Kazalniki Kakovosti - Obrazec za četrtletno poročanje
Veljavno od 1. 1. 2013 (uporablja se pri poročanju od prvega četrtletja 2013 naprej)

NAVODILA: Potrebno je izpolniti zgolj bele celice (opombe se dodajo po potrebi). V primeru nejasnosti prosimo, da
vprašanja naslovite na tajnistvo-kakovost.mz@gov.si

Institucija/bolnišnica Psihiatrična bolnišnica Idrija
obdobje poročanja 01.01.2021 do 31.03.2021

KAZALNIK 71 MRSA
Vprašanja
Število vseh sprejemov v tem tromesečju
Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzrone kužnine z namenom odkrivanja nosilcev
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)
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Kazalniki Kakovosti - Obrazec za četrtletno poročanje
Veljavno od 1. 1. 2013 (uporablja se pri poročanju od prvega četrtletja 2013 naprej)

NAVODILA: Potrebno je izpolniti zgolj bele celice (opombe se dodajo po potrebi). Kazalniki se izračunajo avtomatično, na podlagi vnesenih podatkov. Natančna
metodologija spremljanja posameznega kazalnika je bila posredovana vsem bolnišnicam in je objavljena na spletnih straneh Ministrstva z zdravje. V primeru
nejasnosti prosimo, da vprašanja naslovite na tajnistvo-kakovost.mz@gov.si

Psihiatrična bolnišnica
Institucija/bolnišnica Idrija
obdobje poročanja 01.01.2021 do 31.03.2021

KAZALNIK 68 PADCI PACIENTOV
kratek opis kazalnika

1.kazalnik - Prevalenca vseh
padcev v bolnišnici

vsi padci hospitaliziranih
pacientov * 1000 / BOD

kazalnik

opis števca

števec

3,752

vsi padci hospitaliziranih pacientov
(zapišemo absolutno število padcev,
pri izračunu kazalnika je vrednost
samodejno pomnožena s 1000)

30

Število bolnišnično
oskrbnih dni

7995

vsi padci s postelje hospitaliziranih
pacientov (zapišemo absolutno
število padcev, pri izračunu
kazalnika je vrednost samodejno
pomnožena s 1000)

6

Število bolnišnično
oskrbnih dni

7995

vsi padci hospitaliziranih pacientov s
poškodbami

3

število vseh padcev v
bolnišnici

2. kazalnik - Incidenca padcev s
postelje v bolnišnici

vsi padci s postelje
hospitaliziranih pacientov * 1000
/ BOD

0,750

3. kazalnik - Padci pacientov s
poškodbami

vsi padci s postelje
hospitaliziranih pacientov s
poškodbami * 100 / število vseh
padcev

10,000

opis imenovalca

imenovalec

30
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NAVODILA: Potrebno je izpolniti zgolj bele celice (opombe se dodajo po potrebi). Kazalniki se izračunajo avtomatično, na podlagi vnesenih podatkov.
Natančna metodologija spremljanja posameznega kazalnika je bila posredovana vsem bolnišnicam in je objavljena na spletnih straneh Ministrstva z
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POZOR: O nekaterih kazalnikih se poroča na druge liste te datoteke.
Psihiatrična bolnišnica
Institucija/bolnišnica Idrija
obdobje poročanja 01.01.2021 do 31.03.2021

KAZALNIK 21 RAZJEDE ZARADI PRITISKA
kratek opis kazalnika
1. kazalnik - skupno število vseh
RZP

skupno število vseh pacientov z
RZP*100 / št. sprejetih pacientov

2. kazalnik - število pacientov, ki
so RZP pridobili v bolnišnici

število pacientov, ki so RZP
pridobili v bolnišnici *100 / št.
sprejetih pacientov

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

kazalnik

opis števca

0,619

skupno število pacientov,
ki so bili sprejeti z RZP in
število pacientov, ki so
RZP pridobili v bolnišnico

0,619

število pacientov, ki so
RZP pridobili v bolnišnici

0,000

število vseh pacientov, pri
katerih je RZP prisotna že
ob sprejemu v bolnišnico

števec

opis imenovalca

imenovalec

2

Vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriterij, kot
izhaja iz metodologije

323

2

Vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriterij, kot
izhaja iz metodologije

323

0

Vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriterij, kot
izhaja iz metodologije

323

