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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 14. 12. 2020                             Štev. 957 

COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid je v naši 

bolnišnici trenutno zasedenih 13 

postelj v sivi coni in 141 postelj v 

rdeči coni, od tega je 19 bolnikov 

na intenzivni terapiji. 

 

Tretja svečka je VESELJE  

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

IZPLAČILO DODATKOV 

Spoštovani sodelavci, 
 

obveščamo vas, da bomo dodatek 

za oktober in november izplačali 

v mesecu decembru. 
 

Želimo vse dobro in ostanite 

zdravi. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISK RDEČIH NOSKOV 

IN MOŠKEGA 

VOKALNEGA KVINTETA 

AETERNUM 

 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota so v soboto pod okni 

bolnikom in zaposlenim zapeli 

pevci kvinteta Aeternum, v 

četrtek pa so bili na obisku tudi 

Rdeči noski.  

 
Oboji so razveselili tako bolnike 

kot zaposlene, ki se borijo 

predvsem s koronavirusno 

boleznijo 19, prvim so krepili 

pogum, drugim pa se zahvalili za 

požrtvovalno delo v težkih 

razmerah. 

 

Za obisk in dobrosrčnost se jim 

zahvaljujemo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

POROČILO O 

OPRAVLJENIH DIALIZAH 

NA ODSEKU ZA DIALIZO 

Na dan 14. 12. 2020 imamo 6 

kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so pozitivni na novi 

koronavirus. Prav tako imamo 5 

kroničnih hemodializnih 

bolnikov s sumom na covid-19 in 

so na dializi v sivi coni. 

 

Tabela št. 1: Dializiranje 

bolnikov, pozitivnih na novi 

kooronavirus, in bolnikov s 

sumom na ta virus (drugi val) – 

od 19. 10. 2020 do 14. 12. 2020. 

  

ŠT. HD DO  14. 

12. 2020 

KHD 129 

KHD IZ DRUGIH 

CENTROV 14 

AHD 80 

SKUPAJ V 

RDEČIH CONAH 

(AHD + KHD) 223 

SKUPAJ V SIVIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 147 

SKUPNO ŠT. HD 

V RDEČIH IN 

SIVIH CONAH 370 
 

Darjan Marič, dipl. zn., 

odgovorni zd. na odseku za dializo 

 

 

OBSEG DELA V OBDOBJU 

JANUAR–NOVEMBER 2020 

Seznanjamo vas s podatki o 

fizičnem obsegu dela v obdobju 

januar–november 2020.  

 

25. 10. 2020 je začela veljati 

nova Odredba o začasnih ukrepih 

na področju organizacije 

zdravstvene dejavnosti zaradi 

obvladovanja epidemije covida-

19 in zagotavljanja neodložljive 

zdravstvene obravnave pacientov. 

Odpovedani so bili vsi 

specialistični pregledi in 

operativni posegi, razen 

zdravstvenih storitev, označenih s 

stopnjo nujnosti nujno in zelo 

hitro, onkoloških storitev in 

obravnave nosečnic. Rezultat 

spremenjene organizacije dela je 

seveda znižanje realizacije, kar se 

kaže v nižji realizaciji in slabših 

indeksih. 

 

V podatkih akutne bolnišnične 

obravnave (SPP) prikazujemo 

fakturirane primere in obtežene 

primere do ZZZS. Obravnava 

covidnih bolnikov je namreč 

plačana po cenah, določenih v 

Aneksu št. 1, in to iz proračuna 

RS, zato ZZZS te paciente iz 
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fakturiranih podatkov izvzame. 

Kljub temu navajamo fakturirane 

podatke, čeprav se plačilo 

razlikuje od obračuna. Končne 

vrednosti za leto 2020 bodo 

znane v končnem letnem 

obračunu (KLO). 

 

V obdobju januar–november je 

bilo realiziranih 13.451 SPP po 

pogodbi z ZZZS oziroma 

20.657,33 obteženega primera. 

Načrt primerov je izpolnjen 83,2-

odstotno (2.723 SPP je pod 

dogovorjenim načrtom). 

Povprečna obdobna realizirana 

utež je sicer 1,54 in je višja od 

planirane pogodbene uteži (1,37). 

V primerjavi s preteklim letom je 

bilo narejeno v ABO po pogodbi 

do ZZZS 2.593 primerov manj, 

upoštevajoč celotno realizacijo pa 

2.931 primerov manj. 

 

 Prospektivni program je 

bil v tem obdobju dosežen oz. 

presežen pri treh od sedemnajstih 

programov, in sicer: splav 

(indeks 102,4), operacije žolčnih 

kamnov (101,2) in operacija 

hrbtenice (103,3). Pri drugih 

prospektivnih programih program 

ni realiziran. 

 Realizacija programa 

nemedicinskih oskrbnih dni 

(NOD) za doječe matere je 83,9 

%,  prav tako je pod planom 

realizacija programa sobivanje 

staršev ob bolnem otroku (indeks 

59,4 %). Oba programa sta 

plačana po realizaciji. 

 

 Program PBZ je izpolnjen 

93,1-odstotno (349 neakutnih 

BOD je pod obdobnim planom), 

program negovalnega odseka pa 

je izpolnjen 72,0-% (1.919 

neakutnih BOD je pod 

dogovorjenim planom).  

 

 Realizacija v 

specialističnih ambulantnih 

dejavnostih je pod načrtovanimi 

točkami v specialističnih 

ambulantah: 

- internistične spec. amb. 

(indeks točk 86,2), 

- kardiološke spec. amb. (90,6), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (75,4), 

- gastroenterološka amb. (85,0), 

- tireološka amb. (80,1), 

- nevrološka amb. (84,5), 

- diabetološko-endokrinološka 

amb. (66,0), 

- revmatološka amb. (indeks 

storitev 86,4), 

- infektološka amb.  (indeks 

točk 47,9), 

- kirurške spec. ambulante 

(75,2), 

- urološka amb. (66,6), 

- otorinolaringološka amb. 

(62,6), 

- okulistične ambulante (92,6), 

- ginekološka spec. amb. (79,8) 

– prestrukturiranje točk s 1. 

10. 2020, zvišan letni plan, 

- amb. za bolezni dojk (63,4) – 

prestrukturiranje točk s 1. 10. 

2020, znižan letni plan 

- pediatrična amb. (95,8), 

- rentgen (82,0), 

- mamografija (84,6).  

V drugih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni 

oz. preseženi: 

 pulmološka amb. (indeks 

122,8) – prestrukturiranje točk 

s 1. 10. 2020, zvišan letni 

plan, 

 ortopedska amb. (103,7), 

 fiziatrična amb. (101,3), 

 enota za poškodbe (109,1), 

 ultrazvok (115,3), 

 preiskave CT (103,1). 

 

Pri specialističnih ambulantnih 

storitvah obdobni plan ni 

dosežen: 

 KIRURGIJA: rektoskopija – 

indeks 26,4, proktoskopija – 

87,3 (nov letni plan), 

sklerozacija – 26,5, 

 PLJUČNI: poligrafija spanja 

na domu – 99,2, 

 OČESNI: siva mrena – 77,0,  

presejanje diabetične 

retinopatije E0627 – 83,1, 

 GINEKOLOGIJA: 

diagnostična histeroskopija – 

60,3, histeroskopske operacije 

– 72,7, skupni indeks je 69,8, 

medikamentozni splav – 

indeks 76,0. 

 

Pri drugih specialističnih 

ambulantnih storitvah so načrti 

izpolnjeni oz. preseženi: 

 Op. karpalnega kanala (indeks 

100,3) in op. na ožilju – krčne 

žile (102,6), 

 Zdravljenje makule, makule 

edema in zapore žil (126,1). 

 

Realizacija programa Svit: 

presejalna kolonoskopija – indeks 

96,2, presejalna terapevtska 

kolonoskopija – 115,1, delna 

kolonoskopija – 327,3. Program 

Svit je plačan po realizaciji. 

Presejalni program Dora je 

realiziran 83,7-%. Tudi program 

Dora je plačan po realizaciji. 

Realizacija programa preiskave 

CT je 103,1-odstotna, 136 

preiskav je nad obdobnim 

planom (v primerjavi z 

realizacijo lanskega leta je indeks 

103,2), program preiskav MR je 

realiziran 93,1-odstotno, pod 

planom je 466 preiskav (v 

primerjavi z realizacijo obdobja 

lanskega leta je indeks 93,6). 

Preiskave CT in MR so plačane 

po realizaciji. Enako velja za 

slikanja RTG in UZ. 

 

Pri fizioterapiji je glede na 

obdobni plan realizacija uteži 

100,5 %, indeks realizacije 

primerov glede na plan pa 95,2. 

Pogoj za plačilo realiziranega 

plana uteži je 100-odstotno 

izpolnjen načrt. Realizacija 

storitev specialne 

fizioterapevtske obravnave 

pacienta – F0005, ki se posebej 

načrtuje in spremlja, je 61,8- 
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odstotna. Specialna fizioterapija 

je plačana glede na realizacijo. 

 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) je 100,8 (111 dializ je nad 

obdobnim planom). Dialize so 

plačane po realizaciji. 

    
                       Izidor Lebar, dipl. ekon.,                            

strokovni sodelavec ZEPA 

 

 

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: 

- Podjetju Orbico Ljubljana za 

podarjene izdelke v vrednosti 

1.600 evrov

 
- Lionos clubu Murska Sobota 

za podarjene 3 palete papirnatih 

brisač 

- Mcdonaldsu Murska Sobota za 

podarjene malice za covidna 

delovišča 

- Jamnici mineralna voda 

Limbuš za podarjeno vodo 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

  

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Boštjan  Mrzlak, dipl. socialni 

delavec, je sodeloval v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

Predstavitev dela socialnega 

delavca  v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota med epidemijo. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
243 

ŠTEVILO BOD: 1784 

LEŽALNA DOBA: 6,44 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
8 

 

     Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                                    Misel 
 

Življenje je navadna mešanica; 

moramo ga sprejeti,  

kakršno je,  

ga poskušati razumeti,  

nato pa izboljšati. 

 
Rabindranath Taqore 

 
 

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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