
SPREMLJANJE OBVEZNIH KAZALNIKOV KAKOVOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE 

LETO: 2015 

 

Kazalnik: Razjede zaradi pritiska (RZP) 

  
kazalnik 

  kratek opis kazalnika jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec 

1. kazalnik - skupno število vseh RZP 
skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih 
pacientov 0,059 0,063 0,202 0,124 

2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP 
pridobili v bolnišnici 

število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. 
sprejetih pacientov 0,059 0,063 0,135 0,124 

3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že 
ob sprejemu v bolnišnico 

število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob 
sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov 0,000 0,000 0,067 0,000 

 

 

Kazalnik: Padci 
 

 
kazalnik 

  kratek opis kazalnika jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec 

1.kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD 0,823 0,228 0,756 0,568 

2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v 
bolnišnici vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD 0,000 0,000 0,168 0,071 

3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami 
vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 
100 / število vseh padcev 0,000 66,667 77,778 37,500 

 

 

 



 

 

 

Kazalnik: MRSA 

    
kazalnik 

  jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec 

Število vseh sprejemov v tem tromesečju 1745 1644 1588 1640 

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzrone kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? DA DA DA DA 

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?         

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju 6 4 2 2 

  
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu 
že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) 6 4 2 2 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob 
sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 
48 ur po sprejemu) 0 0 0 0 

 

 

Kazalnik: Higiena rok 

Datum izvedbe prvega opazovanja v tem poročevalskem obdobju 24.04.2015 

Datum izvedbe zadnjega opazovanja v tem poročevalskem obdobju 07.05.2015 

  kratek opis kazalnika kazalnik 

Upoštevanje higiene rok na enoti za 
intenzivno terapijo Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno 57,1% 

Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih 
oddelkih Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno 77,2% 

 

 

 

 



 

 

Kazalnik: Učinkovitost dela v operacijskem bloku 

UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKIH DVORANAH 

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim 
programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih 

kirurških posegov so izključene) 

  jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec 

Število operacijskih dvoran 5 5 5 5 

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 420 420 420 420 

število dni obratovanja operacijskih dvoran 313 295 257 297 

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju 131.460 123.900 107.940 124.740 

Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) 76.136 71.185 63.770 82.001 

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju 1.143 1.053 925 1.132 

Število načrtovanih operativnih posegov 1.066 1.066 900 1.066 

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju 32 24 7 17 

  delež odpadlih operacij 3,0% 2,3% 0,8% 1,6% 

Število urgentnih operacij v tem tromesečju 11 12 6 17 

  delež urgentnih operacij 1,0% 1,1% 0,6% 1,5% 

Izkoriščenost operacijske dvorane 57,9% 57,5% 59,1% 65,7% 

Povprečno trajanje operacije (v minutah) 66,61 67,60 68,94 72,44 

 

 

Drugi kazalniki: 

  kazalnik 

  kratek opis kazalnika jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec 

KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT 
Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 
ur po njenem naročilu 12,134 9,504 8,520 10,909 

KAZALNIK 47 - Pooperativna trombembolija Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov 658,514 584,795 441,501 528,169 

KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju 1,660 0,415 0,830 1,215 

 


