
kratek opis 

kazalnika
kazalnik števec

imenova

lec
kazalnik števec

imenova

lec
kazalnik števec

imenova

lec
kazalnik števec

imenova

lec

1. kazalnik - 

skupno število 

vseh RZP

skupno število vseh 

pacientov z RZP*100 / št. 

sprejetih pacientov 2,877 114 3.962 3,721 145 3.897 3,465 147 4.243 3,436 124 3.609

2. kazalnik - 

število 

pacientov, ki so 

RZP pridobili v 

bolnišnici

število pacientov, ki so 

RZP pridobili v bolnišnici 

*100 / št. sprejetih 

pacientov 0,858 34 3.962 0,949 37 3.897 0,613 26 4.243 0,804 29 3.609

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 2,019 80 3.962 2,771 108 3.897 2,852 121 4.243 2,632 95 3.609

prvi kvartal drugi kvartal tretji kvartal četrti kvartal

KAZALNIK 21 RAZJEDE ZARADI PRITISKA



kratek opis 

kazalnika
kazalnik števec

imenova

lec
kazalnik števec

imenova

lec
kazalnik števec

imenova

lec
kazalnik števec

imenova

lec

1.kazalnik - 

Prevalenca vseh 

padcev v bolnišnici

vsi padci 

hospitaliziranih 

pacientov * 1000 / 

BOD 1,522 41 26.933 1,702 47 27.619 1,328 34 25.600 1,253 37 29.518

2. kazalnik - 

Incidenca padcev s 

postelje v 

bolnišnici

vsi padci s postelje 

hospitaliziranih 

pacientov * 1000 / 

BOD 0,371 10 26.933 0,398 11 27.619 0,273 7 25.600 0,102 3 29.518

3. kazalnik - Padci 

pacientov s 

poškodbami

vsi padci s postelje 

hospitaliziranih 

pacientov s 

poškodbami * 100 / 

število vseh padcev 9,756 4 41 2,128 1 47 2,941 1 34 2,703 1 37

KAZALNIK 68 PADCI PACIENTOV

prvi kvartal drugi kvartal tretji kvartal četrtji kvartal



prvi kvartal drugi kvartal tretji kvartal četrti kvartal 

Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor

4.828 4.635 4.553 5.288

DA DA DA

972 866 966 55

42 54 44 50

25 46 37 31

17 8 7 19

KAZALNIK 71 MRSA

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

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)

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)

Vprašanja

Število vseh sprejemov v tem tromesečju

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzrone kužnine z 

namenom odkrivanja nosilcev MRSA?



Operacijske 

dvorane z 

načrtovanim 

operativnim 

programom 

(Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov so 

izključene)

Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov 

(dnevna 

kirurgija)

Operacijske 

dvorane z 

načrtovanim 

operativnim 

programom 

(Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov so 

izključene)

Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov 

(dnevna 

kirurgija)

Operacijske 

dvorane z 

načrtovanim 

operativnim 

programom 

(Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov so 

izključene)

Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov 

(dnevna 

kirurgija)

Operacijske 

dvorane z 

načrtovanim 

operativnim 

programom 

(Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov so 

izključene)

Operacijske 

dvorane za 

izvajanje 

ambulantnih 

kirurških 

posegov 

(dnevna 

kirurgija)

8 4 8 4 8 4 8 4

193.440 96.720 190.320 95.160 202.800 101.400 193.440 96.720

496 248 488 244 520 260 496 248

208.320 104.160 204.960 102.480 218.400 109.200 208.320 104.160

133.920 59.520 131.760 58.560 140.400 62.400 163.680 59.520

1.564 2.089 1.365 2.393 1.188 2.242 1.353 2.187

1.646 2.135 1.466 2.489 1.276 2.377 1.433 2.293

82 46 101 96 88 135 80 106

5,0% 2,15% 6,9% 3,86% 6,9% 5,7% 5,6% 4,6%

268 33 296 42 192 33 243 37

14,6% 1,6% 17,8% 1,8% 13,9% 1,5% 15,2% 1,7%

64,3% 57,1% 64,3% 57,1% 64,3% 57,1% 78,6% 57,1%

85,63 28,49 96,53 24,47 118,18 27,83 120,98 27,22

Število operacijskih dvoran

Perioperativni čas operacijske dvorane 

(v minutah)
število dni obratovanja operacijskih 

dvoran

KAZALNIK 23 UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU

Povprečno trajanje operacije (v 

minutah)

prvi kvartal

Skupni operativni čas v tem tromesečju 

(v minutah) rez-šiv

Število operativnih posegov (redni 

obratovalni čas) v tem tromesečju
Število načrtovanih operativnih 

posegov

Število odpadlih načrtovanih 

operativnih posegov v tem tromesečju

delež odpadlih operacij

Število urgentnih operacij v tem 

tromesečju vkl. tudi dežurstvo

Skupna operativna kapaciteta (v 

minutah) v tem tromesečju

četrti kvartaltretji kvartaldrugi kvartal 

delež urgentnih operacij

Izkoriščenost operacijske dvorane



kratek opis 

kazalnika kazalnik opis števca števec

opis 

imenovalca

imenova

lec kazalnik števec

imenova

lec kazalnik števec

imenova

lec kazalnik števec

imenova

lec

KAZALNIK 22 - 

Čakalna doba 

na CT

Delež 

hospitaliziranih 

pacientov pri 

katerih je CT 

opravljen več kot 

24 ur po njenem 

naročilu

0,000

število 

hospitaliziranih 

pacientov, ki so na 

CT preiskavo čakali 

več kot 24 ur.

0

vsi pacienti, pri 

katerih je bila 

izvedena CT 

preiskava v času 

hospitalizacije, ob 

upoštevanju 

izključitvenih 

kriterijev) 614 0,000 0 675 0,000 0 635 0,000 0 756

KAZALNIK 47 - 

Pooperativna 

trombembolija

Delež 

pooperativnih 

trombembolij na 

100.000 posegov 0,000

število primerov 

pooperativne 

globoke venske 

tromboze ali pljučne 

embolije 0

število sprejemov, 

v okviru katerih je 

bil opravljen 

kirurški poseg 1.544 0,000 0 1.529 0,000 0 1.272 0,000 0 1.583

KAZALNIK 65 - 

Poškodbe z 

ostrimi 

predmeti

število poškodb na 

100 zaposlenih v 

predmetnem 

obdobju

0,750

število poročanih 

poškodb z ostrimi 

predmeti

5

število zaposlenih 

zdravstvenih 

delavcev s polnim 

delovnim časom 

(oziroma 

ekvivalent) 667 0,744 5 672 0,742 5 674 0,301 2 664

KAZALNIK 70 - 

Nenamerna 

punkcija ali 

laceracija

Število nenamernih 

punkcij ali laceracij 

pacientov na 1000 

sprejemov
0,000

število bolnikov pri 

katerih je prišlo do 

nenamerne punkcije 

ali laceracije
0

vsi sprejemi v 

proučenem 

obdobju ob 

upoštevanju 

izključitvenih 

kriterijev 321 0,000 0 314 0,000 0 323 0,298 1 3.357

DRUGI KAZALNIKI

drugi kvartal tretji kvartalprvi kvartal četrti kvartal


