ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Program dela za leto 2008
Glavni cilj za to leto je, da bi se podvojil obseg preventivnih pregledov za odraslo populacijo
glede na preteklo leto. Izvedba programa naj bi temeljila na povečani zaposlitvi novih
zdravnikov.

Dejavnost javne službe
Izhodišča in skupne osnove vsem izvajalcem zdravstvenih storitev določa Splošni dogovor,
specifičnosti posameznih dejavnosti se urejajo s Področnimi dogovori. Za dejavnost
zdravstvenih domov je sprejet Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno
zdravniško dejavnost.
Kot vsako leto, je tudi za to leto značilno, da se program sestoji iz ene četrtine programa iz
preteklega leta in treh četrtin programa, dogovorjenega za tekoče leto.
Splošni dogovor sooblikujejo: Ministrstvo za zdravje R Slovenije, Zdravniška zbornica
Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije,
Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti
organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost sooblikujejo in
sprejmejo: Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Za leto 2008 veljajo določila, sprejeta v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2007 do
sprejetja in veljave nove pogodbe. V pogodbi, sklenjeni za tekoče leto, se vedno
dogovori veljavnost pogodbe za nekaj mesecev ali celo pol leta za nazaj. Nova pogodba
praviloma začne veljati od aprila dalje.

Cene, oblikovane po izhodiščih Splošnega dogovora, ki temeljijo na standardih za delo
ambulant in so sestavni del pogodbe med izvajalci in Zavodom, se uporabljajo tudi za izračun
doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce,
zapornike in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna.
Prav tako se te cene uporabljajo za obračun storitev med izvajalci za storitve laboratorija,
zobnega rentgena in ultrazvoka. Na teh izhodiščih se obračunava torej okrog 90 % celotnega
programa za zdravstvene domove.
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Dejavnost trga
•

•
•

Za potrebe trga je program planiran za 3,5 nosilcev tima za dispanzer medicine dela,
prometa in športa, ki razširi dejavnost na 0,5 psihologa in 1 tim laboratorijske
standardne ekipe ter 0,06 ekipe radiologije.
V reševalni službi planiramo 0,3 ekipe za prevoze drugih plačnikov.
V dejavnosti zobozdravstva je planiran 07 tima za odraslo populacijo kot izvedba
samoplačniških in nadstandardnih storitev ter 0,36 inženirja radiologije.

PROGRAM DEJAVNOSTI
Program, ki ga zdravstveni dom opravlja po pogodbi z Zavodom
a)

Osnovna zdravstvena dejavnost

-

493.237 količnikov iz glavarine v splošnih ambulantah,
460,768 količnikov iz obiskov za kurativno dejavnost splošnih ambulant,
27.144 količnikov iz obiskov za preventivno dejavnost splošnih ambulant,

-

65.024 količnikov iz glavarine v otroškem dispanzerju,
64.830 količnikov iz obiskov za kurativo v otroškem dispanzerju,
49.630 količnikov za izvajanje preventive v otroškem dispanzerju,

- 114.209 količnikov iz glavarine v šolskem dispanzerju,
- 113.868 količnikov iz obiskov za kurativo v šolskem dispanzerju,
- 23.687 količnikov za izvajanje preventive v šolskem dispanzerju,
-

51.965 količnikov iz glavarine v dispanzerju za ženske,
50,844 količnikov iz obiskov v dispanzerju za ženske,
2.581 odvzem brisa na malignost iz preventiv. namen.,

-

301.050 točk za izvajanje patronaže in nege na domu,

-

167.427
50.055
6,38
4,46
121
3,52
1,88
16,91
2,52
6,83

točk ambulantne fizioterapije,
točk v dispanzerju za mentalno zdravje,
delavca iz ur za izvajanje dežurne službe,
delavca iz ur za izvajanje zdravstvene vzgoje,
zdravstveno vzgojnih delavnic za program cindi,
delavca iz ur za izvajanje razvojne ambulante,
delavca iz ur za izvajanje ambulante v domu za varstvo odraslih,
delavca iz ur za izvajanje nujne medicinske pomoči,
delavca iz ur za izvajanje centra za zdravljenje odvisnosti,
delavca iz ur za izvajanje nujnih reševalnih prevozov,
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-

specialistična ambulantna dejavnost
14.896 točk oz. 882 obiskov za internistiko,
19.113 točk oz. 1.883 obiskov za pulmologijo,
9.611 točk oz. 174 obiskov za pediatrijo,
37.959 točk oz. 3.944 obiskov za otorinolaringologijo,
21.257 točk oz .2.478 obiskov za dermatologijo,
57.318 točk oz. 3.692 obiskov za psihiatrijo,
37.221 točk oz. 3.301 obiskov za diabetologijo,
4.169 točk oz. 133 obiskov za bolezni dojk,
48,272 točk za klinično psihologijo,
11.622 točk oz. 1.266 storitev po Zeleni knjigi za mamografijo,
44.634 točk za ultrazvok,
61.147 točk za rentgen

-

reševalna služba
488.349 točk za nenujne reševalne prevoze,
206.148 km za prevoze dializnih bolnikov,
288.679 km za nenujne prevoze na Onkološki inštitut v Ljubljano.

-

zobozdravstvena dejavnost
346.995 točk zobozdravstva za odrasle,
96.180 točk mladinskega zobozdravstva,
74.730 točk specialističnih storitev za ortodontijo,
35.065 točk specialističnih storitev za pedontologijo,
za 5,45 izvajalcev programa v pavšalu za zobozdravstveno vzgojo,

-

Storitve, ki jih zdravstveni dom opravlja za trg

-

165.771 točk medicine dela, prometa in športa ,
67.142 točk laboratorija,
5.000 točk RTG diagnostike,
17.124 točk psihologije,
30.089 točk za dejavnost nenujnih reševalnih prevozov,
950
KM za reševalne prevoze onkoloških bolnikov
38.359 točk zobozdravstva za odrasle ter slikanja zob.

KADER
Za to leto se pričakujemo novo zaposlitev 1 zdravnice in vračilo dveh zdravnic iz
porodniškega dopusta. To so zdravnice, ki pri nas opravljajo specializacijo iz družinske
medicine. Za potrebe zobozdravstva želimo zaposliti 1 zobozdravnika in eno pripravnico
zdravnico dentalne medicine. Prizadevali si bomo pridobiti specialista ortodonta, ker se je lani
naš zdravnik ortodont upokojil. Še vedno bomo odvisni od dobre volje zdravnikov
upokojencev, ki bodo pripravljeni še opravljati delo. V službi neprekinjenega zdravstvenega
varstva se bomo posluževali zunanjih sodelavcev. Po potrebi bomo nadomestili delavce, ki so
se ali se bodo upokojili.
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Zavod iz naslova kadrovskih štipendij trenutno štipendira 9 študentov medicinske fakultete,
od tega dva študenta študirata stomatologijo.
Zdravniška zbornica Slovenije vodi in usmerja specializante. Naši zdravniki so imenovani
štirim zdravnikom specializantom za glavne mentorje ter trem od teh še za neposredne
mentorje. Pričakujemo, da se bo kateri od teh, po končani specializaciji, zaposlil v
Zdravstvenem domu Velenje, na kar pa nimamo vpliva.
Od letošnjega obiska Ministrice za zdravje, smo pričakovali, da bomo v bodoče lahko
programsko pokrili zaposlitve delovnega terapevta, nevrofizioterapevta in povečali zaposlitev
defektologa – govornega terapevta. Skušali smo dogovoriti še dodatni specialistični
ambulanti, vendar ni še nič znanega.

Finančni podatki
Finančni podatki temeljijo na podatkih iz januarja 2008 in ne vsebujejo inflacijske ocene
gibanja cen za leto 2008.
PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV
ZA LETO 2008
v
tisoč
EUR
Plan

realizacija

Indeks

struktura

Naziv skupine

tekoče leto

preteklo
leto

P/R

plan

Prihodki od poslovanja

9.581,0

9.599

99,8%

99,7% 99,4%

Finančni prihodki

20,0

37

54,5%

0,2%

0,4%

Izredni prihodki

5,0

10

48,7%

0,1%

0,1%

Prevrednotovalni poslovni prihodki

5,0

12

40,0%

0,1%

0,1%

CELOTNI PRIHODKI

9.611,0

9.658,3

99,5%

100,0
%

100,0%

Stroški blaga, materiala in storitev

2.530,2

2.456,5

103,0%

26,4% 25,8%

Stroški dela

6.402,5

6.409

99,9%

66,7% 67,4%

Amortizacija

607,0

589,4

103,0%

6,3%

6,2%

Ostali drugi stroški

51,3

51,3

100,0%

0,5%

0,5%

Finančni odhodki

0,0

0,0

100,0%

0,0%

0,0%

Izredni odhodki

2,8

2,8

100,0%

0,0%

0,0%

Prevrednotovalni poslovni odhodki

1,3

1,3

100,0%

0,0%

0,0%

SKUPAJ ODHODKI

9.595,2

9.510,3

100,9%

100,0
%

100,0%

PRIHODKI NAD ODHODKI

15,8

147,9

10,7%

0,2%

1,5%

realiz
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Vrednost v tisoč EUR

Dejavnost

PLAN

realizacija

kader iz

tekoče leto

pretek. Leto

ur 2008

Indeks
prih.
P/R

struktur
a
plan

real

kader

Po pogodbi z ZZZS
- OE Zdravstveni dom

6.869

6.747

194,27

101,8

71,7%

69,9%

73,9%

- OE Zobozdravstvo

1.373

1.338

46,76

102,6

14,3%

13,9%

17,8%

SKUPAJ

8.242

8.085

241,03

101,9

86,0%

83,7%

91,7%

Storitve iz drugih dejavnosti

1.299

1.514

21,8

85,8

13,6%

15,7%

8,3%

Prihodki iz financiranja

20

37

0

54,5

0,2%

0,4%

0,0%

Izredni in prevrednot. Prihodki

20

23

0

87,9

0,2%

0,2%

9.581

9.658,3

262,8

99,2 100,0%

100,0%

0,0%
100,0
%

SKUPAJ PRIHODEK

Planirani prihodki temeljijo na vrednosti sklenjene pogodbe z Zavodom in cenika za januar
2008 ter na oceni prihodkov drugih plačnikov.

VLAGANJA
Program investicij in investicijskega vzdrževanja bomo izvajali v obsegu razpoložljivih
virov.
Na osnovi javnega razpisa za prijavo investicij – sofinanciranje investicij v primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2007 in 2008 smo preko Mestne občine
Velenje prijavili investicijo v opremo in v obnovitev voznega parka. Za leto 2008 imamo še
v planu zamenjavo dveh reševalnih vozil, en zobozdravstveni stol ter centralni sterilizator. Za
Zdravstveno postajo Šoštanj je predvidena IV. faza rekonstrukcije in prenove. V Zdravstveni
postaji Šmartno ob Paki, pa je nujna izvedba zračenja, obnova elektro stropov in tal ter
posodobitev zobozdravstvene ambulante.
tisoč
Plan investicij za leto 2008

EUR

Viri
amortizacija tekočega leta -kalkulativni element
proračun občin
proračun R Slovenije
drugi viri-rezervacije, donacije, subvencije za zaposlov. invalidov
SKUPAJ VIRI

600,0
334,0
37,8
290,5
1.262,3

Plan nabave
pokrivanje vlaganj iz preteklega leta
obnova opreme in avto parka - prijava na razpis RS (2007)
III. faza obnove ZP Šoštanj
obnova dotrajane opreme in DI in posodobitve PIS
izgradnja metadonske ambulante in veznega hodnika od dvigala do uprave

SKUPAJ INVESTICIJE

377,0
239,0
41,7
300,0
304,6
1.262,3

Prioriteto nabave določa direktor.
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ZAKLJUČEK
Kot osrednji nosilec zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, se bomo trudili, da bomo
ohranjali enakost, da bo imel vsak enake možnosti za čim boljše zdravljenje. Z nenehnim
prilagajanjem programov bomo spremljali potrebe pacientov in jim omogočili prijazen odnos,
visoko stopnjo diagnosticiranja in terapije. Posebno skrb bomo v tem letu namenili
preventivnim pregledom v ambulantah splošne medicine. Prizadevali si bomo, da bi poleg
zdravljenja, predvsem preventivno ozaveščali o zdravem načinu življenja, saj verjamemo, da
z zdravim življenjskim slogom ohranjamo zdravje in preprečujemo nastanek bolezni.

Februar 2008

Vodja računovodske službe
Anica Brložnik, univ. dipl. ekon.

Direktor
Jože Zupančič, dr. med.,
spec. sploš. med.
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