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Poročilo o spremljanju kazalnikov kakovosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana za 1. četrtletje 2020 

 

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2020 na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) redno spremljamo kazalnike kakovosti. Kazalnike vsako 

četrtletje objavimo na spletni strani OI ter podatke posredujemo tudi Ministrstvu za zdravje. 

 

 

Kazalnik št. 21: Razjede zaradi pritiska (RZP) 

1 kazalnik  1. četrtletje 2020 

Vsi pacienti z RZP x 100  4700 

Skupno število sprejetih pacientov  2518 

Število pacientov z RZP /100 sprejetih pacientov  1,867 

   

2 kazalnik  1. četrtletje 2020 

Vsi pacienti z RZP, ki so jo pridobili v bolnišnici x 100  900 

Skupno število sprejetih pacientov  2518 

Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici/100 sprejetih pacientov   0,357 

   

3 kazalnik  1. četrtletje 2020 

Vsi pacienti, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu x 100  3800 

Skupno število sprejetih pacientov  2518 

Število pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu/100 sprejetih pacientov  1,509 
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Kazalnik št. 22: Čakalna doba na računalniško tomografijo 

1. kazalnik  1. četrtletje 2020 

Število hospitaliziranih pacientov, ki so na CT preiskavo čakali več kot 24 ur  8 

V si pacienti, pri katerih je bila izvedena CT preiskava v času hospitalizacije  273 

Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu  2,930 

Opomba: Na OI Ljubljana za področje onkologije čakalnih dob nimamo. Pacienti, ki so naročeni na CT, ne čakajo na preiskavo zaradi zasedenosti CT, ampak 
predvsem zaradi poteka zdravljenja. 
 
 
 
 

Kazalnik št. 67: Padci pacientov  

1. kazalnik  1. četrtletje 2020 

Vsi padci hospitaliziranih pacientov x 1000  33000 

Število BOD   13756 

Prevalenca vseh padcev  2,399 

   

2. kazalnik  1. četrtletje 2020 

Vsi padci hospitaliziranih pacientov s postelje x 1000  17000 

Število BOD   13756 

Incidenca padcev s postelje  1,236 



 
 

Stran 3 od 4 

 

   

3. kazalnik  1. četrtletje 2020 

Število padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami s postelje x 100  200 

Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov brez DH  33 

Padci pacientov s poškodbami s postelje  6,061 

   

   

Kazalnik kakovosti št. 71: MRSA 

 

 
 1. četrtletje 2020 

Število vseh sprejemov v tromesečju 
 2518 

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne  

kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? 
 DA 

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju  

odvzeli nadzorne kužnine? 
 494 

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena  

MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju 
 7 

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) 

 
 

4 

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) 

 3 

 



 
 

Stran 4 od 4 

 

 

Pri izračunu kazalnikov smo upoštevali navodila, ki so navedena v Priročniku o kazalnikih kakovosti (Ministrstvo za zdravje, 2010), upoštevajoč 

spremembe v metodologiji, ki veljajo od leta 2013. 

 

Skladno z uredbo Ministrstva za zdravje smo septembra 2019 na naši vstopni spletni strani objavili dostop do vprašalnika za paciente »Kako ste 

zadovoljni z zdravstveno obravnavo?«, ki je namenjen ugotavljanju zadovoljstva s kakovostjo zdravstvene obravnave na našem inštitutu.  

V 1. četrtletju 2020 beležimo dve izpolnjeni anketi.  

 

 

Ljubljana, 22.4.2020 


