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• Priprava sodobnih smernic, standardov,  

priporočil za preprečevanje in obvladovanje OPZ  

s poudarkom na večkratno odpornih mikrobih  

(VOM) za vsa zdravstvena in negovalna okolja 

 

• Nadaljnji razvoj nacionalnega sistema za 

epidemiološko spremljanje OPZ, ki ga koordinira 

NIJZ v skladu s strokovnimi smernicami ECDC, ki bo 

zagotavljal tudi podatke o OPZ, ki jih povzročajo 

VOM 
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• Zagotovitev okolja za obravnavo bolnikov, kjer je 

manjša verjetnost nastanka OPZ in širjenja VOM in 

ki pripomore k uspešnemu preprečevanju in 

obvladovanju OPZ ter VOM.  

 

• Razvoj in uvedba sistema rednega spremljanja  

in nadzora izvajanja programa preprečevanja in  

obvladovanja OPZ v vseh zdravstvenih in 

socialnovarstvenih ustanovah. 
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Strokovni nadzori 

• Opravljeni strokovni nadzori izvajanja programa 
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v 
akutnih bolnišnicah 

• SOBO 50 – 100% delovnega časa, 1 – 11,1 FTE 

• ZOBO 0 – 100% delovnega časa,  0 – 1,2 FTE 

• Delo ZOBO in SOBO opredeljeno v pogodbi za delo: da in 
ne 

• Sestava KOBO v skladu s pravilnikom: da in ne 

• Epidemiološko spremljanje BO: da in ne 
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ZOBO 
• 600 ali več postelj - 1 ZOBO za polni delovni čas 

oziroma več ZOBO za del delovnega časa s skupno 

polnim delovnim časom.  

• vsakih dodatnih 800 postelj - 1 ZOBO za polni 

delovni čas, oziroma več ZOBO za del delovnega 

časa s skupno polnim delovnim časom.  

• manj kot 600 postelj - 1 ZOBO za delež delovnega 

časa, ki je sorazmeren številu postelj, vendar ne 

manj kot 20% polnega delovnega časa (8 ur 

tedensko). 

 

• 7.375 akutnih postelj – 12 ZOBO (4,5 – 6 ZOBO) 

• 9.356 vseh postelj – 15,6 ZOBO 
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SOBO 

• manj kot 250 postelj -  1 SOBO 50% polnega 
delovnega časa.  

• več kot 250 postelj -  1 SOBO za polni delovni 
čas oziroma več SOBO za del delovnega časa, s 
skupno polnim delovnim časom.  

• vsakih dodatnih 400 postelj - 1 SOBO za polni 
delovni čas oziroma več SOBO za del delovnega 
časa, s skupno polnim delovnim časom. 

 

• 7.375 akutnih postelj – 29 SOBO (21 SOBO) 

• 9.356 vseh postelj – 37 SOBO 
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• Izobraževanje zadostnega števila ustrezno, usmerjeno 

izobraženih strokovnjakov za izvedbo programov za 

preprečevanje in obvladovanje OPZ vključno z 

obvladovanjem VOM (zdravniki, medicinske 

sestre/tehniki, sanitarni inženirji, drugi zdravstveni 

delavci in sodelavci) 

 

• Ustrezno izobraževanje s področja preprečevanja OPZ 

za vse zdravstvene delavce na različnih ravneh 

(dodiplomsko, podiplomsko, pripravništvo, 

specializacija, kontinuirano profesionalno 

izobraževanje)  
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• Izobraževanje laične javnosti o pomenu 

preprečevanja OPZ  

 

• Hiter in učinkovit odziv na pojav novih in izjemno 

odpornih bakterij ter ukrepanje ob izbruhih, 

povzročenih z VOM. 
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