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MNENJE STROKOVNEGA SVETA O PREDLOGU KAZALNIKOV KAKOVOSTI 
 
 
 

Strokovni svet za družinsko medicino (DM) je pregledal Priročnik kazalnikov 
kakovosti iz leta 2010. 
 
Ministrstvu predlagamo uporabo nekaterih kazalnikov iz referenčnih ambulant, 
ki jih referenčne ambulante redno zbirajo (tabela 1). Ti kazalniki so predvsem s 
področja registrov nekaterih kroničnih bolezni in kriterijev urejenosti kroničnih 
bolezni. Opozarjamo pa, da vse ambulante družinske medicine še niso referenčne 
in da je smiselno, da čimprej postanejo. 

 
Strokovni svet za DM se strinja, da so nekateri (OECD) kazalniki iz obstoječega 
Priročnika kazalnikov kakovosti iz leta 2010 (npr. število sprejemov v bolnico 
zaradi nekaterih bolezni) pomembni za prikaz kakovosti, niso pa pokazatelj dela 
le v ambulanti družinske medicine ampak odsevajo obravnavo na vseh nivojih 
zdravstvenega sistema, pomembni so torej za nacionalni nivo.  
 

 
 
Utemeljitev 

1. V Priročniku o kazalnikih kakovosti iz leta 2010 je navedenih 73 kazalnikov kakovosti, od 
tega jih je 16 posredno ali neposredno povezanih z obravnavo bolnikov v (referenčnih) 
ambulantah družinske medicine ((R)ADM). Kazalniki temeljijo na OECD kazalnikih in so 
mednarodno sprejeti in veljavni. 

2. Kazalniki iz Priročnika so postavljeni na nacionalno raven in večinoma ne odražajo 
neposredno dela v (R)ADM. V referenčnih ambulantah družinske medicine trenutno 
opazujemo 35 kazalnikov kakovosti z vseh treh področij (kazalniki pogojev, procesa in izida), 
ki odražajo neposredno delo v RADM. Za zbiranje in poročanje kazalnikov kakovosti je 
uvedena elektronska aplikacija. Menimo, da so nekateri ti kaalniki uporabni kot kazalniki 
kakovosti za primarni nivo. 

Priloga 
 
Tabela 1: Predlagani kazalniki kakovosti za področje družinske medicine 
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ŠT. KAZALNIK ŠTEVEC IMENOVALEC 

1.  Register Arterijska hipertenzija število bolnikov z 
arterijsko 
hipertenzijo 

Število opredeljenih 
oseb 

2.  Register Astma število bolnikov z 
astmo 

Število opredeljenih 
oseb 

3.  Register KOPB Število bolnikov s 
KOPB 

Število opredeljenih 
oseb 

4.  Povprečje meritev krvnega tlaka v 
standardnih pogojih v tekočem letu je 
< 140/90 (meritve v ambulanti ali s 
preverjenim aparatom doma) pri 
bolnikih s hipertenzijo. 

število bolnikov s 
hipertenzijo s 
povprečnim krvnim 
tlakom v zadnjih 12 
mesecih <140 mmHg 
in <90 mmHg 

število bolnikov s 
hipertenzijo 

5.  1-krat letno ocenjena urejenosti astme 
z vprašalnikom pri bolnikih z astmo. 

število bolnikov z 
astmo z vsaj enkrat 
anketno preverjeno 
urejenostjo astme o 
stranskih učinkih 
zdravil v zadnjih 12 
mesecih 

število bolnikov z 
astmo 

6.  1-krat izvedeno letno cepljenje proti 
gripi pri bolnikih s KOPB 

število bolnikov s 
KOPB, cepljenih proti 
gripi v zadnjih 12 
mesecih 

število bolnikov s 
KOPB 
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