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NAZIV KAZALNIKA: BOLNIŠKE POSTELJE                                                                                          ENOTA MERE: število / število na 100.000 prebivalcev 

DEFINICIJA KAZALNIKA 

 
Kratka definicija kazalnika: Skupno število bolniških postelj, izraženih v absolutnem številu ter na 100.000 prebivalcev. Skladno z metodologijo 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), bolniške postelje delimo na: 

 postelje za akutno bolnišnično obravnavo, 

 postelje za psihiatrično bolnišnično obravnavo, 

 postelje za dolgotrajno bolnišnično obravnavo. 
 

Metodološke obrazložitve: Bolniška postelja je redno vzdrževana in oskrbovana postelja za namestitev in 24-urno oskrbo in nego hospitaliziranih oseb in 
je nameščena na bolniškem oddelku ali v drugem prostoru bolnišnice, kjer je hospitaliziranim zagotovljena nepretrgana medicinska oskrba1. 
 

Gre za prikaz končnega stanja števila bolniških postelj na dan 31. decembra posameznega koledarskega leta. Postelje so prikazane v absolutnem številu in 
v razmerju na 100.000 prebivalcev2, ločeno glede na tip bolnišnične obravnave. 
 

Utemeljitev: Podatki o bolniških posteljah predstavljajo pomemben javnozdravstveni kazalnik, ki prikazuje razpoložljive zmogljivosti za zagotavljanje 
zdravstvenih storitev. 
 

DIMENZIJE IN 
PODKATEGORIJE 

 

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Podatki omogočajo prikaz po koledarskih letih, regijah3 in tip bolnišnične obravnave. 
 

VIRI PODATKOV ZA 
SLOVENIJO 

 

Vir podatkov: Poročilo o delu stacionarnega zavoda (Obr. št. 3-21-60), elektronska verzija. 
Časovna serija: od 1980, časovna serija je kompletna od 1985 dalje. 
Frekvenca objavljanja: letno. 
 

VIRI MEDNARODNIH 
PODATKOV 

 

 

Vir podatkov: Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Eurostat, OECD. 
Časovna serija: od 1980, časovna serija je kompletna od 1985 dalje. 
Frekvenca objavljanja: letno. 
 

                                                           
1 Opomba: Med bolniške postelje ne štejemo postelj za zdrave novorojenčke, dnevnih postelj, zasilnih in začasnih postelj. Prav tako ne štejemo postelj za posebne namene, npr. za dializo, posebnih postelj v 

porodništvu, in postelj, ki spadajo k posebnim medicinskim aparaturam. 
   Omejitev: Bolnišnice pošiljajo podatke o posteljah preko elektronske verzije obrazca Poročilo o delu stacionarnega zavoda (Obrazec št. 3-21-60), ki že dolgo ni bil prenovljen in ne sledi spremembam. 
 

2 
Število prebivalcev na dan 01.01. naslednjega koledarskega leta, ob 00:00 uri. Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije 

3
 Po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v EU (NUTS).  
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