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Obvezni kazalnik kakovosti 

ŠTEVILO VSEH PADCEV V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2019 
 Nataša Hvala, dipl. m. s., Alenka Tušar, univ. inž. el. 

 
 

Definicija 
kazalnika 

Padec je neželen dogodek, pri katerem pacient pade po tleh. Je nenaden dogodek, ki ima 
za posledico spremembo položaja, zdrs ali padec na podlago, tla ali drugo nižjo podlago 
zaradi različnih razlogov (Florida Hospital Associaton, 2001). Definicija padca, z ali brez 
poškodb pri pacientu, vključuje: padec/ zdrs s postelje, zdrs s stola na tla, padec brez prič 
ali »najden na tleh« (to je padec, ko niti pacient niti kdo drug ne ve, kako je pacient padel), 
spotik, zdrs, padec pri hoji.  

Načelo in opis 
kazalnika 

Padci in poškodbe zaradi padcev so najpogostejši neželeni dogodki pri hospitaliziranih 
pacientih. So neželeni dogodki, ki povzročijo škodo za paciente, jih poškodujejo, podaljšajo 
čas hospitalizacije in povečajo stroške zdravstvene oskrbe.  K padcem prispevajo fizični, 
psihični razlogi ter okolje. V povezavi s padci se spremlja simptome in znake duševnih 
motenj kot so hiperaktivnost, paranoidnost, nanašalnost, depresivnost in halucinacije. 
 
Padci so velik problem v starosti in največji vzrok za poškodbe in smrt pri starejših in 
oslabelih pacientih. Incidenca padcev je, v primerjavi z drugimi kliničnimi okolji in pacienti, 
trikrat večja na psihogeriatričnih oddelkih in dvakrat večja pri dementnih pacientih. Med 
poškodbami izstopajo zlomi (Rubenstain et al, 1996).  
Dejavniki, ki povečujejo možnost za nastop padca pri starejših ljudeh so spremembe, ki jih 
prinaša starost (spremembe vida, težave pri gibanju in ravnotežju,…), pridružene kronične 
in degenerativne bolezni srčno žilnega, cerebrovaskularnega, mišično skeletnega sistema 
ter jemanje zdravil. Dejavnik tveganja so bolezni kot je demenca, depresija, Parkinsonova 
bolezen ter funkcionalna poslabšanja teh bolezni. Stopnjo tveganja za padec pri pacientih 
z demenco povečujejo psihiatrični in vedenjski simptomi. Pogost razlog za tvegano vedenje 
pacientov so, ob sočasnih splošnih komplikacijah povezanih s hojo in ravnotežjem, 
pospešenost, povečana aktivnost, nemir, težave s spominom in zmanjšana sposobnost 
razumevanja. Težave pri odločanju in reševanju problemov vodijo v rizične situacije in 
gibanje, ki povečuje tveganje za padec. Obstaja povezava med pojavnostjo padcev in 
tavanjem, nepozornostjo, iskanjem prostora, nepovezanim govorom, beganjem, nemirom 
ter vznemirjenostjo. Pogosteje padejo pacienti, ki lahko samostojno vstanejo, potrebujejo 
pa pomoč pri hoji (Jensen et al, 2002, Lord et al, 2001). 
 
Florida Hospital Association Patient Safety Steering Committee. Building the foundations for patient safety. 

November 2001. 

Jensen J, Lundin-Olsson L, Nyberg L, et al. Fall and Injury Prevention in Older People Living in Residential Care 
Facilities: A Cluster Randomized Trial. Ann Intern Med. 2002;136:733–741. 

Lord SR, Sherrington C, Menz HB. Falls in older people: risk factors and strategies for prevention. U.K.: 

Cambridge University Press, 2001. 
Rubenstein LZ, Josephson KR, Osterweil D. Falls and fall prevention in the nursing home. Clin Geriatr Med. 1996 

Nov;12(4):881-902. 

Vir podatkov Zbirka obrazcev Poročilo o padcu  

Števec  Podrobnejši opis števca razviden pri posameznem kazalniku (Kazalnik 1, Kazalnik 2, Kazalnik 
3) 

Imenovalec Podrobnejši opis imenovalca razviden pri posameznem kazalniku (Kazalnik 1, Kazalnik 2, 
Kazalnik 3) 

 
NAČIN ZBIRANJA IN ANALIZE PODATKOV 
1. Podatki so zbrani na osnovi obrazcev Poročilo o padcu (poznejše posledice padca) na katere 

zaposleni, tekom celega leta, evidentirajo vsak padec. Pri analizi podatkov se spremlja in analizira 
naslednje kriterije: število padcev; razdelitev padcev po posameznih oddelkih; razdelitev padcev po 
mesecih; opredelitev mesta dogodka; čas dogodka; vzroka padca; dan v tednu, ko se je padec zgodil; 
delitev po spolu; posledice padcev (poškodbe); izvedene ukrepe; kategorijo zahtevnosti 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubenstein%20LZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8890121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Josephson%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8890121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osterweil%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8890121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8890121
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zdravstvene nege, v katero so bili razvrščeni pacienti v času dogodka; oceno tveganja za padec, ki 
je obstajala ob sprejemu. 

2. Podatke se spremlja ročno, obdelava zbranih podatkov poteka v programu Excel. 
 

REZULTATI - LETO 2019 
Kazalnik 1: Kumulativna incidenca vseh padcev 

 SKUPAJ 2019 

Število vseh padcev, pomnoženo s 1000 65000 

Število BOD* v letu 2019 za vse hospitalizirane paciente  55191 

Kumulativna incidenca vseh padcev na 1000 oskrbnih dni 1,18 

*BOD – bolniško oskrbni dnevi 
 

Vseh padcev v letu 2019 je bilo 65. Z izjemo enega oddelka so se padci pacientov zgodili na vseh 

bolniških oddelkih (slika 1). Največ padcev se je zgodilo v mesecu januarju, najmanj meseca avgusta 

(slika 2). Glede na mesto dogodka je največ padcev nastalo v bolniški sobi (slika 3). Popoldanska 

delovna izmena je, v največ primerih, navedena (slika 4) kot čas, ko se je padec zgodil (slika 4). Dan v 

tednu, ko se je padec največkrat zgodil, je ponedeljek (slika 5). Med vzroki za padec je bila največkrat 

izpostavljena nestabilnost (slika 6). Padec je utrpelo več žensk kot moških (slika 7). Kategorija 

zahtevnosti zdravstvene nege je bila navedena v 49 primerih – razvidno je, da so bili pacienti, v 

največjem številu, razvrščeni v drugo kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (slika 8). Tveganje za 

padec je bilo izpostavljeno v 36 primerih – pri večini pacientov je bila prepoznana srednja možnost za 

nastanek padca (slika 9). Med posledicami padca izstopa bolečina, sledi udarnina, odrgnina in zlom 

(slika 10). V vseh primerih je bil po padcu izveden ukrep obveščanja lečečega in/ ali dežurnega 

zdravnika. Negovalno osebje je po padcu izvajalo še druge intervencije glede na vzrok in/ ali posledice 

kot so spremljanje psihofizičnega stanja pacienta, izvajanje terapevtskega/ razbremenilnega pogovora, 

oskrba rane, imobilizacija, namestitev hladnih obkladkov, namestitev v terapevtski položaj, kontrola 

vitalnih funkcij. Apliciralo je naročeno medikamentozno terapijo, izvedlo posebni varovalni ukrep, 

posteljno ograjico ter premestilo pacienta na varovani oddelek. V enem primeru je negovalno osebje 

pri izvedbi intervencij ob padcu potrebovalo pomoč drugega osebja. 

 

 

 
Slika 1: Pojavnost padcev po posameznih bolniških oddelkih 

 

 
Slika 2: Pojavnost padcev po mesecih 
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Slika 3: Pojavnost padcev glede na mesto dogodka 

 
Slika 4: Pojavnost padcev glede na delovno izmeno 

 
Slika 5: Pojavnost padcev glede na dan v tednu  

Slika 6: Število padcev glede na vzrok 

 
Slika 7: Pojavnost padcev glede na spol  

 
Slika 8: KZNN pacientov, ki so utrpeli padec 

 
Slika 9: Posledice padcev 

 
Slika 10: Ocena tveganja za padec ob sprejemu 
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Kazalnik 2: Kumulativna incidenca padcev s postelje  

 SKUPAJ 2019 

Število padcev s postelje pomnoženo s 1000 14000 

Število BOD* v letu 2019 za vse  hospitalizirane paciente 55191 

Kumulativna incidenca padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni 0,25 
*BOD – bolniško oskrbni dnevi 

 
Podrobnejša analiza je pokazala, da je bilo vseh padcev s postelje v letu 2019 je bilo 14. Z izjemo enega 
oddelka so se padci pacientov zgodili na vseh bolniških oddelkih (slika 11). Največ padcev s postelje se 
je zgodilo v mesecu juliju (slika 12). Pričakovano je nastalo največ padcev s postelje v nočni delovni 
izmeni (slika 13). Glede na dan je nastalo največ padcev ob ponedeljkih, torkih in sredah (slika 14). 
Med vzroki za padec je bila največkrat izpostavljena nestabilnost (22) in dezorientiranost (23) ter 
telesna nemoč (2), zdrs (3) in zaspanost (1). V štirih primerih vzrok padca ni bil znan.  
 
Padec je utrpelo enako število žensk kot moških. Povprečna starost pacientov je bila 73 let. Kategorija 
zahtevnosti zdravstvene nege v katero so bili pacienti razvrščeni je bila I. (4), II. (7), III. (1). V enem 
primeru ni bila navedena. V 11 primerih je bilo tveganje za nastop padca ocenjeno s srednjo možnostjo, 
v enem primeru je bila stopnja tveganja ocenjena kot visoka, v enem primeru se tveganja ni ocenjevalo, 
pri pacientu ni bilo prisotnih dejavnikov tveganja. Padci s postelje so bili, v največjem številu, brez 
posledic. Sledijo posledice kot je bolečina in udarnina ter, v najmanjšem številu, odrgnina (slika 14).  

 
 

 
Slika 11: Pojavnost padcev s postelje po bolniških oddelkih 

 
Slika 12: Pojavnost padcev s postelje po mesecih 

 
Slika 13: Pojavnost padcev s postelje glede na del. izmeno 

 
Slika 14: Pojavnost padcev s postelje glede na dan v tednu 

 
Slika 15: Posledice padcev s postelje 
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Kazalnik 3: Padci pacientov s hujšimi poškodbami 

 SKUPAJ 2019 

Število padcev s hujšimi poškodbami pomnoženo s 100 1000 

Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov 65 

Kumulativna incidenca padcev s hujšimi poškodbami glede na število vseh padcev 15,38 

 

 
Slika 16: Pojavnost padcev s hujšimi poškodbami po 
bolniških oddelkih 

 
Slika 17: Pojavnost padcev s hujšimi poškodbami po 
mesecih 

 
Slika 18: Pojavnost padcev s hujšimi poškodbami glede na 
delovno izmeno 

 
Slika 19: Pojavnost padcev s hujšimi poškodbami glede na 
dan v tednu  

 
Slika 20: Posledice padcev s hujšimi poškodbami  

 

 
Podrobnejša analiza je pokazala, da je bilo vseh padcev s  hujšimi posledicami v letu 2019 10 (zlom – 

9; šivanje rane - 1). Padci pacientov s hujšimi posledicami so se zgodili na treh bolniških oddelkih (slika 

16). Največ, po dva padca s hujšimi posledicami, sta se zgodila v mesecih marec, april in maj (slika 17). 

Največ padcev s hujšimi posledicami je nastalo v dopoldanski delovni izmeni (slika 18). Glede na dan 

je nastalo največ padcev ob torkih (slika 19). Dva padca s hujšimi posledicami sta nastala na dvorišču 

bolnišnice, ostali na oddelku. Padci s hujšimi posledicami so nastali (vrsta padca) ob hoji (3), vstajanju/ 

sedanju na stol (1), v kopalnici (2), najden na tleh (1), drugo (3). Med vzroki za padec so bila največkrat 

izpostavljena spolzka tla (3), spotik (2), dezorientiranost (2), nestabilnost (2), telesna slabost, nemoč 

(1), nepravilna obutev (1). V enem primeru je bil vzrok neznan, v enem primeru pa je bil vzrok padca 
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zaveden kot druga okoliščina. Padec s hujšimi posledicami je utrpelo več žensk (7) kot moških (3). 

Povprečna starost pacientov je bila 74 let. Kategorija zahtevnosti zdravstvene nege v katero so bili 

pacienti razvrščeni je bila I. (4), II. (4), III. (1). V enem primeru ni bila navedena. V petih primerih je bilo 

tveganje za nastop padca ocenjeno s srednjo možnostjo, v treh primerih je bila stopnja tveganja 

ocenjena kot visoka, v dveh primerih se tveganja ni ocenjevalo, pri pacientih ni bilo prisotnih 

dejavnikov tveganja.  

 
PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI  
 
Tabela 1: Primerjava incidenc pri posameznih kazalnikih med leti 2014- 2019 

 Leto 
2014 

Leto 
2015 

Leto 
2016 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Leto 
2019 

Kumulativna incidenca  
vsi padci 

1,781 1,463 1,1011 1,2038 1,4485 1,18 

Kumulativna incidenca  
padci s postelje 

0,478 0,223 0,275 0,2345 0,2966 0,25 

Kumulativna incidenca  
padci s hujšimi poškodbami 

6,48 8,235 8,823 7,792 7,228 15,38 

 
REALIZACIJA CILJEV IN NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI  
 

Zmanjšati incidenco padcev v 
bolnišničnem okolju (vseh 
padcev in padcev iz postelje) 
na incidenco iz leta 2017. 

DELNO DOSEŽEN. Rezultati razvidni iz tabele 1. Doseženo je izboljšanje 
incidence vseh padcev. Incidenca padcev iz postelje ni dosežena. 
Močno je presežena incidenca padcev s hujšimi posledicami.  

Izpeljava dveh notranjih 

usposabljanj zaposlenih v 

zdravstveni negi.  

DELNO DOSEŽEN.  
Delovna skupina se je v letu 2019 formalno sestala na enem sestanku. 
Izpeljani sta bili dve načrtovani usposabljanji (pomlad in jesen). 
Poudarek je bil na usposabljanju novo zaposlenih. Glede na število 
udeleženih se aktivnost ocenjuje kot delno dosežena.  

Vzdrževanje rednega 

obveščanja oddelkov o številu 

padcev in vzrokih za odklone. 

DELNO DOSEŽEN.  
Oddelke se je o rezultatih kazalnika obveščalo v sklopu Kolegijev 
zdravstvene nege. Odkloni (drugo tromesečje) pri poročanju so 
nastajali zaradi letnega dopusta in/ ali težav pri informacijski podpori.  
Posamezni bolniški oddelki so, na podlagi rezultatov, izvedli korektivne 
ukrepe in o njih obvestili skrbnika sistema vodenja kakovosti. 

 
PREDLAGANE IZBOLJŠAVE IN NAČRT IZVEDBE IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 

Kaj Cilj: Zmanjšati incidenco padcev (vsi kazalniki) v bolnišničnem okolju na incidenco iz 
leta 2017. 
- Izpeljava 4. srečanj članov Delovne skupine 
- Izpeljava notranjega usposabljanja za zaposlene v zdravstveni negi  
- Sodelovanje na letnem izobraževanju za vse zaposlene na temo Kakovosti. 
- Vzdrževanje rednega obveščanja oddelkov o številu padcev  

Kdo Hvala Nataša, Velikanje Nataša in člani Delovne skupine za padce.  

Kdaj Do konca leta 2020 

Merila za 

spremljanje 

ukrepov 

Realizirano notranje usposabljanje in izobraževanje na temo Kakovosti,  redna analiza 

prijavljenih dogodkov s kvartalnim seznanjanjem z rezultati kazalnika (zapisniki 

Kolegijev) in spremljanjem uvedbe/ učinka izboljšav (zapisniki oddelkov). 
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Obvezni kazalnik kakovosti 

ŠTEVILO RAZJED ZARADI PRITISKA (RZP) NASTALIH V 
BOLNIŠNICI NA 1000 HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV V LETU 2019                                                                     

Nataša Hvala, dipl. m. s. 
                          

 

Povezava s 
kakovostjo 

Aktivnosti zdravstvene nege in izobraževanje negovalnega osebja zmanjšujejo 
incidenco razjede zaradi pritiska. Cilj zdravstveno negovalnih intervencij je 
preventiva nastanka RZP. 

Definicija 
kazalnika 

Razjeda zaradi pritiska (RZP) je lokalizirana poškodba kože in/ ali podkožnega 
tkiva, ponavadi nad kostjo, ki nastane zaradi pritiska ali pritiska v kombinaciji s 
strižnimi silami ali trenjem (European, National, 2009).  
 
European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment 
of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009 

Vir podatkov Sprotno spremljanje RZP - prisotnih ob sprejemu in pridobljenih v bolnišnici ter 
števila sprejemov  

Števec  Podrobnejši opis števca razviden pri posameznem kazalniku (Kazalnik 1, Kazalnik 
2, Kazalnik 3) 

Imenovalec  Število sprejetih pacientov  

 
NAČIN ZBIRANJA IN ANALIZE PODATKOV  
Podatki o številu RZP so pridobljeni iz Poročil o razjedi zaradi pritiska in Poročil o neželenem dogodku/ 
varnostnem zapletu. Zbiranje in obdelava podatkov poteka ročno. Rezultati so prikazani s pomočjo 
uporabniške in aplikacijske opreme Excel in Word. 

 
Kazalnik 1: Število vseh obravnavanih pacientov z razjedo zaradi pritiska v letu 2019 

 SKUPAJ 2019 

Število RZP  16 

Število  sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji po metodologiji) 1592 

 
Kazalnik 2: Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici na 1000 
sprejetih pacientov v letu 2018 

 SKUPAJ 2019 

Število RZP, pomnoženo s 1000  6000 

Število  sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji po metodologiji) 1592 

Kumulativna incidenca pridobljene RZP  3,77 

 
V letu 2019 je v bolnišnici nastalo 6 razjed zaradi pritiska. Vrednost kazalnika se je, glede na prejšnje 
leto, zmanjšala (slika 1).  
 
Pojav RZP se v letu 2019 beleži na Sprejemnem moškem oddelku (3), na Splošnem moškem oddelku 
(2) in Gerontopsihiatričnem oddelku (1) (slika 2). Pri pacientih dejavnikov tveganja ob sprejemu ni bilo 
prisotnih in/ ali jih je ocena tveganja za nastanek RZP ob sprejemu razvrstila v skupino za RZP 
neogroženih pacientov (4). V dveh primerih so bili pacienti ob sprejemu ocenjeni kot bolj ogroženi za 
nastanek RZP.  
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Slika 3: Kazalnik Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 1000 sprejetih v tekočem letu  - primerjava incidence med leti (2006 – 
2019) 

 
Anatomska lokacija nastalih RZP je bila trtica (trije primeri), pete (1), stopalo (1), zapestje (1). Nastale 
RZP so bile ocenjene z 1. (dva primera), 2. stopnjo (trije primeri) in tretjo stopnjo (en primer) po EPUAP 
klasifikaciji. V enem primeru je RZP nastala pri ženski, ostale RZP so nastale pri moškem spolu. 
Povprečna starost pacientov, pri kateri je bil prijavljen nastanek razjede, je 69 let. Pacienti pri kateri se 
je spremljalo nastanek razjede, so bili razvrščeni v II. kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (1), III. 
kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (1) in IV. kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (4). Slednja 
je povezana z izvajanjem posebnega varovalnega ukrepa in stalnim nadzorom.  

 

 
Slika 4: Pojavnost nastalih RZP po posameznih oddelkih od leta 2013- 2019. 

 

Kazalnik 3: Število pacientov, ki so imeli prisotno razjedo zaradi pritiska ob sprejemu v 
bolnišnico na 1000 sprejetih pacientov v letu 2019 

 SKUPAJ 2019 

Število že prisotnih RZP, pomnoženo s 1000 10000 

Število sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji po metodologiji) 1592 

Kumulativna incidenca prinešene RZP  6,28 

 
V letu 2019 je bilo ob sprejemu v bolnišnico evidentiranih 10 primerov RZP. Evidentirane so bile ob 
sprejemu na Splošni moški psihiatrični oddelek (4) in Sprejemni ženski oddelek (6).  
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Slika 3: Incidenca RZP nastale v bolnišnici in prinešene (izven) RZP med leti 2013 - 2019 

 
REALIZACIJA CILJEV IN NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI  
 

CILJ: Znižati nastalih RZP/ 1000 
pacientov na 5 in manj 

DOSEŽEN. Rezultati razvidni iz slike 1.  

Pridobivanje dodatnih znanj – 
udeležba na zunanjem strokovnem 
izobraževanju in prenos vsebin na 
člane Delovne skupine 

NI DOSEŽEN.  
Delovna skupina v letu 2019 ni imela srečanja. Zunanjega 
strokovnega izobraževanja se člani niso udeležili.  
 

Izpeljava dveh notranjih usposabljanj 
na temo preventive RZP in oskrbe ran 
 

DELNO DOSEŽEN. S strani vodje skupine sta bili izpeljani 
dve načrtovani usposabljanji (pomlad in jesen). Poudarek 
je bil na usposabljanju novo zaposlenih ter, v večji meri, 
oskrbi kronične rane. Glede na število udeleženih se 
aktivnost ocenjuje kot delno dosežena. 

Kvartalno seznanjanje oddelkov z 
rezultati kazalnika (april 2019, julij 
2019, oktober 2019, januar 2020). 

DELNO DOSEŽEN.  
Oddelke se je o rezultatih kazalnika obveščalo v sklopu 
Kolegijev zdravstvene nege. Odkloni (drugo tromesečje) 
pri poročanju so nastajali zaradi letnega dopusta.  

 
NAČRT ZA IZBOLJŠAVE  
 

Kaj CILJ: obdržati incidenco na 4. 
- Izpeljava 4. srečanj članov Delovne skupine 
- Pridobivanje dodatnih znanj – udeležba na zunanjem strokovnem 

izobraževanju in prenos vsebin na člane Delovne skupine 
- Sodelovanje na letnem izobraževanju za vse zaposlene na temo Kakovosti. 
- Izpeljava notranega usposabljanja na temo preventive RZP/ oskrbe ran 
- Kvartalno seznanjanje oddelkov z rezultati kazalnika (april 2020, julij 2020, 

oktober 2020, januar 2021). 

Kdo  Nataša Hvala in člani Delovne skupine 

Kdaj  Leto 2020 

Merila za  
spremljanje 
ukrepov  

Realizirano notranje usposabljanje in izobraževanje na temo Kakovosti,  redna analiza 
prijavljenih dogodkov s kvartalnim seznanjanjem z rezultati kazalnika (zapisniki 
Kolegijev) in spremljanjem uvedbe/ učinka izboljšav (zapisniki oddelkov). 
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Obvezni kazalnik kakovosti 

KOLONIZACIJA Z MRSA V LETU 2019                                                                      

Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. psih., ZOBO, Andreja Uršič, viš. med. ses., spec., SOBO 
 

1. POIMENOVANJE KAZALNIKA 

Definicija 
kazalnika in 
povezava s 
kakovostjo 

Ustrezno presejanje pacientov na kolonizacijo z MRSA ob sprejemu vodi k 
odkrivanju nosilcev MRSA, določa njihovo ustrezno obravnavo v kliničnem okolju s 
strani vseh udeleženih pri njihovi obravnavi in pripore k zmanjšanju prenosov 
MRSA na druge osebe.  
 
Kazalnik 1 prikazuje: 
- odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov v 

bolnišnico.  
Kriteriji za presejanje pacientov (dejavniki tveganja za kolonizacijo z MRSA) ob 
sprejemu so:  

• pacient premeščen iz drugih bolnišnic, v kateri je bil hospitaliziran 
najmanj tri dni,  

• pacient sprejet iz doma starejših občanov, kjer je bival najmanj tri 
dni,  

• pacient premeščen iz druge socialno varstvene ustanove 
(nadzorne kužnine se v tem primeru odvzame po presoji sobnega 
zdravnika),   

• predhodno nosilstvo MRSA,  

• pacient, ki ima ob sprejemu ustavljen urinski kateter,  

• pacient, ki ima ob sprejemu stomo, kronično rano, fistulo, razjedo 
zaradi pritiska,   

• pacient s kirurškim posegom ali dializo v zadnjem letu,  

• pacient državljan druge države ter bo sprejet na L2 ali L3.  
Ob prisotnih dejavnikih tveganja za kolonizacijo z MRSA se, po strokovnih 
smernicah,  v 48 urah izvede presejalne teste.  

Namen kazalnika je spremljanje ustreznosti izvajanja presejanja bolnikov na 
kolonizacijo z MRSA ob sprejemu. 

 
Kazalnik 2 prikazuje:    
- število oziroma incidenco MRSA pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu v 

Psihiatrično bolnišnico Idrija v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019. Na letnem 
nivoju izračunamo incidenco MRSA pozitivnih bolnikov (odkritih ob sprejemu) 
na 1000 sprejetih bolnikov v bolnišnico. Spremljamo tudi prisotne dejavnike 
tveganja ob sprejemu pri pacientih, pri katerih potrdimo kolonizacijo z ESBL.  

Namen kazalnika je spremljanje incidence pacientov, koloniziranih z MRSA že ob 
sprejemu v bolnišnico. 
 
Kazalnik 3 prikazuje:  
- število pacientov, ki so okužbo z MRSA pridobili v Psihiatrični bolnišnici Idrija v 

obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019. Spremljamo absolutno število bolnikov, ki 
so se z MRSA kolonizirali v bolnišnici (t.i. bolnišnično pridobljena MRSA, če so 
bile nadzorne kužnine odvzete več kot 48 ur po sprejemu bolnika v bolnišnico). 
Nadzorne kužnine odvzamemo tudi pacientom, ki so bili nastanjeni v sobi skupaj 
s koloniziranim pacientom več kot tri dni, preiskavo ponavljamo na 14 dni. 
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Namen kazalnika je spremljanje morebitnega prenosa okužbe/kolonizacije z MRSA 
na hospitalizirane paciente v bolnišnici.  
 
Cilj kazalnika je ugotavljanje morebitnih prenosov okužbe z MRSA na 
hospitalizirane paciente v bolnišnici oziroma preprečevanje hospitalnih okužb z 
MRSA. 

Vir podatkov Evidence za registracijo pacientov, koloniziranih z MRSA.    
Sprotno spremljanje kolonizacij in okužb s strani SOBO.  
Sprotno spremljanje podatkov mikrobioloških izvidov. 

Metoda dela Evidence o odvzetih nadzornih kužninah vodi vodja laboratorija in jih posreduje 
SOBO. 
 
Na oddelku se upošteva vse predpisane metode za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb (kontaktna izolacija; odvzem brisov tistim pacientom, ki so bili 
nameščeni skupaj v sobi s koloniziranim pacientom vsaj 3 dni in ponavljanje 
preiskave vsakih 14 dni).   
 
Na vseh oddelkih v bolnišnici se vodijo evidence za registracijo pacientov z MRSA. 
Zbiranje in obdelava podatkov poteka ročno. Rezultati so prikazani s pomočjo 
uporabniške in aplikacijske opreme Excel in Word. 

 
 

2. REZULTATI KAZALNIKA ZA LETO 2019 IN PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI 
 

2.1 Rezultati kazalnika za leto 2019 
 
Kazalnik 1: Odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov 
 

 SKUPAJ (JANUAR – DECEMBER 2019) 

Število odvzetih nadzornih kužnin 325 

Število  sprejetih pacientov  1704 

Delež odvzetih nadzornih kužnin ob sprejemu pacientov 20,6 % 
Tabela 1: Odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov 

 
Število odvzetih nadzornih ostaja v okviru nacionalnih priporočil (med 10 in 20 % presejanih bolnikov 
ob sprejemu). 
 
 
Kazalnik 2: Incidenca MRSA pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu  
 

 SKUPAJ (JANUAR – DECEMBER 2019) 

Število pacientov, koloniziranih z MRSA ob sprejemu 2 

Število  sprejetih pacientov 1704 

Incidenca MRSA pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu, 
na 1000 sprejetih bolnikov v bolnišnico 

1,17 

Tabela 2: Incidenca MRSA pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu  

 
Pacienti z znano kolonizacijo z MRSA ob sprejemu so bili zdravljenji na L3 in S3 oddelkih. Pojavnost 
kolonizacije z MRSA glede na dejavnike tveganja je razvidna iz tabele 3. 
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ODD 
Kriteriji                             

L1 L2 L3 S2 S3 S4 
SKUPAJ 

1.Sprejem,premestitev iz BO 
 

   
  

 

2.Sprejem iz DU 
 

 1  
  

1 

3.Sprejem iz SVU 
 

   
  

 

4.Nosilec MRSA 
 

   1 
 

1 

5.Kronična rana, RZP 
 

    
 

 

6.Urinski kateter 
 

   
  

 

7. Kirurški poseg 
 

    
 

 

8. Državljan tuje države 
 

    
 

 

SKUPAJ 
 

    
 

2 

Tabela 3: Pojavnost kolonizacije z MRSA glede na kriterij in oddelek obravnave pacienta v letu 2019. 

 
 
Kazalnik 3: Število pacientov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici  
 

 SKUPAJ (JANUAR – DECEMBER 2019) 

Število pacientov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici 0 

Število pacientov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici in ob 
sprejemu v bolnišnico niso dosegali kriterijev za presejanje 
na MRSA 

0 

Tabela 4: Število pacientov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici v letu 2019 

 
V letu 2019 nismo zaznali prenosov MRSA na druge paciente v bolnišnici.  
 
 

2.2 Primerjava rezultatov kazalnika med leti 
 
Kazalnik 1: Odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov 
 

 
Slika 5: Število odvzetih nadzornih kužnin na število sprejetih pacientov v letih 2011 – 2019 

 
Število odvzetih nadzornih kužnin glede na pretekla leta ostaja v okviru nacionalnih priporočil (med 10 
in 20 % presejanih bolnikov ob sprejemu) (slika 1) 
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Kazalnik 2: Incidenca MRSA pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu  

 

 
Slika 6: Število obravnavanih pacientov, koloniziranih z MRSA – primerjava med leti 

 
V letu 2019 smo ob sprejemu v bolnišnico identificirali 2 pacienta, kolonizirana z MRSA, kar znaša 1,17 
koloniziranih pacientov/1000 sprejetih pacientov. Vrednost kazalnika se je, glede na prejšnje leto, 
zmanjšala (slika 2). 
 
Kazalnik 3: Število pacientov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici  
 
V letu 2019 nismo zaznali prenosov MRSA na druge paciente v bolnišnici. Vrednost kazalnika se je, 
glede na prejšnje leto, zmanjšala (slika 2). 
 
 

3. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2019 
 

Cilj: Z izvajanjem higiensko epidemioloških ukrepov preprečiti 
prenos MRSA v bolnišnici na paciente  -  0 primerov v bolnišnici 
pridobljenih MRSA pri pacientih   

DOSEŽEN. Razvidno iz 
tabele 4.   
 

Cilj: Izvajanje odvzemov nadzorni kužnin pacientom ob sprejemu  
znotraj 48 ur v skladu z nacionalnimi smernicami (odstotek 
odvzemov med 10 in 20 %) 

DOSEŽEN. Razvidno iz 
tabele 1.  
 

Cilj: Spremljanje števila pacientov, pri katerih tekom hospitalizacije 
odkrijemo kolonizacijo z MRSA, vendar ob sprejemu ne dosegajo 
kriterijev za presejanje na MRSA 

DOSEŽEN. Razvidno iz 
kazalnika 3.   
 

Cilj: Kontinuirano izobraževanje zdravstvenega osebja o 
preprečevanju prenosa mikroorganizmov – vsaj enkrat letno  

DOSEŽEN. Evidence o 
izvedenih izobraževanjih 
vodi SOBO. 
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4. NAČRT IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 
 

Kaj CILJ: Z IZVAJANJEM HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIH UKREPOV PREPREČITI 
SEKUNDARNO KOLONIZACIJO PACIENTOV Z MRSA – 0 PRIMEROV 
BOLNIŠNIČNO PRIDOBLJENIH KOLONIZACIJ Z MRSA  
- Letno izobraževanje osebja o načinih prenosa mikrobov in izolacijskih 

postopkih. 
- Spremljanje higienskih ukrepov na oddelkih (izvajanje empiričnih in 

kontaktnih izolacij, izpolnjevanje dokumentacije). 
- Spremljanje odstotka odvzetih nadzornih kužnin. 
- Spremljanje števila prenosov MRSA na paciente tekom hospitalizacije. 

Kdo  SOBO 

Kdaj  Leto 2020 

Merila za  
spremljanje 
ukrepov  

- Kvartalno seznanjanje Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb z 
rezultati kazalnika (april 2020, julij 2020, oktober 2020, januar 2021). 

- Realizacija letnih izobraževanj zdravstvenega osebja o preprečevanju 
prenosa mikroorganizmov.  

- Redni nadzor nad izvajanjem postopkov kontaktne izolacije dvakrat letno 
na posameznem oddelku.  

- Spremljanje rezultatov kazalnika.  
- Odkrivanje vzrokov za nastajanje odklonov (dodatni nadzor nad izvajanjem 

izolacijskih postopkov na oddelku, kjer smo zaznali znotrajbolnišnični 
prenos MRSA).  
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Obvezni kazalnik kakovosti 

DELEŽ CEPLJENIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV  IN SODELAVCEV PROTI GRIPI V 
POSAMEZNI SEZONI – sezona 2018/2019 

Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. psih., ZOBO, Andreja Uršič, viš. med. ses., spec., SOBO 
 

1. POIMENOVANJE KAZALNIKA                          

Definicija 
kazalnika in 
povezava s 
kakovostjo 

Ustrezna imunoprofilaksa oziroma cepljenje zaposlenih zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev proti gripi je poleg ustreznih higienskih postopkov osnovni način 
preprečevanja in zmanjševanja obolevnosti za gripo tako pri pacientih kot pri 
zaposlenih v bolnišnici. Ustrezno izobraževanje zaposlenih o pomenih cepljenja in 
dostopnost cepiva v bolnišnici sta osnovni orodji za izboljšanje precepljenosti proti 
gripi.   
 
Kazalnik prikazuje:   
- število oziroma delež zaposlenih zdravstvenih in sodelavcev, cepljenih v sezoni 
gripe 2018/2019.  
 
Med zdravstvene delavce in sodelavce, ki jih upoštevamo v vzorcu, štejemo: 
zdravnike, psihologe, diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike, 
srednje medicinske sestre/zdravstvene tehnike, zaposlene v oskrbi, delovne 
terapevte, socialne delavce, zaposlene v lekarni in laboratoriju.  
 
Namen kazalnika je spremljanje precepljenosti zaposlenih zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev proti gripi.  
 
Cilj je izboljšanje precepljenosti zaposlenih in zmanjšanje prenosa virov influence 
med pacienti in zaposlenimi v bolnišnici ter s tem zmanjšanje obolevnosti in 
zapletov zaradi gripe.  

Vir podatkov Evidence cepljenih proti gripi. Evidence obolelih za gripoznimi obolenji.    

Metoda dela Podatke o številu cepljenih zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev vodi 
vodja bolnišnične lekarne, ki skrbi za naročanje in izdajo cepiva proti gripi  
posamezni sezoni. Podatke posreduje SOBO ob koncu sezone gripe (v mesecu 
aprilu). Spremljamo število in odstotek cepljenih zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev proti gripi, število obolelih pacientov in število obolelih zaposlenih proti 
gripi.  
Zbiranje in obdelava podatkov poteka ročno. Rezultati so prikazani s pomočjo 
uporabniške in aplikacijske opreme Excel in Word. 
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2. REZULTATI KAZALNIKA ZA LETO 2019 IN PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI 
 

2.1 Rezultati kazalnika za leto 2019 
 
Kazalnik 1: Število zaposlenih, cepljenih proti gripi 
 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH, CEPLJENIH PROTI GRIPI SKUPAJ SEZONA 2018/2019 

Število cepljenih zdravstvenih delavcev proti gripi 53 

Število vseh zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev 167 

Odstotek zaposlenih zdravstvenih delavcev proti gripi 31,7 % 
Tabela 1: Število zaposlenih, cepljenih proti gripi 
 

 

2.2 Primerjava rezultatov kazalnika med leti 
 

Posredni pokazatelj učinkovitosti cepljenja proti gripi je tudi število obolelih za gripoznimi obolenji med 
zaposlenimi in pacienti. Podatki za pretekle sezone gripe so razvidni na sliki 1.  
 

 
Slika 1. Število cepljenih zdravstvenih delavcev proti gripi in pojavnost gripoznih obolenj v bolnišnici v posameznih 
sezonah gripe.    

 
 

3. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2019 
 

Cilj: Ohraniti odstotek cepljenih zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev proti gripi na 30 % in s tem posredno vplivati na 
znižanje incidence gripoznih obolenj pri zaposlenih in pacientih.  

DOSEŽEN. Rezultati 
razvidni iz tabele 1. 
 

Cilj: Letno seznanjanje komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb z rezultati kazalnika (januar 2020). 

DOSEŽEN. 

Cilj: Izvedba izobraževanj zaposlenih zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev o pomenu cepljenja proti gripi na letnih izobraževanjih. 

DOSEŽEN. Evidence o 
izvedenih izobraževanjih 
hrani SOBO. 
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4. NAČRT IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 

 
Kaj CILJ: Z USTREZNIM IZOBRAŽEVANJEM O POMENU CEPLJENJA PROTI GRIPI 

OHRANITI PRECEPLJENOST ZAPOSLENIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV PROTI 
GRIPI – VSAJ 30 % ZAPOSLENIH CEPLJENIH V POSAMEZNI SEZONI GRIPE 
- Letno izobraževanje zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev o 

cepljenju proti gripi. 
- Spremljanje števila cepljenih proti gripi med zaposlenimi v bolnišnici. 

Kdo  SOBO, ZOBO 

Kdaj  Sezona 2019/2020 

Merila za  
spremljanje 
ukrepov  

- Letno seznanjanje Komisije za kakovost z rezultati kazalnika (ob koncu sezone 
gripe - maj 2020). 

- Realizacija letnih izobraževanj zdravstvenih delavcev o cepljenju proti gripi.  
- Spremljanje rezultatov kazalnika. 
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Neobvezni kazalnik kakovosti 

KOLONIZACIJA Z ESBL V LETU 2019                                                                      

Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. psih., ZOBO, Andreja Uršič, viš. med. ses., spec., SOBO 
                          
1. POIMENOVANJE KAZALNIKA 

Definicija 
kazalnika in 
povezava s 
kakovostjo 

Ustrezno presejanje pacientov na kolonizacijo z ESBL pozitivnimi bakterijami ob 
sprejemu vodi k odkrivanju nosilcev ESBL, določa njihovo ustrezno obravnavo v 
kliničnem okolju s strani vseh udeleženih pri njihovi obravnavi in pripore k 
zmanjšanju prenosov ESBL na druge osebe.  
 
Kazalnik 1 prikazuje: 

• odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov v 
bolnišnico. Kriteriji za presejanje pacientov (dejavniki tveganja za kolonizacijo z 
ESBL) ob sprejemu so:  

• pacient premeščen iz drugih bolnišnic, v kateri je bil hospitaliziran 
najmanj tri dni,  

• pacient sprejet iz doma starejših občanov, kjer je bival najmanj tri dni,  

• pacient premeščen iz druge socialno varstvene ustanove (nadzorne 
kužnine se v tem primeru odvzame po presoji sobnega zdravnika),   

• predhodno nosilstvo ESBL pozitivnih bakterij,  

• pacient, tuj državljan.  
Ob prisotnih dejavnikih tveganja za kolonizacijo z ESBL se, po strokovnih      
smernicah,  v 48 urah izvede presejalne teste.  
Namen kazalnika je spremljanje ustreznosti izvajanja presejanja bolnikov na 
kolonizacijo z ESBL ob sprejemu. 

 
Kazalnik 2 prikazuje:   

• število oziroma incidenco ESBL pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu v 
Psihiatrično bolnišnico Idrija v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019. Spremljamo 
tudi prisotne dejavnike tveganja ob sprejemu pri pacientih, pri katerih potrdimo 
kolonizacijo z ESBL. Na letnem nivoju izračunamo incidenco ESBL pozitivnih 
bolnikov (odkritih ob sprejemu) na 1000 sprejetih bolnikov v bolnišnico. 
Namen kazalnika je spremljanje incidence pacientov, koloniziranih z ESBL, že ob 
sprejemu v bolnišnico. 

 
Kazalnik 3 prikazuje:  
- število pacientov, ki so okužbo z ESBL pridobili v Psihiatrični bolnišnici Idrija v 

obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019. Spremljamo absolutno število bolnikov, ki 
so se z ESBL kolonizirali v bolnišnici (t.i. bolnišnično pridobljena ESBL, če so bile 
nadzorne kužnine odvzete več kot 48 ur po sprejemu bolnika v bolnišnico).  
Namen kazalnika je spremljanje morebitnega prenosa okužbe/kolonizacije z 
ESBL na hospitalizirane paciente v bolnišnici.  

 
Cilj kazalnika je ugotavljanje morebitnih prenosov okužbe z ESBL na hospitalizirane 
paciente v bolnišnici oziroma preprečevanje hospitalnih okužb z ESBL.  

Vir podatkov Evidence za registracijo pacientov, koloniziranih z ESBL.    
Sprotno spremljanje kolonizacij in okužb s strani SOBO.  
Sprotno spremljanje podatkov mikrobioloških izvidov. 
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Metoda dela Evidence o odvzetih nadzornih kužninah vodi vodja laboratorija in jih posreduje 
SOBO. 
 
Na oddelku se upošteva vse predpisane metode za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb (kontaktna izolacija; odvzem brisov tistim pacientom, ki so bili 
nameščeni skupaj v sobi s koloniziranim pacientom vsaj 3 dni in ponavljanje 
preiskave vsakih 14 dni).   
 
Na vseh oddelkih v bolnišnici se vodijo evidence za registracijo pacientov z ESBL. 
Zbiranje in obdelava podatkov poteka ročno. Rezultati so prikazani s pomočjo 
uporabniške in aplikacijske opreme Excel in Word. 

 
 

2. REZULTATI KAZALNIKA ZA LETO 2019 IN PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI 
 

2.1 Rezultati kazalnika za leto 2019 
 
Kazalnik 1: Odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov 
 

 SKUPAJ (JANUAR – DECEMBER 2019) 

Število odvzetih nadzornih kužnin 271 

Število  sprejetih pacientov  1704 

Delež odvzetih nadzornih kužnin ob sprejemu pacientov 15,9 
Tabela 1: Odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov 

 
 
Kazalnik 2: Incidenca ESBL pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu  
 

 SKUPAJ (JANUAR – DECEMBER 2019) 

Število pacientov, koloniziranih z ESBL ob sprejemu 19 

Število  sprejetih pacientov 1704 

Incidenca ESBL pozitivnih bolnikov, odkritih ob sprejemu, na 
1000 sprejetih bolnikov v bolnišnico 

11,2/1000 

Tabela 2: Incidenca ESBL pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu  

 
V letu 2019 smo ob sprejemu v bolnišnico identificirali 19 bolnikov, koloniziranih z ESBL, kar znaša 11,2 
koloniziranih pacientov/1000 sprejetih pacientov.  
 
Spremljali smo prisotne dejavnike tveganja za kolonizacijo z ESBL pri pacientih, ki so razvidni iz tabele 
3.  
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ODD 
Kriteriji 

L1 L2 L3 S2 S3 S4  
SKUPAJ 

1.Sprejem,premestitev iz BO   2 2 2  6 

2.Sprejem iz DU  4 3 2   9 

3.Sprejem iz SVU    1   1 

4.Nosilec ESBL  1 1 1   3 

5.Državljan tuje države         

6.Hospitalizacija v zadnjem letu        

7. Od doma        

SKUPAJ  5 6 6 2  19 

Tabela 3: Pojavnost kolonizacije z ESBL glede na kriterij in oddelek obravnave pacienta v letu 2019 

 
 
Kazalnik 3: Število pacientov, ki so ESBL pridobili v bolnišnici  
 

 SKUPAJ (JANUAR – DECEMBER 2019) 

Število pacientov, ki so ESBL pridobili v bolnišnici 0 

Število pacientov, ki so ESBL pridobili v bolnišnici in ob 
sprejemu v bolnišnico niso dosegali kriterijev za 
presejanje na ESBL 

0 

Tabela 4: Število pacientov, ki so ESBL pridobili v bolnišnici v letu 2019 

 
V letu 2019 nismo zaznali prenosov ESBL na paciente v bolnišnici.  

 
 

2.2 Primerjava rezultatov kazalnika med leti 
 
Kazalnik 1: Odstotek odvzetih nadzornih kužnin glede na število sprejetih pacientov 
 

V letu 2018 smo pričeli s sistematičnem presejanjem na ESBL pri pacientih ob sprejemu v 
bolnišnico. V letu 2018 je bil delež odvzetih nadzorih brisov 15,3% , v letu 2019 pa 15,9% glede 
na vse sprejeme.  
 
Kazalnik 2: Incidenca ESBL pozitivnih pacientov, odkritih ob sprejemu  
 
V letu 2019 smo ob sprejemu v bolnišnico identificirali 19 bolnikov, koloniziranih z ESBL, kar znaša 11,2 
koloniziranih pacientov/1000 sprejetih pacientov. Vrednost kazalnika se je, glede na prejšnje leto, 
zmanjšala (slika 1 in 2). Pri interpretaciji podatkov je potrebno upoštevati, da je bilo sistematično 
presejanje na ESBL ob sprejemu uvedeno v zadnjem četrtletju leta 2017, torej so v vzorec za leto 2017 
všteti tudi naključno odkriti pacienti, kolonizirani z ESBL.  
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Slika 1: Število pacinetov, kolonizirnaih z ESBL ob sprejemu v posameznem letu 

 

 
Slika 2: Število pacientov, koloniziranih z ESBL ob sprejemu, na 1000 sprejetih pacientov v posameznem letu 
 

Kazalnik 3: Število pacientov, ki so ESBL pridobili v bolnišnici  
 

V letih 2019 in 2019, ko je v bolnišnici uvedeno sistematično presejanje na ESBL ob sprejemu in 
spremljanje kontaktov na oddelku, nismo zaznali znotrajhospitalnega prenosa ESBL med pacienti.  
 

3. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2019 
 

Cilj: Z izvajanjem higiensko epidemioloških ukrepov preprečiti 
prenos ESBL v bolnišnici na paciente  -  0 primerov v bolnišnici 
pridobljenih ESBL pri pacientih   

DOSEŽEN. Razvidno iz 
tabele 4. 

Cilj: Izvajanje odvzemov nadzorni kužnin pacientom ob sprejemu  
znotraj 48 ur v skladu z nacionalnimi smernicami (odstotek 
odvzemov med 10 in 20 %) 

DOSEŽEN. Razvidno iz 
tabele 1.  
 

Cilj: Spremljanje števila pacientov, pri katerih tekom hospitalizacije 
odkrijemo kolonizacijo z ESBL, vendar ob sprejemu ne dosegajo 
kriterijev za presejanje na ESBL 

DOSEŽEN.  Razvidno iz 
kazalnika 3.  
 

Cilj: Kontinuirano izobraževanje zdravstvenega osebja o 
preprečevanju prenosa mikroorganizmov – vsaj enkrat letno  

DOSEŽEN. Evidence o 
izvedenih izobraževanjih 
vodi SOBO. 
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4. NAČRT IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 
 

Kaj CILJ: Z IZVAJANJEM HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIH UKREPOV PREPREČITI 
SEKUNDARNO KOLONIZACIJO PACIENTOV Z ESBL – 0 PRIMEROV 
BOLNIŠNIČNO PRIDOBLJENIH KOLONIZACIJ Z ESBL  
- Letno izobraževanje osebja o načinih prenosa mikrobov in izolacijskih 

postopkih. 
- Spremljanje higienskih ukrepov na oddelkih (izvajanje empiričnih in 

kontaktnih izolacij, izpolnjevanje dokumentacije). 
- Spremljanje odstotka odvzetih nadzornih kužnin. 
- Spremljanje števila prenosov ESBL na paciente tekom hospitalizacije. 

Kdo  SOBO 

Kdaj  Leto 2020 

Merila za  
spremljanje 
ukrepov  

- Kvartalno seznanjanje Komisije za kakovost z rezultati kazalnika (april 2020, 
julij 2020, oktober 2020, januar 2021). 

- Realizacija letnih izobraževanj zdravstvenega osebja o preprečevanju 
prenosa mikroorganizmov.  

- Redni nadzor nad izvajanjem postopkov kontaktne izolacije dvakrat letno 
na posameznem oddelku.  

- Spremljanje rezultatov kazalnika.  
- Odkrivanje vzrokov za nastajanje odklonov (dodatni nadzor nad izvajanjem 

izolacijskih postopkov na oddelku, kjer smo zaznali znotrajbolnišnični 
prenos ESBL).  

 



 

23 
 

 
Neobvezni kazalnik kakovosti 

ŠTEVILO INCIDENTOV, POŠKODB Z OSTRIMI PREDMETI V LETU 2019                                                                      

Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. psih., ZOBO, Andreja Uršič, viš. med. ses., spec., SOBO 

                        
1. POIMENOVANJE KAZALNIKA  

Definicija 
kazalnika in 
povezava s 
kakovostjo 

Ustrezno preprečevanje incidentov (vbodov z ostrimi predmeti) vodi k 
preprečevanju prenosa krvno prenosljivih bolezni na zaposlene, ki so bili 
udeleženi v incidentu. Izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje incidentov 
obsega ustrezno ravnanje z medicinskimi pripomočki (predvsem ostrimi 
predmeti), pravilno nudenje prve pomoči ob incidentu, ustrezno dokumentacijo 
incidentov, nadaljnjo diagnostično obravnavo in spremljanje prenosa 
morebitne okužbe pri udeleženih v incidentu ter izobraževanje zdravstvenega 
osebja o omenjenih ukrepih.  
 
Kazalnik prikazuje:   
- število incidentov (vbodov z ostrimi premeti) v obdobju od 1.1.2019 do 
31.12.2019.  
 
Namen kazalnika je spremljanje števila incidentov tekom izvajanja zdravstvene 
obravnave, in sicer pri vseh zaposlenih, ki lahko prihajajo v stik s pacienti. V 
bolnišnici k incidentom poleg poškodb z ostrimi predmeti štejemo tudi primere 
politja kože ali sluznic s kužnino. 
 
Cilj je zmanjšanje števila oziroma preprečevanje incidentov in ustrezno 
obravnavo udeleženih v incidentu.   

Vir podatkov Evidence incidentov.    
Sprotno spremljanje doslednosti izvajanja navodil v primeru incidenta s strani 
SOBO.  

Metoda dela  Podrobnejša navodila in postopki ob incidentu so opredeljeni v internem 
dokumentu »Navodila in postopki ob incidentu« - SOP 2 10.  
V primeru incidenta je udeleženi zdravstveni delavec dolžen izpolniti obrazca 
»Poročilo o poškodbi delavca z ostrim predmetom ali ob politju s krvjo« (OB 
2/01 10) in »Poročilo o neželenem dogodku – varnostnem zapletu« (OB KV 1 
02) najkasneje 24 ur po incidentu. Obrazca odda SOBO, ki vodi evidence o 
incidentih. 
Spremljamo absolutno število incidentov, ki se v enem letu zgodijo v bolnišnici.  
Zbiranje in obdelava podatkov poteka ročno. Rezultati so prikazani s pomočjo 
uporabniške in aplikacijske opreme Excel in Word. 
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2. REZULTATI KAZALNIKA ZA LETO 2019 IN PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI 
 
2.1 Rezultati kazalnika za leto 2019 
 
Kazalnik 1: Število incidentov v letu 2019 

ŠTEVILO INCIDENTOV SKUPAJ (JANUAR – DECEMBER 2019) 

Število zaposlenih, udeleženih v incidentu 4 

Število  incidentov  4 
Tabela 1: število incidentov v letu 2019 

 
Podatki o vrsti incidenta, v katerih so bili udeleženi zaposleni v letu 2019, so razvidni v tabeli 2. Vsi 

udeleženi zdravstveni delavci so bili obravnavani v skladu s protokolom, pri nobenemu 

zdravstvenemu delavcu ni prišlo do prenosa morebitne okužbe. Primerjava vrste incidentov v 

preteklih letih je razvidna na sliki 1. 

 

Tabela 2: Vrsta incidenta, pri katerih so bili udeleženi zaposleni v letu 2019. 
 
 

2.2 Primerjava rezultatov kazalnika med leti 
 

 

 
Slika 1: Primerjava vrste incidenta po posameznih letih.  
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3. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2019 
 

CILJ: Z izvajanjem preventivnih ukrepov preprečiti incidente tekom 
zdravstvene obravnave bolnikov (0 primerov incidentov) in 
ustrezna obravnava oseb, udeleženih v incidentu   

NI DOSEŽEN. Rezultati 
razvidni v tabeli 1. 
 

Cilj: Obravnava vseh udeleženih v incidentu je bila v skladu z 
načrtovanim protokolom. 

DOSEŽEN. Dokumentacijo 
o obravnavi zaposlenih po 
incidentu hrani SOBO. 

Cilj: Odkrivanje vzrokov za posamezen incident. 
DOSEŽEN. Dokumentacijo 
o obravnavi zaposlenih po 
incidentu hrani SOBO. 

Cilj: Individualno svetovanje zaposlenim, udeleženim v incidentu, 
glede na vrsto incidenta, v katerem so bili udeleženi. 

DOSEŽEN. Dokumentacijo 
o obravnavi zaposlenih po 
incidentu hrani SOBO. 

 
 
4. NAČRT IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 

 
Kaj CILJ: Z IZVAJANJEM PREVENTIVNIH UKREPOV PREPREČITI INCIDENTE TEKOM 

ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE BOLNIKOV (0 PRIMEROV INCIDENTOV) IN 
USTREZNA OBRAVNAVA OSEB, UDELEŽENIH V INCIDENTU  
- Letno izobraževanje osebja o postopkih ob incidentu. 
- Spremljanje števila prijavljenih incidentov. 
- Obravnava udeleženih v incidentu v skladu z načrtovanim protokolom. 
- Individualno svetovanje zaposlenim, udeleženim v incidentu, glede na 

vrsto incidenta, v katerem so bili udeleženi. 

Kdo  SOBO 

Kdaj  Leto 2020 

Merila za  
spremljanje 
ukrepov  

-Kvartalno seznanjanje Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb z rezultati 
kazalnika (april 2020, julij/avgust 2020, oktober 2020, januar 2021). 
-Realizacija letnih izobraževanj zdravstvenega osebja o ukrepih ob incidentu. 
-Spremljanje rezultatov kazalnika. 
-Spremljanje ustreznosti obravnave udeleženih v incidentu. 
-Odkrivanje vzrokov za nastajanje odklonov in odkrivanje dodatnih možnosti 
za izboljšave oziroma preprečevanje incidentov.  
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Neobvezni kazalnik kakovosti 

PORABA RAZKUŽILA ZA ROKE V LETU 2019                                                                      

Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. psih., ZOBO, Andreja Uršič, viš. med. ses., spec., SOBO 

                          
1. POIMENOVANJE KAZALNIKA 

Definicija 
kazalnika in 
povezava s 
kakovostjo 

Ustrezno izvajanje higiene rok vseh udeleženih v zdravstveni dejavnosti je 
osnova za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Znanje o higieni 
rok zaposleni pridobivajo že tekom njihovega osnovnega izobraževanja, v 
bolnišnici pa tudi kontinuirano v sklopu rednih izobraževanj.  Izboljšanje higiene 
rok zaposlenih v bolnišnici vpliva na kakovost zdravstvene obravnave pacientov 
predvsem preko zmanjšanja prenosa hospitalnih okužb na paciente. Poraba 
razkužila za roke (v nadaljevanju »razkužila«) je posredni pokazatelj higiene rok 
zaposlenih v bolnišnici.   
 
Kazalnik 1 prikazuje  
- porabo razkužila v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019. Namen kazalnika je 

spremljanje porabe razkužila v celotni bolnišnici (tako v hospitalni kot 
ambulantni dejavnosti). 

-  
Kazalnik 2 prikazuje 
- delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje o higieni rok v obdobju od 

1.1.2019 do 31.12.2019. Namen kazalnika je spremljanje vključenosti 
različnih deležnikov v zdravstvu v izobraževanja o pomenu higiene rok kot 
temeljnega ukrepa za zagotovitev varnosti bolnikov in zaposlenih. 

 
Cilj kazalnika je izboljšanje zavedanja o pomenu higiene rok vseh deležnikov in 
izboljšanje dostopnosti razkužila tako za zaposlene kot paciente in s tem 
izboljšanje higiene rok.  

Vir podatkov Evidence nabave razkužila.   Evidence udeležbe zaposlenih na izobraževanjih v 
okviru programa Preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.  

Metoda dela Podrobnejša navodila in postopki, vezani na higieno rok, so opredeljeni v 
internem dokumentu »Standard higiene rok« - SOP 5 10.  
Podatke o količini porabljenega razkužila za posamezno leto vodi vodja 
bolnišnične lekarne, ki ga posreduje SOBO in ZOBO v mesecu januarju za 
preteklo leto. Spremljamo absolutni volumen porabljenega razkužila v 
posameznem letu.  
Zbiranje in obdelava podatkov poteka ročno. Rezultati so prikazani s pomočjo 
uporabniške in aplikacijske opreme Excel in Word. 
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2. REZULTATI KAZALNIKA ZA LETO 2019 IN PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI 
 
2.1 Rezultati kazalnika za leto 2019 
 
Kazalnik 1: Količina porabljenega razkužila v letu 2019 
V letu 2019 je skupna količina porabljenega razkužila v celotni bolnišnici znašala 1267 steklenic 
razkužila (volumen steklenice je 500 ml). 

 
Kazalnik 2: Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje o higieni rok v letu 2019 
Podatke o deležu zaposlenih po posameznem profilu v nemedicinskem sektorju spremljamo od leta 
2019 naprej. 

 

PROFIL ZAPOSLENIH 

DELEŽ ZAPOSLENIH, VKLJUČENIH V 
IZOBRAŽEVANJE O HIGIENI ROK  

V LETU 2019  

MEDICINSKI SEKTOR  

Zdravniki 65,2% 

Psihologi 60% 

Diplomirane medicinske sestre/ zdravstveniki* 95,8% 

Srednje medicinske sestre/ tehniki* 94,4% 

Zaposleni v bolniški oskrbi* 84,6% 

Zaposleni v Delovni terapiji* 92,9% 

Zaposleni v Socialni službi 57,1% 

Zaposleni v Medicinsko kemičnem laboratoriju 50% 

Zaposleni v Lekarni 0% 

NEMEDICINSKI SEKTOR  

Zaposleni v Službi za oskrbo s perilom 66,7% 

Zaposleni v Vzdrževalni službi 75% 

Zaposleni  v Splošnem sektorju 11,1% 

Zaposleni v Receptorski službi 0% 

Zaposleni v Zdravstveni administraciji  12,5% 

Zaposlena v Prevozni službi 50% 

Zaposleni v Službi za oskrbo s prehrano 81,2% 

  

MEDICINSKI SEKTOR skupno 85,5% 

NEMEDICINSKI SEKTOR skupno  44,7%  
Tabela 1: odstotek udeležbe na predavanju o obvladovanju bolnišničnih okužb pri zaposlenih po profilih v medicinskem 
sektorju in nemedicinskem sektorju.  
* pri skupnem številu zaposlenih so odštete dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti 
  

 

2.2 Primerjava rezultatov kazalnika med leti 
 
Kazalnik 1: Količina porabljenega razkužila med leti 

Leto 
Število porabljenih steklenic 

razkužila (500 mL) 
Sprememba glede na predhodnje 

leto 

2017 1183 0 

2018 1254 + 6% 

2019 1267 + 1,0 % 
Tabela 2: Količina porabljenega razkužila v posameznem letu 
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3. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2019 
 

Cilj: S spremljanjem porabe razkužila kot posrednim 
pokazateljem higiene rok vplivati na dejavnik tveganja za 
prenos bolnišničnih okužb – povečati porabo razkužila na letni 
ravni za 5 %. 

NI DOSEŽEN. Razvidno iz 
tabele 2. 
 

Cilj: Letno seznanjanje Komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb z rezultati kazalnika (januar 2020). 

DOSEŽEN.  

Cilj: Izvedba izobraževanj o higieni rok za vse profile zaposlenih 
v bolnišnici 

DOSEŽEN. Podrobne evidence 
o posameznih izobraževanjih 
vodi SOBO. 

Cilj: Odstotek udeleženih na izobraževanjih o higieni rok vsaj 75 
% pri posameznem profilu zaposlenih 

NI DOSEŽEN. Razvidno iz 
tabele 1. 

 
 
4. NAČRT IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 

 
Kaj CILJ: Z USTREZNIM IZOBRAŽEVANJEM ZAPOSLENIH O HIGIENI ROK 

PRISPEVATI K IZBOLJŠANJU HIGIENE ROK (S POVEČANJEM PORABE 
RAZKUŽILA ZA 5 % GLEDE NA LETO PREJ KOT POSREDNIM KAZALCEM STOPNJE 
HIGIENE ROK) 
- Letno izobraževanje vseh zaposlenih o higieni rok. 
- Spremljanje porabe razkužila na letni ravni. 

Kdo  SOBO, ZOBO 

Kdaj  Leto 2020 

Merila za  
spremljanje 
ukrepov  

- Letno seznanjanje Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb  z rezultati 
kazalnika (januar 2021). 

- Realizacija letnih izobraževanj vseh zaposlenih o higieni rok. 
- Spremljanje udeležbe zaposlenih na izobraževanjih o higieni rok. 
- Spremljanje rezultatov kazalnika. 
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Neobvezni kazalnik kakovosti 

DELEŽ PACIENTOV V LETU 2019 PRI KATERIH JE BIL IZVEDEN PVU (PVU) S 

PASOVI V POSTELJO/ FOTELJ 

Hvala Nataša, dipl. m. s. 

 

Definicija 

kazalnika 

 

PVU kot prisilno omejevanje gibanja je vsakršna fizična metoda, fizična ali 
mehanična naprava, material ali oprema, ki pacienta imobilizira ali zmanjšuje 
njegovo zmožnost prostega premikanja rok nog, telesa, glave. 
 
Je nujen ukrep, ki se ga uporabi zaradi omogočanja zdravljenja osebe ali zaradi 
odprave oziroma obvladovanja nevarnega vedenja osebe, kadar je ogroženo njeno 
življenje ali življenje drugih, huje ogroženo njeno zdravje ali zdravje drugih ali z 
njim povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim in ogrožanja ni mogoče 
preprečiti z drugimi blažjimi ukrepi. PVU se uporablja v oddelkih pod posebnim 
nadzorom in varovanih oddelkih. Uporabi se ga le izjemoma in lahko traja le toliko 
časa, kolikor je nujno potrebno glede na razlog njegove uvedbe, pri čemer PVU 
telesnega oviranja s pasovi ne sme trajati več kot štiri ure, po preteku tega obdobja 
zdravnik preveri utemeljenost ponovne uvedbe PVU (Uradni list RS, 2009). 
 
V bolnišnici uporabljamo dve vrsti posebnih varovalnih ukrepov: 
- poseben varovalni ukrep s »Segufix« pasovi v posteljo in 
- poseben varovalni ukrep  s trebušnim pasom s perinealnim delom v fotelj. 

Povezava s 

kakovostjo 

 

Pri zagotavljanju varnosti z izvajanjem posebnih varovalnih ukrepov je pomembna 
pravilna izvedba PVU in dosledna uporaba smernic. Izvedba PVU je zahtevna 
strokovna naloga za celoten terapevtski tim - vsak, ki izvaja posebne varovalne 
ukrepe, potrebuje redna usposabljanja. Zavedati se mora svoje moralne, etične in 
pravne odgovornosti. 
 
Vsaka uporaba PVU mora temeljiti na tehtanju oz. individualni oceni za uporabo PVU  
in na ponovni oceni potreb po uporabi PVU. Osebje mora biti educirano, za 
prepoznavanje dejavnikov tveganja in zgodnjih znakov nasilnega vedenja ter za 
primerno ukrepanje v smislu deeskalacije (umirjanje konflikta) in izogibanja večanju 
nasilnega odzivanja v vedenju  konkretne osebe. Prav tako mora biti osebje 
sposobno primerno reagirati na izsiljevanje in odkrite grožnje z nasiljem. Osebje ne 
sme vstopati v konflikte, ampak mora konfliktne situacije pomirjati in razreševati.  
 
Kazalnik določa vloge in odgovornost zdravstvenega osebja tako glede presoje 
upravičenosti ukrepa, njegove primerne in varne izvedbe kot tudi glede 
dokumentiranja posameznega primera. Ob tem, ko je v njem še posebej poudarjeno 
načelo restriktivnosti, je izrazito naravnan v varovanje pacienta samega, drugih 
pacientov in osebja pred možnimi tveganji, zapleti in drugimi škodljivimi 
posledicami, ki so nam znane iz lastnih izkušenj in izkušenj iz drugih psihiatričnih 
bolnišnic. V primeru doslednega upoštevanja priporočil in usmeritev, ki jih vsebuje 
kazalnik, se lahko v največji možni meri doseže želeno raven spoštovanja 
pacientovega dostojanstva in pravic, ki jih ima v času, ko je zaradi svojega 
bolezenskega stanja, terapevtskih in varnostnih razlogov podvržen kočljivemu in 
zelo zahtevnemu ukrepu telesne omejitve. 
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Novak Grubič V, Pišlajr M, Čelofiga A (2018). Priporočila in smernice za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v 
psihiatriji. V: Novak Grubič V, Bon J, Novak Šarotar B, ur. Viceversa: slovenske psihiatrične publikacije: priročniki. 
Nova dopolnjena izdaja. Ljubljana: Združenje psihiatrov Slovenije.  

Vir podatkov 

 

Evidenca izvajanja PVU  
- na obrazcu »Evidenca uporabe posebnega varovalnega ukrepa (PVU) telesnega 

oviranja s pasovi »Segufix«in 
- na obrazcu »Evidenca uporabe posebnega varovalnega ukrepa (PVU) s trebušnim 

pasom s perinealnim delom«. 

 

 

Števec 

 

Število pacientov pri katerih je bil izveden PVU x 100  
- Število pacientov pri katerih je bil tekom obravnave izvajan PVU s pasovi 

»Segufix« v posteljo 
- Število pacientov, pri katerih je bil tekom obravnave izvajan PVU s trebušnim 

pasom s perinealnim delom v fotelj 

Imenovalec Število vseh sprejetih pacientov (izključeni so sprejemi na dnevno hospitalizacijo) v 
bolnišnico v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.12. 2019 

 

METODE DELA  
Empirični podatki za analizo so pridobljeni s pomočjo  dveh obrazcev: 
1. »Evidenca uporabe posebnega varovalnega ukrepa (PVU) telesnega oviranja s pasovi »Segufix«« 
2. »Evidenca uporabe posebnega varovalnega ukrepa (PVU) s trebušnim pasom s perinealnim delom« 

(fotelj) 
 
Pridobljeni podatki so se zbirali ob koncu leta. Štelo se je: 
- število sprejetih pacientov v Psihiatrično bolnišnico Idrija v obdobju od 1.1. 2019 do 31.12. 2019; 
- število pacientov v bolnišnici, pri katerih je bil v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 izveden PVU 

s pasovi »Segufix« na posteljo; 
- število vseh oviranj s pasovi »Segufix« na posteljo v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; 
- število pacientov v bolnišnici, pri katerih je bil v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 izveden PVU 

s perinealnim pasom v fotelj. 
- število vseh oviranj s trebušnim pasom s perinealnim delom v fotelj v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 

12. 2019 
 
Pri obeh kazalnikih se spremlja število izvedenih PVU-jev po oddelkih in število izvedenih PVU-jev po 
mesecih. Pri analizi podatkov se spremlja in ugotavlja najpogostejši, po dokumentaciji naveden, razlog 
za izvedbo PVU. Narejena je primerjava s prejšnjimi leti. 
 
Kazalnik 1: Delež  oviranih pacientov v posteljo s »Segufix« pasovi 

 SKUPAJ JANUAR – DECEMBER 2019 

Števec 114 

Imenovalec 1516 

DELEŽ                  7, 5 (2018 - 6, 41; 2017 - 7,05)  

 

Kazalnik 2: Delež oviranih pacientov v fotelj s trebušnim pasom z perinealnim delom 

 SKUPAJ JANUAR – DECEMBER 2019 

Števec 133 

Imenovalec 1516 

DELEŽ            8, 8  (2018 -  9, 42; 2017 - 10, 23) 

 

 Analiza podatkov kaže, da je bilo, od vseh v bolnišnico sprejetih pacientov, v letu 2019 fizično 
omejevanih v posteljo 114 (l. 2018 – 100, l. 2017 - 118) pacientov, v fotelj pa 133 (l. 2018 – 147, l. 
2017 - 160) pacientov: 
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- na L2 oddelku  v letu 2019  fizično omejevanih v posteljo 10 (2018 - 9, 2017 - 12) pacientov, v fotelj 
pa 73 (2018 – 84, 2017 - 82) pacientov; 

- na L3 oddelku  v letu 2019  fizično omejevanih v posteljo 19 (2018 - 11, 2017 - lani 31) pacientov, v 
fotelj pa 50 (2018 – 57, 2017 - 71) pacientov; 

- na S2 oddelku v letu 2019  fizično omejevanih v posteljo 34 (2018 - 31, 2017 -  24) pacientk,  v fotelj 
pa 4 (2018 – 4, 2017 - 6) pacientke; 

- na S3 oddelku  v letu 2019  fizično omejevanih v posteljo 52 (2018 - 49, 2017 - 50)  pacientov, v 
fotelj pa 8 (2018 – 2, 2017 -  6) pacienta.  

- *Na  S4 in L1 oddelku se posebni varovalni ukrep ne izvaja.  
 
Tabela 1: Število oviranih pacientov in število vseh fizičnih oviranj glede na oddelek, način oviranja in mesec v letu 2019 
(legenda: P – postelja, F – fotelj) 

 ŠTEVILO PACIENTOV ŠTEVILO OVIRANJ 

L2 L3 S3 S2 L2 L3 S3 S2 

 P F P F P F P F P F P F P F P F 

JANUAR 3 14 4 5 7 3 3 1 25 582 43 76 17 21 3 5 

FEBRUAR 3 11 4 8 5 0 3 1 12 310 35 125 6 0 3 1 

MAREC 1 15 1 6 4 1 6 2 1 542 9 108 5 5 9 4 

APRIL 4 13 3 10 3 0 2 1 7 590 6 118 8 0 2 1 

MAJ 1 13 1 5 6 0 3 0 5 410 2 77 7 0 3 0 

JUNIJ 0 5 3 8 7 0 7 0 0 373 11 146 11 0 11 0 

JULIJ 0 9 1 10 9 0 1 0 0 400 6 152 15 0 2 0 

AVGUST 1 12 0 7 6 1 3 0 2 440 0 89 16 1 3 0 

SEPTEMBER 0 7 1 3 3 1 0 0 0 176 6 55 3 6 0 0 

OKTOBER 2 9 2 8 7 1 3 0 4 210 37 126 10 1 4 0 

NOVEMBER 0 10 4 10 3 1 2 0 0 240 20 143 7 7 2 0 

DECEMBER 1 6 5 8 4 1 1 1 1 551 27 163 31 14 1 1 

 
Glede na število vseh izvedenih PVU (tabela 2) tudi v letošnjem letu izstopata Splošno psihiatrični 
oddelek z največjim številom izvedenih omejevanj v posteljo in Gerontopsihiatrični oddelek z največjim 
številom izvedenih omejevanj v fotelj. 
 
Tabela 2: Število vseh izvedenih posebnih varovalnih ukrepov, glede na oddelek 

  PVU V POSTELJO 

Leto 2019 (2018, 2017) 

PVU V FOTELJ 

Leto 2019 (2018, 2017) 

L2 ODDELEK 57 (14, 33) 4824 (5908, 4533) 

L3 ODDELEK 202 (92, 276) 1378 (1561, 2544) 

S3 ODDELEK 136 (74, 94) 55 (10, 74) 

S2 ODDELEK 43 (70, 76) 12 (37, 31) 

SKUPAJ 438 (250, 479) 6269 (7516, 7182) 
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Med najpogostejšimi razlogi za izvedbo PVU je navedeno odpravljanje in obvladovanje nevarnega 
vedenja ter nezmožnost obvladovanja lastnega vedenja zaradi bolezni ali stanja (PVU v posteljo) ter 
zagotavljanje varnosti pred padci (PVU v fotelj).  

 
Primerjava in analiza podatkov med leti pokaže 
(tabela 3), za leto 2019, zvišanje deleža pacientov 
pri katerih je uporabljen posebni varovalni ukrep 
v posteljo in znižanje deleža pacientov pri katerih 
je uporabljen posebni varovalni ukrep v fotelj. 
 

 

SEGUFIX PAS 
LETO 

PERINEALNI PAS 

Št. 
pacientov 

Delež Delež 
Št. 

pacientov 

106 6,69 2015 8,77 139 

120 7,36 2016 9,57 156 

118 7,54 2017 10,23 160 

100 6,41 2018 9,42 147 

114 7,5 2019 8,8 133 

Tabela 3: Delež pacientov pri katerih je uporabljen PVU – primerjava med 
leti 2015 - 2019 

 
Poudariti gre, da je iz dokumentacije (ob spremljanju in analizi kazalnika) razvidno, da negovalno osebje 
posebni varovalni ukrep za zagotavljanje varnosti pred padci uporablja zgolj in samo v primerih, ko so 
vse ostale intervencije izčrpane oziroma v skrajnih primerih. Visoko število izvajanj je povezano s 
pogostimi prekinitvami posebnega varovalnega ukrepa na račun drugih intervencij zdravstvene nege 
in/ ali stalne prisotnosti negovalnega osebja. 
 
REALIZACIJA CILJEV IN NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI 

Pri obravnavi pacientov z agresivnim vedenjem so pomembne tako 
določene spretnosti kot tudi določeni vedenjski pristopi 
zdravstvenih delavcev. Z njimi se lahko učinkovito zmanjša število 
fizičnega oviranja.  

DELNO DOSEŽENO. Rezultati razvidni 
iz tabele 3.  

Dokumentiranje posebnega varovalnega ukrepa se izvaja skladno z 
zakonskimi zahtevami. Ohraniti kontinuirano izvajanje nadzora nad 
dokumentiranjem. 

DOSEŽENO. Nadzori nad 
dokumentiranjem so se izvajali 
kvartalno s strani Delovne skupine za 
PVU. Na podlagi ugotovitev se je 
izpeljevalo korektivne ukrepe.  
Ostali postopki so se izvajali skladno s 
klinično potjo. Postopki obveščanja 
svojcev so  redno potekali. 

Izpeljati redno letno teoretično in praktično usposabljanje ter 
preverjanja znanja o protokolih, smernicah in navodilih o izvajanju, 
dokumentiranju in nadzorovanju PVU ter o tehnikah deeskalacije 
pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi do konca leta 2019. 

DELNO DOSEŽENO. Izobraževanje s 
preverjanjem znanja je bilo izvedeno. 
V leto 2020 so se prenesle vsebine s 
področja komunikacije -  tehnike 
deeskalacije (zaprosilo izvajalca).   

Iskati in prepoznavati rešitve za zmanjšanje števila oviranj pri 
starejših pacientih z demenco v okviru kolegija ZN.  

NI DOSEŽENO. 

Ohraniti kontinuirano spremljanje obsega uporabe posebnih 
varovalnih ukrepov  

DOSEŽENO. Spremljanje obsega 
uporabe je potekalo kvartalno, o 
rezultatih se je redno poročalo.  
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NAČRT ZA IZBOLJŠAVE 

Kaj Cilj: Pri obravnavi pacientov z agresivnim vedenjem so pomembne tako določene 
spretnosti kot tudi določeni vedenjski pristopi zdravstvenih delavcev. Z njimi se lahko 
učinkovito zmanjša število fizičnega oviranja.  
Cilj: Dokumentiranje posebnega varovalnega ukrepa se izvaja skladno z zakonskimi 
zahtevami. 
- Izpeljati redno letno teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanja znanja o 

protokolih, smernicah in navodilih o izvajanju, dokumentiranju in nadzorovanju PVU 
ter o tehnikah deeskalacije pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi do konca leta 
2020. 

- Iskati in prepoznavati rešitve za zmanjšanje števila oviranj pri starejših pacientih z 
demenco v okviru kolegija ZN.  

- Ohraniti kontinuirano izvajanje nadzora nad dokumentiranjem. 
- Ohraniti kontinuirano spremljanje obsega uporabe posebnih varovalnih ukrepov. 

Kdo Zdravstveno negovalno osebje: DR; DMS; TZN. Delovna skupina za PVU. Nosilka 
kazalnika kakovosti.  

Kdaj Do konca leta 2020 

Merila za 
spremljanje 
ukrepov 

Spremljanje števila pacientov pri katerih se je izvajalo PVU in število vseh izvedenih PVU-
jev (kvartalno poročanje na kolegiju ZN). Rezultati nadzorov nad dokumentiranjem 
posebnega varovalnega ukrepa. 
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Neobvezni kazalnik kakovosti 

SPREMLJANJE IN ANALIZA NEŽELENIH DOGODKOV/ VARNOSTNIH ZAPLETOV 

ZA LETO 2019 
Nataša Hvala, dipl. m. s. 

 
Definicija  Neželen dohodek v zdravstveni negi je vsak dogodek, ki se zgodi v delovnem procesu in 

pomeni motnjo v učinkovitosti ali nezgodo in ima za posledico prizadetost zaposlenih, 
sodelavcev, pacientov ali okolja (Molan, 2002 v Čuk, 2008*). Varnostni zaplet pri pacientu 
je nenameren ali nepričakovan dogodek, ki je ali bi lahko povzročil pacientu škodo ob 
prejemanju zdravstvene oskrbe in ne nastane zaradi narave pacientove bolezni (Robida, 
2006, v Čuk, 2008*). 

Povezava s 
kakovostjo 

Z opisom dogajanja – kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, kdo je bil udeležen, kakšne so 
posledice in kakšne intervencije so bile izvedene, so podani ključni atributi za izboljšanje 
učinkovitosti procesov in varnosti pacientov ter izvajalcev.  
Poročanje, spremljanje in analiza neželenih dogodkov opozori na nepravilnosti/ 
pomanjkljivosti sistema in jih je potrebno odpraviti.  Omogoča učenje ter iskanje novih 
možnosti za izboljšave.   

Vir podatkov Sprotno spremljanje in analiza obrazcev Poročilo o neželenem dogodku/ varnostnem 
zapletu (Čuk, 2008*).  
 
*Čuk V (2008). Zasnova obvladovanja neželenih dogodkov v procesu zdravstvene obravnave v psihiatričnih 
bolnišnicah (magistrsko delo). Maribor: Univerza za organizacijske vede, Management kakovosti.  

 
2 METODE DELA 
Podatki za letno analizo so pridobljeni s pomočjo dveh obrazcev: Poročila o neželenem dogodku/ 
varnostnem zapletu in Lestvice SOAS – R, ki ju je osebje izpolnilo ob pojavu neželenega dogodka/ 
varnostnega zapleta in oddalo glavni medicinski sestri bolnišnice. Analiza in obravnava dogodkov je 
stalna, kvartalno se je vrsto in število dogodkov po posameznih bolniških oddelkih  predstavilo tudi na 
kolegiju zdravstvene nege. 
 
Neželene dogodke/ varnostne zaplete osebje dokumentira na predpisan obrazec, kvartalna in letna 
analiza podatkov poteka ročno in s pomočjo programa Excel. 
 
Pomembni podatki za predstavitev in interpretacijo podatkov:   
1. Iz analize so izključeni kazalniki Padci v bolnišničnem okolju in Razjeda zaradi pritiska nastala v 
bolnišničnem okolju ter kazalniki Mrsa in Število incidentov (poškodb z ostrimi predmeti). Predstavljeni 
so kot samostojna poglavja.  
2. Pri analizi neželenih dogodkov/ varnostnih zapletov velja poudariti, da analiza zajema vse neželene 
dogodke, torej tudi tiste, ki so pomenili odstopanje/ motnjo v delovnem procesu.   
3. Obrazec Poročilo o neželenem dogodku/ varnostnem zapletu je bil razvit posebej za sistem 
spremljanja in poročanja o neželenih dogodkih v zdravstveni negi (Čuk, 2008). Vsebuje 10 postavk: 
organizacijska enota, datum, povzročitelj neželenega dogodka, mesto dogodka, vrsta neželenega 
dogodka, posledice neželenega dogodka, intervencije in ukrepi ob neželenem dogodku, ocena porekla 
vzrokov neželenega dogodka. Vsebuje še možnost kratkega opisa dogodka in navodilo za izpolnjevanje 
obrazca.   
4. V marcu 2018 je bolnišnica pristopila k projektu/ raziskavi »Učinkovitost uporabe verbalnih in 
neverbalnih metod deeskalacije na zmanjšanje agresivnega vedenja in uporabe posebnih varovalnih 
ukrepov«, ki je v ustaljen način beleženja neželenih dogodkov vnesla nov obrazec tj. Lestvico SOAS –R 
(Lestvica za oceno agresivnega vedenja). Lestvica vsebuje 5 postavk: provokacijo; sredstva, ki jih je 
pacient uporabil; usmerjenost agresije, posledice za žrtev; ukrepi za preprečevanje agresije. Osebje je 
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bilo z namenom raziskave in izpolnjevanjem Lestvice seznanjeno s strani vodij projekta. Pri analizi 
podatkov o neželenih dogodkih/ varnostnih zapletih povezanih z agresivnim vedenjem sta bila 
upoštevana oba obrazca.  
5. V okviru kolegija zdravstvene nege je potekala redna predstavitev števila in vrste neželenih 
dogodkov ter stalni pogovoru o pomenu varnostne kulture.  
 
3 UGOTOVITVE  

3.1 Število in vrsta neželenih dogodkov/ varnostnih zapletov 
Evidentiranih je bilo 79 dogodkov vezanih na različne oblike nasilnega vedenja usmerjenega v 
sopaciente, vase, v izvajalce in/ ali inventar.  
 
Evidentirani so bili 4. pobegi in/ ali poskusov pobegov z varovanih oddelkov, 3. pobegi iz prostega 
izhoda ter 7. samovoljnih zapustitev odprtih oddelkov, 1. poskus samomora.  

Med neželenimi dogodki/ varnostnimi zapleti je bilo zavedeno nedovoljeno uživanje in/ ali 
posedovanje alkohola/ psihoaktivnih substanc/ zdravil (18), zaužitje nevarnih snovi (2). Evidentirane 
in obravnavane sta bili dve nedovoljeni uporabi mobilnega telefona s strani pacienta ter nezmožnost 
obvladovanja lastnega vedenja s poškodovanjem inventarja (1). 

Evidentiranih je bilo 14 neželenih dogodkov vezanih na zaznane poškodbe kože in/ ali telesa. 
Drugi neželeni dogodki, ki so bili evidentirani, se nanašajo na neustrezno komunikacijo in 
odnos med različnimi (zunanjimi in notranjimi) deležniki v delovnem ali strokovnem okolju (5); 
primer nepričakovane smrti (1); prijavo verbalne agresije s strani svojca (1); odtujitev zdravil 
(2). Prijavljen je primer izvajanja prve pomoči svojcu pacienta (1); najdba pripomočkov za 
injiciranje v okolici bolnišnice (2); neustrezen vonj živila (1); pritožbe pacientk (1). 

V letu 2019 se je evidentiralo 43 neželenih dogodkov na področju procesa ravnanja z zdravili; 
izgubo pacientove lastnine (1); napako v (drugih) strokovnih postopkih (1). 

3.2 Čas nastanka neželenih dogodkov glede na mesec, dan v tednu, delovno izmeno* 
Glede na čas nastanka evidentiranih neželenih dogodkov izstopa mesec april (15), ki mu sledita 

meseca januar in junij (14). Sledijo februar (12), marec (12) in julij (12) ter maj (9) in november 

(8). Manjše število dogodkov je bilo evidentiranih avgusta (7), decembra (6), oktobra (5) in 

septembra (4).  

Najpogosteje so nastali ob torkih (21), ponedeljkih in sredah (20) ter četrtkih (17) in petkih 

(16).  V soboto je bilo prijavljenih dvanajst neželenih dogodkov, v nedeljo deset. Glede na 

izmeno so nastali dopoldne (54) in popoldne (49), manj pa v nočnem času (7). 

*Pri analizi so izvzeti neželeni dogodki s področja agresivnega vedenja (Lestvica SOAS-R). 

3.3 Mesto nastanka in povzročitelj nastanka neželenega dogodka/ varnostnega zapleta  
Največ neželenih dogodkov je bilo spremljanih/ zabeleženih na Sprejemnem moškem oddelku 
(S3). Sledi Sprejemni ženski oddelek (S2), Oddelek za zdravljenje odvisnosti (L1) in Splošni 
moški oddelek (L3). V okviru sprejemne ambulante/ dežurne službe je bilo zaznanih in 
prijavljenih 10 neželenih dogodkov, na Gerontopsihiatričnem oddelku (L2) 8 neželenih 
dogodkov, na Psihoterapevtskem oddelku (S4) se je evidentiralo štiri dogodke. Dva neželena 
dogodka sta nastala in bila prijavljena na drugih lokacijah bolnišnice. V večji meri so povzročeni 
s strani pacienta in/ ali so bili povezani z drugimi dejavniki.  
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4 REALIZACIJA CILJEV 

Kvartalno poročanje o pojavu in vrsti neželenih dogodkov po posameznih 
bolniških oddelkih.  

dosežen 
 

Spremljanje in analizo Poročil o neželenih dogodkih nadgraditi z informacijsko 
podporo ter jo poglobiti v smislu iskanja vzrokov za nastanek  

delno dosežen* 
 

Izvedba izobraževanja s področja Ravnanju z zdravili. dosežen 

Spodbujanje kulture varnosti (poročanje o neželenih dogodkih), krepitev 
PDCA kroga nenehnih izboljšav na nivoju oddelkov/ timov in na sistemski 
ravni 

delno dosežen** 

 
* Nedosežena je informacijska podpora pri spremljanju neželenih dogodkov. Dosežen je cilj 
podrobnejših analiz posameznih odklonov. 
 
** Cilj je delno dosežen. Med dejavniki, ki vplivajo na doseganje tega cilja, sodi neprestano vlaganje in/ 
ali posredovanje znanja zaposlenim prav s področja zagotavljanja in izboljševanja kakovosti in varnosti. 
Vzpostavljena je bila občutljivost do zaznavanja in poročanja o vseh neželenih dogodkih/ varnostnih 
zapletih v zdravstveni negi, še vedno pa se ni vzpostavil kritičen odnos/ samoevalvacija do rezultatov 
ter uvajanje izboljšav v lastno prakso znotraj samih bolniških oddelkov in/ ali na sistemski ravni. 
 

5 NAČRT ZA IZBOLJŠAVE 

Kaj - Ohraniti kvartalno poročanje o pojavu in vrsti neželenih dogodkov po posameznih 
bolniških oddelkih.  

- Spremljanje in analizo Poročil o neželenih dogodkih nadgraditi z informacijsko podporo 
ter jo poglobiti v smislu iskanja vzrokov za nastanek. Izpeljava izobraževanja na temo 
prepoznavanja in obvladovanja tveganj. 

- Podrobneje analizirati neželene dogodke/ varnostne zaplete na področju zdravil. 
Izvedba notranjega usposabljanja s področja obvladovanja tveganj pri ravnanju z 
zdravili.  

- Izvajati aktivnosti za dvig kulture varnosti (poročanje o neželenih dogodkih), krepitve 
PDCA kroga nenehnih izboljšav na nivoju oddelkov/ timov in na sistemski ravni. 

Kdo Kolegij Službe zdravstvene nege, Komisija za kakovost, Odbor za kakovost 

Kdaj do decembra 2020 

Merila za 
spremljanje 
ukrepov 

Sprotna analiza neželenih dogodkov, spremljanje izpeljanih korektivnih ukrepov in njihove 
uspešnosti, obravnava na kolegijih in sestankih negovalni/ zdravstveno negovalnih 
sestankih in sestankih Komisije/ Odbora 
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Neobvezni kazalnik kakovosti  

ČAKANJE NA ODPUST: DNEVI, KO BOLNIKI, KI SO KONČALI ZDRAVLJENJE V 

AKUTNI BOLNIŠNICI, ČAKAJO NA ODPUST (LETO 2019)                                                                   
Bojan Krivec, univ. dipl. soc. del. 

Definicija 
 

Število dni od dneva, določenega za odpust, do dejanskega odpusta. Dan, določen za 
odpust, je dan, ko zdravnik ali zdravstveni tim določi, da bolnik (pacient) ne potrebuje 
več akutne obravnave in je to zapisano v pacientovo dokumentacijo (začetek čakanja). 

Povezava s kakovostjo 
 

Pomembno je načrtovanje odpusta že ob samem sprejemu pacienta oz. kmalu po 
njem ter čim boljše sodelovanje s svojci in drugimi ustanovami na terenu, kar 
zmanjšuje število dni, ko pacient po nepotrebnem čaka na odpust. 
 
Pogosto se ob sprejemu ali pa kmalu po začetku obravnave pokaže potreba po 
urejanju domskega varstva, stanovanjske skupnosti oz. kašne druge oblike, za 
pacienta primerne institucionalne oblike bivanja. Nemalokrat pa trenutne domače 
razmere preprosto ne dopuščajo, da bi se oseba vrnila domov (vsaj dokler se razmere 
ne uredijo). Večkrat pa se zgodi, da od zaključenega zdravljenja pa do dejanske 
namestitve v določeno ustanovo mine kar nekaj časa. Navodilo Ministrstva za zdravje 
in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pravi, da pacient ne more biti 
odpuščen, v kolikor mu dane razmere ne dopuščajo dostojnega življenja. Tako ostane 
v bolnišnici, kjer zdravstveni tim zanj, skupaj z zunanjimi ustanovami, išče 
najprimernejšo rešitev. 

Vir podatkov 
 

V administrativni službi smo dobili podatke o tem, koliko je bilo v letu vseh sprejemov 
v  PBI ter koliko na posamezne oddelke. Prav tako se tam vodi evidenca o tem, koliko 
je bilo zaključenih akutnih obravnav, pacienti pa še vedno čakajo na odpust. Podatke 
službi posreduje oddelčni zdravnik. 

Izračun kazalnika 
(števec/ imenovalec) 

Število čakalnih dni       
= 

Povprečno število 
dni na bolnika Število bolnikov, ki čakajo na odpust  

 

 

REZULTATI  
 

V letu 2019 je bilo v Psihiatrično bolnišnico Idrija sprejetih 1704 pacientov, od tega je podaljšano 

zdravljenje potrebovalo 77 pacientov, to je 4,52%. Podrobnejše stanje po posameznih oddelkih je 

prikazano v tabeli 1. V letu 2019 je bila povprečna čakalna doba za dejanski odpust po zaključeni akutni 

obravnavi 38,8 dni. Prikaz po posameznih oddelkih je razviden iz tabele 2.  

V primerjavi z letom 2018 se je čakalna doba za dejanski odpust zmanjšala (leto 2019 - 38,8 dni, leto 

2018 - 50,6 dni).V PBI je v letu 2019 razpon števila čakalnih dni od 3 do 243 dni. Razpon po posameznih 

oddelkih je razviden iz slike 1. 

 
Tabela 3: Število podaljšanih hospitalizacij po posameznih oddelkih PBI 

 
Št. sprejemov v 

letu 2019 

Št. 
podaljšanih 
zdravljenj 

% podaljšanih 
zdravljenje glede na št. 
sprejemov v letu 2019 

Oddelek za zdravljenje odvisnosti (L1) 161 0 0 

Gerontopsihiatrični oddelek (L2) 166 22 13,2 

Splošni psihiatrični oddelek (L3) 176 49 27,8 

Ženski sprejemni oddelek (S2) 538 3 0,56 

Moški sprejemni oddelek (S3) 497 3 0,6 

Psihoterapevtski oddelek (S4) 166 0 0 

SKUPAJ 1704 77 4,52 
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Tabela 2: Povprečno število dni od zaključene akutne obravnave do dejanskega odpusta (skupno in po posameznih 
oddelkih) 

 
 

Št. 
pacientov 

Skupno št. dni 
podal. 

hospitalizacije 

Povprečno št. dni 
 na oddelek (v dneh) 

Oddelek za zdravljenje odvisnosti 0 0 0 

Gerontopsihiatrični oddelek 22 615 27,9 

Splošni psihiatrični oddelek  49 2315 47,2 

Ženski sprejemni oddelek 3 21 7 

Moški sprejemni oddelek  3 41 13,7 

Psihoterapevtski oddelek 0 0 0 

SKUPAJ 77 2992 38,8 

 

 
Slika 1: Razpon števila dni čakalne dobe od zaključene akutne obravnave do dejanskega odpusta 
 

 

NAČRT ZA IZBOLJŠAVE 

 

Kaj 
 
 
 
 

- Posebni obrazci za spremljanje ukrepov po zaključenem akutnem zdravljenju 
- Ugotavljanje dejanskega socialnega statusa oz. razmer pacientov ter 

načrtovanje takoj ob prejemu oz. ob začetku zdravljenja 
- Še intenzivnejše vključevanje svojcev in vseh pristojnih služb na terenu (CSD, 

stanovanjske skupnosti, DU, mat. domovi,...) 
- Priprava pacienta na odhod iz bolnišnice 

Kdo 
 

Oddelčni timi, socialna služba PBI, svojci, pristojne službe zunaj PBI. 

Kdaj Tekom celega leta. 

Merila za spremljanje 
ukrepov 

Sprotno, zelo natančno beleženje vseh pacientov, ki čakajo na odpust po zaključeni 
akutni obravnavi (za celotno bolnišnico in po posameznih oddelkih). 

Poročilo o izvedenih 
ukrepih 

Redno poročanje na sestankih Komisije za kakovost ter dvakrat letno priprava 
poročila oz. kazalnika kakovosti (ob polletju in ob zaključku leta). 
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Neobvezni kazalnik kakovosti 

KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2019 
Skok Murovec Ivana, dipl. dietetik, Nataša Hvala, dipl. m. s., Alenka Tušar, univ. inž. el. 

 

1. POIMENOVANJE KAZALNIKA 

Definicija 
kazalnika in 
povezava s 
kakovostjo 

Prehrana v bolnišnici predstavlja neločljivi del zdravljenja. Prilagojena mora biti specifičnim 
potrebam pacienta, hkrati pa mora biti tudi kakovostna in uravnotežena.  
 
V  osnovi  je  prehrana  pacientov zdrava varovalna  prehrana. Zaradi (akutne ali kronične) 
bolezni in jemanja zdravil ter, posledično, spremenjene prebave in presnove potrebujejo 
pacienti prilagojeno prehrano (klinična prehrana) ali dieto (Radivo, 2011*). Pri pacientu pri 
katerem obstaja tveganje za pojav slabe prehranjenosti ali je že slabo prehranjen, 
predstavlja individualna prehranska obravnava integralni del zdravljenja (Ovsen, 2001 v 
Mlakar Mastnak, Rotovnik Kozjek 2005*). 
 
Dobra prehranska podpora in oseba, ki zagotavlja individualne pacientove prehranske 
potrebe, pomembno vpliva na izid zdravljenja, pomembnega indikatorja kvalitete 
zdravstvene oskrbe hospitaliziranih pacientov. Pravica slehernega pacienta je, da ima v 
obdobju hospitalizacije zagotovljene prehranske potrebe (Ovsen, 2001 v Mlakar Mastnak, 
Rotovnik Kozjek 2005). 
Zadovoljstvo s prehrano, dietno prehrano, kvaliteto hrane in zadovoljstvo pacientov z 
zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na prehrano, predstavljajo eno izmed meril kakovosti v 
določeni zdravstveni organizaciji.    
*Radivo, M. Prehrana in dietetika,  4. del  (El. knjiga). Kranj : Konzorcij šolskih centrov, 2011. 
Mlakar Mastnak D, Rotovnik Kozjek N. Identifikacija bolnikov s prehranskimi težavami – vloga medicinske sestre, 
32. strokovni seminar Sekcije medicinskih sester v onkologiji, Rogla, 29.-30.9.2005; 47-57 

Vir podatkov Izpolnjeni anketni vprašalniki Zadovoljstvo s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Pacienti 
vprašalnik prostovoljno izpolnijo ob odpustu iz bolnišnice. Zagotovljena je anonimnost.  

Metoda dela Anketni vprašalnik, poleg demografskih podatkov in zastavljenega vprašanja o vrsti dietne 
prehrane, ki jo je posameznik v času hospitalizacije prejemal, vsebuje osem postavljenih 
trditev: čas obrokov, izbor živil, kakovost pripravljene hrane, postopek razdeljevanja 
obrokov, odnos zaposlenih pri razdeljevanju obrokov, informacije o jedilniku, higiena 
jedilnice ter higiena opreme in prostora. Stopnja zadovoljstva navedenih trditev je merjena 
s 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega tipa (1- sploh nisem zadovoljen; 5 – v celoti 
sem zadovoljen).  V zadnjem delu anketnega vprašalnika sta dodani še odprti vprašanji za 
mnenje, pripombe, pohvale.  
 

Podatki so bili obdelani v programu Excel, izdelani so bili grafi. 

 

2. REZULTATI KAZALNIKA ZA LETO 2019 IN PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI 

2.1 Rezultati kazalnika za leto 2019 

V letu 2019 je bilo izpolnjenih 532 anketnih vprašalnikov. Za statistično obdelavo zadovoljivo 

izpolnjenih je bilo 524 anket, kar predstavlja 30,7 delež odpuščenih pacientov.   

Anketni vprašalnik so izpolnjevali pacienti na vseh bolniških oddelkih (slika 1). Med anketiranci, ki so 

odgovorili na vprašanja iz sklopa demografskih podatkov, je bilo več moških (336) kot žensk (174). 

Največ anketirancev je bilo v starostni skupini od 46 do 55 let (slika 2). Anketirani so imeli srednješolsko 
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izobrazbo (183), poklicno (127), osnovnošolsko (120) in, v najmanjšem številu, višje šolsko in več (85). 

Čas hospitalizacije anketirancev je razviden iz slike 3. 

 
Slika 7: Število anketirancev po posameznih oddelkih 

 
Slika 8: Starostna struktura anketirancev 

 
Slika 9: Čas hospitalizacije anketirancev v tednih  
(T – teden) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dietno prehrano je prejemalo 177 anketirancev. Največ anketirancev je odgovorilo, da je prejemalo 

dieto »drugo« (slika 4), ki, poleg osnovnih diet, označuje vse ostale medicinsko indicirane diete kot so 

diete proti raznim alergijam in/ ali upošteva želje pacienta (npr. vegetarijanska). 

 
Slika 10: Dietna prehrana – delež posameznih diet  
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Stopnja zadovoljstva s posameznimi kriteriji je razvidna iz tabele 1. Najnižjo, vendar še vedno zelo 
visoko, povprečno oceno dosegata kriterija Izbor živil in Kakovost pripravljene hrane. Podrobneje sta 
kriterija predstavljena še v sliki 5 in 6. 
 

Tabela 1: Prikaz stopnje zadovoljstva po posameznih trditvah (n – število odgovorov na trditev, x ̄ - povprečje, SD – 
standardni odklon) 

 

 
Slika 11: Mnenje anketirancev glede izbora živil 

 
Slika 12: Mnenje anketirancev glede kakovost 
pripravljene hrane 

 

Preko odprtega vprašanja v zadnjem sklopu je anketirancem  ponujena  možnost  navedbe lastnih 

mnenj, kritik in pobud.  Večina se je odločila podati odgovor, ki je bil: 

-  potrditev dane ocene in/ ali pohvala na prehrano (64 odgovorov: »zadovoljen«, »ok«, »v celoti 

zadovoljen«, »dobra«, »zelo dobra, okusna, vredu«, »hvala za obroke«, »odlična«); 

- potrditev dane ocene in/ ali pohvala za odnos zaposlenih, ki hrano pripravljajo in delijo. V več 

primerih je napisana pohvala vsem strokovnjakom s katerim se pacienti srečujejo skozi celotno zdr. 

obravnavo (75 odgovorov: »hvala vsem za prijaznost in odnos«, »pohvala osebju menze«, »pohvala 

kuhinjskemu osebju«, »hvala za vse, za prijaznost in odnos«, zahvala osebju posameznih oddelkov 

tj. medicinskim sestram, zdravnikom, terapevtom, psihologom, čistilkam, dietetiku). V povezavi z 

odnosom sta izpostavljeni dve kritiki in pritožba – nanašajo se na neprijaznost osebja.  

- povezan z mnenjem in pripombami na raznovrstno, pestro in / ali uravnoteženo prehrano. 

Anketiranci menijo, da je manjko pri zajtrkih (prešibki - 27, premalo izbire – 10). Poleg močnejših 

zajtrkov želijo tudi več zelenjave, solat, sadja, jogurtov, beljakovin, jajc, mesa, sladic,  začimb, soli, 

popra. Opažajo pa preveč OH  hrane z visokim glikemičnim indeksom (krompirja, škroba ), preslane 

INFORMACIJE O JEDILNIKU
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HIGIENA OPREME IN PROSTORA

ČAS OBROKOV
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in kisle solate, preveč kalorične večerje, uporabe moke za zgoščevanje jedi in  predelanih mesnih 

izdelkov. Ostala mnenja se nanašajo na prevročo, enolično hrano z včasih čudno kombinacijo. 

2.2 Primerjava rezultatov kazalnika med leti 

Tabela 2: Primerjava števila odpustov, števila in deleža izpolnjenih anketnih vprašalnikov (upoštevani so anketni 
vprašalniki, ki so bili za statistično obdelavo zadovoljivo izpolnjeni) 

 Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

Leto 
2016 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Leto 
2019 

Št. odpustov (hospital + dnevne) 1676 1677 1688 1729 1702 1667 1704 

Št. izpolnjenih anket 282 401 472 382 325 468 524 

Delež izpolnjenih anket 16,8 23,9 27,9 22,1 19,1 28,1 30,7 

 

 
Slika 13: Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov po posameznih bol. oddelkih v letih 2017 – 2019 
 
 
Tabela 3: Primerjava ocen posameznih kriterijev med leti 2017 – 2019 (n – število odgovorov na trditev, x ̄- 
povprečje, SD – standardni odklon) 

 
 

 

 

 

 

n x SD n x SD n x SD

324 4,5 0,8 467 4,4 0,8 517 4,4 0,8

324 4 1 456 3,9 1 517 4,0 1,0

324 4,1 1 464 4 1 520 4,1 0,9

322 4,3 0,9 452 4,3 1 511 4,3 0,9

325 4,4 0,8 465 4,4 0,9 522 4,4 0,8

323 4,5 0,8 460 4,4 1 514 4,4 0,9

325 4,6 0,6 461 4,6 0,8 518 4,6 0,7

325 4,6 0,6 458 4,6 0,8 514 4,6 0,7
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HIGIENA JEDILNICE

HIGIENA OPREME IN PROSTORA

2017 2018 2019

POSTOPEK RAZDELJEVANJA OBROKOV

ODNOS ZAPOSLENIH
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3. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2019 
 

Cilj: Ohraniti nivo izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov na 20% 
deležu. 

DOSEŽEN. Rezultati razvidni iz tabele 2.  

Cilj: Ohraniti nivo zadovoljstva s 
prehrano na enakem nivoju. 

DOSEŽEN. Rezultati razvidni iz tabele 3.  

Cilj: Ohraniti spremljanje in analizo 
anketnih vprašalnikov/ 3 mesece 

DOSEŽEN. Z namenom seznanitve z rezultati ankete in realizacije 
nekaterih predlaganih izboljšav so bili izvedeni sestanki z osebjem 
kuhinje in vodjo Službe za oskrbo s prehrano. 

Cilj: Sprotno vnašanje izboljšav/ 
korekcij/ k. ukrepov ob ugotovljenih 
odstopanjih. 

DOSEŽEN. Na podlagi ugotovljenih odstopanj se je v letu 2019  
realiziral ukrep in sicer uvedba barvnih listkov za razdeljevanje 
obrokov v centralni jedilnici. Ukrep, ki so ga dobro sprejeli tudi 
pacienti, osebju omogoča nadzor nad dietami in pravilnim 
serviranjem  prehrane (diete) ter vpliva na količino zavržene hrane. 
Pri vseh vključenih v procesu razdeljevanja hrane je zaznati tudi več 
pozitivne energije.  

 

4. NAČRT IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 

Kaj - Ohraniti nivo izpolnjenih anketnih vprašalnikov na 30 % deležu 

- Ohraniti nivo zadovoljstva s prehrano pri posameznih kriterijih na enakem nivoju 

- Ohraniti spremljanje in analizo anketnih vprašalnikov/ 3 mesece 

- Sprotno vnašati izboljšave/ odpravljati odklone neskladij 

Kdo Služba za zdravstveno nego, Služba za oskrbo z prehrano 

Kdaj Kvartalno do konca leta 2020 

Merila za 
spremljanje 
ukrepov 

Kvartalna analiza vprašalnikov, spremljanje korektivnih ukrepov/ izboljšav ter učinkov 

 



 

45 
 

 

Neobvezni kazalnik kakovosti 

KAZALNIK STOPNJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV 
(ocena za leto 2019) 

Režun Branka, spec. klin. psih,  Alenka Tušar, univ. inž. el. 
 

1. POIMENOVANJE KAZALNIKA  

Definicija 
kazalnika in 
povezava s 
kakovostjo 

Spremljanje zadovoljstva pacientov z obravnavo v naši bolnišnici smatramo za 
enega od pokazateljev kakovosti dela. Vezan je na subjektivno oceno pacientov, ki 
jo izrazijo v anketi.  
Pričakovanja uporabnikov zdravstvenih storitev so odraz subjektivnega pogleda, 
razumevanja in tudi želja, vezanih na pričakovano zdravstveno storitev. Dojemanje 
kakovosti zdravstvene oskrbe strokovnjaka oz. izvajalca in prejemnika se lahko 
razlikuje. Stopnja zadovoljstva je lahko pomemben pokazatelj na eni strani 
kakovosti dela (zajema tako kakovost storitve, komunikacijo, medosebne odnose, 
organizacijo dela, bivalne pogoje), na drugi strani pa je vir informacij o področjih, 
na katerih lahko doprinesemo k izboljšavam.  
Z raziskovanjem zadovoljstva pacientov  zdravljenih v PBI smo začeli leta 2001, 
neprekinjeno pa od leta 2005. Z željo ohranjati možnost primerjave med 
posameznimi leti, ohranjamo vsa leta tudi osnovne predpostavke v teoretičnih 
pogledih in izhodiščih, katere bi lahko strnila v : 

- kakovostna zdravstvena oskrba je najboljša možna oskrba z najboljšimi izidi 
zdravljenja, ki jo ljudje prejmejo vedno, ko jo potrebujejo.  

- zadovoljstvo prejemnika je pomemben izid zdravstvene oskrbe.  
- Zadovoljstvo predstavlja izraženo uporabnikovo dojemanje lastne izkušnje 

z zdravstveno oskrbo, s posameznim postopkom, s posameznim 
izvajalcem, ustanovo, ipd. (Donabedian, 1992). Na stopnjo zadovoljstva 
pomembno vplivajo tudi osebne lastnosti bolnikov in v našem primeru 
(bolniki z duševno motnjo) tudi bolezen sama oz. razlike v doživljanju sebe 
in drugih. 

 
Spremljanje zadovoljstva z obravnavo v naši ustanovi smo si torej zadali s ciljem 
pridobitve informacij, uporabnih za načrtovanje izboljšave v procesu obravnave in 
bivanja v bolnišnici nasploh. 

Vir podatkov Stopnjo zadovoljstva preverjamo med hospitaliziranimi pacienti Psihiatrične 
bolnišnice Idrija ob zaključku obravnave, tik pred odpustom iz bolnišnice.  
 
Od 07.01.2019 do 03.01.2020 smo prejeli 455 anket, za statistično obdelavo 
zadovoljivo izpolnjenih je bilo 441 anket in tudi vključenih v analizo. 

Metoda dela  Merski pripomoček je interno sestavljena anketa, oblikovno in vsebinsko nazadnje 
dopolnjeno v letu 2014. Je anonimna, vsebuje pa demografske podatke, podatke o 
načinih obravnave, odnosu osebja, informiranosti v zvezi z zdravljenjem, bivanjskih 
pogojih – sprašujemo po stopnji zadovoljstva z vsemi dejavniki, katere smo zaznali 
kot pomembne. 
Stopnja zadovoljstva je merjena s 5 - stopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega tipa 
(1 - sploh nisem zadovoljen; 5  – v celoti sem zadovoljen) - nekaj je vprašanj odprtega 
tipa, ki omogočajo posamezniku izraziti tudi osebne poglede, predloge, kritike. 
Podatke zbiramo in vnašamo ročno, statistična obdelava je speljana na osnovi 
Exscelove programske osnove. 

Vsebina ankete, način izvajanja, je razviden v dokumentaciji psihološke službe – SOP, 
OB - kakovost. 
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2. REZULTATI KAZALNIKA ZA LETO 2019 IN PRIMERJAVA REZULTATOV MED LETI 
 

2.1 Rezultati kazalnika za leto 2019 
 
Anketa je ponujena vem hospitaliziranim pacientom v PBI v letu 2019 in to vključenih v vse oblike 
programa hospitalne obravnave (celotna, dnevna oblika hospitalizacije). 
 
Zadovoljivo izpolnjenih je 441 anket. 
Postopek analize rezultatov (podatki so bili obdelani v Excel programu) je vseboval naslednje korake: 

➢ izračun povprečnih ocen in standardnih deviacij (ocene so zaradi večje preglednosti 
zaokrožene na dve decimalni mesti): skupne povprečne ocene, primerjave po posameznih 
dejavnikih, obdelava demografskih podatkov. 

➢ rangiranje dejavnikov, ki največ pripomorejo k zadovoljstvu 
➢ vsebinska analiza odprtih vprašanj: pričakovanja, predlogi, pohvale, kritike; 
➢ primerjava s preteklimi leti.  

 
2.1.1 Demografski podatki 
Spol: Ankete je izpolnilo 275 moških in 156 žensk, 10 anket je brez oznake tega podatka. Prevladujejo 
pacienti v starosti med 36 in 55 letom (49 %) (tabela 1). Prevladuje srednejšolska izobrazba (tabela 2). 
Največ anket so oddali pacienti moškega intenzivnega oddelka (S3) (tabela 3). 39 % anketirancev je 
navedlo, da so v hospitalni obravnavi prvič. Večina pacientov se je glede na čas trajanja obravnave 
razvrstila v obdobju od 1 do 12 tednov prevladuje pa 10 tedenska hospitalna obravnava. Večina 
anketirancev je navedla, da so bili obravnavani samo v programu bolnišničnega zdravljenja. 
 

Tabela 1: Starost 

STAROST ŠTEVILO PACIENTOV 

DO 18 L 3 

19-25 L 21 

26-35 L 52 

36-45L 94 

46-55L 95 

56- 65L 67 

NAD 65 L 49 
 

Tabela 2: Izobrazba 

IZOBRAZBA ŠTEVILO PACIENTOV 

OSNOVNA  94 

POKLICNA 107 

SREDNJA 149 

VIŠJA IN VEČ 76 

 
 
 
 

Tabela 3: Zastopanost po oddelkih 

ODDELEK ŠTEVILO PACINETOV 

S2 99 

S3 115 

S4 46 

L1 95 

L2 14 

L3 71 
 

Tabela 4: Pogostost hospitalizacije 

POGOSTOST HOSPITALIZACIJE 

PRVIČ 182 

DRUGIČ 59 

VEČKRAT 168 

 
 
 
 

Tabela 5: Oblika obravnave 

OBLIKA OBRAVNAVE ŠTEVILO PACIENTOV 

BOLN. ZDR. 318 

DNEVNO ZDR. 10 

BOL. IN DN. ZDR 88 
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2.1.2 Analiza vsebinskega dela ankete 
 
Povprečne ocene 
Stopnjo zadovoljstva so pacienti lahko izrazili v splošni oceni zadovoljstva ta je za leto 2019 4.39, 
izračunana je bila tudi kot povprečje ocen po posameznih anketnih vsebinskih sklopih. Za leto 2019 je 
4.35.  
  
Tabela 6. Prikaz splošne ocene  zadovoljstva vseh let izvajanja ankete 

LETO   M 
2001   4,0 

2004   4,3 

2005/1   4,3  (SD = 0,64) 

2005/2   4,3  (SD = 0,57) 
2006   4,28  (SD = 1,04) 
2007   4,30  (SD = 0,18) 
2008   4,38  (SD = 0,79) 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

  4,33  (SD = 0,84) 
  4,30  (SD = 0,91) 
  4,40  (SD = 0,82) 
  4,35  (SD = 0,86) 
  4,37 (SD =  0,84) 
  4,41  (SD = 0.87) 
  4,44  (SD = 0.85) 
  4,49  (SD = 0.82) 
  4,41  (SD = 0,87) 
  4,36  (SD = 0,91) 

2019   4,39  (SD = 0,90) 

*5-stopenjska ocenjevalna lestvica: 1-sploh nisem zadovoljen, 2- sem v manjši meri zadovoljen, 3-sem srednje 
zadovoljen, 4-sem v veliki meri zadovoljen, 5-sem v celoti zadovoljen 

Tabela 7: Prikaz povprečne ocene zadovoljstva s posameznim dejavnikom, primerjalno po letih 

POSTAVKE  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A. ODNOS OSEBJA  4,56(0,72) 4,56(0,76) 4,61(0,71) 4,56(0,78) 4,50(0,83) 4,48(0,82) 

1. Odnos osebja ob sprejemu 
2. Odnos medicinskega osebja 
3. Odnos nemedicinskega osebja 
4. Spoštovanje zasebnosti in diskretnosti 

 
 
 
 
 

4,54 
4,59 
4,55 
4,54 

4,52 
4,62 
4,61 
4,52 

 

4,59             
4,68                    
4,61 
4,57 

4,51 
4,65 
4,58 
4,52 

4,48 
4,55 
4,50 
4,47 

4,46 
4,53 
4,52 
4,42 

B. OBRAVNAVA IN INFORMIRANOST  4,45(0,85) 4,44(0,87) 4,52(0,79) 4,44(0,86) 4,37(0,89) 4,39(0,88) 

5. Obveščenost o zdravljenju 
6. Obveščenost o zdravilih 
7. Individualni stik z osebjem 
8. Skupinske oblike obravnave 
9. Obveščenost o pravicah in dolžnostih 
10. Informacije za svojce 
11. Navodila za jemanje zdravil 
12. Navodila za možnosti zdrav. po odp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,24 
4,37 
4,47 
4,45 
4,30 
4,58 
4,62 
4,53 

4,25 
4,43 
4,48 
4,41 
4,31 
4,58 
4,55 
4,54 

4,37 
4,45 
4,52 
4,49 
4,43 
4,62 
4,69 
4,62 

4,20 
4,31 
4,45 
4,47 
4,34 
4,55 
4,62 
4,56 

 4,14 
4,29 
4,33 
4,41 
4,20 
4,49 
4,56 
4,48 

4,24 
4,33 
4,40 
4,40 
4,33 
4,45 
4,55 
4,47 

C. BIVALNI POGOJI  4,22(0,97) 4,34(0,89) 4,34(0,90) 4,23(0,93) 4,18(0,98) 4,17(0,98) 

13. Čistoča, higiena na oddelku 
14. Zasebnost v bivalnih pogojih 
15. Urejenost okolice 
16. Prehrana 
17. Druge nezdravstvene usluge(kiosk….) 

 
 
 
 
 

4,28 
4,23 
4,36 
4,15 
4,07 

4,41 
4,28 
4,46 
4,21 
4,32 

4,44 
4,35 
4,44 
4,27 
4,18 

4,30 
4,26 
4,27 
4,19 
4,12 

4,18 
4,14 
4,34 
4,18 
4,08 

4,20 
4,16 
4,28 
4,19 
4,02 
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Primerjave ocen stopnje zadovoljstva z obravnavo v naši bolnici dobljenih v zadnjih šestih letih kaže na 
relativno konstantnost ocene tako splošne ocene, kot tudi po sklopih dejavnikov, tudi ni pomembne 
razlike med splošno oceno in izračunano povprečno oceno po posameznih dejavnikih. 
 
 Slika 1: Grafični prikaz ocen zadovoljstva za leto 2019 po posameznih dejavnikih 

 
Rezultati kažejo, da k zadovoljstvu z obravnavo v največji meri doprinese ustrezen odnos medicinskega 
in nemedicinskega osebja, pomembna pa je tudi informiranost in napotki o jemanju zdravil, kot tudi 
informiranje (sodelovanje) svojcev, možnostih obravnave po odpustu iz bolnišnice. Konstantno pa je 
manj zadovoljstva z bivalnimi pogoji, pri čemer izpostavljajo manjšo možnost zasebnosti, manjše je 
zadovoljstvo z higieno, prehrano, predvsem pa z možnostjo drugih nezdravstvenih uslug (kiosk, 
bankomat….). Kljub temu pa bi lahko rekli, da se razlike odražajo v desetinkah. (4.55 najvišja povprečna 
ocena, 4.02 najnižja povprečna ocena). 

 
Pomembnost doprinosa posameznih faktorjev k zadovoljstvu 
 
Slika 2: Grafični prikaz pomembnosti posameznih faktorjev na zadovoljstvo 
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Tabela 8: Primerjava rangov posameznih dejavnikov , ki vplivajo na zadovoljstvo  
Rang 
2015 

postavka Rang- 
2019 

F Rang 
-2018 

F Rang-
2017 

F Rang-
2016 

 F 

1 2 - Odnos medicinskega osebja 1 164 1 181 1 136 1 124 

2 7 - Individualni stik z osebjem 2 114 3 101 2 78 2 100 

3 5 - Obveščenost o zdravljenju 3 104 2 107 4 57 3 62 

4 13 - Čistoča in higiena na oddelku 4 73 5 83 6 28 6 55 

5 8 - Skupinske oblike zdravljena 11 49 6 66 4 57 5 52 

6 1 - Odnosi osebja ob sprejemu 5 71 4 87 3 62 4 59 

7 16 - Prehrana 7 63 7 65 9 40 7 50 

8 6 - Obveščenost o zdravilih 10 52 9 56 13 28 12 29 

9 12 - Navodila za možnosti nadaljevanja zdravljenja 6 68 8 57 8 48 9 43 

10 11 - navodila za jemanje zdravil po odpustu 12 47 11 46 11 35 10 37 

11 4 - spoštovanje zasebnosti in diskretnosti 9 53 12 44 7 49 11 33 

12 10 - Informacije za svojce 8 55 10 48 10 36 8 44 

13 3 - odnos nemedicinskega osebja 13 35 14 32 12 29 13 23 

14 9 - obveščenost o pravicah in dolžnostih 15 30 15 29 15 26 16 19 

15 15 - urejenost okolice 17 22 13 36 14 27 14 23 

16 17 - nezdravstvene usluge 16 24 17 13 17 16 17 11 

17 14 - spoštovanje zasebnosti v bivalnih prostorih 14 31 16 17 15 22 15 22 

 
 
Tabela 9: Primerjava rangov posameznih dejavnikov, ki doprinesejo k zadovoljstvu glede na bolnišnične oddelke 
in bolnišnico v celoti  

  L1 L2 L3 S2 S3 S4 PBI 

VPR.1 5 10 8 9 6 3 5 

VPR.2 1 1 1 1 1 1 1 

VPR.3 12 3 6 14 15 12 13 

VPR.4 10 11 4 11 12 4 9 

VPR.5 3 4 5 2 2 5 3 

VPR.6 13 5 13 6 5 6 10 

VPR.7 2 2 2 5 3 2 2 

VPR.8 7 6 14 7 16 7 11 

VPR.9 16 15 7 16 11 14 15 

VPR.10 8 16 3 12 10 17 8 

VPR.11 14 12 11 10 7 11 12 

VPR.12 9 13 12 3 4 10 6 

VPR.13 4 7 9 4 8 8 4 

VPR.14 11 17 16 13 14 13 14 

VPR.15 15 8 17 15 17 15 17 

VPR.16 6 9 10 8 9 9 7 

VPR.17 17 14 15 17 13 16 16 

 

Primerjava rangov posameznih postavk oz. dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstvo z obravnavo 
v naši bolnišnici, kaže na manjše spremembe pomembnosti tako glede na posamezno leto, kot tudi na 
bolnišnične oddelke. Konstanta pa ostaja pomembnost odnosa in stika z medicinskim osebjem, 
informiranost o zdravljenju, med bivalnimi pogoji pa higiena. Izražena stopnja zadovoljstva na ravni 
odnosov osebja je premo sorazmerna z oceno pomembnosti doprinosa, medtem ko je izraženo 
zadovoljstvo z bivalnimi pogoji, predvsem higieno manjše, kot je pomembna za posameznika.  
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Slika 3: Graf rangov posameznih dejavnikov, ki doprinesejo k zadovoljstvu, glede na posamezne oddelke 

*Rang 1- najpomembnejši, rang 17-najmanj pomemben* 
 
 
Predlogi, pohvale, pripombe, kritika: 
Pacienti so bili naprošeni, naj napišejo svoje pripombe, predloge, pohvale, kritiko glede obravnave v 
naši bolnišnici. Vprašanja na to temo so bila odprtega tipa. 
 
Primerjava s preteklimi leti se trend padanja teh pripomb nadaljuje. Z vsebinskega vidika jih je največ 
splošnih pohval na ravni bolnišnice, nekaj jih je razumeti kot pohvale za posamezne teame oddelkov, 
kot tudi za posameznike timov (medicinske sestre-tehniki, terapevti, zdravniki). Predlogi za izboljšave 
se največkrat nanašajo na organizacijo popoldanske aktivnosti, različnih oblik športne rekreacije – ti so 
podani bodisi v obliki predloga ali pa kritike. Izražena je tudi žeja po več individualnega dela s terapevti. 
Izražajo željo po boljši klimatizaciji prostorov, večih sanitarijah, boljši čistoči le-teh, dezinfekciji, 
potrebo po večji ponudbi v kiosku (nezdravstvene usluge). 
  
 

3.REALIZACIJA CILJEV V LETU 2019 
  
Cilj ankete je preverjanje stopnja zadovoljstva z obravnavno v naši bolnišnici. Spremljava teh rezultatov 
kaže na pomembnost odnosa osebja. Ozaveščenost pomembnosti tega dejavnika se lahko posredno 
kaže tudi v udeležbi osebja v različnih strokovnih izobraževanjih. Posredno pa lahko opozorila na 
nekatere pomanjkljivosti (sanitarije, klima…) pomagajo v postavljanju prioritet ob raznih popravilih in 
obnovah bolnišničnih prostorov. Urejen je tudi dostop do wi - fi. 
 
 

4. ZA ZAKLJUČEK 
 
Anketa v taki obliki se s tem letom zaključuje. Uvedeno je spremljanje kazalnik zadovoljstva na 
državni ravni, izdelan je vprašalnik. 
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Obvezni kazalnik kakovosti  

KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO?  
(LETO 2019, OKTOBER - DECEMBER) 

Nataša Hvala, dipl. m. s. 
 

Definicije 
povezane s 
kazalnikom 

Celovita kakovost javnega zdravstva temelji na kakovosti sistema zdravstvenega 
varstva, kakovosti zdravstvene obravnave pacienta, izkušnjah in zadovoljstvu 
pacienta z zdravstveno oskrbo in izidi zdravljenja ter kakovosti poslovanja z 
gospodarno porabo javnih virov. 
 
Kakovost predstavlja stopnjo, do katere zdravstvene storitve za posameznika ali 
populacije povečajo verjetnost zaželenih zdravstvenih izidov in so v skladu z 
najnovejšim strokovnim znanjem. 
 
Kakovost poslovanja predstavlja načrtovani izid skupka logično povezanih izvajalskih 
in nadzornih postopkov ter aktivnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 

Namen 
kazalnika 

Ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede poslovanja z njimi kot uporabniki javnega 
zdravstva ter, preko tega, izboljševanje celovite kakovosti v javnem zdravstvu. 

Vir 
podatkov 

Anketni vprašalnik, ki izhaja iz Metodologije za ugotavljanje kakovosti poslovanja z 
uporabniki v javnem zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, 2019) in je bil s strani pacienta 
ob odpustu izpolnjen v obliki papirne ali spletne verzije.  

  
OPIS VZORCA 
Vpeljava anketnega vprašalnika je v bolnišnici potekala skladno z navodili Ministrstva. K povabilu za 
sodelovanje pri ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki javnega zdravstva  so bili ključni 
deležniki v hospitalni dejavnosti povabljeni v mesecu oktobru. Pacientom, kot ključnim deležnikom, se 
je možnost izpolnjevanja anketnih vprašalnikov v papirni ali spletni verziji ponudila ob odpustu.  
 
V analizo je bilo vključenih 100, za statistično analizo zadovoljivo izpolnjenih, anketnih vprašalnikov. 
Upoštevajoč, da je anketni vprašalnik izpolnil tudi svojec (1) in druga oseba (1), omenjeno predstavlja 
23,1 % delež odpuščenih pacientov.  Anketni vprašalnik so bili, v večinskem deležu, izpolnjeni v papirni 
obliki, le 2% anketirancev je uporabilo možnost spletnega anketiranja. Večina (96%) anketirancev je 
navedla, da je njihova zdravstvena obravnava potekala v bolnišnici, 3% anketirancev je navedla (na 
papirni verziji!) ambulantno/ dispanzersko obravnavo oz. obravnavo drugo. Za 35% anketirancev je bila 
zdravstvena obravnava načrtovana, za 60% nenačrtovana.  
 
V vzorcu je bilo 42 (42%) žensk in 58 (58 %) moških. Največ anketirancev je bilo iz starostne skupine  
od 46 do 65 let (49%), sledijo anketiranci iz starostne skupine 26 do 45 let (36%), 66 do 85 let (13%) in 
16 do 25 let (82%). Večina anketirancev je bila s srednješolsko izobrazbo (39%), sledijo anketiranci s 
poklicno šolo (30%) in višjo/ visoko strokovno izobrazbo (14%). Anketirancev z osnovno šolo ali manj 
je bilo 11%, z univerzitetno izobrazbo ali strokovnim magisterijem 4%. 1% anketirancev je imel 
znanstveni magisterij ali doktorat.  
 
Anketiranci so navedli, da koristijo zdravstvene usluge redko, od enkrat do dvakrat letno (39%), 
občasno, nekajkrat letno (38%), pogosto, mesečno (15%), in zelo pogosto, tedensko (5%).  
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REZULTATI 
 
1. MOJA SPLOŠNA OCENA IZVAJALCA 
 

Tabela 4: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene 
obravnave (Legenda – n – število, % - odstotek) 

ODGOVOR n % 

(1) Zelo slabo 3 3 

(2) Slabo 1 1 

(3) Niti slabo, niti dobro 6 6 

(4) Dobro 31 31 

(5) Odlično 59 59 

Brez odgovora 0 0 
 

Tabela 5: Prikaz povprečnih ocen po posameznih 
mesecih in skupna povprečna ocena postavke Moja 
splošna ocena izvajalca 

MOJA SPLOŠNA OCENA IZVAJALCA JE:    
Povprečna 
ocena  

OKTOBER 2019 4,3 

NOVEMBER 2019 4,3 

DECEMBER 2019 4,7 

SKUPNA POVPR. OCENA 4,4 

 

 
2. MOJO OBRAVNAVO PRI TEM IZVAJALCU OCENJUJEM KOT  
 
Tabela 6: Ocena osebne zdravstvene obravnave pri 
izvajalcu zdravstvene obravnave  (Legenda – n – število, 
% - odstotek) 

ODGOVOR n % 

(1) Zelo slabo 3 3 

(2) Slabo 0 0 

(3) Niti slabo, niti dobro 5 5 

(4) Dobro 26 26 

(5) Odlično 64 64 

Brez odgovora 2 2 
 

Tabela 7: Prikaz povprečnih ocen po posameznih 
mesecih in skupna povprečna ocena postavke 
Mojo obravnavo pri tem izvajalcu ocenjujem kot 

MOJO  OBRAVNAVO PRI TEM 
 IZVAJALCU  OCENJUJEM  KOT:  

Povprečna 

ocena 

OKTOBER 2019 4,4 

NOVEMBER 2019 4,5 

DECEMBER 2019 4,7 

SKUPNA POVPR. OCENA 4,5 

 

 
3. KOLIKO ČASA JE TRAJALO OD VAŠEGA PRIHODA V USTANOVO OZIROMA OD NAROČENEGA 

TERMINA, DA STE BILI DEJANSKO OBRAVNAVANI PRI  ZDRAVSTVENIH DELAVCIH? 
 
Tabela 8: Dejanski čas čakanja pacienta na obravnavo 

ODGOVOR 
n % 

Nič nisem čakal 55 55 

Manj kot pol ure 25 25 

Od pol ure do 1 ure 12 12 

Od 1 do 2 uri 4 4 

Več kot dve uri 2 2 

Brez odgovora 2 2 
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4. ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIMI ELEMENTI KAKOVOSTI OBRAVNAVE 
 
Tabela 9: Ocena zadovoljstva glede na postavljene kriterije (Legenda: n – število; % - odstotek)  

(1) Zelo slabo (2) Slabo 
(3) Niti slabo, 

niti dobro 
(4) Dobro (5) Odlično 

(0) Ne morem 
oceniti 

Ni odgovora Povprečna 
ocena 

n % n % n % n % n % n % n % 

Ste bili zadovoljni s kontaktom izvajalca z vami pred 
obravnavo? 

1 1 0 0 9 9 18 18 56 56 12 12 4 4 4,0 

So informacije o dostopnosti do zdravnika/ zdr. del. objavljene 
na vidnem mestu? 

2 2 2 2 7 7 23 23 62 62 2 2 2 2 4,3 

So se vam zdravstveni delavci predstavili ob prvem stiku? 3 3 3 3 6 6 16 16 71 71 0 0 1 1 4,5 

Ste bili seznanjeni z možnostjo podajanja pritožb, pohval? 5 5 4 4 9 9 23 23 52 52 5 5 2 2 4,0 

So bili zaposleni do vas vljudni in spoštljivi? 3 3 0 0 3 3 13 13 80 80 0 0 1 1 4,7 

Ste bili predhodno seznanjeni, kako bo potekala vaša 
obravnava? 

4 4 5 5 8 8 21 21 58 58 4 4 0 0 4,1 

Je bila vaša obravnava izvedena takrat, ko je bilo to 
dogovorjeno? 

3 3 0 0 4 4 16 16 74 74 3 3 0 0 4,5 

So se zdr. delavci dovolj poglobili v vaš problem, zdr. stanje? 2 2 0 0 8 8 15 15 75 75 0 0 0 0 4,6 

Ste bili vključeni v odločanje o vaši obravnavi? 2 2 2 2 9 9 22 22 61 61 4 4 0 0 4,3 

Ali so zaposleni spoštovali vašo zasebnost? 
2 2 0 0 3 3 13 13 81 81 0 0 1 1 4,7 

Ali so zaposleni odgovorili na vaša vprašanja v povezavi z vašo 
obravnavo? 

2 2 1 1 4 4 20 20 72 72 0 0 1 1 4,6 

Ali je bilo sodelovanje z vašimi svojci ali bližnjimi v skladu z 
vašimi željami? 

6 6 2 2 4 4 15 15 65 65 4 4 4 4 4,2 

Ali ste dobili navodila za nadaljnjo (samo)oskrbo? 3 3 1 1 4 4 13 13 77 77 2 2 0 0 4,6 

So bili prostori čisti, urejeni in dovolj svetli? 2 2 1 1 8 8 21 21 67 67 0 0 1 1 4,5 

Ali je dostop do izvajalca dobro urejen? 2 2 1 1 4 4 16 16 74 74 2 2 1 1 4,5 
Bi obravnavo pri tem izvajalcu priporočili svojcem ali drugim? 2 2 1 1 3 3 14 14 78 78 2 2 0 0 4,7 
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5. PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE VIDIM PREDVSEM NA PODROČJIH (MOŽNOST IZBORA VEČ 
PODROČIJ): 

 
Tabela 10: Priložnosti za Izboljšave 

ODGOVOR  n % 

Prostor in oprema 24 24 

Organizacija dela 11 11 

Odnos do pacientov 9 9 

Sodelovanje zaposlenih 2 2 

Varnost zaposlenih 3 3 

Izidi obravnave 5 5 

Ugled in družbena odgovornost 6 6 

Drugo 9 9 

Brez odgovora  31 31 

 
Pri obrazložitvi izbire priložnosti za izboljšanje je kot razlog za prepoznano potrebo po izboljšanju 
navedena: permisivna obravnava in vzgoja (1), prezračevanje v kopalnicah (1), varovanje podatkov (1), 
telovadnica (1), fitnes (1), hrana (1).   
 

PREDLAGANE IZBOLJŠAVE IN NAČRT IZVEDBE IZBOLJŠAV ZA LETO 2020 

Kaj Cilj: Obdržati delež izpolnjenih anketnih vprašalnikov na 20% deležu 
Cilj: Obdržati nivo zadovoljstva na povprečni oceni 4. 
Cilj: Ponuditi možnost spremljanja zadovoljstva pacientom v ambulantah  
Cilj: Analizo in pripravo poročila izvajati skladno s pričakovanji Ministrstva  

Kdo Psihološka služba, Komisija za kakovost, Odbor za kakovost 

Kdaj Do konca leta 2020 

Merila za 

spremljanje 

ukrepov 

Kvartalno spremljanje deleža izpolnjenih vprašalnikov v hospitalni dejavnosti 

Izdelana mesečna poročila  

Obravnava v sklopu Sestankov Komisije za kakovost, Odbora za kakovost 

 
 
 
 


