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Info o vnosu
Izvajalec
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ [07644]

Izvajalec [Drugo]
 

Obdobje poročanja
April - junij 2021 [A10]

Datum:
19.7.2021

Kontaktna oseba za poročanje: [Ime in priimek]
Natalija Galinec

Kontaktna oseba za poročanje: [elektronski naslov]
natalija.galinec@sb-ptuj.si

Opomba k vnosu (npr. v primeru, ko oddajate naknadne popravke podatkov):
 

Kazalnik 21 - RZP
[Število vseh pacientov z RZP (od 1. do 4. stopnje po razvrstitvi EPUAP)]
57.0000000000

[Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici]
11.0000000000

[Število vseh pacientov, pri katerih je bila RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico]
46.0000000000

[Skupno število sprejetih bolnikov]
2291.0000000000

OPOMBE:
 

KAZALNIK 68 PADCI PACIENTOV
[Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov]
4.0000000000
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[Število vseh padcev s postelje hospitaliziranih pacientov]
3.0000000000

[Število vseh padcev s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami]
1.0000000000

[Število bolnišnično oskrbnih dni]
12893.0000000000

OPOMBE:
 

Kazalnik 23 UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU
Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Število operacijskih dvoran]
3.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)]
450.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Število dni obratovanja operacijskih dvoran]
57.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju]
76950.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)]
54640.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju]
664.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Število načrtovanih operativnih posegov]
671.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju]
22.0000000000
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Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Število urgentnih operacij v tem tromesečju]
15.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Izkoriščenost operacijske dvorane (v %, od 0 % do 100 %)]
71.0000000000

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so
izključene)

[Povprečno trajanje operacije (v minutah)]
82.2900000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Število operacijskih dvoran]
2.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)]
420.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Število dni obratovanja operacijskih dvoran]
57.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju]
50400.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)]
39285.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju]
1132.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Število načrtovanih operativnih posegov]
739.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju]
16.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Število urgentnih operacij v tem tromesečju]
409.0000000000

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Izkoriščenost operacijske dvorane (v %, od 0 % do 100 %)]
77.9000000000

                                         stran 3 / 6



zVEM Ankete
Kazalniki kakovosti v zdravstvu (ID:731938)

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

[Povprečno trajanje operacije (v minutah)]
34.7000000000

OPOMBE:
 

KAZALNIK 71 MRSA
Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?

Da [A1]

[Število vseh sprejemov v tem tromesečju]
2985.0000000000

[Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?]
217.0000000000

[Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju]
10.0000000000

[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)]
5.0000000000

[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)]
5.0000000000

OPOMBE:
 

DRUGI KAZALNIKI
 

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

 

[Število hospitaliziranih pacientov, ki so na CT preiskavo čakali več kot 24 ur.]
0.0000000000

 

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

 

[Število vseh pacientov, pri katerih je bila izvedena CT preiskava v času hospitalizacije, ob upoštevanju izključitvenih kriterijev.]
398.0000000000

 

Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov.

 

[Število primerov pooperativne globoke venske tromboze ali pljučne embolije.]
0.0000000000

                                         stran 4 / 6



zVEM Ankete
Kazalniki kakovosti v zdravstvu (ID:731938)

 

Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov.

 

[Število sprejemov, v okviru katerih je bil opravljen kirurški poseg.]
715.0000000000

 

Število poškodb na 100 zaposlenih v opazovanem obdobju.

 

[Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti]
0.0000000000

 

Število poškodb na 100 zaposlenih v opazovanem obdobju.

 

[Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom (oziroma ekvivalent)]
448.5000000000

 

Delež hospitaliziranih bolnikov, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza,
vboda, perforacije ali raztrganine.

 

[Število bolnikov, pri katerih je med (kirurškim ali nekirurškim) postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali
raztrganine (upoštevati katerokoli sekundarno diagnozo)]
0.0000000000

 

Delež hospitaliziranih bolnikov, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza,
vboda, perforacije ali raztrganine.

 

[Število vseh kirurških in nekirurških bolnikov v tromesečju ob upoštevanju izključitvenih kriterijev]
1780.0000000000

OPOMBE:
 

KAZALNIK - HIGIENA ROK V ZDRAVSTVENI OSKRBI
Datum izvedbe prvega opazovanja v tem poročevalskem obdobju.
24.5.2021

Datum izvedbe zadnjega opazovanja v tem poročevalskem obdobju
23.6.2021

Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo (Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi
izvedeno) [Število dejanj (razkuževanje ali umivanje)]
4000.0000000000

                                         stran 5 / 6



zVEM Ankete
Kazalniki kakovosti v zdravstvu (ID:731938)

Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo (Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi
izvedeno) [Število priložnosti za higieno rok]
64.0000000000

Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih (Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno)
[Število dejanj (razkuževanje ali umivanje)]
26500.0000000000

Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih (Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno)
[Število priložnosti za higieno rok]
316.0000000000

OPOMBE:
 

Zaključne opombe
Morebitne zaključne opombe k oddaji podatkov kazalnikov kakovosti:
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