
  

  

                                   KAZALNIKI KAKOVOSTI za obdobje: 1.7. – 30.9.2011  
                                   
 

Zap. 
št. 
KK 

Kazalnik Vrednost 
kazalnika  

Števec Imenovalec 

število čakalnih dni (ure) od naročila do 
izvedbe računalniške tomografije 

Vsi pacienti, pri katerih je bila izvedena 
računalniška tomografija v času 
hospitalizacije (z izključitvenimi kriteriji) 

22 

Čakalna doba za CT 

0,05 ur 

132,66 ur 2695 
Vsota ur obravnavanja bolnikov v 
operacijski sobi med običajnim 
delovnim časom, ko je prisotno osebje 

Skupno število ur s prisotnim osebjem 
glede na lokalne norme. To število je 
normativno in ga izračunamo tako, da 
pomnožimo “običajni” delovni čas v 
operacijskem bloku (npr. od 8:00 do 
16:00 = 480 minut za sobo, ki se 
uporablja samo za elektivne posege; 
delovni čas sobe za urgentne posege 
pa je 24 ur) s številom delovnih dni v 
preučevanem obdobju (npr. 20 dni za 
sobe, ki se uporabljajo samo za 
elektivne posege, ali 30 dni za sobe za 
urgentne posege). 

23 

Učinkovitost dela v 
operacijskem bloku 

82,6% 

1858 ur 2248 ur 
delež histerektomij z izgubo krvi nad 
500 ml pri težkih pacientkah 

število vseh opravljenih operacij 
0,12 

2 17 
delež histerektomij z izgubo krvi nad 
500 ml pri lahkih pacientkah 

število vseh opravljenih operacij 
0 

0 22 
delež laparoskopskih operacij z izgubo 
krvi nad 500 ml ali transfuzijo 

število vseh opravljenih operacij 

38 

Ginekologija - ginekološke 
operacije - izguba krvi 

0 
0 101 

število otrok rojenih s 5' Apgarjem od 1 
do 6  

število vseh porodov 
39 

Perinatologija – Apgar (1) 
0 

0 631 
Število pacientov starejših od 18 let 
sprejetih v bolnišnico zaradi AMI 
(ICD10: I21 in I22), ki jim je bil ob 
odpustu predpisan aspirin v skladu z 
nacionalnimi smernicami za 
dolgotrajno profilaktično uporabo 
aspirina pri pacientih z AMI. 

Število vseh pacientov starejših od 18 
let sprejetih v bolnišnico zaradi AMI 
(ICD10: I21 in I22).  

42 

Bolniki z AMI, ki je bil 
predpisan Aspirin ob odpustu 

100% 

17 17 
število pacientov s STEMI  število vseh sprejetih pacientov zaradi 

AMI (STEMI+NSTEMI) 0,09 
8 82 

število pacientov z izvedeno primarno 
PCI pri bolnikih s STEMI 

število vseh sprejetih pacientov zaradi 
akutnega srčnega infarkta STEMI  1 

8 8 
število pacientov z NSTEMI in 
izvedeno PCI 

število vseh sprejetih pacientov zaradi 
akutnega srčnega infarkta NSTEMI  

43 

Kardiologija - AMI - STEMI, 
primarni PCI, NSTEMI in PCI 
(1) 

0,75 
56 74 

število bolnikov, ki so MRSA pridobili v 
posamezni bolnišnici v tekočem letu 

število vseh bolnikov, pri katerih smo 
ugotovili MRSA v tekočem letu 71 

Kolonizacija z MRSA 
0,35 

9 26 

 


