovna konferenca pred
Splošno
bolnišnico
Murska
Sobota.
Darja Cigut,
Tajništvo

ZGODILO SE BO – ta teden
Ponedeljek:
- Nataša Kreft, mag. zdr.-soc.
manag., bo sodelovala v radijski
oddaji Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu, tema:
Vstopne točke v Splošni bolnišnici
Murska Sobota.
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Sreda:
- Varstvo pri delu in požarna
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).
Darja Cigut,
Tajništvo

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

328
1619
4,54
18
8

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Preživite dan tako, kot si najbolj
želite. Privoščite si drobne
nagradice in sladkosti, ki sivi
vsakdan naredijo nepozaben.
Splet

Ureja: Danijela Skledar
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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