KAZALNIKI KAKOVOSTI
SBI je skladno s smernicami Ministrstva za zdravje vzpostavila dokumentiran sistem spremljanja
kakovosti.
Tabela 1: Kazalniki kakovosti za leti 2007 in 2008
LETO 2007
Kazalnik 1: Število padcev s postelje 1 na 1000 oskrbnih dni
- število padcev
- število oskrbnih dni

1,85
138
74.401

LETO
2008
2,10
148
70.291

Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100
hospitalizacij
- Skupaj število razjed
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov
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Kazalnik 3: Čakalna doba za CT
- Povprečna čakalna doba
- Razpon čakalne dobe
- Odstotek urgentnih preiskav
- Odstotek neustreznih indikacij
Kazalnik 4: čakanje na odpust
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo
zaradi
čakanja
- število dni čakanja na odpust
- razpon števila čakalnih dni
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov
- Število ponovnih sprejemov
- Število vseh odpuščenih bolnikov
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za
odkrivanje MRSA
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete
nadzorne
kužnine
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA
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- Hemokulture: 0 %,
- Klinični vzorci skupaj: 3 %,
- Nadzorne kužnine: Izolatov S.
aureus, ki niso MRSA, zaradi
varčevalnih ukrepov ne
spremljamo (odločitev KOBO)

- Hemokulture: 6,25 %
(1/16),
- Klinični vzorci
skupaj: 10,9 %
(22/201),
- Nadzorne kužnine:
Izolatov S. aureus, ki
niso MRSA, zaradi
varčevalnih ukrepov ne
spremljamo (odločitev
KOBO)

Zajeti so vsi padci, ne le padci s postelj.
V letu 2007 so zajeti tudi bolniki iz EDP (enkratni dodatni program – 306 primerov)

KAZALNIKI KLINIČNIH POTI
V letu 2008 smo v SBI uporabljali že uvedene klinične poti v predhodnih letih in uvedli dve novi
klinični poti. V tabeli 8 podajamo klinične poti po oddelkih v SBI.
Tabela 2: Kazalniki kliničnih poti
ODDELEK
Oftalmološki oddelek
Internistika

Oddelek za nuklearno medicino

Kardiološki oddelek

KLINIČNA POT
Klinična pot za operacijo sive mrene
Klinična pot za zdravljenje pljučnic
Klinična pot za KOPB – kronična obstruktivna
bolezen pljuč
Perfuzijska scintigrafija miokarda s
farmakološko obremenitvijo z dipiridamolom
Zdravljenje s terapevtsko dozo radiojoda (J-131)
Terapija z radiojodom – dnevna bolnišnica (day
hospital)
Invazivni diagnostični in terapevtski srčni poseg
- koronarografija

