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1. PREDSTAVITEV KIRURŠKEGA CENTRA TOŠ  

1.1. OSEBNA IZKAZNICA  

Naziv kirurškega centra: KIRURŠKI CENTER TOŠ d.o.o. 
Sedež podjetja: Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj 

Lokacija ambulante:  Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj 

Število zaposlenih:  12 

Direktor:  Tana Toš Blagovič 

Strokovni vodja: Aljoša Toš 

KZK:  Marko Bočkaj 

Odgovorna oseba za 
ambulanto dejavnost  

Benaris Hrnjić 

Odgovorna oseba za 
kirurško dejavnost 

Aljoša Toš 

Matična številka:  6072780000 

Šifra izvajalca IVZ:  20702 

Številka ZZZS:  5681430 

Davčna številka:                 20264011 

Transakcijski račun:  SI56 0420 2000 1910 837 

Število  ambulantnih 
pregledov-letno 

6000 
 

Število operatrivnih 
posegov-letno 

700 

 

 

1.2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI  

 
KC TOŠ je bila ustanovljena leta 1998, kot samostojni zdravstveni delavec, na to pa se je leta 
2012 preoblikovl v gospodarsko družbo. Že dvakrat smo se selili v nove in večje prostore, v 
sedanjioh pa delujemo od leta 2015  
 
Kirurški center Toš je poslovni subjekt na področju zdravstva v severovzhodni Sloveniji. Z 
izvajanjem zdravstvenih storitev pokrivamo gravitacijsko območje približno 100.000 
prebivalcev. Svojo dejavnost opravlja v okviru specialističnih ambulant, ambulantnih posegov 
ter operativnega programa.  
Za visoko raven oskrbe bolnikov skrbimo z nenehnim izobraževanjem zaposlenih, dobro 
motivacijo le teh, izdelanimi kliničnimi potmi za posamezne vrste operacij ter vključevanjem 
drugih vrst specialistov v svoje delo. 
Operativni program je sestavjen iz prospektivnih pacientov v manjši meri pa tudi iz nujnih. 
Operativni program v veliki meri predstavljajo operacije na kolenih (artroskopije), operacije žil 
, hernij, ukrivljenih nožnih palcev, veliko pa je tudi posameznih operacij drugih vrst. 
V kirurškem centru Toš preglede in operativne posege izvajata tudi dva estetska kirurga. 
Pri operacijah ki zahtevajo splošno anestezijo sodelujemo z zunanjim anesteziologom. 
Večino naših bolnikov je operiranih v okviru dnevne hospitalizacije, imamo pa tudi možnost 
nastanitve bolnikov v nadstandardno opremljenih sobah v kolikor bi bilo potrebno podaljšati 
bivanje pri nas. 
V kirurškem centru Toš na leto opravimo okrog 700 operacij, ter pregledamo okrog 6.000 
bolnikov. 
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Ambulante obratujejo v dopoldanskem času, v sredo pa v popoldanskem. Čakanje je odvisno 
od števila bolnikov, ki čakajo na pregled, trudimo pa se da bi bilo le to čim krajše, s skrbnim 
naročanjem pacientov. 
Bolniki dobijo tako datum kot uro kontorlnega pregleda. 
Parkiranje za paciente je zagotovljeno na parkirišču pod zgradbo kjer stoji kirurški center. 

Ministrstvo za zdravje nam je leta 1998 podelilo koncesijo za izvajanje 
ambulantnih pregledov in operativnih posegov, med katerimi je najpogostejša 
operacija artroskopija.  
Kot nosilci koncesije preglede in operacije izvajamo preko kartice zdravstvenega 
zavarovanja in na napotnico izbranega zdravnika, po dogovoru pa tudi 
samoplačniško. 

Specialistični pregledi v naši ambulanti so na visoki strokovni ravni, saj jih izvaja specialist 
kirurg. Svojo pot kot kirurg je začel s specializacijo v Ptujski bolnišnici, kjer je več kot 10 let 
nabiral izkušnje v ambulantnem in operativnem zdravljenju doma in v tujini.  

Ker se Kirurški Center Toš ne ukvarja s snovanjem in razvijanjem novih produktov, 
uporabljamo le prej testirane tehnološke produkte in preverjene metode dela zato smo pri 
našem sistemu vodenja kakovosti opustili rubriko Snovanje in razvoj, ki jo zahteva standard. 

 
 
 

 

Področje dela KC TOŠ  izhaja iz Akta o ustanovitvi družbe z dne 17.12.2010 

 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti MZ  z dne 09.02.2012 
 
 

Temelj dejavnosti je koncesija za izvajanje ambulantnih kirurških 
pregledov in operativnih posegov Ministrstva za zdravje (MZ) podeljena 

dne 13.6.2012 in pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS). 
 

 
 

2. SPLOŠNI DEL POSLOVNIKA KAKOVOSTI 

2.1. PREDMET SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI 

KC TOŠ ima opredeljene zahteve za sistem vodenja kakovosti (v nadaljevanju SVK), ki so 
skladne z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 (v nadaljevanju ISO 9001).  

Predmet sistema vodenja kakovosti je zagotavljanje vrhunskih specialističnih 
zdravstvenih storitev na področju diagnostike in zdravljenja kirurških bolezni in 
poškodb. 

 

S Poslovnikom kakovosti je SVK vzpostavljen in dokumentiran skupaj z dokumentiranimi 
procesi ter postopki ali sklicevanjem nanje (Priročnik kakovosti). PQ podaja povezavo in 
medsebojne vplive procesov SVK in zahtevo po nenehnem izboljšanju in uspešnosti SVK. 

file://///server/skupni/ISO%209001/DOKUMENTI%20SPLOŠNEGA%20POMENA/POGODBA%20ZZZS-24.4.2013.pdf
file://///server/skupni/ISO%209001/DOKUMENTI%20SPLOŠNEGA%20POMENA/POGODBA%20ZZZS-24.4.2013.pdf
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/OCP/1.PQ/ZADNJA%20VERZIJA%202A.doc
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Skladno s točko 4.3. standarda ISO 9001 je opuščena točka 8.3. (Snovanje in razvoj izdelkov in 
storitev).  Poteka uvajanje novih in preverjenih metod dela. 

2.2. NAMEN POSLOVNIKA KAKOVOSTI 

Poslovnik kakovosti (v nadaljevanju: PQ) je temeljni dokument SVK v KC TOŠ in je vodilo za 
obvladovanje kakovosti dela ter s tem nenehnega, hitrejšega in vsestranskega razvoja KC TOŠ. 
 
Oblikovan je na osnovi mednarodnega standarda SIST EN ISO 9001 in povezuje akreditacijske 
zahteve AACI, zakonodajo,  pravilnike, navodila za delo, navodila za paciente in obrazce. PQ se 
upošteva tudi kot temeljni dokument, s katerim KC TOŠ opredeljuje postopke dela, pooblastila 
in odgovornosti, način dela ter ukrepe za spremljanje in izboljševanje kakovosti svojega dela, 
kot to zahtevajo pravila stroke. Tako ponudimo odjemalcem kakovostno zdravstveno 
obravnavo. 
 
SVK je stalen proces, ki vključuje nenehno izboljševanje storitev z najvišjo kakovostjo. SVK 
nam na podlagi standarda SIST EN ISO 9001 omogoča transparentnost in preglednost 
poslovanja, vodenje s cilji, obvladovanje procesov, strokovnost dela, zadovoljstvo odjemalcev 
in zaposlenih ter ugled in prepoznavnost KC TOŠ.  
 

2.3. PREJEMNIKI POSLOVNIKA KAKOVOSTI 

Prejemniki PQ so vsi zaposleni. Dostop do zadnje verzije PQ imajo preko računalniške mreže 
(mapa ISO 9001).  

3. ZASNOVA IN OBVLADOVANJE POSLOVNIKA KAKOVOSTI 

3.1. ZASNOVA 

3.1.1. Zgradba 
Poslovnik kakovosti je zgrajen iz 10 poglavij in sicer: 

1. PREDSTAVITEV KC TOŠ  

2. SPLOŠNI DEL POSLOVNIKA KAKOVOSTI 

3. ZASNOVA IN OBVLADOVANJE POSLOVNIKA KAKOVOSTI 

4. KONTEKST ORGANIZACIJE 

5. VODITELJSTVO 

6. PLANIRANJE 

7. PODPORA 

8. DELOVANJE 

9. VREDNOTENJE IZVEDBE  

10. IZBOLJŠEVANJE 

 
3.1.2. Označevanje PQ in ostalih dokumentov 
V nadaljevanju je prikazana struktura identifikacijske številke označevanja PQ: 
 
PQ - n. n. n. 

                                   
              
                     
     petmestna črkovna oznaka (KC TOŠ) 
 

Dvomestna črkovna oznaka poslovnika 

file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZAKONI%20IN%20ZUNANJI%20PRAVILNIKI
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NOTRANJI%20PRAVILNIKI
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NAVODILA%20ZA%20DELO
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/Nova%20mapa/PQ-model.doc
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VD3DVL8X/mapa%20ISO%209001
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Vsaka stran PQ ima naslednje osnovne podatke: 

 naziv KC TOŠ 

 naziv vrste splošnega dokumenta (PQ) 

 številka dokumenta 

 oznaka izdaje 

 označba veljavnosti (velja od) 

 označba strani (tekoča številka strani od skupnega števila strani) 

 besedilo (vsebina strani) 

 informacija o izvirnosti dokumenta (v nogi) 

 

Označevanje pravilnikov, navodil za delo, navodil pacientov 

PR, ND, NP   -  KC TOŠ - mm 

                          
                         
                      Zaporedna številka dokumenta 
 
           petmestna črkovna označba KC TOŠ 
                                                   

Dvomestna črkovna oznaka pravilnikov, navodil za delo, navodil za paciente 
 
Označevanje Obrazcev 

 
OBR - KC TOŠ - mm  

                                                   
 
                                       
                   Zaporedna številka obrazca 
 
           petmestna črkovna označba KC TOŠ 
                                                  

Tromestna črkovna oznaka za obrazec 
 
 

3.3. OKRAJŠAVE IN POJMI 

3.3.1 Razlaga okrajšav 
KC TOŠ Kirurški center Toš 
KZK Koordinator za za kakovost 
PQ Poslovnik kakovosti 
PR Pravilnik 
SVK Sistem vodenja kakovosti 
NPK Notranja presoja kakovosti 
ND Navodila za delo 
KP Klinična pot 
NP Navodila za paciente 
OBR Obrazec 
IS Informacijski sistem 
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ZT Zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege, medicinska sestra 
MZ Ministrstvo za zdravje 
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 
ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
ZRS Zunanji računovodski servis 
KZZ Kartica zdravstvenega zavarovanja 
MTP Medicinsko tehnični pripomočki 
GP Glavni proces 
PP Podporni proces 
ZPP Zakon o pacientovih pravicah 
ZD Zdravstvena dokumentacija 
DMS Diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik 
EZK Elektronski zdravstveni karton 

 
 
3.3.2.  Razlaga pojmov 

Vodstvo KC TOŠ Vodstvo KC TOŠ je strokovni vodja in strokovni vodja 

Sistem vodenja 
kakovosti 

Je sistem vodenja za usmerjanje in obvladovanje organizacije v zvezi s 
kakovostjo. 

Odjemalec Je uporabnik storitev KC TOŠ oz. pacient. Posredno so v vlogo 
odjemalca postavljene tudi zavarovalnice in napotni zdravnik. 

Skrbnik procesa Je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, uvajanje, 
izvajanje, nadzor in stalno izboljševanje procesa. 

Napotni zdravnik Zdravnik, ki napoti pacienta na obravnavo. 

Sodeluje Oseba, ki izvede ali sodeluje pri posamezni aktivnosti. 

Odgovoren Oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, uvajanje v prakso, 
izvajanje, nadzor in izboljševanje določene aktivnosti v procesu. 

Cenik Dokument, ki določa ceno storitve. 

Ponudba Dokument, s katerim potencialni dobavitelj odgovori KC TOŠ na 
predmet povpraševanja. 

Pogodba Dokument, ki ureja odnos o poslovnem sodelovanju med pogodbenima 
strankama. V primeru izvajanja programa zdravstvenih storitev pa 
pogodba opredeljuje obseg programa, vrsto storitev, čas veljavnosti 
pogodbe ter pogoje za izvajanje (Pogodba ZZZS). 

Dokumentacija Dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in zapisov. 

Dokument 
(vzdrževanje 
dokomentirane 
informacija) 

Vsak napisan, narisan, natisnjen, razmnožen, fotokopiran, fotografiran, 
magnetno, optično ali kako drugače zapisan zapis, ki vsebuje podatke, 
pomembne za delo  

Zapis 
(hranjenje 
dokumentirane 
informacije) 

 

Dokument, ki navaja dosežene rezultate ali predstavlja dokaz o izvedeni 
aktivnosti.  

Informacijski 
sistem 

Strojna (računalniki, strežniki, tiskalniki, skenerji, miške, čitalniki) in 
programska oprema. 

Pacient Vsak uporabnik naših storitev. 
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4. KONTEKST ORGANIZACIJE 

4.1. RAZUMEVANJE ORGANIZACIJE IN NJENEGA KONTEKSTA 

 
 

4.2. RAZUMEVANJE POTREB IN PRIČAKOVANJ ZAINTERESIRANIH 
STRANI 
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4.3. OPREDELJAVENJE PODROČJA UPORABE SVK 
Predmet sistema vodenja kakovosti je izvajanje specialističnih zdravstvenih storitev na 
področju diagnostike in zdravljenja kirurških bolezni in poškodb. 

4.4. SVK IN NJEGOVI PROCESI 

KC TOŠ ima vzpostavljen, dokumentiran, izvajan in vzdrževan SVK ter nenehno 
izboljšuje njegovo učinkovitost v skladu z zahtevami standarda ISO 9001. 
 
a) Identifikacija procesov, potrebnih za SVK in uporabo v KC TOŠ  
 
Glavni procesi so namenjeni neposrednemu izvajanju storitev v KC TOŠ, podporni 
procesi pa so namenjeni nemotenemu poslovanju KC TOŠ in sestavljajo podporno strukturo 
za izvajanje storitev, procesi vodenja  so namenjeni obvladovanju vodenja virov. Skupen cilj 
vseh procesov je izvajanje pogodbenega programa z ZZZS ter  prepoznavanje zahtev 

 Zainteresirana stran Potrebe in pričakovanja 

1.  Pacient Kakovst in varnost obravnave 
Pravočasnost in dostopnost obravnave 
Spoštovanje pacientovih pravic 
Etičnost in empatija pri obravnavi 
Vključenost v proces obravnave  

2.  Svojci Vključenost v proces obravnave 
Informiranost 

3.  Napotni zdravnik Kakovostna in pravočasna obravnava  
Zdravstvena dokumentacija, ki omogoča vpogled v 
zdravstveno stanje in obravnavo ter podaja smernice o 
nadaljni obravnavi 

4.  ZZZS (Zavarovalnice) Izvajanje pogodbenih zahtev in pravil 
5.  Lastnik Pozitivem poslovni rezultat 

Večanje vrednosti organizacije 
Zadovoljstvo pacinetov in zaposlenih 

6.  MZ  
Izpolnjevanje koncesijke pogodbe 

7.  Zaposleni Jasno opredeljene odgovornosti in pooblastila za 
delovne naloge 
Ustrezno plačilo za izvedeno delo 

8.  Varuh pacientovih 
pravic 

Spoštovanje zakona o pacientovih pravicah 

9.  Zdravniška zbornica Delovanje v skladu z doktrino in medicinsko etiko 
Redno obnavljanje licence 

10.  Inšpekcijske službe Spoštovanje zakonodaje 
11.  Dobavitelj Plačilo za dobavljne produkte/storitve 
12.  Zunanji strokovni 

sodelavci 
Jasno opredeljene odgovornosti in pooblastila za 
delovne naloge 
Ustrezno plačilo za izvedeno delo 

13.  NIJZ Spoštovanje zakonodaje in navodil glede obvladovanja 
epidemioloških razmer 

14.  Mediji Pridobivanje informacij o delovanju centra 
Koretno komuniciranje 
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odjemalcev in njihovo upoštevanje v izvajanju procesov, kar posledično prispeva k doseganju 
zadovoljstva odjemalcev. 
 
 
Proces vodenja (PV): 

•      PV 1 – Proces vodenja  
 
Glavna procesa (GP) KC TOŠ sta: 

• GP 1 – Proces ambulantne obravnave  

• GP 2 – Proces operativne dejavnosti 
Podporni procesi (PP) KC TOŠ so: 

• PP 1 – Proces obvladovanja dokumentacije 

• PP 2 – Proces povezan z naročniki storitev 

• PP 3 – Proces nabave  

• PP 4 – Proces merjenja, analiz in izboljšav 
 

b) Skupine procesov v KC TOŠ 
 

 
 
 

 
 
 

ZAHTEVE  
ODJEMALCEV 

 
 
 
 
 
 

 

 
PV 1: PROCES VODENJA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ZADOVOLJSTVO 
ODJEMALCEV 

 
GP 1: PROCES AMBULANTNE 
OBRAVNAVE  
GP 2: PROCES OPERATIVNE 
DEJAVNOSTI 

PP 1: PROCES OBVLADOVANJA 
DOKUMENTACIJE 

 
PP 2: PROCES POVEZAN Z NAROČNIKI              
STORITEV 

 
PP 3: PROCES NABAVE 

 
PP 4: PROCES MERJENJA, ANALIZ IN 
IZBOLJŠAV 

 
C) Povezave med procesi 

 
 

PROCESI VODENJA 
Proces vodenja  
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ZUNANJI IZVAJALCEC 

Zdravstvene storitve za potrebe KC TOŠ izvajajo zunanji zdravstveni delavci z zahtevanimi 
veljavnimi licencami. Pogoji sodelovanja in odgovornosti so opredeljeni s pogodbo in so 
seznanjeni z vsemi internimi predpisi. Kakovost njihovega dela nadzira naročnik oz. strokovni 
vodja. 

 
c) Kriteriji in metode za zagotovitev uspešnega delovanja in obvladovanja 
procesov 
Za procese so določeni kazalniki kakovosti (pokazatelji uspešnosti procesa), na osnovi 
katerih se ugotavlja in spremlja doseganje načrtovanih ciljev. 
Pri ugotovljenih pomanjkljivostih oz. neskladnostih v procesih se izvajajo ustrezni ukrepi 
(korekcijski, korektivni ali preventivni ukrepi). 
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d) Viri in informacije za podporo delovanja in nadzorovanja procesov 
Vodstvo zagotavlja, da so na voljo informacije, potrebne za podporo delovanja in nadzorovanja 
procesov. Informacije so podane v letnih poročilih: 

 Poročilo o izvedenem programu 

 Statistično poročilo za NIJZ 

 *Finančni rezultati (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov) 
 
Poročila zajemajo med drugim naslednje kazalnike: 

 Realizacija programa 

 Realizacija ciljev kakovosti 

 Realizacija ciljev kazalnikov kakovosti za posamezne procese 

 Kazalniki o dobaviteljih (ocenjevanje sposobnosti dobaviteljev, reklamacije 
nabavljenih proizvodov ali storitev) 

 Kazalniki o pacientih (ocenjevanje zadovoljstva pacientov, pritožbe in 
pohvale) 

 
e) Nadzorovanje, merjenje in analiziranje procesov 
Za obvladovanje procesov so odgovorni skrbniki procesov, ki so odgovorni tudi za izvajanje 
aktivnosti v procesih, kot so: izvajanje nadzora, merjenje in analiziranje procesov. 
 
f) Izvajanje ukrepov za doseganje planiranih rezultatov in za nenehno 
izboljševanje procesov 
Skrbniki procesov podatke o stanju procesov koristijo za odpravo neskladnosti in izboljševanje 
procesov ter izvajanje ukrepov (korekcijski, korektivni in preventivni ukrepi) in za vodstvene 
preglede. 
 
g) Procesni pristop 
V KC TOŠ imamo vzpostavljen, dokumentiran, izveden in vzdrževan SVK. Z namenom, da bi se 
z izpolnjevanjem pričakovanj odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo, nenehno izboljšujemo 
uspešnost SVK v skladu z zahtevami standarda ISO 9001. 
 
Z namenom učinkovitega delovanja je potrebno identificirati in voditi številne povezane 
aktivnosti. Aktivnosti, ki uporabljajo vire in ki se vodijo z namenom, da omogočijo spremembo 
vhodov v izhode, obravnavamo kot proces. 
 
SVK deluje po principu PDCA Demingovega kroga (planiraj, naredi, preveri, ukrepaj):  
 

• Planiraj: vodstvo oblikuje smernice za letni plan, ki temelji na politiki kakovosti, 
opredeljeni v petem poglavju. 

• Naredi: uvedba SVK. 

• Preveri: preverjanje SVK z notranjimi presojami, kjer se pokaže ali se izvajajo 
aktivnosti v skladu z dokumentiranimi postopki. 

• Ukrepaj: glede na ugotovljene rezultate delovanja SVK vodstvo sprejme ustrezne 
odločitve o korekcijskih, korektivnih in preventivnih ukrepih, s katerimi se odstranijo 
in preprečijo vzroki in neskladja. 

 
 
Slika 1: Delovanje SVK po principu Demingovega kroga.  
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA
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5. VODITELJSTVO 

5.1. VODITEJSTVO IN ZAVEZANOST 

Vodstvo KC TOŠ teži k razvoju in izvajanju SVK ter nenehnemu izboljševanju njegove 
uspešnosti 

Slika 2: Proces vodenja 

 

 

 

 

 

 

5.2. PROCES VODENJA 

Proces vodenja  Oznaka: PV 1 
Skrbnik procesa: Strokovni vodja 
 
 
Vrsta procesa: podporni 
Zainteresirane strani: 

- ZZZS 
- Lastnik 
- Zaposleni 
- Dobavitelji (ponudniki IS, sodelavec s področja varnosti in zdravja pri delu, zunanji čistilni servis, ponudniki 

strokovnega izpopolnjevanja, ponudniki medicinske opreme in potrošnega materiala, pogodbeni partner za prevzem 
odpadkov, ZRS) 

- Državne institucije (NIJZ) 
Zahteve zainteresiranih strani: 

- izvajanje pogodbenih obveznosti 
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- jasno opredeljene odgovonosti in pooblastila zaposlenih 
- plačilo obveznosti  

POVEZAVE Z OSTALIMI PROCESI 
Vhodi v proces PROCES Izhodi iz procesa 
Glavni procesi 
- potrebe po usposabljanju, potrebe po 
vzdrževanju opreme in infrastrukture, 
sterilizacije 
 

POCES VODENJA  

Glavni procesi 
- zapisi o usposabljanju, zapisi o 
vzdrževanju opreme in infrastrukture in 
sterilizacije 
 

Kazalniki kakovosti procesa: Enota Obdobje merjenja Kdo meri Komu poroča 

-neskladnosti pri biloškem nadzoru sterilizacije število letno KZK strokovni vodja 

Proces vodenja  Oznaka: PV 1 
Opis procesa: 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
◄vhodni  ►izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Opredelitev 
letnega programa 
dela 

Strokovni vodja 
 

◄Pogodba s plačniki 
◄Opredeljen letni program 
(pogodba ZZZS) 

Na osnovi veljavne pogodbe in 
aneksov k pogodbi se določi letni 
program dela za KC TOŠ in planirana 
mesečna realizacija, posebej za 
ambulantno in operativno dejavnost. 

2.  Spremljanje 
opravljenega 
programa 

Strokovni vodja ◄Vmesna poročila o opravljenem 
programu (IS) 
►Mesečna poročila o 
opravljenem programu (IS, ZZZS) 

KC TOŠ mesečno poroča ZZZS o 
opravljenem programu.  

3.  Izdelava letnega 
poročila 

Strokovni vodja 
ZRS 

◄Podatki o prihodkih in 
odhodkih 

◄ Podatki o realizaciji programa 
 
►Letno poročilo 

ZRS v sodelovanju z strokovni 
vodjajem na podlagi vhodnih 
podatkov s področja finančnega 
poslovanja in realizacije programa 
naredi zaključno letno poročilo in ga  
pošlje strokovni vodjaju v potrditev. 

4.  Strokovno 
izpopolnjevanje in 
izobraževanje 
zaposlenih 
 

Strokovni vodja 
zaposleni 

◄Zahteve za ohranjanje licence 
za delo 
◄Strokovne in organizacijske 
zahteve  procesov dela 
►Dokazila o usposabljanjih in 
izobraževanjih 
 

Strokovni vodja na letni ravni 
prepozna potrebe in zahteve po 
usposabljanju in izobraževanju in 
zagotovi potrebna sredstva za njihovo 
izvedbo ter spremlja realizacijo. 
Udeleženci po končanem strokovnem 
izpopolnjevanju pridobijo potrdila o 
opravljenem strokovnem 
izpopolnjevanju in se jih hrani v 
personalni mapi.  
Organizacijsko znanje je opredeljeno z 
opisi procesov in pripadajočimi 
pravilniki,  navodili za delo, obrazci, 
navodili za paciente in dokumentih 
zunanjega izvora.  
Kompetentnost osebja v KC TOŠ je 
opredeljena v odgovornostih in 
pooblastilih za zaposlenega, ki se 
nahaja v pogodbi o zaposlitvi.  

5.  Komuniciranje Strokovni vodja 
zaposleni 

 
◄Pravilnik o notranji organizaciji 

in sistemizaciji delovnih mest(PR 

KCTOŠ 20) 
◄Pravilnik o prepovedi spolenega 
in drugega nadlegovanja ali 

trpinčenja delovnem mestu (PR 

KCTOŠ 13) 
◄Interni akt o reagiranju v 
primeru nevarnosti za nasilje 3 

oseb (PR KCTOŠ 15) 
◄Pravilnik o prepovedi dela pod 
vplivom alkohola,drog in drugih 

prepovedanih substanc (PR 

KCTOŠ 14) 
◄Izvjava o varnosti z oceno tveganja 

(PR KCTOŠ 18) 

Notranje komuniciranje se v KC TOŠ 
dogaja na več področjih in sicer: 
neposredno komuniciranje med 
strokovni vodjajem in zaposlenimi,, 
obdobnimi sestanki notranjih presoj, 
vodstvenimi pregledi. 
Zunanje komuniciranje poteka s 
pacienti, ZZZS, in ostalimi 
zainteresiranimi stranmi poteka 
neposredno (osebno in telefon) in 
preko internetne strani, elektronska 
pošta, navadne pošte. 
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6.  Vzdrževanje 
medicinske in 
ostale opreme 

Strokovni vodja 
Zunanji izvajalci 

◄ Medicinska oprema (OBR KC 
TOŠ 26) 
►Zapis o vzdrževanju – 
(aparaturna mapa) 

►Seznam okvar (OBR KC TOŠ 39) 

Medicinska in ostala oprema se 
vzdržuje skladno s Planom in zapisi 
vzdrževanja  opreme.  
Nadzorno merilna oprema se kalibrira 
skladno s Planom in zapisi 
vzdrževanja  opreme.  

7.  Vzdrževanje 
objekta  
 
 

Strokovni vodja 
Zunanji izvajalci 

◄ Vzdrževanje objekta (OBR KC 
TOŠ 27) 

◄Požarni red (PR KCTOŠ 16) 
►Zapis o vzdrževanju 

Strokovni vodja v sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci in v skladu z 
opredeljenim  Planom vzdrževanja 
objekta ustrezno organizira 
vzdrževanje objekta. 

8.  Obvladovanje IS Strokovni vodja 
administrator 

Zunanji izvajalec 

◄Prepoznane zahteve po 
posodobitvah IS 
 
►Zapis o izvedeni nadgradnji IS 

Strokovni vodja v sodelovanju z 
administratorjem organizira 
posodobitve in nadgradnjo IS ( 
protipožarni zid, protivirusna zaščita) 
in v sodelovanju z zunanjim 
ponudniki IS v skladu s pogodbo. 

9.  Obvladovanje 
bolnišničnih 
okužb in poškodb 
pri delu 

Strokovni vodja 
zaposleni 

◄POBO (PR KC TOŠ 01-12) 
 
►Prijava poškodbe pri delu (OBR 
NIJZ) 
►Akcijski načrt za POBO 
 
 

Bolnišnične okužbe se obvladujejo 
skladno PR KC TOŠ 01 in strokovnimi 
smernicami. Ob dogodku, ki zahteva 
prijavo (poškodbe pri delu), strokovni 
vodja posreduje zapis pristojnim 
institucijam. O prijavah se vodi 
ustrezna evidenca. 

10.  Sterilizacija DMS 
 

◄Navodila za sterilizacijo (ND 
KC TOŠ 01) 
 
►Zapisi o sterilizaciji (OBR KC 

TOŠ 32) 
►Evidenčni list razkuževanja 

inštrumentov (OBR KC TOŠ 33) 
►Evidenca poslanih bioloških 

kontrol o ustreznosti 
sterilizacije in operacijskih 
prostorov (OBR KC TOŠ 16) 

Sterilizacija v KC TOŠ poteka 
centralno, ki jo izvajajo zaposleni. 
Imamo 2 parna sterilizatorja. 
Pri zapisih sterilizacije vodimo: 
- Fizikalni nadzor (ob vsaki 
sterilizaciji, računalniško v aparatu) 
- Kemični nadzor (ob vsaki 
sterilizaciji, indikatorski trakovi) 
- Biološki nadzor (1x mesečno: spore) 

11.  Čiščenje  DMS, ZT  
Negovalka 
prostorov 

 

◄Navodili za čiščenje operacijske 
sobe (ND KC TOŠ 08) 

◄Tedenski in mesečni plan 
čiščenja (OBR KC TOŠ 43) 

 
◄Evidenčni list dnevnega 

čiščenja (OBR KC TOŠ 35) 
 

Dnevno čistilka izvaja čiščenje vseh 
prostorov razen operacijske sobe v 
skladu s  Planom (OBR KC TOŠ 43). 
Ustreznost čiščenja dnevno preverja 
ZT. 
DMS izvaja čiščenje operacijske sobe 
po programu (ND KC TOŠ 08). 

12.  Obvladovanje 
odpadkov 

DMS ◄POBO (PR KC TOŠ 01-12) 
◄Pogodba z zunanjimi izvajalci  
►Potrdilo o prevzemu odpadkov 
 
►Evidenčni list odpadkov 
 

Obvladovanje odpadkov poteka 
skladno z načrtom gospodarjenja z 
odpadki v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem storitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/POBO.docx
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OBRAZCI/ZUNANJI%20OBRAZCI/PRIJAVA%20POŠKODBE%20PRI%20DELU%20ER%208.doc
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NAVODILA%20ZA%20DELO/STERILIZACIJA/NAVODILA%20ZA%20STERILIZACIJO.docx
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/POBO.docx
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Slika 2: Načela kulture voditeljstva. 

 

5.3 OSREDOTOČENOST NA PACIENTE 

Osredotočenost na paciente je osrednji in eden najpomembnejših gradnikov filozofije vodenja 
KC TOŠ. V KC TOŠ se zavedamo, da so pacienti primarni razlog našega obstoja, zato si z 
razumevanjem in predvidevanjem njihovih potreb in pričakovanj prizadevamo za aktualnost in 
sodobnost naše ponudbe ter s tem za ustvarjanje vrednosti zanje.  

 

Slika 3:  Relacije med KC TOŠ in njihovimi odjemalci 
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Pri vsakodnevnem delovanju KC TOŠ: 

• poskuša poznati in spoznati vse svoje skupine pacientov, se odziva na njihove različne 
potrebe in pričakovanja ter jih poskuša tudi predvidevati 

• z vsemi svojimi pacienti poskuša ustvarjati in vzdrževati dialog, ki temelji na odprtosti, 
preglednosti in medsebojnemu zaupanju 

• si prizadeva za nenehno izboljševanje kakovosti storitev za svoje paciente 

• zagotavlja svojim zaposlenim pridobitev potrebnih kompetenc, znanja, veščin in 
pooblastil za delo s pacienti 

• spremlja izkušnje paciente ter se odziva na njihove potrebe in pričakovanja 

• v poslovanje organizacije vključuje izkušnje najboljših kliničnih praks primerljivih 
dejavnosti 

 
Svojo konkurenčno prednost KC TOŠ pred ostalimi izvajalci na področju zdravstvenih storitev 
prepoznava v osredotočenosti na paciente, zagotavljanju sodobnih kakovostnih storitev ter 
težnji k izpolnjevanju njihovih pričakovanj. Za ocenjevanje kakovosti svojega dela KC TOŠ 
sistematično spremlja in si prizadeva za povečajne zadovoljstvo pacientov. KC TOŠ prepoznava 
tveganja po posameznih procesih (upošteva vidik odjemalca) in na osnovih prepoznanih 
tveganj izvaja ukrepe za zmanjšanje teh tveganj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. POLITIKA KAKOVOSTI KC TOŠ 

 

POLITIKA KAKOVOSTI KC TOŠ  

  
Poslanstvo 

 
Poslanstvo KC TOŠ  je zagotavljanje vrhunskih specialističnih zdravstvenih 
storitev na področju diagnostike in zdavljenja kirurških bolezni in poškodb. 

 

 
Vizija 

 
Vizija KC TOŠ neprenehoma izpopolnjevati strokovno znanje, slediti 

najnovejšim trendom tehnološke opremljenosti in na ta način v vsakem 
trenutku nuditi diagnostiko in zdravljenje kirurških bolezni in poškodb v 

skladu z najsodobnejšimi svetovnimi smernicami. 
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Vrednote organizacijske kulture 

 
Medsebojno spoštovanje in zaupanje, strokovnost, etičnost, kakovost in 

varnost postopkov, zasebnost, odgovornost in sodobna tehnološka 
opremljenost. 

 

Strateške usmeritve  

FINANČNI VIDIK 

1. Realizacija pogodbenega programa z ZZZS.  
2. Povečevanje prepoznavnosti KC TOŠ v regiji in povečanje deleža 

samoplačnikov 
 

VIDIK PACIENTA 
3. Varna in kakovostna obravnava pacienta ter njihovo zadovoljstvo. 

 
VIDIK RAZVOJA IN RASTI 

4. Stalno strokovno izpopolnjevanje in zadovoljstvo zaposlenih. 
5. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti z vidika vseh 

zainteresiranih strani. 
 

VIDIK PROCESOV 
6. Obnavljanje in zagotavljanje sodobne tehnološke opreme in sodobnih 

metod zdravljenja. 
 
 

Vsi zaposleni dosledno izvajamo strateške usmeritve in se s tem nenehno  
izboljšujemo kakovost naših storitev. 

Ptuj, september 2018                                                       

Direktor: Tana Toš-Blagovič 

5.4. ORGANIZACIJSKE VLOGE, ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA 

5.4.1. Odgovornosti in pooblastila 
Glavno odgovornost za kakovost storitev, procesov in delovanje SVK nosi strokovni vodja in 
KZK. Vsak zaposlen je odgovoren za kakovost svojega dela.  

Odgovornosti (kaj zaposleni mora narediti) in pooblastila (kaj zaposleni sme narediti) 
zaposlenih so opredeljena z dodatnimi odgovornostmi in pooblastili  ter v opisih procesov v 
tem PQ. V primeru odsotnosti odgovorni sproti določi nadomestno osebo. 
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                                                  Organigram KC TOŠ  
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Koordinator za kakovost (KZK) 
Strokovni vodja imenuje za KZK, g. Marko Bočkaj, ki ima, ne glede na druge odgovornosti in 
pooblastila, še naslednje odgovornosti in pooblastila: 
 

 zagotavlja, da so procesi, potrebni za SVK, vzpostavljeni, da se izvajajo in 
vzdržujejo 

 zagotavlja dvigovanje zavesti o zahtevah pacientov 

 poroča vodstvu (strokovni vodjaju) o delovanju SVK in kakršnikoli potrebi 
za izboljševanje 

 se povezuje z zunanjimi institucijami v zadevah, ki se nanašajo na SVK 

6. PLANIRANJE 

6.1 UKREPI ZA OBRAVNAVAJNE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI 
Metoda prepoznavanja in obvladovajna tveganj je opredeljana z ustreznim navodilom. 
Na osnovi ugotovljenih tveganj se izdela Register tveganj z opredeljenii ukrepi za 
zmanjševanje ugotovljenih tveganj. Po izvedenih ukrepih se izvede ocena uspešnosti 
ukrepa in ocena tveganja. 
 
Slika 4: Obvladovanje tveganj. 
 

KZK/DMS 

DIREKTOR 

 

administrator 

ZT 

STROKOVNI VODJA/VODJA 
KIRURGIJE 

 

ODGOVOREN ZA AMB DEJ. 
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Vir: ISO 3100 

 
6.2 CILJI KAKOVOSTI 
Strokovni vodja v sodelovanju s KZK na osnovi politike kakovosti določi letne cilje kakovosti 
(kot prikazuje slika 5), ki niso sestavni del PQ. 
 
Slika 5: Ciljno vodenje 
 

 
 
 
6.3 PLANIRANJE SPREMEMB 
Ob sprememebi SVK (nov proces, ukinjen proces, spremenejen proces) je potrebno upoštevati 
vpliv na obstoječi SVK (izvesti analizo tveganj). 
 

file://///server/skupni/ISO%209001/CILJI%20KAKOVOSTI%20ZA%20LETO%202013.doc
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7  PODPORA 

V KC TOŠ so prepoznani 4 podporni procesi, ki podpirajo delovanje glavnih procesov . 

Slika 6: Shematski prikaz skupin procesov s poudarkom na podpornih procesih 
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7.1 DOKUMENTIRANE INFORMACIJE 

V KC TOŠ je dokumentacija SVK opredeljena s PQ in ostalimi dokumenti, kot je prikazano na 
spodnji sliki (Slika 3). 
 
Slika 7: Struktura dokumentacije 

 
  
                                                                                                
I. nivo dokumentacije                                                                Splošne in operativne usmeritve      
                                                                                  PQ 
 
            
                                                                Dokumenti splošnega 
II. nivo dokumentacije                       pomena (PR,ND,OBR,NP)       Napotki za neposredno 

izvedbo 
                                                         
                                                               Zdravstveni dokumenti 
                                                          
                                                               Pravno kadrovski dokumenti                                
                                                       
                                                               Tehnični dokumenti        
                                                
                                                               Zunanji dokumenti     
  
                                                               Računovodsko finančni dokumenti     
                     
                                           
                                                                                                                                                    
                                                        

 
KC TOŠ ima dokumentiran postopke za obvladovanje dokumentov in zapisov, ki je 
podan v nadaljevanju. II novo dokumentacije predstavlja PK (priročnik kakovosti). 
 
 
 
 
7.2 Proces obvladovanja dokumentacije 

Proces obvladovanja dokumentacije Oznaka: PP 1 
Skrbnik procesa: KZK 
  
 
Vrsta procesa: podporni 
Zainteresirane strani: 

- zaposleni 
- lastnik 

Zahteve zaiteresiranih strani: 
- dostopnost dokumentov, 
- ažurnost dokumentov. 

POVEZAVE Z OSTALIMI PROCESI 
Vhodi v proces PROCES Izhodi iz procesa 
Vsi procesi 
- pobude za sprememebo ali nastanku 
novega dokumenta 

 

POCES OBVLADOVANJA 
DOKUMENTACIJE 

Vsi procesi 
- spremenjeni procesi v novih verzijah 
dokumentov  

 
Kazalniki kakovosti procesa: Enota Obdobje merjenja Kdo meri Komu poroča 

Število neveljavnih dokumentov v uporabi število število KZK strokovni 
vodja 

     



 

 
Naziv dokumenta: 

 

POSLOVNIK KAKOVOSTI IN 
VARNOSTI 

 

 
Številka dokumenta: 

PQ – KC TOŠ 

Izdaja: 
04 

Velja od: 
6.5.2022 

Stran od strani: 
23 od 36 

 

Original dokumenta se nahaja v računalniku. Vse natisnjene kopije se smatrajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.  

 

Proces obvladovanja dokumentacije Oznaka: PP 1 
Opis procesa: 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
◄vhodni    izhodni► 

Opis aktivnosti 

ZUNANJA DOKUMENTACIJA 

1.  Sprejem 
zunanje 
dokumentacije 

Administrator,  
Strokovni vodja 
 

◄Zunanja 
dokumentacija 
 

Evidenca o sprejemu 
dokumentacije► 

Prejeto pošto po klasični pošti prevzame 
administrator in jih v KC TOŠ razporedi 
glede na prejemnika.  Administrator vodi 
evidenco o priporočeni in navadni pošti. 
2. Dostavljene osebno (napotnice) 
prevzame administrator in razporedi skladno 
z vsebino.  
3. Dostavljeno preko email pošte, ki je 
naslovljena na e-naslov KC TOŠ (kc-
tos@info.si), obvladuje strokovni vodja, 
(sprejema, pregleda, odgovarja oz. glede na 
vsebino posreduje ustreznemu naslovniku).  

2.  Spremljanje 
zakonodaje in 
regulative 

Vsi zaposleni 

 
◄ Zakonodaja in 
pravilniki 

Pravni dokumenti (registracija) obvladuje 
strokovni vodja. 
Zakonodaja in regulativa: vsa potrebna 
zakonodaja in regulativa, ki jo potrebuje KC 
TOŠ pri svojem delu dosegljiva na spletu. 

NOTRANJA DOKUMENTACIJA 
3.  Priprava in 

obravnava 
predloga 
dokumenta 

Skrbnik 
dokumenta 
Sodelujoči v 
procesu/postopku 

 
 

Predlog dokumenta► 
 

Pripravo predloga dokumenta (PQ, PR,  
ND,…) organizira ali pripravi skrbnik 
dokumenta. Predlog dokumenta lahko 
pripravijo tudi drugi sodelavci v procesu. V 
tem primeru predlog dokumenta najprej 
pregleda skrbnik dokumenta, ki ga odobri in 
posreduje v nadaljnjo obravnavo. 
Označevanje vrste dokumentov je 
opredeljeno v točki 3 tega PQ.  
Skrbnik dokumenta predstavi predlog 
dokumenta sodelujočim v aktivnostih, ki jih 
opredeljuje predlog dokumenta. Po 
obravnavi skrbnik dokumenta sprejete 
pripombe in dopolnitve vnese v dokument. O 
neupoštevanih pripombah in dopolnitvah 
obvesti njihove avtorje.  
Osebe, ki pregledujejo dokumente, ne morejo 
biti hkrati izdelovalci teh dokumentov. 

4.  Odobritev 
dokumenta in 
razdeljevanje 
dokumenta 

Skrbnik 
dokumenta, 
KZK 

◄ Predlog dokumenta 
◄Sprejete pripombe 
◄Odobreni dokumenti 
 
Evidenca dokumentov► 

 

Skrbnik procesa/dokumenta pripravi čistopis 
dokumenta in ga potrdi s podpisom v rubriko 
»Pripravil« ter pridobi podpise morebitnih 
ostalih pripravljavcev dokumenta.  
Skrbnik dokumenta posreduje podpisan 
čistopis dokumenta pooblaščencu za pregled 
in odobritev (praviloma strokovni vodja), ki s 
podpisom potrdi ustreznost dokumenta.  
ND lahko po predhodnem pregledu KZK 
odobri skrbnik procesa. KZK izvede ali 
organizira razdeljevanje elektronske verzije 
dokumenta na način skupne rabe v 
računalniškem omrežju. Vnaša se samo 
odobren dokument (PDF oblika). 
 

5.  Spreminjanje  
in izločanje 
dokumentov  
 

Skrbniki 
dokumentov 
KZK  
Pobudnik 
 

◄Dokument v uporabi 
◄ Pobude za 
spremembo 
 
Odobritve sprememb► 
Nova izdaja 
dokumenta► 

 
 

Spremembe dokumentov pregledajo in 
odobrijo strokovni vodja ali KZK. 
Evidenco o izdanih dokumentih in 
spremembah vodi KZK. Veljavnost 
dokumentov, ki so v uporabi, je 
zagotovljena z označbo izdaje in/ali 
datumom (veljavnost, izdaja) ter 
podpisi. 

 

mailto:kc-tos@info.si
mailto:kc-tos@info.si
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6.  Obvladovanje 
zapisov 

Izvajalci 
zapisov 
 
 

◄Zapisi kakovosti 
◄Dokumenti v uporabi 
 

Zapisi► 
 

Zapise lahko izdelujejo vsi zaposleni. 
Svoje vnose praviloma potrjuje s 
podpisom in datumom vnosa. 
 
Zapise izdelujejo zaposleni v KC TOŠ 
glede na zahtevo standarda ISO 9001 in 
zakonodaje, vsebino ter  potrebo KC 
TOŠ. Odgovorni za arhiviranje zapise 
odstranijo po preteku dobe arhiviranja. 
Vsa zdravstvena dokumentacija se hrani 
elektronsko in v pisni obliki v 
zavarovanih prostorih. 
 

7. V
a 
Varovanje 
osebnih 
podatkov 

Zaposleni   ◄Pravilnik o varovanju 
osebnih podatkov (PR 
KCTOS 19) 
  ◄Zakonodaja 
 

Evidenca posredovanja 
osebnih podatkov► 

 

Za varovanje osebnih podatkov s 
katerimi se srečujejo pri svojem delu, so 
odgovorni vsi zaposleni. V ta namen 
vsak zaposlen podpiše izjavo o varovanju 
osebnih podatkov. Glede posredovanja 
osebnih podatkov zunanjim institucijam 
se vodi ustrezna evidenca posredovanih 
osebnih podatkov. 

8. A
r 
Arhiviranje Strokovni 

vodja, 
Administrator 

 ◄Zakonodaja (Enotni 
klasifikacijski načrt) 

Pri postopku arhiviranja dokumentacije 
je potrebno upoštevati vsakokrat 
veljavne zakonske predpise. V arhiv se 
oddaja samo ustrezno urejena in 
označena dokumentacija.  Priročni arhiv 
tekočega leta se nahaja na lokaciji KC 
TOŠ. 
 
Vsa dokumentacij, ki je oddana v arhiv, 
je vložena v rednike oz. ovojne mape z 
napisi, ki vsebujejo naslednje podatke: 
 

• leto nastanka oz. od -------- do 
leta -------- 

• letnica rojstva pacientov. 
 
Zdravstvena dokumentacija je 
arhivirana v kovinskih omarah in je 
zaklenjena.  
Zdravstveno dokumentacijo 
predstavlajjo izključno izvidi KC 
TOŠ, vso ostalo zdravstveno 
dokumentaciji, vklkjučno z izvidi, 
pacienti prinašajo samo na 
vplogled, ki se jim jo vrne. 
Čas arhiviranja dokumentacije je 
odvisen od vrste dokumentacije v skladu 
z  veljavno zakonodajo. 
Odgovorna oseba za arhiviranje o 
izločeni dokumentaciji vodi ustrezne 
zapise.  
 

 
Dokumenti splošnega pomena so: Sklep okrožnega sodišča o vpisu ustanovitve subjekta, 
Uporabno dovoljenje, Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti MZ, Obvestilo o vpisu v 
poslovni register Slovenije, Odločba o podelitvi koncesije MZ, Pogodba o koncesiji MZ, 
Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev, Licenca za delo, Obvestilo o vpisu 
v poslovni register Slovenije za podružnice in druge dele poslovnega subjekta, Pravilniki, 
Navodila za delo,  Navodila za paciente in Obrazci. 
 

file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOKUMENTI%20SPLOŠNEGA%20POMENA/UPORABNO%20DOVOLJENJE-4.7.2008.pdf
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOKUMENTI%20SPLOŠNEGA%20POMENA/DOVOLJENJE%20MZ%20ZA%20OPRAVLJANJE%20ZDRAVSTVENE%20DEJAVNOSTI-25.7.2005.pdf
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOKUMENTI%20SPLOŠNEGA%20POMENA/ODLOČBA%20MZ%20O%20PODELITVI%20KOCESIJE-15.9.2005.pdf
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOKUMENTI%20SPLOŠNEGA%20POMENA/POGODBA%20O%20KONCESIJI%20Z%20MZ%20ŠT-301-2005,%2021.9.2005.pdf
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOKUMENTI%20SPLOŠNEGA%20POMENA/POGODBA%20ZZZS-24.4.2013.pdf
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NOTRANJI%20PRAVILNIKI
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NAVODILA%20ZA%20DELO
file:///C:/Users/Aljoša/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NAVODILA%20ZA%20PACIENTE
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Zdravstveni dokumenti (napotnice, izvidi, informirana soglasja, čakalna knjiga, obrazci)  
obvladujejo pooblaščene osebe (zdravnik, DMS, ZT).  
 
Komercialni dokumenti (ponudbe, pogodbe, naročilnice) izdaja strokovni vodja. Strokovni 
vodja ali od njega pooblaščena oseba so odgovorni za obvladovanje omenjenih dokumentov 
(pregledi, odobritve, spremembe in arhiviranje). 
 
Pravno kadrovski dokumenti (Pogodba o zaposlitvi, Prijave in odjave v pokojninsko in 
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje) izdaja strokovni vodja. Za obvladovanje kadrovskih 
dokumentov je odgovoren strokovni vodja. 
 
Tehnični dokumenti (aparaturna mapa: navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje, 
garancijski listi, izvedeni servisi, kalibracije,..) se hrani pri strokovni vodjaju. 
 
Računovodsko finančni dokumenti (finančna poročila, bilance, računi, dobavnice) hrani 
strokovni vodja in računovodski servis. 
 
7.2 Proces povezan z naročniki storitev 

Proces povezan z naročniki storitev Oznaka: PP 2 
Skrbnik proesa: Strokovni vodja 
Vrsta procesa: podporni 
Zainteresirani strani (zunanji ali notranji): 

- ZZZS 
- Ostale zavarovalnice za kritje iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja 
- Pacienti 
- Naročniki storitev (izbrani zdravniki) 

Zahteve zainteresiranih strani: 
- Realizacija programa dela skladno s pogodbo 
- Napotnica 
- Strokovna in kakovostna obravnava 

POVEZAVE Z OSTALIMI PROCESI 
Vhodi v proces  

 
 

PROCES POVEZAN Z 
NAROČNIKI STORITEV 

Izhodi iz procesa 
Proces vodenja 
- planirana realizacija 

Glavni procesi 
- cenik, določen čas, namenjen za 
samoplačniško dejavnost 

Glavni procesi 
-  čas, namenjen za samoplačniško 
dejavnost 

Proces vodenja 
- osnova za planiranje realizacije 
programa dela 

Proces vodenja virov 
- materialni stroški, ki so osnova za 
prirpavo cenika 

Proces vodenja virov 
- planirani prihodki in odhodki 

 
Kazalniki kakovosti procesa: Enota Obdobje 

merjenja 
Kdo meri Komu poroča 

- število opravičenih pritožb pacientov število letno KZK strokovni vodja 

Proces povezan z naročniki storitev Oznaka: PP 2 
Opis procesa: 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
◄vhodni  ►izhodni 

Opis aktivnosti 

1. Ponudba 
storitev 

Strokovni 
vodja 

 

◄Stroški materiala in dela 
►Podpisan cenik 

Strokovni vodja na osnovi stroškov materiala in 
dela določi storitev. Cenik je objavljen v KC TOŠ 
na vidnem mestu. 

2. Izdelava in 
podpis pogodb 

Strokovni 
vodja 

 

◄Predlog pogodbe 
 
►Podpisana pogodba 

KC TOŠ planira program dela na letnem in 
mesečnem nivoju. Pri uvrščanju pacientov v 
čakalno knjigo se upoštevajo zahteve MZ in 
plačnika. Osnova dnevnega dela je naročanje 
pacientov. Pri dnevnem planiranju se predvidi 
tudi določen čas neplaniranih oz. nujnih 
obravnav. 

ZZZS na osnovi splošnega in področnega 
dogovora pripravi pogodbo z izvajalcem in jo 
posreduje v podpis. Za kritje stroškov storitev iz 
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naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja se 
sklene ločene pogodbe z zavarovalnicami, ki 
ponujajo ta zavarovanja. Vse pogodbe podpisuje 
strokovni vodja. 

3. Reševanje 
pritožb 

Strokovni 
vodja 

Pritožnik 

◄Zakon o pacientovih 
pravicah 

◄Pritožba pacienta 
◄Pritožbena pot (NP KC TOŠ 
06) 
◄Informacija o zastopniku 
pacientovih pravic 
 
►Zapis o obravnavi 

pritožbe/pohvale (OBR KC 
TOŠ 34, OBR KC TOŠ 42) 

V primeru pritožbe pacienta le-ta naslovi 
pritožbo, pisno ali ustno, na osebo pristojno za 
obravnavo prve zahteve (strokovni vodja). 
Informacija o tem postopku in informacija o 
zastopniku pacientovih pravic je objavljena v KC 
TOŠ na vidnem mestu.  
Najkasnej v roku 14 dni se pacientu poda 
odgovor. 

4.  Komuniciranje z 
odjemalci  

Strokovni 
vodja 

zaposleni 
 

◄Odgovornost in pooblastila Komuniciranje z odjemalci poteka na različnih 
nivojih. 
Za komunikacijo s pacienti so zadolženi 
zdravnik, DMS, ZT, administrator. 
Za komunikacijo z zunanjimi javnostmi je 
pooblaščen KZK ali strokovni vodja. 
Pod ravnanje z lastnino odjemalcev smatramo 
vse zapise o obravnavi pacienta (zdravstveni 
dokumentaciji),s katero KC TOŠ ravna na način 
da so dostopni samo pooblaščenim osebam ali 
pacientu na nejegovo zahtevo. Prav tako so pod 
lastnino odjemalcem zajeti osebni predmeti 
pacientov, za katere pa ne prevzemamo 
odgovornosti. 

 

 

 

 

 

7.3 Proces nabave 
Proces nabave Oznaka: PP 3 
Skrbnik procesa: Strokovni vodja 
Vrsta procesa: podporni 
Zainteresirane strani: 

- dobavitelji  
- zaposleni KC TOŠ 

Zahteve zainteresiranih strani: 
- Izpolnjevanje tehničnih zahtev 
- Minimalni izmet/okvare in zanesljivost/kakovost materiala/storitve 
- Izpolnjevanje dobavnih rokov 
- Konkurenčne cene 
- Plačilo obveznosti 

POVEZAVE Z OSTALIMI PROCESI 
Vhodi v proces   Izhodi iz procesa 
Vsi procesi 
- potrebe po nabavi (oprema, 
materiali,…) 

PROCES NABAVE 
Vsi procesi 
- zagotavljanje potreb po nabavi 
(dobavnice,…) 

 
Kazalniki kakovosti procesa: Enota Obdobje merjenja Kdo meri Komu poroča 
-delež dobaviteljev, ki niso v razredu A število letno KZK strokovni vodja 

Proces nabave Oznaka: PP 3 
Opis procesa: 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
◄vhodni►izhodni 

Opis aktivnosti 
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Proces nabave Oznaka: PP 3 
Skrbnik procesa: Strokovni vodja 
Vrsta procesa: podporni 

1. Izbor in 
ocenjevanje 
dobaviteljev 

Strokovni 
vodja 

zaposleni 

◄Ponudbe 
◄ocenjevalni kriteriji 
 
►Ocena dobavitelja 
(OBR KC TOŠ 30) 
 

Strokovni vodja v sodelovanju z zaposlenimi  na podlagi 
potreb procesa in postavljenih kriterijih oceni posamezno 
ponudbo dobavitelja in izbere najustreznejšega dobavitelja.  
 
KZK vodi zapise o ocenjevanju dobaviteljev. Obdobno KZK 
ocenjuje vsaj 4 dobavitelje, ki imajo največji vpliv na 
nemoteno delovanje KC TOŠ. 
 
 
Tabela 1: Ocena dobavitelja mesečna/letna 

OCENA Število točk 
A 40 – 50 
B 25 – 39 
C 0 – 24 

Pri letni analizi se izračuna povprečno število točk za oceno 
dobavitelja po naslednji enačbi: število vseh točk/število 
ocenjevanih obdobij.  

KZK o letni analizi obvesti strokovni vodjaja. V primeru 
ocene pod 24 točk se s tem dobaviteljem lahko prekine 
poslovno sodelovanje oz. KZK izvede ostale ustrezne 
ukrepe. 1x letno KZK o doseženi oceni obvesti dobaviteljana 
ustreznem obrazcu (OBR KC TOŠ 30). 

2. Naročanje 
proizvodov 
in/ali 
storitev 
 

Zaposleni ◄Notranje potrebe 
(zaloge) 
 
►Naročilnica 

Strokovni vodja ali ostali zaposleni ugotavlja notranje 
potrebe po materialih ali storitvah. 
 

3. Prevzem  
proizvodov 
in/ali 
storitev 

Zaposleni   
◄Naročilnica 
 
►Dobavnica 

Glede na predmet nabave zaposleni  izvršijo prevzem. S 
podpisom dobavnice/delovni nalog/prevzemni zapisnik 
potrdi ustreznost dobavljenega materiala ali storitve.  

4. Reševanje 
reklamacij 

Zaposleni 
 

◄Zapis neskladnosti 
materiala –
reklamacija (OBR KC 
TOŠ 24) 
 

V primeru ugotovljene neskladnosti materiala ali storitev 
posreduje posreduje dobavitelju reklamacijo. 

 
 
 
 

7.4 Proces merjenja, analiz in izboljšav 
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Proces merjenja, analiz in izboljšav Oznaka: PP 4 
Opis procesa: 
Št. Aktivnost Odgovoren 

Sodeluje 
Dokument/zapis 
◄vhodni  ►izhodni 

Opis aktivnosti 

1. 
 

Spremljanje 
zadovoljstva 
odjemalcev 

KZK 
Strokovni vodja 

 

◄Anketa (OBR KC TOŠ 
23) 

►Analiza ankete 

KZK v sodelovanju z strokovni vodjem organizira 
anketiranje pacientov na vsake 2 leti pri 
ambulantni in operativni obravnavi (vzorec cca 5% 
vseh obravnav).  Vse ankete so anonimne, ki jih 
pacienti oddajo v označen zabojnik. Obdobje 
anketiranja določi strokovni vodja. 

2. Planiranje 
notranjih 
presoj 

KZK, 
Strokovni vodja 
 
 
 

◄Program notranjih 
presoj (OBR KC TOŠ 18 ) 
◄Plan/urnik notranjih 
presoj (OBR KC TOŠ 20) 
►Odobren Plan/urnik 
notranjih presoj 
 
  

Za izvedbo notranje presoje kakovosti KZK 
pripravi  Program in Plan/Urnik notranjih presoj, 
v katerem so opredeljeni vsi potrebni elementi za 
uspešno izvedbo NPK. Pri planiranju presoj se 
upoštevajo tudi ugotovitve prejšnjih presoj, 
prisotnost reklamacij oziroma pritožb, prisotnost 
neskladnosti, spremembe zakonodaje in 
morebitne ugotovitve inšpekcijskih služb. 
Notranjo presojo izvajajo kvalificirani notranji 
presojevalci (izveden seminar za notranje 
presojevalce), ki niso neposredno odgovorni za 
presojevano področje. KZK pripravi, strokovni 
vodja pa odobri plan/urnik NPK. 
 

5. Izvedba 
notranje 
presoje 

KZK, 
Vodja presoje 

Presojanci 
Presojevalci 

 ◄Program notranjih 
presoj (OBR KC TOŠ 18) 
 ◄Plan/urnik notranjih 
presoj (OBR KC TOŠ 20) 
 ◄PQ-KC TOŠ 
 ◄ISO 9001 
  ◄Akreditacijski standard 
   ►Obrazec Zapis o 
ukrepih (OBR KC TOŠ 21) 
 

Notranja presoja poteka po programu NPK 
(praviloma 1-krat letno). Ob koncu koncu presoje 
se presojancem posredujejo informacije o 
najpomembnejših ugotovitvah. Osnova za presojo 
so zahteve odjemalcev, dokumentirani postopki 
sistema kakovosti (PQ, izvedbeni in referenčni 
dokumenti - PR, ND, NP, OBR) ter zahteve 
standarda ISO 9001 in akreditacijskega standarda. 
Pri presoji se lahko kot opomnik uporabljajo 
vprašalniki za posamezne elemente SVK. 
Presojevalec sprotno beleži svoje ugotovitve, 
dejstva in pregledane dokumente. Vsi ukrepi se 

Proces merjenja,analiz in izboljševanje Oznaka: PP 4 

Skrbnik procesa: KZK 
Vrsta procesa: podporni 
Zainteresirane strani: 

- Zaposleni 
- Lastnik 

Zahteve odjemalcev: 
- Pozitivem poslovni rezultat 
- Večanje vrednosti organizacije 
- Zadovoljstvo pacinetov in zaposlenih 
- Jasno opredeljene odgovornosti in pooblastila za delovne naloge 
- Ustrezno plačilo za izvedeno delo 
- Nenehno izboljševanje delovnih proceesov in kakovosti celotnega sistema KC TOŠ 
- Uvajanje dobrih praks po zgledu najboljših praks in poslovno odličnih organizacij 

POVEZAVE Z OSTALIMI PROCESI 
Vhodi v proces  

 
 
 

PROCES MERJENJA, 
ANALIZ IN IZBOLJŠAV 

Izhod v proces 
Proces vodenja 
- potrebe (zahteve) po merjenju, analizah 
in izboljšavah 
-letni cilji kakovosti 

Proces vodenja 

- poročila o merjenju, analize, ukrepi 
in izboljšave 

Vsi procesi 
- realizacija cilja za kazalnik 
kakovosti procesa 

Vsi procesi 
- ustreznost delovanja procesov, 
dodatni nadzori, ukrepi 

Proces obvladovanja 
dokumentacije 
- PQ 

Proces obvladovanja 
dokumentacije 
- potrebe/zahteve za 
spremebe/dopolnitve dokumentacije 

 

 
Kazalniki kakovosti procesa Enota Obdobje merjenja Kdo meri Komu poroča 

- število neskladnosti  število letno KZK Strokovni vodja 
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zapišejo na obrazec Zapis o ukrepih, ki so osnova 
za ukrepanje. Pregled realizacije programa 
ukrepov po presoji se obravnava na vodstvenem 
pregledu.  

6. Poročanje KZK, 
Vodja presoje 

◄Obrazec Zapis o ukrepih 
(OBR KC TOŠ 21) 

Poročilo je v svojem delu, kjer se opisujejo 
neskladnosti, oblikovano v obliki tabele z 
rubrikami: 

• Zaporedna številka neskladnosti 

• ugotovitev presoje (opis neskladnosti s 
sklicem na element ISO 9001 oziroma PQ) 

• datum presoje 

• ukrep 
• odgovorna oseba 

• planirani rok za odpravo neskladnosti 

• realizirani rok za odpravo nesladnosti 

• vodja presoje 

• opomba 
 

Taka oblika poročila o služi kot podlaga za priprav 
poročila za vodstveni pregled. 

7. Nadzorovanje 
in merjenje 
procesov ter 
storitev 

Skrbniki 
procesov 

◄Kazalniki kakovosti 
◄Poročilo za vodstveni 
pregled 
►Letni cilji za kazalnike 
kakovosti 
 

Na nadzor nad procesi so zadolženi skrbniki 
procsov, ki nadzor izvajajo stalno. Na vodstvenem 
pregledu se potrdi ustreznost delovanja procesov. 
Skrbniki proceesov s kazalniki kakovosti merijo 
uspešnost delovanja procesa. Kazalniki procesov, 
njihovi skrbniki in pogostost meritev, so 
opredeljeni v preglednicah opisov procesov tega 
PQ. Strokovni vodja na podlagi rezultatov meritev 
in ugotovitev, ki se 1-krat letno preverjajo na 
vodstvenem pregledu, sprejema ukrepe 
izboljšanja.  

8. Obvladovanje 
neskladnosti 

Skrbniki 
procesov 

◄Zapisi o dejanskih ali 
potencialnih neskladnostih 
 ►Pregled realizacije 
programa ukrepov po 
presoji 
 ►Obrazec Zapis O ukrepih 
(OBR KC TOŠ 21) 
 

Z namenom preprečitve nadaljnje izvedbe 
neskladne storitve ter ob pojavu neskladnosti,  je 
potrebno na osnovi izvedene analize zagotoviti 
ustrezno ukrepanje. V ta namen neskladnosti 
zapisujemo, jih analiziramo ter zapisujemo 
opravljeno aktivnost, s katero odpravimo 
neskladnost. Zapisi o obvladovanju neskladnosti 
se vodijo na obrazcu Zapis o ukrepih (OBR KC 
TOŠ 21).  

Za neskladnosti se smatrajo: 
- napake, narejene zaradi neupoštevanja 
zakonodaje ter določil tega PQ 
- napake, ki so jih povzročili predhodni izvajalci in 
bi povzročile ne varno in nekakovostno obravnavo 
pacienta v nadaljevanju izvedbe storitev  
- ugotovitve inšpekcijskih nadzorov, revizije 
- ugotovitve notranjih in zunanjih presoj sistema 
kakovosti 
- pritožbe pacientov 
- neželeni dogodki 

9. Izvajanje 
preventivnih 
in  
korektivnih 
ukrepov  

Strokovni 
vodja 
KZK 

Odgovorna 
oseba za izvedbo 

ukrepa 

  
 
►Obrazec Zapis O ukrepih 
(OBR KC TOŠ 21) 

Korektivni ukrepi se izvajajo sproti ob 
ugotovljenih večjih neskladnostih. Korektivne 
ukrepe odobrava strokovni vodja v sodelovanju z 
odgovorno osebo za izvedbo ukrepa. 
Preventivni ukrepi se izvajajo na osnovi izdelane 
ocene tveganj. Učinkovitost in uspešnost uvedenih 
ukrepov spremlja KZK v sodelovanju z strokovni 
vodjajem, ki pri tem tudi oceni ustreznost in 
primernost pristopa. O rezultatih izvedenih 
ukrepov se vodijo zapisi na obrazcu Zapis o 
ukrepih (OBR KC TOŠ 21).  

9. Analiza 
podatkov in 
vrednotenje 

Strokovni 
vodja 
KZK 

Skrbniki 
procesov 

◄podatki 
►analizirani podatki 

Analiziranje in vrednotenje podatkov se izvaja v 
časovnih intervalih (spremljanje realizanje 
programa,spremljanje realizacije planov,..).   
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11. Izvedba 
vodstvenega 
pregleda 

   
◄Poročilo za vodstveni 
pregled (OBR KC TOŠ 19) 
 

KCTOŠ 1-krat letno izvede vodstveni pregled,kjer 
obravnava sledeče informacije: 

1. realizaciji ukrepov iz predhodnih vodstvenih 
pregledov 

2. možne spremembe pri notranjih in zunanjih 
vprašanjih, ki bi lahko vplivale na SVK 

3. pritožbah pacientov in ocena njihovega 
zadovoljstva ter ostalih relavantnih 
zainteresiranih strani 

4. realizaciji letnih ciljev kakovosti 
5. podatki o kazalnikih kakovosti 
6. neskladnosti in korektivni ukrepi 
7. poročila o  nadzorih (nadzori procesov, 

inšpekcijskih pregledih,..) 
8. rezultati presoje, 
9. ocenjevanje dobaviteljev  
10. ocena primernosti virov 
11. uspešnost izvedenih ukrepov za obvladovanje 

tveganj (tč,6.1) 
12. priporočilih za izboljšave (koristni predlogi 

zaposlenih) 
13. obvladovanje tveganj 
14. ocena delovanja SVK,primernosti politike 

kakovosti in konkteksta organizacije 
O izvedenem vodstvenem vodstvenem pregledu se 
vodi zapisnik o katerem so navedeni ukprei za 
izboljšanje SVK.. 

12. Nenehno 
izboljševanje 

Strokovni 
vodja, 
Vsi zaposleni 

 
◄ Obrazec Zapis o 
ukrepihi (OBR KC TOŠ 21) 
◄Kniga novosti in predaj 
 
◄Kniga o zapletih 
 
 

Z namenom udejanjanja politike kakovosti in tega 
PQ opredeljujemo pristope, modele in orodja za 
nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti..  
Pri KC TOŠ nenehno izboljšujemo učinkovitost 
SVK z udejanjanjem naše politike in ciljev 
kakovosti, ugotovitev presoj, analize podatkov, 
ustreznim ukrepi (korektivni, korekcijski, in 
preventivni) ter vodstvenih pregledov. Vse novosti, 
ki so uvedene v KC TOŠ, so zabeležene v Knjigi 
novosti in predaj. Vsi zaposleni Knjigo novosti in 
predaj vsakodnevno spremljajo in s svojim 
podpisom ustrezno zabeležijo seznanjenost z 
novostjo. 

 

8. DELOVANJE 

8.1. Proces  ambulantne obravnave pacienta 

 

Proces  ambulantne obravnave pacienta Oznaka: GP1 
Skrbnik procesa: Odgovoren za ambulantno dejavnost 
Vrsta procesa: glavni 
Zainteresirane strani: 

- pacienti 
- napotni zdravnik 
- zavarovalnice 
- svojci 
- zaposleni 

Zahteve zainteresiranih strani: 
- Kakovst in varnost obravnave 
- Pravočasnost in dostopnost obravnave 
- Spoštovanje pacientovih pravic 
- Etičnost in empatija pri obravnavi 
- Vključenost v proces obravnave  
- Informiranost 
- Zdravstvena dokumentacija, ki omogoča vpogled v zdravstveno stanje in obravnavo ter podaja smernice o nadaljni 

obravnavi 
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- Kakovostna in varna organizacija dela 
- Jasno opredeljene odgovornosti in pooblastila za delovne naloge 
- Ustrezno plačilo za izvedeno delo 

  POVEZAVE Z OSTALIMI PROCESI 
Vhodi v proces  

 
 
 
 

PROCES  AMBULANTNE 
OBRAVNAVE PACIENTA 

Izhod v proces 
Proces vodenja 
- Pogodba ZZZS 
- plan vzdrževanja opreme 

Proces vodenja 
- poročila realizacije, potrebe po usposabljanju 
- potrebe po vzdrževanju opreme, kalibraciji 
nadzorno merilne opreme 

Proces operativne obravnave 
-zdravstvena dokumentacija (klinična pot) 
 

 

Proces operativne obravnave 
-izvid 
-meritve 
-soglasja z navodili 

Proces nabave 
-material/storitve 

Proces nabave 
-potrebo po materialu/storitve 

Proces merjenja, analiz in 
izboljšav 
-notranja presoja, inšpekcija, strokovni 
nadzori 

Proces merjenja, analiz in izboljšav 
- poročila merjenja kazalnika kakovosti,.. 
-ukrepi 

 
Kazalniki kakovosti procesa: Enota Obdobje 

merjenja 
Kdo meri Komu poroča 

- Ocena zadovoljstva pacientov (1-5) Število 1-krat na 2 leti KZK Strokovni vodja 

Proces  ambulantne obravnave pacienta Oznaka: GP1 
Opis procesa: 
Št. 

 
Aktivnost Odgovoren 

Sodeluje 
Dokument/zapis 
◄vhodni ► izhodni 

Opis aktivnosti 

1. Naročanje Zaposleni ◄e-knjiga naročil Naročanje poteka osebno, telefonsko, po elektronski pošti 
in po pošti (skladno z Uredbo o poslovanju z uporabniki v 
javnem zdravstvu). 

2. Prenaročanje Zaposleni ◄ e-knjiga naročil 
► e-knjiga naročil 
►Obvestilo o 

prenaročitvi (OBR 

KC TOŠ 37) 

Prenaročanje poteka na željo pacienta ali iz objektivnih 
razlogov v  KC TOŠ (odsotnost osebja, okvara 
aparatur,…). Upoštevajo se navodila zakonodajalca o 
vodenju čakalnih seznamov. 

3. Planiranje  in 
priprava na 
izvajanje 

Zaposleni ◄Navodilo za delo v 

ambulanti (ND KC 
TOŠ 02) 
◄Evidenca 
temperature 
hladilnikov 
(OBR KC TOŠ 31)  

 
 

◄ Merjenje 
temperature vode 
(OBR KC TOŠ 46) 

◄ Spuščanje vode 
(OBR KC TOŠ 49) 
 
 

 
◄Seznam opreme 
pladnja za nujna 
stanja (OBR KC TOŠ 
29 ) 

◄Pregled roka 

uporabnosti zdravil 

(OBR KC TOŠ 17) 
 

Aktivnost zajema: priprava zdravil, priprava opreme, 
pripomočkov ter aparatur, pregled in priprava prostorov 
(urejenost), naročanje zdravil in materiala, pregled in 
vodenje evidence zdravil in materiala na pladnju za nujna 
stanja. Zaposleni spremljajo evidenco temperature  
hladilnikov z zdravili 2x na dan. Pri obravnavi pacientov z 
znano okužbo se upošteva Pravilnik POBO (PR KC TOŠ 
01-12).  
 
Glede na možnost nastanka legionele v vodnem omrežju 
negovalka prostora spremlja in beleži hladno in vročo 
vodo (1 x  na 3 mesece). 
Spuščanje vode se dnevno evidentira v ustrezen obrazec. 

4. Sprejem 
pacienta 

Administrator 
DMS/ZT 
Pacient 

◄Napotnica (ZZZS) 
◄KZZ 
◄Obstoječa ZD 
 
 ►Soglasje pacienta k 

plačiu 
nadstandardnih 

Vnos osebnih podatkov v IS (KZZ, način prihoda, stopnja 
nujnosti, diagnoza po MKB, napotni in sprejemni 
zdravnik…..) 
DMS/ZT pri sprejemu pacienta upošteva ND za delo v 
ambulanti. 
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storitev (OBR KC 
TOŠ 02)  

►Ambulantni karton   
5. Nadzor nad 

čakajočimi 
pacienti 

DMS/ZT 
Zdravnik 

 
  

Informiranje (npr. v primeru izrednega podaljšanja 
čakanja) in opazovanje pacientov v čakalnici. 

6. Izvedba 
pregleda 

Zdravnik 
DMS/ZT 
Pacient 

◄ZD 
◄Ambulantni karton  
►Pristanek pacienta 

na pregled (OBR KC 
TOŠ 01) 

 
 

Zdravnik opravi klinični pregled in se odloči za izvedbo 
posameznih diagnostičnih in terapevtskih postopkov. 
Pacienti prejmejo v ambulanti terapijo po naročilu 
zdravnika po končanem pregledu. Zdravnik določi vrsto 
in način dodatnih diagnostičnih preiskav glede na 
aktualni zdarvstveni problem. Sledi zdravstveno vzgojno 
delo s pacienti in svojci. 
Odvisno od nadaljnje obravnave prejmejo pacienti tudi 
ustna ali pisna navodila.  

7. Diagnostični 
in terapevtski 
posegi 

Zdravnik 
DMS/ZT 
Pacient 

◄Napotnica 

◄Izvidi 

◄Ambulantni karton 

◄Sogalasja za lasersko 

obravnavo (OBR KC 

TOŠ 03-06)  

◄Sogalasja za 

nadstandardno 

obravnavo (OBR KC 

TOŠ (OBR KC TOŠ 

02)  

◄Pristanek bolnika na 

poseg (OBR KC TOŠ 

09) 

◄Evidenca 

posredovanih 

histoloških preiskav 

►Napotnica 

 

Diagnostično terapevtski postopek se odvija v isti 
ambulanti kot pregled.  
Manj zahtevni ambulantni posegi se opravljajo v sobi za 
posege ob ambulanti. 
 
DMS/ZT nekatere meritve zabeleži  v ZK.  
Odvzet biološki material pošlje DMS v ustrezni laboratorij 
in ga opremi z ustreznimi napotnicami. 
 
Izvidi po odvzemu biološkega/histološkega material so 
posredovani v ambulanto zdravniku, ki je preiskavo 
naročil. Zdravnik pregled izvida ustrezno zabeleži na 
prejeti izvid, kopijo shranimo v arhiv, original izvida 
posredujemo pacientu. 
V primeru ko je potrebno pacientu dati sistemsko 
terapijo, jo vedno apliciramo per os, intravenozne terapije 
v KC TOŠ dajemo samo v primeru nujnih stanj. 

8. Izvedba 
pregleda in 
analiza 
rezultatov 
preiskav 

Zdravnik 

Pacient 

►Napotnica (ZZZS) 

►Predhodni izvid 
in/ali odpustnica 

►ZD 

►Ambulantni karton 

►Izvidi opravljenih 
preiskav, fotografije 

Po zaključku diagnostičnih posegov zdravnik pregleda 
pacienta, analizira in ovrednoti preiskave. Ob 
vrednotenju izvida se uporablja tudi slikovna 
dokumentacija.  

Zdravnik poda mnenje o diagnozi in potrebnih 
terapevtskih ukrepih. 

Zdravnik napiše izvid(mnenje ob zaključku preiskave.  

10. Zaključek 
ambulantne 
obravnave 

Zdravnik 
DMS/ZT 
Pacient 

◄ZD 
◄Plan čiščenja (OBR 

KC TOŠ 43) 
►Izvidi 
►Recept (ZZZS, IVZ) 
►Navodila za 
pacienta (NP KC TOŠ 
01-05) 
►Napotnica 
►Naročilnica MTP 
(ZZZS)  
►Predlog 
imenovanemu 
zdravniku (ZZZS) 
►Vnos v IS 
►Potrjevanje potrdila 
o upravičenosti do 
povračila potnih 
stroškov (obrazec 
ZZZS PS – 1/04)                       

Uradni dokument pacientu je natisnjen izvid. Pacient 
vedno prejme izvid na dan pregleda. Zdravnik predpiše 
MTP, recept ali izda napotnico za druge specialistične 
obravnave. Če je izdan s strani zdravnika Predlog 
imenovanemu zdravniku, ga DMS/ZT pošlje skupaj z 
naročilnico MTP na OE ZZZS. Datum kontrolnega 
pregleda je naveden v izvidu. Obračun in zaključek 
ambulantne obravnave izvede zdravnik v  IS. Pacient 
prejme ustrezna ustna ali/in pisna navodila. 

 

 

 

 

 

11. Zaključevanje 
in aktivnosti 
po  zaključku 
ambulante 

DMS/ZT 
Čistilka 

►Evidenca čiščenja v 
ambulanti 
(OBR KC TOŠ 35) 
 

Aktivnosti zajemajo naslednja področja: čiščenje in 
dezinfekcija opreme, pripomočkov, delovnih površin ter 
prostora, delo z odpadki in izklop opreme. Upošteva se 
pravilnik POBO in ND z delo v ambulanti. V primeru, da 
pacient ne pride na pregled ali ambulanti poseg in se v 
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zakonskem roku 14 dni ne opraviči zaradi izostanka od 
pregleda ali ambulantnega posega, se ga črta s seznama 
čakajočih in napotnico arhiviramo do poteka veljavnosti. 

8.2. Proces operativne dejavnosti 

Proces operativne dejavnosti Oznaka: GP2 
Skrbnik procesa: Strokovni vodja/Vodja kirurgije 
Vrsta procesa: glavni 
Zainteresirane strani: 

- pacienti 
- zavarovalnice 
- svojci 
- zaposleni 

Zahteve zainteresiranih strani: 
- Kakovst in varnost obravnave 
- Pravočasnost in dostopnost obravnave 
- Spoštovanje pacientovih pravic 
- Etičnost in empatija pri obravnavi 
- Vključenost v proces obravnave  
- Informiranost 
- Kakovostna in varna organizacija dela 
- Jasno opredeljene odgovornosti in pooblastila za delovne naloge 
- Ustrezno plačilo za izvedeno delo 

  POVEZAVE Z OSTALIMI PROCESI 
Vhodi v proces  

 
 
 
 

PROCES  OPERATIVNE 
DEJAVNOSTI 

Izhod v proces 
Proces vodenja 
- pogodba ZZZS 
 - plan vzdrževanja opreme 

 

Proces vodenja 
- poročila realizacije, potrebe po usposabljanju 
- potrebe po vzdrževanju opreme 

Proces ambulantne obravnave 
-izvidi (slikovno gradivo) 

Proces ambulantne obravnave 
-zdravstvena dokumentacija (klinična pot) 

 
Proces nabave 
-material/storitve 

Proces nabave 
-potrebo po materialu/storitve 

Proces merjenja, analiz in 
izboljšav 
-notranja presoja, inšpekcija, strokovni 
nadzori 

Proces merjenja, analiz in izboljšav 
- poročila merjenja kazalnika kakovosti 
- ukrepi 

 
Kazalniki kakovosti procesa: Enota Obdobje 

merjenja 
Kdo meri Komu poroča 

-delež infektov glede na skupno število op delež letno KZK Strokovni vodja 

-delež revizij  delež letno KZK Strokovni vodja 
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Priprava na operacijo: 

Operacija: 

Št. Aktivnost Odgovoren 

Sodeluje 

Dokument / zapis 

◄vhodni    ► izhodni 
Opis aktivnosti 

1. Priprava pacienta na 
operativni poseg  

DMS/ZT 

Pacient 

◄ZK 

◄Navodilo za delo pravilen 
vstop v operacijske prostore 
(ND KC TOŠ 07) 

◄ Priprava pacenta na 
operativni poseg (ND KC 
TOŠ 10) 

◄Navodilo za delo pravila 
aseptičnega vedenja v 
operacijskih prostorih(ND 
KC TOŠ 04) 

◄Navodilo za delo 
medicinske sestre v 
operacijskem prostoru(ND 
KC TOŠ 03) 

◄Program operacij 

◄Predoperativna priprava 
bolnika v lokalni anesteziji 

Na podlagji ND priprava pacenta na operativni 
poseg. 

 

2. Preverjanje pred rezom Zdravnik 

DMS/ZT 

Pacient 

◄KP 

◄ZK 

◄Preverjanje identitete 

◄Program operacij  

Ob vstopu pacienta v operacijsko sobo preverimo 
njegove identitete (KP).  

V primeru op. posegov, kjer je izdelana KP, se 
uporablja le – ta.  

3. Izvajanje operativnega 
posega  

Zdravnik 

DMS/ZT 

Pacient 

◄KP 

◄Navodilo za delo temeljni 
postopki oživljanja (ND KC 
TOŠ 05) 

 

 

◄EZK 

 

Pred izvajanjem op. posega upoštevamo navodila in 
KP 

Št. Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument / zapis 
◄vhodni    ►  izhodni  

Opis aktivnosti 

1. Pojasnitev in privolitev na 
operativni poseg  

Zdravnik 

Pacient 

◄ZPP 
►Sogalasje za operativni 
poseg (OBR KC TOŠ 09) 

Za različne operativne posege se 
uporabljajo različni  privolitveni obrazci 
oz. soglasja. 

 

2. Razpis operativnega 
programa 

Zdravnik 

Administrator 

◄Dnevni operativni 
program operacij 
(informacijski sistem-
preveri možnost) – 
potrjen  

Zdravnik posreduje informacije o 
pacientih, ki bodo operirani 
administratorju. Pri tem se upošteva 
čakalna vrsta. Zdravnik preveri čakalno 
vrsto in v izrednih okoliščinah spremeni 
vrstni red.  

3. Priprava  potrebnega 
materiala  in prostora za 
operacijo  

DMS/ZT 

 Zdravnik 

 

 

◄Kontrola sterilnosti 
materiala – sterilno do  

►Evidenca temperature 
hladilnikov (OBR KC 
TOŠ 31) 
►Navodilo za delo 
pravilen vstop v 
operacijske prostore (ND 
KC TOŠ 07) 

► Preverjanje roka 
uporabnosti zdravil (OBR 
KC TOŠ 17) 
 

Upoštevajo se navodila za uporabo 
posameznih aparatov, materiala in 
kirurških inštrumentov v skladu z ND 
Potek dela na operacijski dan (ND KC TOŠ  
03), ND za sterilizacijo (ND KC TOŠ  01), 
ND za čiščenje operacijske sobe (ND KC 
TOŠ 08). 
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4. Preverjanje ob zaključku 
operativnega posega in 
izpolnjevanje ZK 

Zdravnik 

DMS/ZT 

 

◄ZK 

◄KP 

►KP 

►Operacijski protokol 

►Zapis poteka operativnega 
posega 

 

V KP in operacijski protokol operater v sodelovanju 
z DMS/ZT zabeleži operativni poseg in posebnosti 
med posegom.  

5. Predaja iz operacijske sobe Zdravnik 

DMS/ZT 

 

◄EZK 

◄KP 

►KP 

 

DMS/ZT preda pacienta ZT, ki ga odpelje v bolniško 
sobo skupaj z dokumentacijo preda administratorju. 

6. Informiranje pacienta DMS/ZT 

Pacient 

Svojci 

►Recepti 

►NP po operaciji  
(Navodilapo artroskopiji 
(+vaje) 

Navodila po operaciji Halux 
valgus 

Navodila po operaciji kile 

Navodila po operciji krčnih 
žil (NP KC TOŠ 1-5) 

►izvid 

ZT poda pacientu ustna in pisna navodila za 
ravnanje po operaciji (NP KC TOŠ 1-5) . Pacient 
prejme tudi recepte za zdravila, operacijski zapisnik 
(izvid). 

Aktivnosti po operaciji: 

Št. Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument / zapis 
◄vhodni   ► izhodni 

Opis aktivnosti 

1. Čiščenje operacijskih 
prostorov 

DMS/ZT 

Negovalka 
prostorov 

◄ND čiščenje operacijske 
sobe (ND KC TOŠ 08) 
►Evidenca čiščenja v 
operacijski (OBR KC TOŠ 35) 
 

Po končanem posegu DMS/ZT očisti in 
dezinficira vse inštrumente ter jih preda v 
sterilizacijo. 

Opremo in prostor očisti negovalka prostorov. 

 

2. Odstranjevanje odpadnega 
materiala 

Negovalka 
prostorov  

◄Načrt gospodarjenja z 
odpadki ( POBO N5) 

Pri odstranjevanju odpadnega materiala 
upoštevamo Načrt gospodarjenja z odpadki. 

3. Priprava instrumentov za 
ponovno uporabo - 
sterilizacija 

DMS/ZT 

 

◄ND Navodila za sterilizacijo 
(ND KC TOŠ 01) 

►Evidenca sterilizacije  

Upoštevajo se Navodila za sterilizacijo (ND 
OCOM 01). 

 

4. Dokumentiranje DMS/ZT 

Zdravnik 

administrator 

◄Vnos podatkov v EZK DMS/ZT v sodelovanju z zdravnikom sproti 
beleži potek operativne dejavnosti. DMS/ZT 
pred operacijo in po operaciji zabeleži potrebne 
podatke in ih preda administratorju, ki nato 
zapiše operativni zapisnik po nareku zdravnika. 

9.  VREDNOTENJE IZVEDBE  

KC TOŠ izvaja nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje na različnih nivojih in v različnih 

časovnih intervalih kot prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 12: Prikaz različnih vrednotenj  
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10.  IZBOLJŠEVANJE 

KC TOŠ nenehno izboljšuje učinkovitost sistema kakovosti z izvajanjem: 

• politike kakovosti in ciljev kakovosti, 

• notranjih presoj kakovosti, 

• spremljanjem kazalnikov kakovosti, 

• analiziranja podatkov, 

• izvajanjem ukrepov, 

• vodstvenih pregledov. 

  

   Slika 13: Prikaz izboljševanja  

 


