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URGENTNI CENTRI
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STRATEŠKI DOKUMENTI
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STRATEŠKI DOKUMENTI

DISPEČERSKI CENTER

URGENTNI CENTER SATELITSKI URGENTNI CENTER

MOBILNA ENOTA NMP

PRVI POSREDOVALCI

 Triaža in administrativni sprejem, 
 Enota za poškodbe, 
 Enota za bolezni, 
 Enota za hitre preglede, 
 Enota za opazovanje in nadzor, 
 Mobilne enote NMP. 



MREŽA SLUŽBE NMP
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7. člen 
(mreža službe NMP) 

(1) Mreža UC, SUC in mobilnih enot NMP se oblikuje na podlagi strokovno 
utemeljenih meril in razvoja dejavnosti NMP tako, da je v običajnih razmerah 
omogočena dosegljivost večine prebivalcev v čim krajšem oziroma vsaj še 
sprejemljivem dostopnem času. Sprejemljiv dostopni čas iz prejšnjega stavka 
pomeni: 

- v urbanih področjih do 10 minut od sprejema klica, ki kaže na 
življenjsko ogroženost pacienta, 
- v ruralnih področjih do 20 minut od sprejema klica, ki kaže na 
življenjsko ogroženost pacienta, 

dostopna časa morata biti dosežena v 80 odstotkih vseh nujnih intervencij.
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ENOTNA METODOLGIJA

…postavlja osnovne usmeritve in zahteve 
za organizacijo UC kot samostojnih 
oddelkov v slovenskih bolnišnicah z 
vidika

�organizacije vodenja, 
�sistematizacije kadra, 
�definicije področja dejavnosti, 
�organizacije delovnih procesov in 
vpeljevanja kliničnih poti, 
�vodenja kakovosti 
�zagotovitve finančnih sredstev



7

METODOLOŠKE OSNOVE

� Enotna metodologija oblikovanja 
urgentnih centrov v RS

� Enotna metodologija nameščanja 
medicinske in ostale opreme v 
urgentne centre RS

� Enotna metodologija organizacije 
urgentnih centrov RS

� Enotna metodologija informacijskega 
sistema urgentnih centrov RS



ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV

Vhod 1 Vhod 2

CT

reanimacija

nujni posegi
OP dvorana

administracija in triaža

Hitra oskrba malih 
poškodb

rtg skeleta

mavčarna

počasna oskrba

diagnostika in opazovanje

RTG, LAB, CT, UZ, 
konzultacije…

Hitra oskrba nujnih 
stanj

laboratorij

šivalnica

EKG

čakalnica
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SESTAVA EKIP
8. člen  (sestava ekip za izvajanje sluţbe NMP) 

(1) Ekipe za izvajanje službe NMP sestavljajo zdravniki in zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje NMP, in sicer: 

1. Ekipa v Reanomobilu: 

 zdravnik v skladu z določili 6. člena tega pravilnika, 

 diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra z dodatnimi znanji s Priloge 3 tega pravilnika in 

 zdravstveni reševalec - voznik nujnega reševalnega vozila z dodatnimi znanji s Priloge 3 tega pravilnika. 

2. Ekipa v NRV: 

 diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra z dodatnimi znanji s Priloge 3 tega pravilnika in 

 zdravstveni reševalec - voznik nujnega reševalnega vozila z dodatnimi znanji s Priloge 3 tega pravilnika. 

3. Ekipa v SUC: 

 zdravnik v skladu z določili 6. člena tega pravilnika, 

 diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra z dodatnimi znanji s Priloge 3 tega pravilnika, 

 diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra z dodatnimi znanji s področja triaže in 

 zdravstveni reševalec - voznik nujnega reševalnega vozila z dodatnimi znanji s Priloge 3 tega pravilnika. 

4. Ekipa v UC: 

 zdravnik v skladu z določili drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, 

 zdravniki drugih specialnosti ali drugi zdravstveni delavci glede na obseg dejavnosti v UC, 

 diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra, 

 diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra z dodatnimi znanji s področja triaže, 

 zdravstveni tehnik, 

 ortopedski tehnolog in 

 bolničar – negovalec. 
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ORGANIZACIJA URGENTNIH CENTROV

1. Urgentni center kot samostojni oddelek v bolnišnici 

2. Področja dejavnosti 

3. Organizacija delovnih procesov 

4. Klinične poti 

5. Sistematizacija kadrov 

6. Vodenje urgentnega centra 

7. Vodenje kakovosti 

8. Mreža urgentnih centrov v RS in služba NMP zunaj UC 

9. Osnove informacijskega in komunikacijskega sistema 

10. Financiranje dejavnosti 



11

URGENTNI CENTER KOT SAMOSTOJNI 
ODDELEK V BOLNIŠNICI

Enotni UC kot samostojna enota v bolnišnici, 

z enotnim vstopom ter horizontalno shemo razporejanja 
pacientov, 

je osnova pravemu začetnemu pristopu kritično bolnim in 
poškodovanim, 

je najbolj optimalna oblika organizacije službe NMP v 
bolnišnicah, ker dosega hitro oskrbo, učinkovito uporablja 
razpoložljive kadrovske vire in opremo ter omogoča 
postavitev življenjsko ogroženega pacienta v ospredje 
zdravljenja.
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URGENTNI CENTER KOT SAMOSTOJNI 
ODDELEK V BOLNIŠNICI

Globalni nameni ustanovitve urgentnih centrov so: 

� postavitev kritično bolnih oz. poškodovanih na prvo mesto, 

� hitrejša in učinkovitejša uporaba omejenih virov, 

� preprečevanje podvajanja storitev in optimizacija dela, 

� omogočanje ustreznih delovnih procesov in pogojev za delo, 

� omogočanje nadzora dela, 

� omogočanje trajnostnega razvoja strokovnega dela. 
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PODROČJE DEJAVNOSTI URGENTNIH CENTROV

1. MoE REA - pod okriljem zdravstvenega doma 

2. MoE NRV - Pod okriljem zdravstvenega doma 

3. HITRI PREGLEDI - obravnava pacientov ki niso življenjsko ogroženi a 
prihajajo zaradi akutno nastalih zdravstvenih težav. 

3. BOLEZNI - obravnava potencialno življenjsko ogroženih pacientov ki 
najverjetneje ne bo zahtevala kirurške oskrbe 

4. POŠKODBE - obravnava potencialno življenjsko ogroženih pacientov, ki 
bi morebiti zahtevala kirurško oskrbo oz. zahtevala oskrbo poškodb 

5. ostale dejavnosti – PUC, specialnosti
Področje dejavnosti niso mrliški ogledi, redni hišnih obiski, vizite v domovih za ostarele 

in paliativna oskrba izven bolnišnic. V čim krajšem času je potrebno doreči nujno 

oskrbo otrok.
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ORGANIZACIJA URGENTNIH CENTROV



KLINIČNE POTI

URGENTNI
BOLNIK

osebni
zdravnik
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triaža

pregled pacienta in začetno zdravljenje -> osebje KNP, IPP in PHE + SZ

konzultacije specialista ustrezne stroke po potrebi

odločitev odpusthospitalizacija

PHE

tim in

klinične poti

politravma
AKS
ICV
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VODENJE URGENTNIH CENTROV



ORGANIGRAM VODENJA

STROKOVNA KOMISIJA

OŽJA STROKOVNA KOMISIJA



STROKOVNA KOMISIJA
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SISTEMATIZACIJA KADROV URGENTNIH CENTROV

Delovišča v UC:

• triaža in sprejem (nova dejavnost) 
• odsek hitri pregledi (ambulante ZD – družinska medicina) 
• odsek poškodbe (kirurgija) 
• odsek bolezni (interna) 
• opazovalnica (nova dejavnost) 
• mavčarna 
• mala operacijska dvorana 
• reanimacijski prostor 
• rentgenski prostor 
• velike (aseptične ali septične operacijske dvorane), 
• nujni reševalni prevozi (MoE REA in MoE NRV) - število določa nov 
pravilnik NMP. 
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KAZALNIKI KAKOVOSTI URGENTNIH CENTROV

Vodenje kakovosti

Poleg splošnega vodenja kakovosti je treba spremljati tudi kazalnike 
kakovosti v UC, ki so specifični za to dejavnost. Deloma kazalnike 
sedaj posamezni oddelki nekaterih internističnih in kirurških strok 
ter PHE enote vodijo za sebe, katere pa so sedaj še vključene v 
vodenja kakovosti primarnega zdravstva. Kazalnike kakovosti 
delimo na področja, in sicer: 
• kazalniki kakovosti oskrbe, 
• kazalniki procesov dela, 
• kazalniki obremenjenosti kadrov, 
• kazalniki zadovoljstva uporabnikov, 
• kazalniki racionalne porabe virov. 



KAZALNIKI KAKOVOSTI

Celotni čas obravnave
Prekoračitve časov po triažnih oznakah
Čakanje na izvid funkcionalne diagnostike
Čakanje na op.poseg
Čakanje na sprejem v hospital
Čakanje na izvid

�Po ambulantah
�Po zdravnikih
�Po dnevih v tednu
�Po mesecih

POTREBE:
…
SKUPNA DOLOČITEV (primerljivost)
ENOTNA METODOLOGIJA
VKLJUČITEV IT
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MREŽA URGENTNIH CENTROV

Mreža UC v RS 

V mreži UC RS je 12 centrov, ki jih metodologija predvsem iz nivoja 
strokovne podpore (dokončnosti oskrbe) deli na tri nivoje: C1, C2, C3. 
Najvišja centra sta C1, kamor se premeščajo pacienti iz pripadajočih 
regijskih manjših centrov nivoja C2 ali C3. 
Center v UKC Maribor tako pokriva področje severovzhodnega dela države, 
predvsem centrov Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. 
UKC Ljubljana pokriva skoraj celotno področje ostale centralne in zahodne 
Slovenije. 
Poseben položaj ima srednje velika splošna bolnišnica Celje, ki v nekaterih 
primerih urgentne službe pokriva področje osrednje Slovenije. 
Predvidena je Integracija UC z regijskimi urgentnimi ambulantami 
primarnega nivoja - kot ustanovitev satelitskih UC
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INFORMACIJSKI SISTEM URGENTNIH CENTROV

Osnove informacijskega in komunikacijskega sistema

Zasnovan je enoviti informacijski sistem:

Informacijska podpora obravnavanja klicev v sili – dispečerski 
informacijski sistem
Informacijska podpora izvajanja zunajbolnišnične nujne medicinske 
pomoči
Informacijska podpora izvajanja bolnišnične nujne medicinske pomoči
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FINANCIRANJE URGENTNIH CENTROV

Financiranje dejavnosti 

Osnova financiranja dejavnosti je lastno stroškovno mesto UC kot oddelka 
znotraj bolnišnice. 
Osnovni stroški, ki bremenijo UC, so: kadri, potrošni material in zdravila, 
oprema in amortizacija ter vsi stroški uporabe prostorov. V osnovi gre za 
fiksne stroške in variabilne stroške. 
Osnovni prihodki UC so opravljeni pregledi, ki jih delimo na tri nivoje: 
kratek urgentni pregled, razširjeni urgentni pregled, oskrba v opazovanju, 
posebne diagnostične preiskave, posebne storitve, oskrba življenjsko 
ogroženega. 
Glede na to, da so prostori, oprema, kadri in področja dejavnosti jasno 
definirana, ni razloga za pavšalno in s tem netransparentno plačevanje 
storitev. 



ZAKLJUČEK

RAST ZAHTEVA SPREMEMBE
IN SPREMEMBE DAJO RAST. 
ZA OSEBNO RAST IN 
SKUPINSKO RAST SE 
MORAMO DOVOLITI 

SPREMENITI


