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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 17. 8. 2020                             Štev. 940

PRENOVA STARE 

PORODNIŠNICE 

V zgradbi stare porodnišnice 

smo pred časom preurejali 

prostore za potrebe povečanega 

števila bolnikov v času sezonske 

gripe. 

 

Tam smo ustanovili enoto Covid, 

kjer sprejemamo paciente s 

sumom na okužbo z virusom 

SARS-CoV-2. Zdaj prenavljamo 

drugi del zgradbe stare 

porodnišnice, ki bo prav tako 

namenjen bolnikom s sumom na 

okužbo. Zgradba tako dobiva 

povsem novo podobo. 

 

Pred nami so jesenski in zimski 

meseci in nihče izmed nas ne 

more povedati, kaj nam bo 

prinesla prihodnost. Želimo si, 

da bi bilo čim manj obolelih 

pacientov, ob tem pa lahko 

zatrdimo, da smo v bolnišnici na 

morebitni porast okužb dobro 

pripravljeni. 

 

Vsem, ki sodelujejo pri prenovi, 

se najlepše zahvaljujemo,  

zaposlene pa še enkrat pozivamo 

k upoštevanju vseh navodil, da 

bomo vsi skupaj ostali zdravi. 

 
Vodstvo bolnišnice 

PREPLASTITEV ASFALTA 

PRED INFEKCIJSKIM 

ODDELKOM 

Obveščamo vas, da bo v 

ponedeljek, 17., in torek, 18. 8. 

2020, zaradi preplastitve asfalta 

zaprto parkirišče pred vhodom 

na Infekcijski oddelek. V tem 

času ne bo mogoče uporabljati 

helikopterskega pristajališča. 

 

Prosimo za razumevanje. 

 
 Peter Brenčič, dipl. inž. el,. 

vodja tehnično-vzdrževalne službe 

 

 

FIZIČNI OBSEG V 

OBDOBJU JANUAR–JULIJ 

2020 

Seznanjamo vas s podatki o 

realizaciji fizičnega obsega dela v 

obdobju januar–julij 2020. 

Izvajanje zdravstvenih storitev še 

vedno poteka v skladu z navodili 

Ministrstva za zdravje z namenom 

zaščite pacientov in zaposlenih. 

Realiziranih je bilo 8.502 SPP po 

pogodbi z ZZZS oziroma 

12.733,12  obteženega primera. 

Načrt primerov je izpolnjen 82,6-

odstotno (1.790 SPP je pod 

dogovorjenim načrtom). 

Povprečna obdobna realizirana 

utež je 1,50 in je višja od 

načrtovane pogodbene uteži 

(1,37). V primerjavi s preteklim 

letom je bilo narejeno v ABO po 

pogodbi do ZZZS 1.552 

primerov manj, upoštevajoč 

celotno realizacijo pa 1.777 

primerov manj. 

 

 Prospektivni program je bil v 

tem obdobju dosežen oz. 

presežen pri treh programih: 

hipertrofija prostate (indeks 

110,2), splav (103,5) ter 

odstranitev OSM (108,7). Pri 

vseh drugih prospektivnih 

programih program ni 

realiziran. 

 Realizacija programa 

nemedicinskih oskrbnih dni 

(NOD) za doječe matere je 

75,8 %,  realizacija programa 

sobivanje staršev ob bolnem 

otroku je tudi pod planom 

(indeks 64,2 %). Oba 

programa sta plačana po 

realizaciji. 

 Program PBZ je izpolnjen 

97,9-odstotno (68 neakutnih 

BOD je pod obdobnim 

planom), program 

negovalnega odseka pa je 

izpolnjen 74,6 % (1.109 

neakutnih BOD je pod 

dogovorjenim načrtom).  

 Realizacija v specialističnih 

ambulantnih dejavnostih je 

pod načrtovanimi točkami v 

specialističnih ambulantah: 

- internistične spec. amb. 

(indeks točk 87,9), 

- kardiološke spec. amb. 

(88,8), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (71,3), 

- gastroenterološka amb. 

(71,7), 

- tireološka amb. (75,9), 

- nevrološka amb. (88,1), 

- diabetološko-endokrinološka 

amb. (65,8), 

- revmatološka amb. (89,9), 

- infektološka amb.  (46,3), 

- kirurške spec. ambulante 

(79,2), 

- urološka amb. (58,06), 

- otorinolaringološka amb. 

(67,1), 

- okulistične ambulante (ind. 

90,9), 
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- ginekološka spec. amb. 

(82,9), 

- amb. za bolezni dojk (ind. 

67,5), 

- rentgen (84,0), 

- ultrazvok (90,0), 

- mamografija (89,7).  

 

V drugih specialističnih 

ambulantah so načrti izpolnjeni 

oz. preseženi: 

 pulmološka amb. (indeks 

167,9), 

 ortopedska amb. (108,9), 

 fiziatrična amb. (101,7), 

 pediatrična amb. (102,0), 

 enota za poškodbe (111,9)  

 preiskave CT (102,0). 

 

Pri ambulantnih storitvah 

obdobni načrt ni dosežen: 

 KIRURGIJA: rektoskopija – 

indeks 26,0; sklerozacija – 

31,6, 

 OČESNI: siva mrena –  

81,5;  presejanje diabetične 

retinopatije E0627 – 79,5, 

 GINEKOLOGIJA: 

diagnostična histeroskopija 

– 65,7; histeroskopske 

operacije – 67,2; skupni 

indeks je 66,9; 

medikamentozni splav – 

84,3. 

 

Pri drugih specialističnih 

ambulantnih storitvah so načrti 

izpolnjeni oz. preseženi: 

 Poligrafija spanja na domu 

(indeks 113,0), 

 Op. karpalnega kanala 

(106,5) in op. na ožilju – 

krčne žile (116,3),  

 Zdravljenje makule, 

makule edema in zapore žil 

(ind. 109,6). 
 

Realizacija programa Svit: 

presejalna kolonoskopija – 

indeks 81,4, presejalna terapevt. 

kolonoskopija – indeks 103,6, 

delna kolonoskopija – indeks 

300,0. Program Svit je plačan po 

realizaciji. 
 

Presejalni program Dora je 

realiziran 65,9 %. Tudi ta 

program je plačan po realizaciji. 

Realizacija programa preiskav 

CT je 102-odstotna, 55 preiskav 

je nad obdobnim načrtom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

leta je indeks 100,2), program 

preiskav MR je realiziran 90,8- 

odstotno oz. je pod načrtom 468 

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 

94,7 %, indeks realizacije 

primerov glede na plan pa 86,9. 

Pogoj za plačilo realiziranega 

plana uteži je 100-odstotna 

realizacija načrta primerov. 

Realizacija storitev specialne 

fizioterapevtske obravnave 

pacienta – F0005, ki se posebej 

planira in spremlja, je 57,9- 

odstotna. Specialna fizioterapija 

je plačana glede na realizacijo. 
 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 100,4 (33 dializ je 

nad obdobnim planom). Dialize 

so plačane po realizaciji. 

 
Izidor Lebar, dipl. ekon.,                           

strokovni sodelavec 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

- Mitja Lah, spec. med. 

biokemije, je sodeloval v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na Murskem 

valu, tema: Protitelesa covida-19 

in vitamin D – novosti na 

oddelku za laboratorijsko 

diagnostiko Splošne bolnišnice  

Murska Sobota. 

- Gost radijske oddaje Murskega 

vala Za zdravje je bil direktor 

Bojan Korošec, dr. med., spec. 

int., tema: Delo v bolnišnici v 

poletnih mesecih. 

Torek: 

- 1. izredna nujna seja stalne 

delovne skupine za bolnišnično 

zdravstveno nego pri RSKZN, 

pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. 

nege.  
 

    Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje 

bo asist. dr. Alenka Kovačič,  

mag.  farm., spec., tema oddaje: 

Klinična farmacija v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota.  

 Torek: 
-   Delavnice za pravilno  

uporabo osebne varovalne 

opreme (OVO). Delavnice bosta 

izvajali Marija Kohek, M. Sc. 

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

Nemeš, dipl. m. s.  (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka). 

- Direktor Bojan Korošec, dr. 

med., spec.  int., se bo  udeležil 

sestanka na temo stanja in priprav 

slovenskega zdravstva  za 

obvladovanje covida-19, 

Ministrstvo za zdravje.  

Sreda: 

- Pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege Metka 

Lipič Baligač, mag. zdr. nege, se 

bo udeležila  2. seje stalne 

delovne skupine za bolnišnično 

zdravstveno nego (SDSBZN) pri 

RSKZBN.  

- Delavnice za pravilno uporabo 

osebne varovalne opreme (OVO). 

Delavnice bosta izvajali Marija 

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

in Marjetka Nemeš, dipl. m. s.  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 
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Četrtek: 

- Delavnice za pravilno  uporabo 

osebne varovalne opreme (OVO). 

Delavnice bosta izvajali Marija 

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

Marjetka Nemeš, dipl. m. s.  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 

Petek: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost  (knjižnica, V. nadstr.  krg. 

bloka) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
332 

ŠTEVILO BOD: 1630 

LEŽALNA DOBA: 4,57 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
18 

DOJEČE MATERE 

BOD: 
7 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

Življenje je lepo, zato karkoli se 

vam zgodi, nikoli ne pozabite 

živeti! Živeti je ena najbolj                  

redkih stvari na tem svetu, saj 

večina ljudi samo obstaja.  

 
Mark Avrelij 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 
 

 


