ПОДАЦИ О БОЛНИЦИ (УПИТНИК Б 1/3 )

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВЉА

IV НАЦИОНАЛНА СТУДИЈА
ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ БОЛНИЧКИХ
ИНФЕКЦИЈА И УПОТРЕБЕ
АНТИБИОТИКА
Датум извођења студије: од /___ /___ /2017./ до /___ /___ /2017./
дд /мм / год.
дд /мм / год.

Шифра болнице
----------------------

Величина болнице (укупан број постеља у болници):
Број постеља акутног лечења:
Број постеља у јединици интезивног лечења (ЈИЛ):
Да ли су нека одељења искључена из студије преваленције (СП):
 Не
 Да (навести која одељења су искључена):______________________________________
_________________________________________________________________________
Укупан број постеља у укљученим одељењима:
Укупан број пацијената укључених у студију:
 Ниво 1 (PRIM)
Тип
болнице

 Ниво 2 (SEC)

 Ниво 3 (TERT)

Својина  Државна
болнице

 Приватна, непрофитна
 Приватна, профитна

Уписати која:

Болница је део административне болничке групе (АБГ):
□ Не  Да (ако је да), навести на који део се то односи
o Само на локацију болнице
o На све болнице у АБГ
Шифра АБГ: ____________
Укупан број постеља у АБГ: ____________________
Протокол СП:

 Специјализована (SPEC)

 Стандардни

Тип АБГ болнице:
 Ниво 1
 Ниво 2
 Ниво 3
 Специјализована
Број постеља акутног
лечења:____________

 Нестандардни „light”

Да ли је болница део националног репрезентативног узорка?
 Не

-------------------------------- Друго

 Да

 Непознато

Варијабла
Број отпуста/ пријема у години

Број

Подаци
за годину

Подаци су
прикупљени
за(1)
Укљ.

УК.

Потрошња средства на бази алкохола за хигијену руку
(L/годину)

Укљ.

УК.

Број опсервација хигијене руку по години

Укљ.

УК.

Број узетих сетова за хемокултуру по години

Укљ.

УК.

Број урађених тестова за CDI по години

Укљ.

УК.

Укљ.

УК.

Укљ.

УК.

Број пацијент-дана по години

Број сестара за превенцију и сузбијање БИ са ПРВ
Број лекара за превенцију и сузбијање БИ са ПРВ
Број консултаната за управљање антимикробним
лековима са ПРВ
Број сертификованих сестара са ПРВ
Број помоћника за негу са ПРВ
Број сертификованих сестара у ЈИЛ са ПРВ
Број помоћника за негу у ЈИЛ са ПРВ
Број соба за изолацију пацијаната са инфекцијама које
се преносе ваздухом
(1)

Подаци су прикупљени само:
- за укључена одељења (заокружити: Укљ.)
- или укупно за целу болницу (заокружити: УК )

CDI - инфекције изазване бактеријом Clostridium difficile
ПРВ - са еквивалентом пуног радног времена
БИ - болничке инфекције

