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N. Kelšin, J. Trdič., M. Rok Simon, M. Kastelic, T. Metličar 

2018 1.03 Velja za sprejem podatkov od leta 2019 dalje  Spremenjen kriterij spremljanja pacientov v zbirki  Poročilo o delu službe za rehabilitacijo: - Spremenjeno poročanje obiskov v zavodu pri ambulantnih obravnavah - Spremenjena obveznost poročanja Rezultata zaključenega obravnavanja (stolpec 8 – 19) in Obiskov v zavodu (stolpec 20 – 26)  Poročilo o delu stacionarnega zavoda: - Spremenjen način poročanja Števila bolniških postelj in Števila realiziranih bolniških dni v koledarskem letu 

N. Kelšin, J. Trdič., M. Rok Simon, M. Kastelic, T. Metličar 

 Pripravili:  Delovna skupina za obravnave na rehabilitaciji 
              Zaščita dokumenta 
© 2018 NIJZ Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo. 



    Podatkovna zbirka o bolnišničnih in zunajbolnišničnih  obravnavah na rehabilitaciji  

 
3  

KAZALO   
POROČILO O DELU SLUŽBE ZA REHABILITACIJO ...................................................................................... 4 

Pravilno izpolnjevanje Poročila o delu službe za rehabilitacijo .......................................................................... 5 
Roki pošiljanja poročil ........................................................................................................................................ 6 

POROČILO O DELU STACIONARNEGA ZAVODA ....................................................................................... 6 
Pravilno izpolnjevanje Poročila o delu stacionarnega zavoda: ........................................................................... 6 
Roki pošiljanja poročil ........................................................................................................................................ 7 

 
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    Podatkovna zbirka o bolnišničnih in zunajbolnišničnih  obravnavah na rehabilitaciji  

 
4  

POROČILO O DELU SLUŽBE ZA REHABILITACIJO 
 V Poročilu o delu službe za rehabilitacijo je potrebno spremljati paciente, ki pridejo v zdravilišče ali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (URI - Soča) na rehabilitacijo in jih v sprejemni ambulanti pregleda zdravnik ter sprejme:  1. na obravnavo v stacionar oz. na bolnišnični oddelek, ali  2. na ambulantno obravnavo.  V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št.  30/03 in spremembe) je v 43. členu zapisano, da se zdraviliško zdravljenje, ki obsega zahtevnejšo medicinsko rehabilitacijo s souporabo naravnih zdravilnih sredstev v naravnih zdraviliščih, izvaja na enega od naslednjih načinov: 

 na stacionarni način, če mora zavarovana oseba glede na zdravstveno stanje bivati v zdravilišču; 
 na ambulantni način, če lahko zavarovana oseba glede na zdravstveno stanje dnevno prihaja v zdravilišče.  Med obravnave v stacionarju oz. bolnišnične obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na stacionarno oz. bolnišnično obravnavo na bolnišnični oddelek URI – Soča ali v zdravilišče, v katerem morajo glede na zdravstveno stanje pacienti bivati.    Med ambulantne (zunajbolnišnične) obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na ambulantno obravnavo v URI - Soča ali v zdravilišče, v katerega glede na zdravstveno stanje dnevno prihajajo na obravnavo. Kot ena ambulantna obravnava se šteje tudi, kadar mora pacient priti večkrat na terapijo v okviru ene ambulantne obravnave.  Stacionarne oz. bolnišnične obravnave se poroča kot bolnišnične obravnave (glede na vrsto obravnave ločimo hospitalizacije, dnevne in dolgotrajne dnevne obravnave).  Poroča se obravnave pacientov, ki so sprejeti na rehabilitacijo z odobreno rehabilitacijsko odločbo v 

zdravilišča (ne glede na podatek Tip plačnika v Metodoloških navodilih za sprejem podatkov o 
bolnišničnih in zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnavah na rehabilitaciji) oz. z napotnico v URI - 
Soča. 
  Pacientov, ki prihajajo v ustanove za rehabilitacijo na izvajanje terapije po navodilih lečečega zdravnika (kartonček), se v Podatkovni zbirki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah na rehabilitaciji in v Poročilu o delu službe za rehabilitacijo oz. stacionarnega zavoda ne spremlja.   Poroča se na obrazcu - Poročilo o delu zavoda (IVZ 57), dostopnem na spletni strani NIJZ.         
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Pravilno izpolnjevanje Poročila o delu službe za rehabilitacijo 
Izpolnjuje se vrstico za specialnost »Rehabilitacija«. 
 
1. REHABILITACIJA - OSEBJE 
Napiše se izvajalca s pripadajočim številom zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. 
2. REHABILITACIJA - OBISKI 
stolpec 1: Napiše se izvajalca. 
stolpec 2: Napiše se število vseh obiskov (prvih in kontrolnih)  pacientov, ki so prišli v zdravilišče ali URI-
Sočo, ter jih je v sprejemni ambulanti pregledal zdravnik in sprejel na ambulantno obravnavo. 

Prvi obisk (na rehabilitacijski obravnavi) je prvi neposredni stik pacienta z zdravnikom v zdravilišču ali URI-Soča zaradi ambulantne obravnave na rehabilitaciji.  Kontrolni obisk (na rehabilitacijski obravnavi) je vsak neposredni stik pacienta z zdravnikom v zdravilišču ali URI-Soča znotraj iste ambulantne obravnave na rehabilitaciji.  stolpec 3: Napiše se število prvih obiskov pacientov, ki so prišli v zdravilišče ali URI-Sočo, ter  jih je v sprejemni ambulanti pregledal zdravnik in sprejel na ambulantno obravnavo.  Primer: Pacient pride v zdravilišče na ambulantno rehabilitacijsko obravnavo, kjer ga v sprejemni 
ambulanti pregleda zdravnik ter mu določi terapije. Po koncu terapij zdravnik pacienta pregleda in mu  
predpiše tri dodatne terapije. Po dodatnih terapijah pacienta znova pregleda in zaključi rehabilitacijsko 
obravnavo. Izvedeni so bili 1 prvi pregled in 2 kontrolna pregleda. V stolpec 2 se poroča 3 preglede, v 
stolpec 3 pa 1 prvi pregled.  Čez dva meseca se isti pacient vrne v zdravilišče zaradi iste bolezni ali 
stanja. V sprejemni ambulanti ga pregleda zdravnik ter mu določi terapije. Po koncu terapij zdravnik 
pacienta pregleda in zaključi rehabilitacijsko obravnavo. Izvedena sta 1 prvi pregled in 1 kontrolni 
pregled. V stolpec 2 se poroča 2 pregleda, v stolpec 3 pa 1 prvi pregled. 
 stolpca 4-5: Napiše se število pacientov, ki so prišli v zdravilišče ali URI-Sočo, ter jih je v sprejemni 
ambulanti pregledal zdravnik in sprejel na stacionarno oz.  na bolnišnično obravnavo na rehabilitacijo. 
(na hospitalizacijo, dnevno ali dolgotrajno dnevno obravnavo). 
stolpca 6-7: Napiše se število pacientov, ki so prišli v zdravilišče ali URI-Sočo, ter jih je v sprejemni 
ambulanti pregledal zdravnik in sprejel na ambulantno obravnavo na rehabilitaciji. 
stolpca 8-9: Napiše se število pacientov, pri katerih je bila v koledarskem letu zaključena obravnava na 
rehabilitaciji (ambulantna ali stacionarna oz. bolnišnična). Poročanje ni obvezno. 
stolpci 10-19: Napiše se rezultat obravnave na rehabilitaciji za paciente, pri katerih je bila v 
koledarskem letu zaključena obravnava na rehabilitaciji (ambulantna ali stacionarna oz. bolnišnična). 
Poročanje ni obvezno. 



    Podatkovna zbirka o bolnišničnih in zunajbolnišničnih  obravnavah na rehabilitaciji  

 
6  

stolpci 20-24: Napiše se občina stalnega bivališča pacientov, ki prebivajo na območju zdravstvene 
regije, kjer se nahaja rehabilitacijska ustanova. Poročanje ni obvezno. 
stolpca 25-26: Napiše se število pacientov, ki ne prebivajo na območju zdravstvene regije, kjer se 
nahaja rehabilitacijska ustanova. Poročanje ni obvezno. 
Roki pošiljanja poročil 
Poročevalci pošljejo polletno Poročilo o delu službe za rehabilitacijo na območno enoto NIJZ do 
10.7., letno poročilo pa do 15.1. za preteklo leto. Območne enote NIJZ pošljejo pregledana in 
popravljena polletna poročila poročevalcev na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) do 
25.7., letna poročila pa do 15.2. za preteklo leto. 
 

POROČILO O DELU STACIONARNEGA ZAVODA 
 Med obravnave v stacionarju oz. bolnišnične obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na stacionarno oz. bolnišnično obravnavo na bolnišnični oddelek URI – Soča ali v zdravilišče, v katerem morajo glede na zdravstveno stanje pacienti bivati.  Sem prištevamo razen hospitalizacij tudi dnevne in dolgotrajne dnevne obravnave. 
 
Pravilno izpolnjevanje Poročila o delu stacionarnega zavoda: 
Izpolnjuje se vrstico za specialnost »Rehabilitacija«. 
 
1. OSEBJE 
Napiše se nazive organizacijskih enot v stacionarju oz. bolnišničnem oddelku s pripadajočim številom 
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. 
 
2. POSTELJE, DNEVI, SPREJEMI 
Na Poročilu o delu stacionarnega zavoda je potrebno spremljati paciente, ki pridejo v zdravilišče ali 
URI-Sočo in jih v sprejemni ambulanti pregleda zdravnik ter sprejme na stacionarno oz. bolnišnično 
obravnavo - hospitalizacijo. 

Definicija bolniške postelje je sledeča: Bolniška postelja je redno vzdrževana in oskrbovana postelja za namestitev in 24-urno oskrbo in nego hospitaliziranih oseb, in je nameščena na bolniškem oddelku ali v drugem prostoru bolnišnice, kjer je hospitaliziranim zagotovljena nepretrgana medicinska oskrba.  Med bolniške postelje ne štejemo postelje za zdrave novorojenčke, dnevne postelje, zasilne in začasne postelje. Prav tako ne štejemo postelj za posebne namene, npr. za 
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dializo, posebne postelje v porodništvu, in postelje, ki spadajo k posebnim medicinskim aparaturam. Skladno z metodologijo OECD postelje delimo na: a) postelje za akutno bolnišnično obravnavo, b) postelje za psihiatrično bolnišnično obravnavo, c) postelje za rehabilitacijsko obravnavo, d) postelje za dolgotrajno bolnišnično obravnavo, e) postelje za ostale bolnišnične obravnave.  
stolpec 1: Izpiše se izvajalca v stacionarju oz. bolnišničnem oddelku. 
stolpec 2: Napiše se število bolniških postelj, ki so namenjene obravnavi pacientov na rehabilitaciji v 
stacionarju oz. bolnišničnem oddelku (hospitalizaciji).  
stolpec 3: Napiše se število realiziranih bolniških dni pacientov, pri katerih je bila v koledarskem letu 
zaključena stacionarna oz. bolnišnična obravnava (hospitalizacija) na rehabilitaciji. 
Primer: Zdravilišče ima na voljo 10 bolniških postelj s 24-urno oskrbo in nego (»negovalnih« postelj), 
sprejema pa tudi paciente na hotelske postelje. V stolpec 2 se poroča 10 bolniških postelj. V stolpec 3 
se poroča samo število bolniških dni pacientov, ki so prejeli 24-urno oskrbo in nego.  
GIBANJE PACIENTOV: 
Poseben primer: Pacient v koledarskem letu zaključi rehabilitacijsko obravnavo. Čez nekaj mesecev se 
ponovno vrne na rehabilitacijsko obravnavo in jo v istem koledarskem letu tudi zaključi. Poroča se 
enega pacienta (v zbirko Rehabilitacije pa se poroča vsako rehabilitacijsko obravnavo tega pacienta). 
stolpec 4: Napiše se število pacientov, ki so ostali v stacionarni oz. bolnišnični obravnavi (hospitalizaciji) 
iz prejšnjega koledarskega leta. 
stolpca 5-6: Napiše se število pacientov, ki so bili v koledarskem letu sprejeti na stacionarno oz. 
bolnišnično obravnavo (hospitalizacijo). 
stolpci 7-9: Napiše se skupno število pacientov, ki so bili v koledarskem letu odpuščeni iz stacionarne 
oz. bolnišnične obravnave (hospitalizacije) . 
stolpec 10: Napiše se število pacientov, ki so na koncu koledarskega leta ostali na stacionarni oz. 
bolnišnični obravnavi (hospitalizaciji). 
 
Roki pošiljanja poročil 
 
Poročevalci pošljejo polletno Poročilo o delu službe za rehabilitacijo na območno enoto NIJZ do 
10.7., letno poročilo pa do 15.1. za preteklo leto. Območne enote NIJZ pošljejo pregledana in 
popravljena polletna poročila poročevalcev na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) do 
25.7., letna poročila pa do 15.2. za preteklo leto.  
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