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KAZALNIK KAKOVOSTI

BOLNIŠNIČNE OKUŽBE
a. vse okužbe:
b. kolonizacija in okužbe z MRSA:
Izračuni so potrebni posebej za intenzivne enote in za neintenzivne oddelke in sumarno za
vso bolnišnico (posebej skupno za intenzivne enote in posebej skupno za neintenzivne
oddelke)
a) vse bolnišnične okužbe
Povezava s kakovostjo
(organizacija dela,
upoštevanje metod za
preprečevanje in
obvladovanje bolnišničnih
okužb)
Definicija (delež okuženih
bolnikov)
Vir podatkov (sprotno
spremljanje okužb v klinični
poti ali na posebnem
obrazcu)
Števec (Število bolnikov z
bolnišnično okužbo,
pomnoženo s 100)
Imenovalec (število vseh
hospitaliziranih bolnikov)
Vrsta kazalnika (raven
izvajalca)
Primerjava (primerjava
med oddelki)
Načrt izboljšave
Kaj
Kdo

Na vseh oddelkih imamo izdelana merila za spremljanje bolnišničnih okužb (okužbe s
centralnim venskim katetrom, okužbe z urinskim katetrom, okužbe s perifernim
venskim katetrom, pljučnice). Kliničnih poti še nimamo izdelanih, vse poslane
kužnine bolnikov spremljamo ročno po posebnih obrazcih oziroma v knjigah.
Pripravljamo tudi računalniški program. Iz mikrobiološkega oddelka bolnišnice Celje,
kamor pošiljamo kužnine prejemamo izpiske za vsako leto, ki jih hrani KOBO.
0
Sprotno spremljane okužb na posebnem obrazcu

0

5.990

Primerjava med oddelki za leto 2006 ni možna, ker se zbirajo podatki za celotno
bolnišnico skupaj

Izdelati klinične poti za zgoraj navedene okužbe.
Nosilci kliničnih poti bodo imenovani na KOBO

Kdaj
Merila za spremljanje
ukrepov
Poročilo o izvedenih
ukrepih

Na naslednjem sestanku KOBO 28.2.2007.
Sprejeta bodo 28.2.2007
Primerjava med oddelki za leto 2006 ni možna, ker se zbirajo podatki za celotno
bolnišnico skupaj

a) kolonizacija in okužba z MRSA
Po sprejetih načelih preprečevanja okužbe z MRSA ob sprejemu bolnika opravimo
Povezava s kakovostjo
nadzorne brise kože. Brisi so odvzeti pri naslednjih bolnikih:
(organizacija dela,
upoštevanje metod za
- ob premestitvi bolnika iz drugega oddelka naše bolnišnice,
preprečevanje in
- bolniku, ki je premeščen iz druge bolnišnice,
obvladovanje bolnišničnih
- bolniku, ki je bil večkrat hospitaliziran,
okužb)
- bolniku, ki prihaja iz doma starejših občanov.
9%
Definicija (delež
koloniziranih in okuženih
bolnikov z MRSA glede na
stafilokokus aureus)
Poseben obrazec – tabela
Vir podatkov (sprotno
spremljanje okužb in
kolonizacij v klinični poti
ali na posebnem obrazcu)
400
Števec (Število bolnikov,
okuženih ali koloniziranih z
MRSA, pomnoženih s 100)
44 bolnikov
Imenovalec (število vseh
bolnikov, koloniziranih ali
okuženih s stafilokokom
aureusom)
Vrsta kazalnika (raven
izvajalca)
Primerjava med oddelki za leto 2006 ni možna, ker se zbirajo podatki za celotno
Primerjava (primerjava
bolnišnico skupaj
med oddelki)
Načrt izboljšave
Kaj
Kdo
Kdaj
Merila za spremljanje
ukrepov
Poročilo o izvedenih
ukrepih

Redno jemanje brisov, spremljanje rezultatov preiskave
Oddelčna medicinska sestra, oddelčni zdravnik
Sprotno
Izdelana so načela higienske obravnave bolnikov
Dvakrat letno na kolegiju medicinskih sester in zdravniškem kolegiju

