
 

 

Priloga 6  

Spremljanje stanja bolnišnic, UC in drugih javnih zdravstvenih zavodov, vključenih v mrežo 

NMP (smiselno glede na dejavnost) 

 

Bolnišnice UC in javni zdravstveni zavodi, vključeni v mrežo NMP, DSZ poročajo najmanj o 

naslednjih prostorskih zmogljivostih: 

 Številu pacientov po posameznih triažnih kategorijah in vrstah poškodb oziroma boleznih, 

ki jih bolnišnica/UC lahko sprejme takoj oziroma jih bo zmožna sprejeti po aktivaciji 

ustreznega alarma (zeleni, rumeni, rdeči). 

 Prostih operacijskih dvoranah. 

 Prostih posteljah na intenzivnih terapijah/negi (opremljenih in preskrbljenih s kadrom). 

 Prostih bolnišničnih ventilatorjih. 

 Zmogljivostih glede oskrbe specifičnih poškodb ali pacientov (npr. opekline, poškodbe 

glave, zastrupitve, otroci, ...). 

 Prostih običajnih posteljah (opremljenih in preskrbljenih s kadrom). 

 

Drugi javni zdravstveni zavodi, vključeni v mrežo NMP, poročajo najmanj o naslednjih 

zmogljivostih: 

 Številu pacientov zelene triažne kategorije, ki so jih sposobni oskrbeti takoj oziroma po 

aktivaciji ustreznega načrta. 

 Številu dodatnih ekip za delo na terenu takoj oziroma po aktivaciji ustreznega načrta. 

 

Bolnišnice, UC in drugi javni zdravstveni zavodi, vključeni v mrežo NMP, o prostih zmogljivostih 

poročajo: 

 DSZ oziroma pristojnemu DCZ.  

 Centru za obveščanje Republike Slovenije (izjemoma, ko DSZ oziroma DCZ nista 

učinkovita oziroma ne delujeta). 

 

V prehodnem obdobju do vzpostavitve DSZ in integracije bolnišnično informacijskih sistemov z 

informacijskim sistemom DSZ se podatki o prostih zmogljivostih sporočajo prek namenskega WEB 

modula DSZ ali telefonsko DSZ, pristojnemu DCZ oziroma Centru za obveščanje Republike 

Slovenije, ki te podatke zahteva. Podatki o prostih zmogljivostih se morajo v tem primeru sporočiti 

najpozneje v 15 minutah od prejetega poziva. 

 

Po vzpostavitvi DSZ in integraciji bolnišnično informacijskih sistemov oziroma informacijskih 

sistemov UC/SUC z informacijskim sistemom DSZ se podatki o prostih zmogljivostih posredujejo 

samodejno v enournih intervalih. V tem primeru mora na poziv DSZ, pristojnega DCZ oziroma 

Centra za obveščanje Republike Slovenije, ki te podatke zahteva, te osvežiti najpozneje v 15 

minutah. 

 



 

 

Za spremljanje stanja bolnišnic se upoštevajo tudi Smernice za delovanje sistema nujne 

medicinske pomoči ob množičnih nesrečah in Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne 

medicinske pomoči v kemijskih nesrečah.  


