
Kazalniki Kakovosti

Institucija: Splošna bolnišnica Brežice
Obdobje poročanja: 01.01.2011 31.03.2011

št. KK Ime kazalnika Opomba Vrednost Števec Imenovalec
21 Razjede zaradi pritiska vsi pacienti

1 0,73 1 1378

pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici
2

0,00 0 1378

22 Čakalna doba na CT 4,71 400,72 85

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku * 0,61 416,88 688

* SB Brežice nima OPS (2) razdeljenih za 

elektivne posege in OPS razdeljene za urgentne 

operacije. Tako smo upoštevali za izračun 

kazalnika število ur s prisotnim osebjem glede na 

delovni čas od 7.00 do 15.00 ure od ponedeljka 

do četrtka, kot da je to OPS za elektivne posege 

s tem, da nismo upoštevali dni, ko sta bili OPS 

zaprti zaradi prenove (43 dni x 8 ur x 2 OPS).

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku ** 0,12 441,75 3552

** pri tem kazalniku je upoštevano, kot da sta 

OPS "mešani", kjer je 24 ur dnevno prisotna 

ekipa za operacije, s tem, da nismo upoštevali 

dni, ko sta bili OPS zaprti zaradi prenove (74 dni 

x 24 ur x 2 OPS).

42
Bolniki z AMI, ki je je bila predpisana acet. 

kisl. ob odpustu
1,00 10 10

47 pooperativna trombembolija 0,00 0 0

65 poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) 0,014 3 208

67 padci pacientov vsi padci hospitaliziranih pacientov
3 0,83 8 9631

70 nenamerna punkcija ali laceracija 0,00 0 1273

71 kolonizacija z MRSA 0,50 4 8

1
 - števec so vsi pacienti z RZP, imenovalec 

pa skupno število sprejetih bolnikov (1. 

kazalnik v Priročnik, str. 63)

2
 - števec je število pacientov, ki so pridobili 

RZP v bolnišnici, imenovalec je število 

sprejetih pacientov (3. kazalnik v Priročnik, 

str. 65)

3
 - števec so vsi padci hospitaliziranih 

pacientov, pomnoženo s 1000 (1. kazalnik v 

Priročnik, str. 197)



Kazalniki Kakovosti

Institucija: Splošna bolnišnica Brežice
Obdobje poročanja: 01.04.2011 30.06.2011

št. KK Ime kazalnika Opomba Vrednost Števec Imenovalec
21 Razjede zaradi pritiska vsi pacienti

1 4,29 6 1399

pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici
2

1,43 2 1399

22 Čakalna doba na CT 6,84 513,25 75

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku * 0,71 550,92 778

* SB Brežice nima OPS (2) razdeljenih za 

elektivne posege in OPS razdeljene za urgentne 

operacije. Tako smo upoštevali za izračun 

kazalnika število ur s prisotnim osebjem glede na 

delovni čas od 7.00 do 15.00 ure od ponedeljka 

do četrtka, kot da je to OPS za elektivne posege 

(49 dni x 8 ur x 2 OPS).

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku ** 0,19 839,67 4368

** pri tem kazalniku je upoštevano, kot da sta 

OPS "mešani", kjer je 24 ur dnevno prisotna 

ekipa za operacije (91 dni x 24 ur x 2 OPS).

42
Bolniki z AMI, ki je je bila predpisana acet. 

kisl. ob odpustu
1,00 11 11

47 pooperativna trombembolija 0,00 0 0

65 poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) 0,010 2 206

67 padci pacientov vsi padci hospitaliziranih pacientov
3 1,73 17 9854

70 nenamerna punkcija ali laceracija 0,00 0 0

71 kolonizacija z MRSA 0,56 9 16

1
 - števec so vsi pacienti z RZP, imenovalec 

pa skupno število sprejetih bolnikov (1. 

kazalnik v Priročnik, str. 63)

2
 - števec je število pacientov, ki so pridobili 

RZP v bolnišnici, imenovalec je število 

sprejetih pacientov (3. kazalnik v Priročnik, 

str. 65)

3
 - števec so vsi padci hospitaliziranih 

pacientov, pomnoženo s 1000 (1. kazalnik v 

Priročnik, str. 197)



Kazalniki Kakovosti

Institucija: Splošna bolnišnica Brežice
Obdobje poročanja: 01.07.2011 30.09.2011

št. KK Ime kazalnika Opomba Vrednost Števec Imenovalec
21 Razjede zaradi pritiska vsi pacienti

1 2,20 3 1364

pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici
2

0,00 0 1364

22 Čakalna doba na CT 7,61 966,51 127

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku * 0,70 571,06 816

* SB Brežice nima OPS (2) razdeljenih za 

elektivne posege in OPS razdeljene za urgentne 

operacije. Tako smo upoštevali za izračun 

kazalnika število ur s prisotnim osebjem glede na 

delovni čas od 7.00 do 15.00 ure od ponedeljka 

do četrtka, kot da je to OPS za elektivne posege 

(51 dni x 8 ur x 2 OPS).

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku ** 0,16 694,03 4416

** pri tem kazalniku je upoštevano, kot da sta 

OPS "mešani", kjer je 24 ur dnevno prisotna 

ekipa za operacije (92 dni x 24 ur x 2 OPS).

42
Bolniki z AMI, ki je je bila predpisana acet. 

kisl. ob odpustu
0,80 8 10

47 pooperativna trombembolija 0,00 0 0

65 poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) 0,014 3 216

67 padci pacientov vsi padci hospitaliziranih pacientov
3 1,14 11 9665

70 nenamerna punkcija ali laceracija 0,00 0 0

71 kolonizacija z MRSA 0,50 5 10

1
 - števec so vsi pacienti z RZP, imenovalec 

pa skupno število sprejetih bolnikov (1. 

kazalnik v Priročnik, str. 63)

2
 - števec je število pacientov, ki so pridobili 

RZP v bolnišnici, imenovalec je število 

sprejetih pacientov (3. kazalnik v Priročnik, 

str. 65)

3
 - števec so vsi padci hospitaliziranih 

pacientov, pomnoženo s 1000 (1. kazalnik v 

Priročnik, str. 197)



Kazalniki Kakovosti

Institucija: Splošna bolnišnica Brežice
Obdobje poročanja: 01.10.2011 31.12.2011

št. KK Ime kazalnika Opomba Vrednost Števec Imenovalec
21 Razjede zaradi pritiska vsi pacienti

1 4,81 7 1455

pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici
2

4,12 6 1455

22 Čakalna doba na CT 6,86 816,32 119

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku * 0,49 383,32 784

* SB Brežice nima OPS (2) razdeljenih za 

elektivne posege in OPS razdeljene za urgentne 

operacije. Tako smo upoštevali za izračun 

kazalnika število ur s prisotnim osebjem glede na 

delovni čas od 7.00 do 15.00 ure od ponedeljka 

do četrtka, kot da je to OPS za elektivne posege 

(49 dni x 8 ur x 2 OPS).

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku ** 0,16 685,76 4416

** pri tem kazalniku je upoštevano, kot da sta 

OPS "mešani", kjer je 24 ur dnevno prisotna 

ekipa za operacije (92 dni x 24 ur x 2 OPS).

42
Bolniki z AMI, ki je je bila predpisana acet. 

kisl. ob odpustu
0,90 9 10

47 pooperativna trombembolija 0,00 0 0

65 poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) 0,009 2 213

67 padci pacientov vsi padci hospitaliziranih pacientov
3 0,90 9 9976

70 nenamerna punkcija ali laceracija 0,00 0 1107

71 kolonizacija z MRSA 1,00 1 1

1
 - števec so vsi pacienti z RZP, imenovalec 

pa skupno število sprejetih bolnikov (1. 

kazalnik v Priročnik, str. 63)

2
 - števec je število pacientov, ki so pridobili 

RZP v bolnišnici, imenovalec je število 

sprejetih pacientov (3. kazalnik v Priročnik, 

str. 65)

3
 - števec so vsi padci hospitaliziranih 

pacientov, pomnoženo s 1000 (1. kazalnik v 

Priročnik, str. 197)



Kazalniki Kakovosti

Institucija: Splošna bolnišnica Brežice
Obdobje poročanja: 01.01.2011 31.12.2011

št. KK Ime kazalnika Opomba Vrednost Števec Imenovalec
21 Razjede zaradi pritiska vsi pacienti

1 3,04 17 5596

pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici
2

1,43 8 5596

22 Čakalna doba na CT 6,64 2696,80 406

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku * 0,63 1922,18 3066

* SB Brežice nima OPS (2) razdeljenih za 

elektivne posege in OPS razdeljene za urgentne 

operacije. Tako smo upoštevali za izračun 

kazalnika število ur s prisotnim osebjem glede na 

delovni čas od 7.00 do 15.00 ure od ponedeljka 

do četrtka, kot da je to OPS za elektivne posege 

(192 dni x 8 ur x 2 OPS).

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku ** 0,16 2661,21 16752

** pri tem kazalniku je upoštevano, kot da sta 

OPS "mešani", kjer je 24 ur dnevno prisotna 

ekipa za operacije (365 dni x 24 ur x 2 OPS).

42
Bolniki z AMI, ki je je bila predpisana acet. 

kisl. ob odpustu
0,93 38 41

47 pooperativna trombembolija 0,00 0 0

65 poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) 0,047 10 213

67 padci pacientov vsi padci hospitaliziranih pacientov
3 1,15 45 39126

70 nenamerna punkcija ali laceracija 0,00 0 4103

71 kolonizacija z MRSA 0,54 19 35

1
 - števec so vsi pacienti z RZP, imenovalec 

pa skupno število sprejetih bolnikov (1. 

kazalnik v Priročnik, str. 63)

2
 - števec je število pacientov, ki so pridobili 

RZP v bolnišnici, imenovalec je število 

sprejetih pacientov (3. kazalnik v Priročnik, 

str. 65)

3
 - števec so vsi padci hospitaliziranih 

pacientov, pomnoženo s 1000 (1. kazalnik v 

Priročnik, str. 197)


