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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 18. 1. 2021                             Štev. 962

COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 3 postelje v 

sivi coni in 132 postelj v rdeči 

coni, od tega je 21 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISK DRŽAVNE 

SEKRETARKE NA 

MINISTRSTVU ZA 

ZDRAVJE ALENKE FORTE 

 

Našo bolnišnico je v nedeljo 

obiskala državna sekretarka na 

Ministrstvu za zdravje Alenka 

Forte ter se seznanila z aktualnim 

stanjem in zdravstvenimi 

potrebami v bolnišnici ter s 

cepljenjem zaposlenih proti 

covidu-19. 

 
Med drugim je opozorila, da 

nobena bolnišnica nima dovolj 

strokovnih skupin in da 

epidemijo zdravstveni delavci 

premagujejo samo zaradi velike 

požrtvovalnosti, s katero se je 

seznanila tudi v naši bolnišnici.  

Javno je pohvalila vodstvo 

bolnišnice in vse strokovne 

skupine, ki so vključene v 

obravnavo bolnikov s covidom-

19. Prav tako je pohvalila 

zaposlene bolnišnice zaradi 

odziva na cepljenje. 

 

Do danes smo v bolnišnici cepili 

424 oseb. V tem tednu bomo 

začeli cepiti z drugim odmerkom 

cepiva Pfizerja/BioNTecha. O 

terminih cepljenja bomo 

zaposlene obvestili po prejetju 

cepiva v bolnišnico. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

PLAČILO PARKIRIŠČA ZA 

LETO 2021 

V skladu s sprejetim cenikom je 

cena parkiranja za leto 2021 

100 evrov. 
 

V letu 2021 lahko poravnate 

parkirnino na dva načina:  

- V gotovini pri blagajni 

bolnišnice v celotnem znesku 

do 31. 1. 2021.  

- V dveh obrokih na podlagi 

podpisanega soglasja za 

odtegljaj pri plači. V ta namen 

se oglasite pri blagajni 

bolnišnice in podpišite soglasje. 

Plačilo vam bomo odtegnili pri 

plači v dveh obrokih, prvega pri 

pri plači za januar, drugega pri 

plači za junij. Če soglasja ne 

podpišete do konca januarja, 

plačilo v dveh obrokih ne bo 

mogoče.   

Vsem, ki ne boste plačali 

parkirnine oz. ne boste podpisali 

soglasja za odtegljaj pri plači,  

bodo pravice do parkiranja 

ukinjene po 10. 2. 2021. 

Še nekaj posebnosti:  

- oseba, zaposlena za čas 

pripravništva za 6 mesecev, 

plača parkirišče za pol leta; 

- oseba, zaposlena za čas 

nadomeščanja bolniškega oz. 

porodniškega dopusta plača 

parkirnino za celo leto oz. 

ustrezen sorazmerni del;  

- oseba, zaposlena za določen 

čas, plača parkirnino za čas 

trajanja pogodbe, ob 

podaljšanju pa še sorazmerni 

del;  

- oseba, ki se bo v letu 2021 

upokojila, plača sorazmerni 

del samo, če uradno predloži 

podpisani predlog prenehanja 

delovnega razmerja zaradi 

upokojitve v Pravno-kadrovski 

službi.  

Vračilo parkirnine ob prenehanju 

pogodbe o zaposlitvi med letom 

ni možno. 
 

Mag. Melita Vratar, preizk. rač.,                         

vodja finančno-računovodske službe 

 

 

FIZIČNI OBSEG 

POSLOVANJA V LETU 2020 

Vse storitve za leto 2020 so v 

celoti fakturirane Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS). Za leto 2020 

sicer čakamo še končni letni 

obračun ZZZS, vendar večjih 

sprememb ne pričakujemo. 

Od 25. 10. 2020 velja Odredba o 

začasnih ukrepih na področju 

organizacije zdravstvene 

dejavnosti zaradi obvladovanja 

epidemije covida-19 in 

zagotavljanja neodložljive 
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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. Posledica 

spremenjene organizacije dela je 

znižanje realizacije, kar se kaže v 

slabših letnih indeksih. 

Pri akutni bolnišnični obravnavi  

(ABO) 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 države, zato 

ZZZS te paciente iz 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). 

Podatki o fizičnem obsega dela v 

letu 2020 so: 

Realiziranih je bilo 14.392 SPP 

po pogodbi z ZZZS oziroma 

22.470,46 obteženih primerov. 

načrt primerov je izpolnjen 81,6-

odstotno (3.252 SPP je pod 

dogovorjenim planom). 

Povprečna obdobna realizirana 

utež je sicer 1,56 in je višja od 

načrtovane pogodbene uteži 

(1,37). V primerjavi s preteklim 

letom je bilo v ABO narejeno po 

pogodbi do ZZZS 3.235 

primerov manj, upoštevajoč 

celotno realizacijo pa 3.620 

primerov manj. 

 Prospektivni program po 

pogodbi v letu 2020 je bil 

dosežen oz. presežen pri enem 

od sedemnajstih programov, in 

sicer: splav (ind. 100,6). Pri 

drugih prospektivnih 

programih program ni 

realiziran. 

 Realizacija programa 

nemedicinskih oskrbnih dni 

(NOD) za doječe matere je 

82,3 %, prav tako je pod 

planom realizacija programa 

sobivanje staršev ob bolnem 

otroku (indeks 58,4 %). Oba 

programa sta plačana po 

realizaciji. 

 Program PBZ je izpolnjen 

89,9-odstotno (563 neakutnih 

bolnišničnih oskrbnih dnevov 

(BOD) je pod letnim 

načrtom), program 

negovalnega odseka je 

izpolnjen 67,9-% (2.398 

neakutnih BOD je pod 

planom).  

 Realizacija v specialističnih 

ambulantnih dejavnostih je v 

letu 2020 pod planom v 

ambulantah: 

- internistične spec. amb. 

(indeksnih točk: 85,1), 

- kardiološke spec. amb. (86,0), 

- amb. za kardiološko 

rehabilitacijo (75,1), 

- gastroenterološka amb. (87,3), 

- tireološka amb. (80,4), 

- nevrološka amb. (79,0), 

- diabetološko-endokrinološka 

amb. (66,0), 

- revmatološka amb. (indeks 

storitev: 84,3), 

- infektološka amb.  (indeksnih 

točk: 46,4), 

- kirurške spec. ambulante (ind. 

točk: 71,9), 

- urološka amb. (ind. točk: 

65,9), 

- otorinolaringološka amb. 

(60,3), 

- okulistične ambulante (88,2), 

- ginekološka spec. amb. (76,0), 

– prestrukturiranje točk s 1. 

10. 2020, zvišan letni plan, 

- amb. za bolezni dojk (ind. 

točk: 62,0), – prestrukturiranje 

točk s 1. 10. 2020, znižan letni 

plan, 

- pediatrična amb. (91,1), 

- rentgen (80,5), 

- mamografija (81,5).  

V drugih specialističnih 

ambulantah so plani izpolnjeni 

oz. preseženi: 

 pulmološka amb. (indeks 117,4) 

– prestrukturiranje točk s 1. 10. 

2020, zvišan letni plan, 

 ortopedska amb. (102,3), 

 fiziatrična amb. (100,3), 

 enota za poškodbe  (105,9), 

 ultrazvok (117,1) , 

 preiskave CT (103,1). 

Pri specialističnih ambulantnih 

storitvah letni plan ni dosežen: 

 KIRURGIJA: operacija 

karpalnega kanala – indeks 

91,9, operacije na ožilju –krčne 

žile (94,0), rektoskopija (26,1), 

sklerozacija  (29,5); 

 PLJUČNI: poligrafija spanja na 

domu – indeks 90,9; 

 OČESNI: siva mrena – indeks 

70,5, presejanje diabetične 

retinopatije E0627 – indeks 

84,6; 

 GINEKOLOGIJA: diagnostična 

histeroskopija – indeks 59,6, 

histeroskopske operacije – 

indeks 72,5, skupni indeks je 

69,5, medikamentozni splav – 

indeks 74,6. 
 

Pri drugih specialističnih 

ambulantnih storitvah so plani 

izpolnjeni oz. preseženi: 

 proktoskopija (indeks 380,0), 

 zdravljenje makule, makule 

edema in zapore žil (indeks 

125,1). 
 

Realizacija programa Svit: 

presejalna kolonoskopija – indeks 

98,2, presejalna terapevtska 

kolonoskopija – indeks 112,1 in 

delna kolonoskopija – indeks 

300,0. Program Svit je plačan po 

realizaciji. 

Presejalni program Dora je 

realiziran 83,9-odstotno. Tudi 

program Dora je plačan po 

realizaciji. 
 

Realizacija programa preiskav 

CT je 103,1-odstotna, 145 

preiskav je nad letnim planom (v 

primerjavi z realizacijo lanskega 

leta je indeks 103,1); program 
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preiskav MR je realiziran 92,5- 

odstotno, pod planom je 555 

preiskav (v primerjavi z 

realizacijo obdobja lanskega leta 

je indeks 92). Preiskave CT in 

MR so plačane po realizaciji. 

Enako velja za slikanja RTG ter 

UZ. 

Pri fizioterapiji je glede na letni 

plan realizacija uteži 101,1 %, 

indeks realizacije primerov glede 

na plan pa 96,1. Pogoj za plačilo 

realiziranega plana uteži je 100- 

odstotno uresničeni načrt 

primerov. Realizacija storitev 

specialne fizioterapevtske 

obravnave pacienta – F0005, ki 

se posebej planira in spremlja, je 

56,6-odstotna. Specialna 

fizioterapija je plačana glede na 

realizacijo. 

Indeks realizacije dializ (do 

ZZZS) znaša 100,9 (111 dializ je 

nad letnim 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: 

 

-  Družinam z Goričkega, ki so 

podarile pecivo ter našim 

zaposlenim namenile naslednje 

besede zahvale:              
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
-  Gostja v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu je bila 

doc. dr. Jerneja Farkaš - 

Lainščak, dr. med., spec. javnega 

zdravja, vodja raziskovalne 

dejavnosti, tema: Cepljenje proti 

covidu-19 v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota. 

Nedelja: 
- Delovni obisk državne 

sekretarke na Ministrstvu za 

zdravje Alenke Forte v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu  bo prim. Vlasta 

Petric, dr. med., spec. interne 

medicine in revmatologije,  vodja 

internističnih dejavnosti, tema: 

Internistična dejavnost  v 

bolnišnici v letu 2020.  

- Gostja  v radijski oddaji Za 

zdravje bo Andreja  Nemec, dr. 

med., spec.  pediatrije, tema: 

Astma pri otroku.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
261 

ŠTEVILO BOD: 2011 

LEŽALNA DOBA: 6,51 

ŠTEVILO 13 

NOVOROJENČKOV: 

DOJEČE MATERE  BOD: 23 
 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel  

Naredite tako,  

kot v svojem srcu čutite,  

da je prav –  

tako ali tako vas bodo kritizirali;  

obsojali vas bodo, če boste to 

storili ali pa ne.  
 

(Eleanor Roosevelt) 

 

 

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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