


K jer gresta inovacija in 
tradici ja  z  roko v rok i : 
Luksuzni eko resort v osrčju 
Julijskih Alp! 

Ekološki hotel s prefinjeno 
k u l i n a r i č n o  p o n u d b o , 
kongresnim centrom, vodnim 
parkom, bow lingom ter 
ekskluzivnim wellnessom.

Minljive 
sledi
 za 
trajne 
spomine.

Bohinj Park EKO Hotel   
Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica  
T   +386 (0)8 200 4000  
E info@2864.si   
W www.2864.si















































































































































Analiza podatkov v zdravstveni 

organizaciji

K22 

SRC Infonet K22 analize je sistem za 

analizo podatkov.

Zasnova sistema omogoča pripravo 

analiz, za katere so osnova različne 

metodologije. Najbolj pomembni analizi 

sta primerjava plana in realizacije 

programov v zdravstvenih ustanovah. 

Koncept podatkovnega skladišča nam 

omogoča uporabo domenske logike 

naših aplikacij pri pripravi analiz in s tem 

bistveno večje možnosti prilagajanja 

vsebine analiz zahtevam uporabnikom.

K22 omogoča hitro in enostavno iskanje 

informacij, primerjavo med njimi in 

pripravo različnih tabel, ki so lahko 

osnova za razna poročila.

Dimenzije analiz
Uporabniški vmesnik omogoča prikaz 

analiz na različnih uporabniških »oknih« 

(dashboardih), ki omogočajo enostaven 

in hiter pregled podatkov in pregledno 

predstavljajo informacije ključnega 

pomena za posameznega uporabnika.

Ključna funkcionalnost pri uporabniškem 

vmesniku je možnost de%niranja oblike 

in vsebine podatkov za posameznega 

uporabnika. Tako lahko uporabniku 

na namizju predstavimo samo tiste 

analize, ki so zanj aktualne. Razdelan 

sistem pravic omogoča omejevanje 

analitičnega vpogleda v podatke, za 

katere ima uporabnik pravico oziroma 

so predmet analiz. Poseben poudarek 

je tudi pri zagotavljanju nadzora nad 

izvozom podatkov iz analitičnega orodja, 

ki je vezan na uporabniške pravice.

Uporabniški vmesnik programa K22

Analize
Analize so vsebinsko zaokrožene v več 

analitičnih kock;

• Primerjava realizacije in plana: Novi 

modul omogoča spremljanje realizacije 

glede na plan za različne mere, ki 

nastajajo v informacijskem sistemu. 

Osnovna je analiza števila točk, primerov 

in zneskov za ambulantno in hospitalno 

dejavnost, prav tako pa tudi spremljanje 

števila in uteži SPP primerov. Prikazana 

sta indeks realizacije in razlika do 

planiranih vrednosti. Uporabnik se 

lahko sam odloči, na katerem nivoju 

se podatki planirajo, npr. le na nivoju 

organizacijske enote, na nivoju 

oddelkov ali dodatno tudi po izvajalcih.

• Prospektivni program: analiza 

prospektivnih programov omogoča 

primerjavo plana in realizacije 

prospektivnih primerov. 

• Poraba zdravil in materiala: natančno 

spremljanje porabe zdravil in 

medicinskega materiala po pacientih 

na oddelkih v kombinaciji s podatki 

o obravnavi pacienta. V primeru, da v 

lekarni uporabljate naš lekarniški IS, 

omogočamo analizo prejemov in izdaj 

materiala in zdravil v lekarni.

• Operativna dejavnost: Natančna analiza 

operativne dejavnosti z vidika porabe 

virov, časa in obremenitve operacijskih 

ekip.

• SPP podatki: Celovita analiza podatkov 

po SPP metodologiji, spremljanje 

uteži in statistike, ki jo pošiljate na IVZ. 

Nabor mer in dimenzij v kocki je vedno 

skladen z aktualno IVZ metodologijo 

zbiranja SPP podatkov.

• Kazalniki kakovosti: Omogoča 

spremljanje nekaterih ključnih 

kazalnikov v dejavnosti, ki so de%nirani 

na nacionalni ravni. Možna je 

podrobna analiza podatkov o infektih, 

preležaninah in neljubih dogodkih, kot 

tudi podatki o incidencah ponovnih 

sprejemov in čakanju na odpust.

• Delo v zavodu, Analiza aktivnosti v 

povezavi z storitvami in kliničnimi 

postopki so informacije pomembne pri 

analizi porabe in planiranja virov.
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Varna pitna voda nam omogoča 

življenje in predstavlja enega izmed 

osnovnih pogojev zdravja.

Na Zavodu za zdravstveno varstvo 

Kranj smo se odločili  za uporabo 

pitnika za pitje vode. 

Zakaj smo se tako odločili?

• ker imamo v Kranju vodovodno 

pitno vodo, ki je mikrobiološko in 

kemijsko varna za pitje

• ker je voda sveža 

• ker redno vzdržujemo svoje 

hišno vodovodno omrežje in 

nadzorujemo varnost vode v njem

• ker voda iz pipe in iz pitnika  

ne obremenjuje okolja s 

pridobivanjem vode in z 

embaliranjem

• ker je cenejša.

Pitnik je izdelalo podjetje Marmor 

Hotavlje tel. 04 507 00 31. 

Izdelan je po naročilu iz naravnega 

domačega materiala.










