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Tip 0. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju posamezne ADM glede na število opredeljenih oseb 

 KAZALNIK OPIS KAZALNIKA VREDNOST TRAJANJE 
KAZALNIKA 

PRAG 

105 Register Kronični bolniki Razmerje populacije, ki ima v zbirniku zabeleženo vsaj eno 
kronično bolezen ali stanje, glede na celotno registrirano 
populacijo. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM 
(eKarton).  

Število oseb z vsaj eno 
kronično boleznijo oz. 
stanjem / Število 
opredeljenih oseb * 100 

12 mesecev 0 % 

202 Register Sladkorna 
bolezen 

Razmerje populacije s statusom sladkorne bolezni glede na 
število registrirane populacije, korigirane z odstotkom 
korigirane z odstotkom prevalence sladkorne bolezni, vzete iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko 
preseže 100 %. 

Število oseb s sladkorno 
boleznijo / (Število 
opredeljenih oseb * delež 
za korigiranje) * 100 

12 mesecev 0 % 

2031 Register Astma Razmerje populacije s statusom astme glede na število 
registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalence 
astme, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število bolnikov z astmo / 
(Število opredeljenih oseb 
* delež za korigiranje) * 
100 

12 mesecev 0 % 

2041 Register KOPB Razmerje populacije s statusom KOPB glede na število 
registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalence 
KOPB, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število bolnikov s KOPB / 
(Število registrirane 
populacije * delež za 
korigiranje) * 100 

12 mesecev 0 % 

2061 Register Arterijska 
hipertenzija 

Razmerje populacije s statusom hipertenzije glede na število 
registrirane populacije, korigirano z odstotkom prevalenca 
hipertenzije, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število bolnikov z arterijsko 
hipertenzijo / (Število 
opredeljenih oseb * delež 
za korigiranje) * 100 

12 mesecev 0 % 

2071 Register Benigno 
povečanje prostate 

Razmerje populacije s statusom BHP glede na število 
registrirane populacije MOŠKIH, korigirane z odstotkom 
prevalence BHP, vzete iz informacijskega sistema ADM 
(eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število moških s statusom 
BHP / (Število moških med 
registrirano populacijo * 
delež za korigiranje) * 100 

12 mesecev 0 % 

2081 Register Depresija Razmerje populacije s statusom depresije glede na število 
registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalence 
depresije, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število oseb z depresijo / 
(Število opredeljenih oseb 
* delež za korigiranje) * 
100 

12 mesecev 0 % 
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2091 Register koronarne 
bolezni 

Razmerje populacije s statusom koronarne bolezni glede na 
število registrirane populacije, korigirane z odstotkom 
prevalence koronarne bolezni v Sloveniji, vzete iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko 
preseže 100 %. 

Število obolelih za 
koronarno boleznijo / 
(Število opredeljenih oseb 
* delež za korigiranje) * 
100 

12 mesecev 0 % 

2101 Register osteoporoze Razmerje populacije z diagnozo za osteoporozo glede na 
število registrirane populacije, korigirane z odstotkom 
prevalence osteoporoze, vzete iz informacijskega sistema 
ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število populacije z 
diagnozo osteoporoza / 
(Število opredeljenih oseb 
* delež za korigiranje) * 
100 

12 mesecev  0 % 

501 Povprečje meritev 
krvnega tlaka v 
standardnih pogojih v 
tekočem letu je < 
140/90 (meritve v 
ambulanti ali s 
preverjenim aparatom 
doma) pri bolnikih s 
hipertenzijo. 

Razmerje bolnikov s hipertenzijo, ki jim je bil v tekočem letu v 
standardnih pogojih izmerjen povprečen krvni tlak < 140/90 
(meritve v ambulanti ali s preverjenim aparatom doma), glede 
na število vseh registriranih bolnikov s hipertenzijo. 

Število bolnikov s 
hipertenzijo s povprečnim 
krvnim tlakom v zadnjih 12 
mesecih <140 in <90 / 
Število bolnikov s 
hipertenzijo *100 

12 mesecev 50 % 

605 Izmerjena vrednost 
glikiranega 
hemoglobina 7 % ali 
manj pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo. 

Razmerje bolnikov s sladkorno boleznijo, ki imajo v zadnjem 
letu določen HbA1c in je njegova zadnja izmerjena vrednost 
enaka ali manjša od 7,0 %, glede na število vseh registriranih 
bolnikov s sladkorno boleznijo. 

Število bolnikov s 
sladkorno boleznijo, ki jim 
je bil v zadnjih 12 mesecih 
vsaj 1x določen HbA1C in je 
zadnja izmerjena vrednost 
<=7,0 % / Število bolnikov s 
sladkorno boleznijo *100 

12 mesecev 50 % 
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Tip 1. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju posamezne ADM glede na minimalno število registriranih oseb 

 KAZALNIK OPIS KAZALNIKA VREDNOST TRAJANJE 
KAZALNIKA 

PRAG 

2011 Preverjenost kadilskega 
statusa pri registrirani 
populaciji. 

Razmerje med številom oseb s preverjenim kadilskim 
statusom v petih letih in minimalnim številom registriranih 
oseb, zahtevanim za ADM. Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število oseb s preverjenim 
kadilskim statusom v petih 
letih / 1000 * 100 
 

60 mesecev 80 % 

2051 Preverjenost pivskega 
statusa pri registrirani 
populaciji. 

Razmerje med številom oseb s preverjenim pivskim statusom 
v petih letih in minimalnim številom registriranih oseb, 
zahtevanim za ADM. Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število oseb s preverjenim 
pivskim statusom v petih 
letih / 1000 * 100 

60 mesecev 80 % 

3031 Zaščiteni proti tetanusu 
v registrirani populaciji. 

Razmerje med številom registriranih oseb, ki so popolno 
cepljene proti tetanusu v desetih letih in minimalnim številom 
registriranih oseb, zahtevanim za ADM. Razmerje lahko 
preseže 100 %. 

Število registriranih oseb, ki 
so popolno cepljene proti 
tetanusu v desetih letih / 
1000 * 100 

120 mesecev 50 % 

3041 Preverjena ogroženost 
za osteoporozni zlom v 
zadnjih 5 letih pri 
registrirani populaciji, 
stari 60 let in več. 

Razmerje med številom populacije, stare 60 let ali več, z 
izpolnjenim vprašalnikom FRAX v zadnjih 5 letih in minimalnim 
številom registriranih oseb, zahtevanih za ADM. 

Število populacije, stare 60 
let ali več, z izpolnjenim 
vprašalnikom FRAX v 
zadnjih petih letih / (1000 * 
delež za korigiranje * 100 

60 mesecev 80 % 

3051 Število oseb, starih 30 
let ali več, v zadnjih 
petih letih pregledanih 
za dejavnike tveganja za 
KNB. 

Razmerje med številom oseb, starih 30 let ali več, v zadnjih 
petih letih pregledanih za dejavnike tveganja za KNB in 
minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM. 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število oseb, starih 30 let 
ali več, v zadnjih petih letih 
pregledanih za dejavnike 
tveganja za KNB / 1000 * 
100 

60 mesecev 80 % 

4011 Vsaj enkrat na dve leti 
izmerjen krvni tlak pri 
registriranih kroničnih 
bolnikih. 

Razmerje med številom registriranih kroničnih bolnikov z 
izmerjenim KT vsaj 1x na 2 leti in minimalnim številom 
registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem 
kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27%). Razmerje lahko 
preseže 100 %. 

Število registriranih 
kroničnih bolnikov z 
izmerjenim KT vsaj enkrat 
na dve leti / (1000 * delež 
kroničnih bolnikov v RS) * 
100 

24 mesecev 80 % 

4021 Vsaj 1-krat letno 
preverjen kadilski status 

Razmerje med številom registriranih kronični bolnikov s 
preverjenim kadilskim statusom vsaj 1x letno in minimalnim 

Število registriranih 
kroničnih bolnikov s 

12 mesecev 80 % 
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pri registriranih 
kroničnih bolnikih. 

številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z 
deležem kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27%). Razmerje 
lahko preseže 100 %. 

preverjenim kadilskim 
statusom vsaj enkrat letno 
/ (1000 * delež kroničnih 
bolnikov v RS) * 100 

4031 Vsaj 1-krat letno 
izmerjen ITM pri 
registriranih kroničnih 
bolnikih. 

Razmerje med številom registriranih kroničnih bolnikov z 
izmerjenim ITM vsaj enkrat letno in minimalnim številom 
registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem 
kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27 %). Razmerje lahko 
preseže 100 %. 

Število registriranih 
kroničnih bolnikov z 
izmerjenim ITM vsaj enkrat 
letno / (1000 * delež 
kroničnih bolnikov v RS) * 
100 

12 mesecev 80 % 

4051 Vsaj 1-krat letno 
preverjen pivski status 
pri registriranih 
kroničnih bolnikih. 

Razmerje med številom registriranih kroničnih bolnikov s 
preverjenim pivskim statusom vsaj 1x letno in minimalnim 
številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z 
deležem kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27 %). Razmerje 
lahko preseže 100 %. 

Število registriranih 
kroničnih bolnikov s 
preverjenim pivskim 
statusom vsaj enkrat letno 
/ (1000 * delež kroničnih 
bolnikov v RS) * 100 

12 mesecev 80 % 

6011 Vsaj 1-krat letno 
določen HbA1c pri 
bolnikih s sladkorno 
boleznijo. 

Razmerje med številom diabetikov z izmerjenim HbA1C vsaj 
enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, 
zahtevanim za ADM, korigirano z deležem diabetikov iz 
informacijskega sistema ADM. Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število registriranih 
diabetikov z izmerjenim 
HbA1C vsaj enkrat letno / 
(1000 * delež za 
korigiranje) * 100 

12 mesecev 80 % 

6031 Vsaj 1-krat letno 
opravljen pregled stopal 
pri bolnikih s sladkorno 
boleznijo. 

Razmerje med številom diabetikov z opravljenim pregledom 
stopal vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih 
oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem diabetikov iz 
informacijskega sistema ADM. Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število registriranih 
diabetikov z opravljenim 
pregledom stopal vsaj 
enkrat letno / (1000 * delež 
za korigiranje) * 100 

12 mesecev 80 % 

7011 1-krat letno ocenjena 
urejenosti astme s 
vprašalnikom pri 
bolnikih z astmo. 

Razmerje med številom astmatikov z ocenjeno urejenostjo 
astme s vprašalnikom vsaj enkrat letno in minimalnim 
številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z 
deležem astmatikov iz informacijskega sistema ADM (2%). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število registriranih 
astmatikov z ocenjeno 
urejenostjo astme s 
vprašalnikom vsaj enkrat 
letno / (1000 * delež za 
korigiranje) * 100 

12 mesecev 80 % 

8011 1-krat letno izvedena Razmerje med številom KOPB bolnikov z izvedeno spirometrijo Število registriranih 12 mesecev 80 % 
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spirometrija pri bolnikih 
s KOPB. 

vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, 
zahtevanim za ADM, korigirano z deležem KOPB bolnikov iz 
informacijskega sistema ADM (1 %). Razmerje lahko preseže 
100 %. 

bolnikov s KOPB z izvedeno 
spirometrijo vsaj enkrat 
letno / (1000 * delež za 
korigiranje) * 100 

8031 1-krat izvedeno letno 
cepljenje proti gripi pri 
bolnikih s KOPB. 

Razmerje med številom KOPB bolnikov z izvedenim cepljenjem 
proti gripi vsaj enkrat letno in minimalnim številom 
registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem 
KOPB bolnikov iz informacijskega sistema ADM (1 %). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število registriranih 
bolnikov s KOPB z 
izvedenim cepljenjem proti 
gripi vsaj enkrat letno / 
(1000 * delež za 
korigiranje) * 100 

12 mesecev 50 % 

9401 Vsaj 1x letno opravljen 
12-kanalni EKG pri 
bolnikih s koronarno 
boleznijo. 

Razmerje med številom koronarnih bolnikov z opravljenim 12-
kanalnim EKG vsaj enkrat letno in minimalnim številom 
registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem 
koronarnih bolnikov iz informacijskega sistema ADM (2 %). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število registriranih 
koronarnih bolnikov z 
opravljenim 12-kanalnim 
EKG vsaj enkrat letno / 
(1000 * delež za 
korigiranje) * 100 

12 mesecev 80 % 

9501 Vsaj enkrat letno 
opravljen 12-kanalni 
EKG pri bolnikih z 
arterijsko hipertenzijo. 

Razmerje med številom hipertonikov z opravljenim 12-
kanalnim EKG vsaj enkrat letno in minimalnim številom 
registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem 
koronarnih bolnikov iz informacijskega sistema ADM (20 %). 
Razmerje lahko preseže 100 %. 

Število registriranih 
hipertonikov z opravljenim 
12-kanalnim EKG vsaj 
enkrat letno / (1000 * delež 
za korigiranje) * 100 

12 mesecev 80 % 

9601 Vsaj enkrat letno 
izmerjen krvni tlak pri 
bolnikih z arterijsko 
hipertenzijo. 

Razmerje med številom hipertonikov z izmerjenim KT vsaj 
enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, 
zahtevanim za ADM, korigirano z deležem bolnikov z AH iz 
informacijskega sistema ADM (20 %). Razmerje lahko preseže 
100 %. 

Število registriranih 
hipertonikov z izmerjenim 
KT vsaj enkrat letno / (1000 
* delež za korigiranje) * 
100 

12 mesecev 80 % 
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Tip 2. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju vseh ADM 

Kazalniki na nivoju populacije 

 KAZALNIK OPIS KAZALNIKA VREDNOST PRAG 

1055 Register Kronični bolniki Razmerje populacije, ki ima v zbirniku zabeleženo vsaj eno 
kronično bolezen ali stanje, glede na celotno registrirano 
populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema 
ADM (eKarton).  

Število oseb z vsaj eno 
kronično boleznijo oz. stanjem 
/ Število opredeljenih oseb v 
vseh ADM * 100 

0 % 

2025 Register Sladkorna bolezen Razmerje populacije s statusom sladkorne bolezni,  glede na 
celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število oseb s sladkorno 
boleznijo / Število 
opredeljenih oseb v vseh ADM 
* 100 

0 % 

2035 Register Astma Razmerje populacije s statusom astme, glede na celotno 
registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število bolnikov z astmo / 
Število opredeljenih oseb v 
vseh ADM * 100 

0 % 

2045 Register KOPB Razmerje populacije s statusom KOPB, glede na celotno 
registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število bolnikov s KOPB / 
Število registrirane populacije 
v vseh ADM * 100 

0 % 

2065 Register Arterijska 
hipertenzija 

Razmerje populacije s statusom hipertenzije, glede na celotno 
registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število bolnikov z arterijsko 
hipertenzijo / Število 
opredeljenih oseb v vseh 
ADM* 100 

0 % 

2075 Register Benigno povečanje 
prostate 

Razmerje populacije s statusom BHP, glede na celotno 
registrirano moško populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število moških s statusom BHP 
/ Število moških med 
registrirano populacijo v vseh 
ADM *100 

0 % 

2085 Register Depresija Razmerje populacije s statusom depresije, glede na celotno 
registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število oseb z depresijo / 
Število opredeljenih oseb v 
vseh ADM* 100 

0 % 

2095 Register koronarne bolezni Razmerje populacije s statusom koronarne bolezni, glede na 
celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število obolelih za koronarno 
boleznijo / Število 
opredeljenih oseb v vseh 

0 % 
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ADM* 100 

2105 Register osteoporoze Razmerje populacije z diagnozo osteoporoze, glede na celotno 
registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz 
informacijskega sistema ADM (eKarton). 

Število populacije z diagnozo 
osteoporoza / Število 
opredeljenih oseb v vseh 
ADM* 100 

0 % 
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Tip 3. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju vseh ADM 

Kazalniki – deleži ambulant 

2015 Preverjenost kadilskega 
statusa pri registrirani 
populaciji. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

2055 Preverjenost pivskega 
statusa pri registrirani 
populaciji. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

2106 Preverjena ogroženost za 
osteoporozni zlom v 
zadnjih 5 letih pri 
registrirani populaciji, stari 
60 let in več. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

3035 Zaščiteni proti tetanusu v 
registrirani populaciji. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

3055 Število oseb, starih 30 let 
ali več, v zadnjih petih letih 
pregledanih za dejavnike 
tveganja za KNB. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

4015 Vsaj enkrat na dve leti 
izmerjen krvni tlak pri 
registriranih kroničnih 
bolnikih. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

4025 Vsaj 1-krat letno preverjen 
kadilski status pri 
registriranih kroničnih 
bolnikih. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 
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4035 Vsaj 1-krat letno izmerjen 
ITM pri registriranih 
kroničnih bolnikih. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

4055 Vsaj 1-krat letno preverjen 
pivski status pri 
registriranih kroničnih 
bolnikih. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

5015 Povprečje meritev krvnega 
tlaka v standardnih pogojih 
v tekočem letu je < 140/90 
(meritve v ambulanti ali s 
preverjenim aparatom 
doma) pri bolnikih s 
hipertenzijo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

6015 Vsaj 1-krat letno določen 
HbA1c pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

6035 Vsaj 1-krat letno opravljen 
pregled stopal pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

6055 Izmerjena vrednost 
glikiranega hemoglobina 7 
% ali manj pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

7015 1-krat letno ocenjena 
urejenosti astme z 
vprašalnikom pri bolnikih z 
astmo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

8015 1-krat letno izvedena 
spirometrija pri bolnikih s 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 

80 % 
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KOPB. kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

8035 1-krat izvedeno letno 
cepljenje proti gripi pri 
bolnikih s KOPB. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

9405 Vsaj 1x letno opravljen 12-
kanalni EKG pri bolnikih s 
koronarno boleznijo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

9505 Vsaj enkrat letno opravljen 
12-kanalni EKG pri bolnikih 
z arterijsko hipertenzijo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

9605 Vsaj enkrat letno izmerjen 
krvni tlak pri bolnikih z 
arterijsko hipertenzijo. 

Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika 
kakovosti in številom vseh ADM. 

Število ADM, ki dosegajo 
vrednost prag tega kazalnika 
kakovosti / Število vseh ADM * 
100 

80 % 

 

 


