
  

  

                                
  
  KAZALNIKI KAKOVOSTI za obdobje: 1.10. – 31.12.2011  
                                   

Zap. 
št. 
KK 

Kazalnik Vrednost 
kazalnika 

Števec Imenovalec 

Vsi pacienti z RZP 
0,0056 

59 
Število pacientov, ki so RZP pridobili v 
bolnišnici 

Skupno število sprejetih bolnikov   
 
Vključeni:  
- akutni in neakutni bolniki 

21 

Razjede zaradi pritiska 

0,0024 
25 10.475 

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 

0,04 

10 735 
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 op. bloku 
 
 

   0,73 

1777 2448 
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 

0,93 

81 87 
Število poročanih poškodb z ostrimi 
predmeti na zdravstvenega delavca (s 
polnim delovnim časom) 

Število vseh zaposlenih 

65 

Poškodbe z ostrimi predmeti 

0,0028 

5 1761 
Vsi padci hospitaliziranih pacientov x 
1000 

Število bolnišnično oskrbnih dni 
Odštejemo:  
- nehospitalizirane paciente, ki so v 

ambulantni obravnavi 
- paciente v dnevni in enodnevni 

obravnavi 
- spremljajoče osebe (npr. matere, ki  

dojijo sprejete dojenčke; 
spremljevalci pacientov) 

67 

Padci pacientov 

0,7 

30000 42.620 
Število bolnikov, pri katerih je med 
kirurškim ali nekirurškim postopkom 
prišlo do nezgodnega vreza, vboda, 
perforacije ali raztrganine 

Vsi kirurški in nekirurški bolniki (z 
vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji) 

70 

Nenamerna punkcija ali 
laceracija (bolnika) 

0,0002 

2 9496 

71 
Kolonizacija z MRSA 

0,18 
število bolnikov, ki so MRSA pridobili v 
posamezni bolnišnici v tekočem letu 

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

   7 39 
 


