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VII. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST 
 
V tem poglavju prikazujemo podatke za leto 2003 po posameznih bolnišnicah na Gorenjskem in sicer 
podatke o zdravstvenih delavcih, bolniških posteljah, oskrbnih dnevih in povprečni ležalni dobi ter 
podatke o drugih bolnišničnih obravnavah, kot so enodnevne obravnave, dolgotrajne dnevne 
obravnave, podaljšano bolnišnično zdravljenje, poleg tega pa vključuje tudi število doječih mater in 
oseb, ki so bivale ob otroku. Podatki so zbrani na osnovi Poročila o delu stacionarnega zavoda.  
Definicije: 
Bolnišnica je stacionarna ustanova, ki nudi 24-urno oskrbo in nego, diagnostiko, zdravljenje in 
rehabilitacijo bolnih in poškodovanih, običajno za bolezenska in kirurška stanja. Bolnišnica lahko 
izvaja storitve tudi ambulantno. 
Specialna bolnišnica je bolnišnica, v kateri so primarno hospitalizirane osebe s specifično boleznijo ali 
prizadetostjo enega organskega sistema, ali pa je namenjena za diagnostiko in zdravljenje bolezni in 
stanj pri osebah določene starostne skupine ali za diagnostiko in zdravljenje bolezni in stanj 
dolgotrajne narave. 
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. 
Iz bolniških postelj so izključene: postelje za zdrave novorojenčke, dnevne postelje, provizorične in 
začasne postelje. Med bolniške postelje ne štejemo postelj za posebne namene, npr. za dializo, posebne 
postelje v porodništvu in postelje, ki spadajo k posebnim medicinskim napravam. 
Splošna bolnišnica je bolnišnica, ki nudi vrsto storitev osebam vseh starostnih skupin z različnim 
zdravstvenim stanjem, boleznijo ali prizadetostjo in ni univerzitetna bolnišnica. 
Sprejem je namestitev bolnika v posteljni enoti bolnišnice, praviloma za več kot 24 ur oziroma vsaj za 
eno noč, v primeru smrti ali premestitve v drugo zdravstveno ustanovo lahko za manj kot 24 ur. Te 
primere beležimo kot enodnevne hospitalizacije (trajanje hospitalizacije je en dan). 
Odpust je zaključek obdobja zdravstvene stacionarne oskrbe v eni bolnišnici, ne glede na to ali se 
oseba vrne na svoj dom, je premeščena ali umre.  
V število odpustov ni vključeno: 
- premestitev z enega oddelka na drugega v isti bolnišnici; 
- kadar oseba začasno zapusti bolnišnico in je bolniška postelja zanjo še vedno rezervirana (npr. izhodi 
ob koncu tedna). 
Povprečna ležalna doba je seštevek realiziranih bolniških dni v bolnišnici, deljen s številom 
hospitaliziranih oseb, v koledarskem letu. Pri številu oseb se upošteva začetno stanje in sprejete v 
bolnišnico med letom. Dan sprejema in dan odpusta se šteje kot en bolniški dan. 
Enodnevna obravnava (SZO: day care, ZZZS: enodnevna bolnišnica) je zdravstvena oskrba osebe, ki 
traja manj kot 24 ur in ne preko noči (izjema: diagnostika motenj spanja se šteje kot dnevna obravnava, 
čeprav je oseba v bolnišnici preko noči). Ob tem se zasedejo posebne postelje (postelje, kjer si 
opomorejo; postelje za posebne namene; postelje, ki so pridružene posebnim medicinskim napravam) 
ali redne bolniške postelje (v tem primeru to ni hospitalizacija in ta ležalna doba ni vključena v število 
bolniških oskrbnih dni). 
Dolgotrajna dnevna obravnava je zdravstvena oskrba osebe, ki s prekinitvami traja daljši čas, vendar 
vsakokrat neprekinjeno manj kot 24 ur in ne preko noči. Osebe lahko prihajajo na dnevno obravnavo v 
bolnišnico več dni zapored, lahko pa tudi s presledki enkrat ali večkrat tedensko, prespijo pa doma. 
Največ tovrstnih primerov se pojavlja v psihiatriji. 
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ) je bolnišnična obravnava, namenjena tistim osebam, ki po 
zaključeni diagnostični obravnavi in zastavljenem zdravljenju slednjega še ne morejo nadaljevati zunaj 
bolnišnice, ker bi prezgodnji odpust lahko povzročil pomembno poslabšanje bolezni ali stanja. PBZ 
lahko poteka v istem ali po premestitvi osebe v drugem zdravstvenem zavodu. 
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VIR PODATKOV:  
⋅ Poročilo o delu stacionarnega zavoda (obr. št. 3-21-60) 
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Tabela 1: ZDRAVSTVENI DELAVCI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, GORENJSKA, 2003 
 

  
  

Z d r a v n i k i 
  

Drugi zdravstveni 
delavci 

B O L N I Š N I C E     na         
  SKUPAJ pripravniki, speciali- specia-   višji srednji 
   sekundariji, zaciji listov SKUPAJ visoki   
    zdravniki           
                
Splošna bolnišnica Jesenice 85 18 18 49 323 94 229 
Psihiatrična bolnišnica Begunje 17 2 4 11 73 26 47 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 13 0 2 11 59 16 43 
Bolnišnica Golnik 47 7 8 32 212 70 142 

SKUPAJ 162 27 32 103 667 206 461 
 
VIR PODATKOV: Poročilo o delu stacionarnega zavoda (obr. št. 3-21-60) 
 
 
Tabela 2: BOLNIŠKE POSTELJE, OSKRBNI DNEVI IN POVPREČNA LEŽALNA DOBA PO BOLNIŠNICAH, GORENJSKA, 2003 
 

     
 Število Število Število Povprečna 

B O L N I Š N I C E bolnikov* oskrbnih izpisanih ležalna 
  dni bolnikov doba 

   med letom (dnevi) 

 
Število 

bolniških 
postelj 

      
Splošna bolnišnica Jesenice 11190 61953 10776 5,54 270 
Psihiatrična bolnišnica Begunje 1329 54048 1212 40,67 200 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 4091 15083 4062 3,69 79 
Bolnišnica Golnik 7090 60813 6965 8,58 231 

SKUPAJ 23700 191897 23015 8,10 780 
 
VIR PODATKOV: Poročilo o delu stacionarnega zavoda (obr. št. 3-21-60) 
OPOMBA: 
*BOLNIKI (ostali iz prejšnega leta + novosprejeti + premeščeni z drugih oddelkov) 
 
 
Tabela 3: OBRAVNAVANI BOLNIKI PO BOLNIŠNICAH, GORENJSKA, 2003      
         
  Število Število Število   Število 

 bolnikov bolnikov  bolnikov  Število oseb, 
  na na na doječih ki so 

B O L N I Š N I C E  enodnevni dolgotrajni podaljšanem mater  bivale 
  obravnavi dnevni bolnišničnem   ob 
    obravnavi  zdravljenju    otroku * 

            
Splošna bolnišnica Jesenice 766 15 156 278 98 
Psihiatrična bolnišnica Begunje 0 380 0 0 0 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 237 3844 0 1149 0 
Bolnišnica Golnik 534 0 0 0 0 

SKUPAJ 1537 4239 156 1427 98 
 
OPOMBA:         
Število obravnavanih bolnikov v tekočem letu (oz. prvem polletju tekočega leta), ne glede na to, če je bil začetek obravnave 
v prejšnjem letu ali če obravnava v prikazanem obdobju še ni zaključena. Če je imel bolnik v prikazanem obdobju več 
obravnav, je lahko v sistemu večkrat prikazan. Enaka metodologija velja tudi za osebe, ki so bivale ob otroku. 
* brez doječih mater         
         
 


