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1

UVOD

V strokovnem poročilu v prvem razdelku prikazujemo realizacijo programa v letu 2017,
podatke o številu odpuščenih bolnikov po regijah ter obravnavo v akutni, bolnišnični in
dnevni ter neakutni in ambulantni obravnavi. Obširneje je prikazana izvenbolnišnična
psihiatrična dejavnost v okviru različnih vrst psihiatričnih ambulant ter ambulant psihologa v
Psihiatrični bolnišnici Idrija ter izven bolnišnice ter poročilo ekipe psihiatričnega zdravljenje v
skupnosti. V poročilu so podani podatki o glavnih odpustnih diagnozah bolnikov v letu 2017,
ločeni po spolu in starosti. Iz poročila je razvidna notranja organiziranost in dejavnost
bolnišnice po vseh šestih oddelkih, njihova kadrovska zasedenost, terapevtske aktivnosti ter
morebitna problematika. Prikazane so aktivnosti drugih služb vezane na zdravstvene enote:
psihološka služba, delovna terapija, socialna služba, medicinsko kemični laboratorij, EEG
laboratorij, zdravstvena administracija, internistična služba in lekarna.
V poročilu predstavljamo druge pomembnejše parametre strokovnega dela v zavodu, med
njimi strokovno medicinskega sveta, komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, komisije
za obveščanje o opozorilnih in nevarnih dogodkih, organizacije nujne medicinske pomoči.
Poglavju so dodani podatki iz evidenc spremljanja sprejemov bolnikov proti volji ter uporabe
posebnih varovalnih ukrepov. Posebno poglavje je namenjeno spremljanju izboljševanja
kakovosti dela v bolnišnici. Predstavljeno je delo komisije za kakovost, obvezni in neobvezni
kazalniki kakovosti, ki smo jih izvedli v bolnišnici. Poročilo vsebuje podatke o izobraževanju,
strokovni in publicistični aktivnosti sodelavcev bolnišnice ter zaključek poročila. V
nadaljevanju je dodan povzetek strokovnega poročila za dejavnost zdravstvene nege in
oskrbe za leto 2017.
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NEKATERI SPLOŠNI STATISTIČNI PODATKI IN REALIZACIJA STORITEV V
LETU 2017

V tabeli 1 so predstavljeni podatki o številu odpuščenih bolnikov po regijah, število bolnikov,
ki so bili obravnavani v dnevni oskrbi, število ambulantnih pregledov ter število točk v
izvenbolnišnični obravnavi in število bolnišničnih oskrbnih dni v neakutni obravnavi. V letu
2017 je bilo skupno v bolnišnično in dnevnohospitalno oskrbo sprejetih 1.674 pacientov ter
odpuščenih 1.702 pacienta, od tega 1.591 hospitalnih in 109 pacientov v dnevnem
bolnišničnem zdravljenju.

ZASEDENOST: 79 %, (165) postelj) (izračunan je iz skupnega števila BOD)…. (169, 159, 166)
POVPREČNA LEŽALNA DOBA (akutna): 32.85 dni …………………………...............(32.2, 32.5, 33)
SPREJEMI: (hospital in dnevni hospital): 1.674 pacientov ……………………(1.741, 1.706, 1.648)
ODPUSTI (hospital in dnevni hospital): 1.702 pacientov……………………..(1.729, 1.688, 1.677)
ODPUSTI (dnevni hospital): 109 pacientov ……………………….……………………….(117, 116, 112)
PRVIH SPREJEMOV V LETU 2017: 504 pacientov (223 M, 281 Ž)………………..(605, 608, 531)
Opomba: Števila v oklepajih pomenijo realizacijo v letu 2016, 2015 in 2014

3

Strokovno poročilo 2017
Tabela 1: Podatki po regijah – realizacija programa za ZZZS
OBMOČNE ENOTE

Hospitalni
primeri

Ljubljana
(2016)
(2015)
(2014)
Koper
(2016)
(2015)
(2014)
Nova Gorica
(2016)
(2015)
(2014)
Kranj
(2016)
(2015)
(2014)
Maribor
(2016)
(2015)
(2014)
Celje
(2016)
(2015)
(2014)
Ravne na Koroškem
(2016)
(2015)
(2014)
Novo mesto
(2016)
(2015)
(2014)
Murska Sobota
(2016)
(2015)
(2014)
Krško
(2016)
(2015)
(2014)
Skupaj ZZZS 2017
Skupaj ZZZS 2016
Skupaj ZZZS 2015
Skupaj ZZZS 2014
Plan 2017
plan 2016
plan 2015
plan 2014
% plana 2017
% plana 2016
% plana 2015
% plana 2014
% plana 2013

282
310
293
289
672
623
688
650
496
520
457
503
35
41
49
46
5
6
5
4
4
5
6
5
6
3
2
9
11
4
5
1
3
3
2
4
3
5
1.510
1.527
1.511
1.507
1.515
1.515
1.515
1.510
100
101
100
100
100

Hospital
dnevni
primeri
25
38
38
42
40
32
35
32
39
38
32
32
1
5
11
5
3

Neakutna
obravnava
(dni)
450
511
282
155
2.369
1.240
602
1.358
625
781
1.265
1.482
32

1

1

1
2
1
1
14

109
117
116
112
110
110
110
110
99
106
105
102
106

22
3.476
2.532
2.149
3.031
2.532
2.132
2.132
2.132
137
119
101
142
90

Št.
točk
v
izvenbolnišnični
obravnavi
81.503
77.997
77.134
70.701
81.895
88.500
85.546
81.904
28.230
26.226
27.480
31.224
8.812
8.460
7.785
6.615
359
265
287
296
255
592
188
351

Število
ambulantnih
obiskov
5.922
5.374
5.366
5.098
5.001
5.156
5.061
4.801
1.932
1.637
1.679
1.892
615
565
525
473
20
19
23
22
10
31
14
18

17
572
496
472
132
232
174
192
151
203
301
31
285
179
140
201.751
202.625
199.605
192.202
202.172
202.172
199.605
192.395
100
100
99
100
95

1
35
21
27
9
7
13
12
12
14
18
2
14
7
2
13.541
12.818
12.624
12.358
12.864
12.859
12.624
11.958
105
100
100
103
94
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Slika 1: Število primerov v dnevni bolnišnici

Slika 2: Število ambulantnih obiskov

Slika 3: Število odpustov v bolnišnici (skupno hospitalni in dnevnohospitalni program)
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Komentar:
a. V letu 2017 je iz bolnišničnega zdravljenja bilo odpuščenih 1.593 pacientov, od tega
1.510 pacientov v programu ZZZS, kar je predstavljalo 100 % planiranega bolnišničnega
programa (1.515 oseb). V bolnišnico je bilo sprejetih tudi 5 pacientov iz Centra za tujce v
Postojni ter mladoleten tujec iz Dijaškega doma v Postojni, ena pacientka iz Doma za
tujce Logatec. Plačnik omenjenih storitev je bilo Ministrstvo za zdravje. Nekateri bolniki
so bili tekom zdravljenja v Psihiatrični bolnišnici Idrija napoteni zaradi somatskega
obolenja v drugo bolnišnično okolje ter bili pozneje ponovno sprejeti v PB Idrija zaradi
nadaljnjega zdravljenja duševne motnje. V letu 2017 je bilo 504 pacientov prvič sprejetih
v bolnišnično zdravljenje, od tega 223 moških in 281 žensk. V dnevnobolnišničnem
programu je bilo odpuščenih 109 oseb, kar predstavlja 99 % načrtovanega programa.
b. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima vsebinsko razvejano obliko ambulantnega psihiatričnega
zdravljenja in sicer v sami bolnišnici PB Idrija ter tudi v nekaterih centrih regije, ki jo
bolnišnica pokriva. V ambulantni psihiatrični dejavnosti PB Idrija delujejo splošne
psihiatrične ambulante, urgentna psihiatrična ambulanta, psihiatrična ambulanta v
okviru izvajanja dežurne službe, gerontopsihiatrična ambulanta, ambulanta za psihične
motnje ob epilepsiji, ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo, alkohološka
ambulantna dejavnost. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima ambulantno dejavnost razvito
tudi v Logatcu, Postojni ter Izoli. Na istih lokacijah delujejo specializirane ambulante
kliničnega psihologa, poleg tega tudi v Zdravstvenem zavodu Celjenje v Kopru,
Pedopsihiatrični ambulanti L. Šinkovec v Idriji. V letu 2017 je bilo skupno opravljenih
13.541 ambulantnih obiskov, kar predstavlja 5 % preseženega programa za leto 2017. V
skladu s splošnim dogovorom, smo sicer dosegli 100 % načrtovano aktivnost za ZZZS in
sicer 201.751 točk.
c. Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov v programu akutnega zdravljenja za leto
2017 je bila 32.8 dni. Ležalne dobe po posamezni bolezenski entiteti so zapisane v
naslednjem poglavju ter tudi nakazujejo blag trend upadanja.
d. Neakutna bolnišnična obravnava je namenjena pacientom z duševno motnjo, ki so
zaključili akutni del zdravljenja, bolezensko stanje ter neurejene razmere v socialnem
okolju pa ni dovoljevalo odpust domov, oz. je bilo potrebno urediti ustrezno obliko
pomoči na domu. V letu 2017 je v neakutno zdravljenje bilo vključenih 49 oseb. Skupaj je
bilo realiziranih 3.476 oskrbnih dni, vključujoč tudi oskrbo pacientov, ki se je pričela ob
koncu leta 2016 ter je bila zaključena v letu 2017. Skupno je bilo tako doseženih 137 %
plan načrtovanih aktivnosti za ZZZS. Zgolj v letu 2017 v okviru neakutne obravnave je bilo
opravljenih 2.513 oskrbnih dni. Največji delež pacientov v neakutni obravnavi je bilo na
zdravljenju zaradi napredovale demence oziroma psihičnih in vedenjskih motenj ob
napredovali demenci.
e. V programu skupnostnega psihiatričnega zdravljenja (PZS) smo v letu 2017 vodili 179
pacientov, obračunali pa 132 pacientov (69 moških, 63 žensk) ter v okviru realizacije
programa za ZZZS dosegli 100 % plan. V nadzorovano obravnavo sta bila sprejeta 2
pacienta (moški) ter bili obravnavani v skladu z doktrini in načeli. V programu obiska
psihiatra na domu smo v letu 2017 obravnavali 129 pacientov ter je bilo opravljenih 137
obiskov na domu (102 prva ter 35 ponovnih) Program psihiatričnega zdravljenja v
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skupnosti kvalitetno dopolnjuje program hospitalne obravnave pacientov, ki imajo težji
potek bolezni, pogoste hospitalizacije ter komorbidne motnje.
f. Pričakovane čakalne dobe: V poročilu so prikazane čakalne dobe za leto 2017 in sicer po
posameznih mesecih za stopnjo nujnosti »hitro in redno«. Število čakajočih pod hitro je
relativno nizko in največ 6 – mesečno. Realizirana čakalna doba pod hitro je bila v
nekaterih mesecih 0, do največ 55 dni. Čakalne dobe pod redno so v primerjavi z letom
2016 bile blago podaljšane in sicer od 69 do 93 dni. Celokupno pa niso presegale
maksimalno dopustnih čakalnih vrednosti. Število čakajočih je bilo v primerjavi z istim
obdobjem v letu 2016 v vseh mesecih, razen koncem leta, višje, pričakovana čakalna
doba pod redno pa je bila v primerjavi s preteklim letom v prvih mesecih nekoliko daljša,
v drugi polovici leta pa enaka. Vsi pacienti, ki pridejo v bolnišnico pod »nujno«, so
pregledani v urgentni ambulanti.
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Tabela 2: Čakalne dobe
POROČILO

AMBULANTA

PRIČAKOVANA

PRIČAKOVANA

ŠT. ČAKAJOČIH

ŠT. ČAKAJOČIH

ZA MESEC

STORITEV

ČD - HITRO

ČD - REDNO

HITRO

REDNO

31.01.2017

JANUAR

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

78

71

3

95

1

0

55

51

28.02.2017

FEBRUAR

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

61

69

2

97

0

0

0

67

31.03.2017

MAREC

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

0

70

0

77

0

0

50

46

30.04.2017

APRIL

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

133

73

1

70

0

0

0

51

31.05.2017

MAJ

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

81

79

2

61

1

0

7

51

30.06.2017

JUNIJ

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

133

80

1

77

1

0

19

66

LETO 2017

NA DAN

ŠT. ČAKAJOČIH

ŠT. ČAKAJOČIH

NAD DOP. ČD. HITRONAD DOP. ČD. REDNO

REALIZIRANA ČD

REALIZIRANA ČD

HITRO

REDNO

31.07.2017

JULIJ

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

133

87

1

86

1

0

0

56

31.08.2017

AVGUST

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

0

93

0

82

0

0

0

76

30.09.2017 SEPTEMBER PSIHIATRIČNA AMBULANTA

61

83

6

82

1

3

30

133

31.10.2017

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

0

92

0

78

0

0

19

61

30.11.2017 NOVEMBER PSIHIATRIČNA AMBULANTA

36

82

1

83

0

0

0

53

31.12.2017 DECEMBER PSIHIATRIČNA AMBULANTA

0

83

0

65

0

0

0

75

OKTOBER

8

Strokovno poročilo 2017

Slika 4: Čakalne dobe po mesecih; primerjalno za obdobje 2016 – 2017

Slika 5: Število čakajočih v čakalni skupini – pod »redno«, primerjalno za obdobje 2016 - 2017
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3

STRUKTURA BOLNIKOV ZDRAVLJENIH V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA
GLEDE NA NJIHOVO DUŠEVNO MOTNJO
V bolnišnici letno spremljamo osnovne statistične podatke o značilnosti duševnih motenj
v skladu z 10. revizijo mednarodne klasifikacije bolezni in sicer tako na bolnišničnem kot
tudi na dnevnobolnišničnem nivoju. V nadaljevanju bomo predstavili pregled glavnih
odpustnih diagnoz glede na starost, spol in število oskrbnih dni in sicer za področje
bolnišničnega zdravljenja ter dnevnega hospitala. Podatke primerjamo s stanjem leta
2016.

I. Organske, vključno simptomatske duševne motnje (F00 – F09)
Tabela 3: Hospitalna obravnava (F00 – F09)
M
Ž
starost
število lež. doba
število
21 - 30
2
38
31 - 40
5
173
3
41 - 50
7
176
6
51 - 60
9
151
4
61 - 70
12
464
11
71 - 100
95
3207
94
skupaj
130
4209
118
2016
115
3145
134

lež. doba
82
188
94
383
3344
4091
3590

SKUPAJ
število
2
8
13
13
23
189
248
249

lež. doba
38
255
364
245
847
6551
8300
6735

povprečje

33,47 dni
27 dni

Komentar:
V letu 2017 smo v bolnišnici obravnavali 248 oseb, ležalna doba je bila 33.5 dneva, kar
nakazuje blag dvig po dolžini hospitalizacije. Zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob
demenci je bilo sprejetih 127 oseb, od tega 67 žensk ter 60 moških. Povprečna ležalna
doba je bila 34.4 dneva. Zaradi delirantnega stanja v starosti, ki ga ne povzroča alkohol
ali druge psihoaktivne substance, je bilo zdravljenih 57 oseb (32 moških, 25 žensk),
povprečna ležalna doba pa je bila 33.8 dneva. Zaradi drugih duševnih motenj zaradi
možganske okvare, disfunkcij ter zaradi telesnih bolezni, je bilo zdravljenih 55 oseb od
tega 33 moških in 22 žensk s povprečno ležalno dobo 34.1 dneva.

II. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi (F10 – F19)
Tabela 4: Hospitalna obravnava (F10 – F19)
M
Ž
starost
število lež. doba
število
11 - 20
3
9
21 - 30
17
446
5
31 - 40
53
1225
18
41 - 50
66
2105
26
51 - 60
79
3450
28
61 - 70
48
1577
18
71 - 100
10
231
4
skupaj
276
9043
99
2016
285
9273
72

lež. doba
76
649
509
795
705
104
2838
2173

SKUPAJ
število
3
22
71
92
107
66
14
375
357

lež. doba
9
522
1874
2614
4245
2282
335
11881
11446

povprečje

31,68 dni
32 dni
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Komentar:
V Psihiatrični bolnišnici Idrija je bilo odpuščenih zaradi duševnih in vedenjskih motenj
zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, 375 oseb (276 moških in 99 žensk). Povprečna
ležalna doba je bila 31.7 dneva. Med pacienti so prevladovale duševne in vedenjske
motnje zaradi uživanje alkohola. Pod prvo diagnozo (F10.0 – F10.9) je bilo odpuščenih
291 oseb, od tega 212 moških in 79 žensk. Opazen je dvig števila hospitaliziranih žensk
zaradi sindroma odvisnosti od alkohola. Zaradi odvisnosti od sedativov ter hipnotikov se
je zdravilo 8 oseb. V bolnišnici se sicer soočamo z vse večjim deležem pacientov, ki so
sprejeti zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob zlorabi nedovoljenih drog. S prvo
odpustno diagnozo duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja več drog je bilo
odpuščenih 8 oseb, zaradi uživanja kanabinoidov 14 oseb ter zaradi sedativov in
hipnotikov 9 oseb, posledic zaradi kokaina pa 4 osebe. Največji delež pacientov, ki
uporabljajo nedovoljene droge so politoksikomani, na zdravljenju je bilo 68 oseb, od
tega 57 moških in 11 žensk. Povprečna ležalna doba pa je bila 14 dni.

Tabela 5: Hospitalna obravnava (F10.0 – F10.9)
M
Ž
starost
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2016

število
4
24
53
76
46
9
212
219

lež. doba
312
950
1956
3363
1456
205
8242
8493

število
4
11
19
26
15
4
79
60

Tabela 6: Dnevni hospital (F10.0 – F10.9)
M
Ž
leto
število
lež. doba
število
skupaj
12
181
2
2016
27
456
4

SKUPAJ
lež. doba
72
434
366
763
615
104
2354
1819

število
8
35
72
102
61
13
291
279

lež. doba
384
1384
2322
4126
2071
309
10596
10312

lež. doba
36
69

SKUPAJ
število
14
31

lež. doba
217
525

povprečje

36,41 dni
36,9 dni

povprečje
15,5 dni
16,9 dni

Komentar:
V letu 2017 se je zaradi duševnih in vedenjskih motenj ob uživanju alkohola zdravilo 291
oseb in sicer tako v programu zdravljenja odvisnosti, kot tudi samo zaradi vzpostavitve
abstinence ali spremljajočih duševnih motenj. V tem primeru so bili pacienti sprejeti tudi
na zdravljenje na druge psihiatrične oddelke.
Med bolniki, ki so bili sprejeti zaradi sindroma odvisnosti od alkohola je bilo 14 oseb
sprejetih v dnevnobolnišnično obravnavo, med njimi 12 moških in 2 ženski. Povprečna
ležalna doba pa je bila 15.5 dneva.

11

Strokovno poročilo 2017
III. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje (F20 – F29)
Tabela 7: Hospitalna obravnava (F20 – F29)
M
Ž
starost
število lež. doba
število
11 - 20
7
232
1
21 - 30
57
2277
17
31 - 40
68
1998
35
41 - 50
58
2061
47
51 - 60
48
1899
47
61 - 70
16
476
27
71 - 100
2
61
15
skupaj
256
9004
189
2016
258
8594
191
Tabela 8: Dnevni hospital (F20 – F29)
M
Ž
leto
število
lež. doba
število
skupaj
15
431
14
2016
8
222
17

lež. doba
52
466
977
1498
1427
979
441
5840
7616

lež. doba
408
513

SKUPAJ
število
8
74
103
105
95
43
17
445
449

SKUPAJ
število
29
25

lež. doba
284
2743
2975
3559
3326
1455
502
14845
16210

lež. doba
839
735

povprečje

33,36 dni
36,1 dan

povprečje
28,9 dni
29,4 dni

Komentar:
V letu 2017 je bilo odpuščenih iz bolnišnice 465 oseb zaradi shizofrenije, shizotipske in
blodnjave motnje. Pričakovano je bilo višje število odpustov moških in sicer 256 oseb ter
189 žensk. Povprečna ležalna doba je bila 33.4 dneva ter je bila nekoliko krajša kot v
preteklih letih. Zaradi shizofrenije se je zdravilo 252 oseb (143 moških ter 109 žensk),
povprečen čas zdravljenja pa je bil 33 dni, kar je podobno kot v preteklem letu. Zaradi
shizotipske motnje se je zdravilo 17 oseb. Zaradi trajne blodnjave motnje je bilo v
bolnišnico sprejetih in odpuščenih 18 oseb, od tega 7 moških in 13 žensk, zaradi akutne
in blodnjave motnje pa 75 oseb (50 moških, 25 žensk). Povprečna ležalna doba
zdravljenja akutne blodnjave motnje je bila nekoliko krajša kot v preteklih letih in sicer
33.8 dneva. Diagnozo shizoafektivna motnja je bila postavljena pri 69 osebah, povprečen
čas zdravljenja pacientov s shizoafektivno motnjo je bil 39 dni.
V letu 2017 se je v dnevnobolnišničnem programu zdravilo 8 oseb s shizofrenijo (3
moški, 5 žensk). Povprečna ležalna doba je bila 41 dni. 17 oseb se je v
dnevnobolnišničnem programu zdravilo zaradi akutne blodnjave motnje, povprečna
ležalna doba pa je bila 24.5 dneva.
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Slika 6: Število oseb po spolu, ki so bile odpuščene v zadnjih letih zaradi shizofrenije, shizotipske in blodnjave
motnje

IV. Razpoloženjske motnje (F30 – F39)
Tabela 9: Hospitalna obravnava (F30 – F39)
M
Ž
starost
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2016

število

lež. doba

7
7
28
35
23
18
118
127

359
222
1004
1155
787
603
4130
4537

število
3
8
15
37
62
38
52
215
209

Tabela 10: Dnevni hospital (F30 – F39)
M
Ž
leto
število
lež. doba
število
skupaj
18
595
29
2016
18
527
34

SKUPAJ
lež. doba
15
199
578
1310
1913
1893
2425
8333
8482

lež. doba
1028
1307

število
3
15
22
65
97
61
70
333
336

SKUPAJ
število
47
52

lež. doba
15
558
800
2314
3068
2680
3028
12463
13019

lež. doba
1623
1834

povprečje

37,43 dni
38,7 dni

povprečje
34,5 dni
35,3 dni

Komentar:
V letu 2017 je zaključilo zdravljenje motenj in razpoloženja 333 oseb (118 moških, 215
žensk). Povprečna ležalna doba je bila 37.4 dneva. Zaradi manične motnje se je v
bolnišnici zdravilo 5 oseb, zaradi bipolarne motnje pa 51 oseb, od tega 25 moških in 26
žensk. Povprečna ležalna doba je trajala 38.2 dneva, kar je 7 dni krajše od dolžine
zdravljenja v preteklem letu. Zaradi prve epizode depresivne motnje je bilo odpuščenih
69 oseb in sicer 23 moških ter 46 žensk. Povprečna ležalna doba je bila 33.6 dneva.
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Pogostejši je bil sprejem zdravljenja zaradi ponavljajoče se depresivne motnje in sicer pri
207 osebah, od tega 65 moških ter 142 žensk. Večje število sprejemov je zaradi
ponavljajoče se depresije nakazuje povišanje trenda sprejemov zaradi poslabšanja
depresije. Zdravljenje v povprečju traja 38.4 dneva. V dnevnobolnišničnem programu se
je zaradi razpoloženjske motnje zdravilo 47 oseb, od tega 18 moških in 29 žensk.
Povprečna ležalna doba je bila 34.5 dneva. Zaradi bipolarne motnje se je v
dnevnohospitalnem programu zdravila ena oseba, zaradi prve depresivne epizode 7
oseb, zaradi ponavljajoče se depresije pa 39 pacientov.

V. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje (F40 – F49)
Tabela 11: Hospitalna obravnava (F40 – F48)
M
Ž
starost
število lež. doba
število
11 - 20
6
325
1
21 - 30
5
23
2
31 - 40
11
379
5
41 - 50
14
132
6
51 - 60
8
330
9
61 - 70
5
109
8
71 - 100
2
53
7
skupaj
51
1351
38
2016
60
1014
43

Tabela 12: Dnevni hospital (F40 – F49)
M
Ž
Leto
število lež. doba
število
skupaj
11
388
4
2016
5
156
2

lež. doba
290
43
111
176
263
119
261
1263
906

lež. doba
69
94

SKUPAJ
število
7
7
16
20
17
13
9
89
103

SKUPAJ
število
15
7

lež. doba
615
66
490
308
593
228
314
2614
1920

lež. doba
457
250

povprečje

29,37 dni
18,6 dni

povprečje
30,5 dni
35,7 dni

Komentar:
V letu 2017 se je v PB Idrija skupno zdravilo zaradi nevrotskih, stresnih in somatoformnih
motenj 89 oseb (51 moških, 38 žensk), zdravljenje je povprečno trajalo 29.4 dneva. Med
zdravljenci so prevladovale osebe, ki so bile sprejete zaradi kriznih intervencij. Zaradi
akutne stresne reakcije, posttravmatske stresne motnje ter prilagoditvene motnje je bilo
sprejetih 49 oseb (32 moških in 17 žensk), povprečna doba zdravljenja je bila 11.3 dni.
26 oseb je bilo na zdravljenju zaradi drugih anksioznih motenj, 5 oseb pa zaradi
obsesivno - kompulzivne motnje, dve osebi zaradi doisociativne motnje, 6 oseb pa zaradi
somatoformne motnje.
Zaradi nevrotske simptomatike je v dnevnem bolnišničnem zdravljenju obravnavalo 15
oseb, 11 moških, 4 ženske. Povprečna ležalna doba je bila 30.1 dan.
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VI. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi (F60 – F69)
Tabela 13: Hospitalna obravnava (F60 –F69)
M
Ž
starost
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2016

število

lež. doba

2
3
2
6
7

41
50
33
195
217

20
27

536
652

SKUPAJ

število
3
3
1
4
2

lež. doba
56
189
20
95
37

1
14
22

38
435
616

število
3
5
4
6
8
7
1
34
49

lež. doba
56
230
70
128
232
217
38
971
1268

povprečje

28,56 dni
25,9 dni

Komentar:
V letu 2017 se je zaradi motenj osebnosti in vedenja v odrasli dobi zdravilo v bolnišnici
ter bilo odpuščenih pod prvo diagnozo 34 oseb (20 moških, 14 žensk). Povprečna ležalna
doba pa je bila 28.6 dneva. V omenjeni skupini so bili vključeni pacienti, ki so bili
odpuščeni s prvo diagnozo motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi, predvsem večji
delež oseb pa je imelo ob odpustu eno izmed diagnoz osebnostne motnje kot druga
odpustna diagnoza (glej poročilo v nadaljevanju).

VII. Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) (F70 – F79)
Tabela 14: Hospitalna obravnava (F70 – F79)
M
Ž
starost
število lež. doba
število
21 - 30
7
113
3
31 - 40
9
187
16
41 - 50
9
205
1
61 - 70
3
87
1
71 - 100
1
skupaj
28
592
22
2016
21
467
28

lež. doba
65
154
7
27
21
274
469

SKUPAJ
število
10
25
10
4
1
50
49

lež. doba
178
341
212
114
21
866
936

povprečje

17,32 dni
19,1 dan

Komentar:
V bolnišnično zdravljenje je bilo sprejetih 50 oseb (28 moških in 22 žensk) zaradi
psihičnih in vedenjskih motenj ob duševni manjrazvitosti. Povprečna ležalna doba je bila
17.3 dneva. 6 oseb je bilo odpuščenih zaradi vedenjskih in čustvenih motenj, ki se
začnejo navadno v otroštvu oz. adolescenci in sicer 2 moška in 4 ženske. Povprečna
ležalna doba je bila 9 dni.
V bolnišnici se je zdravilo več pacientov zaradi Parkinsonove bolezni, 6 oseb je bilo
odpuščenih zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob Parkinsonovi bolezni ter je bila
opredeljena kot prva diagnoza, ena oseba pa je bila na zdravljenju zaradi psihičnih in
vedenjskih motenj ob epilepsiji.
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VIII. Spremljajoča (druga diagnoza) pri pacientih, sprejetih v hospitalni program
zdravljenja v PB Idrija
V odpustni medicinski dokumentaciji poleg glavne odpustne diagnoze, ki jo opredelimo
ob pacientovem odpustu, podajamo tudi spremljajočo, oz. druge diagnoze in sicer na
področju duševnih motenj in somatskih obolenj. Izpostavili bomo nekatere
najpogostejše druge diagnoze na področju duševnih motenj ter najpogostejših
somatskih obolenj.
Med organskimi, vključno simptomatskimi duševnimi motnjami so kot druga diagnoza
najpogosteje opredeljuje demenca in sicer pri 32 osebah neopredeljena demenca, pri 8
pa ena izmed specifičnih demenc (Parkinsonova, Alzheimerjeva, Vaskularna). Delirij,
nacepljen na demenco je bil izpostavljen pri 12. pacientih, neopredeljen delirij pa pri 2
osebah. Organska blodnjava shizofreniji podobna motnja je bila opisana pri 9 pacientih,
blaga kognitivna motnja pa pri 13 osebah, organska razpoloženjska motnja pa pri 13
osebah.
Tudi v letu 2017 so med najpogostejšimi duševnimi motnjami bile opisane kot druga
diagnoza, s področja duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja psihoaktivnih
substanc. Pri 42 osebah je bilo opisano škodljivo uživanje alkohola, pri osebah s
sindromom odvisnosti od alkohola, pri 111 osebah odtegnitvena simptomatika zaradi
alkohola, pri 11 osebah alkoholni delirij, pri 7 osebah pa psihotične motnje zaradi
uživanja alkohola. 12 oseb je imelo kot drugo diagnozo opisane duševne in vedenjske
motnje zaradi uživanja opiatov, kar 57 oseb pa vedenjske in duševne motnje zaradi
uživanja kanabisa. Kot druga diagnoza se pogosto pojavlja duševna motnja zaradi
uživanja sedativov in sicer zaradi zlorabe pri 23 osebah in zaradi odvisnosti pri 38
osebah. Tudi tokrat so relativno redke so bile opisane posledice zgolj zlorabe kokaina (8
oseb), pogosto pa se soočamo z uživalci številnih drog, (politoksikomanija), pri 70
osebah.
Kot druga duševna motnja se pogosto izpostavlja tudi mešana anksiozna in depresivna
motnja (51 oseb) ter prilagoditvena motnja (23 oseb).
Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi predstavlja skupino duševnih motenj, ki je
pogosto opisana kot druga duševna motnja, kar dokazuje dejstvo, da se soočamo s
pogostejšimi karakternimi motnjami v sodobni populaciji, ki je sprejeta v bolnišnico.
Paranoidna osebnostna motnja je bila opisana v 8 primerih, shizoidna osebnostna
motnja (2), disocialna osebnostna motnja (8), histrionična osebnostna motnja v 9,
anankastična osebnostna motnja v dveh, bojazljivostna osebnostna motnja v 2 ter
petkrat odvisnostna osebnostna motnja. Najpogostejša druga diagnoza s področja
osebnostnih motenj sta bili čustveno neuravnovešena osebnostna motenost (92 oseb),
pogosto pa se uporablja osebnostna motnja neopredeljena, oziroma druge specifične
neopredeljene osebnostne motnje (49).
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3.1 POVZETEK
Tabela 15: Hospitalna obravnava
starost

M
število

11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2016
2015
2014
2013

18
99
157
184
185
115
133
891
906
866
865
933

lež.
doba
578
3.371
4.237
5.716
7.180
3.792
4.277
29.151
27.902
27.652
27.781
28.691

Tabela 16: Dnevni hospital
M
starost
število lež. doba
skupaj
57
1.623
2016
59
1.384
2015
57
1.416

Ž
število
12
39
93
128
152
103
175
702
706
706
699
643

Ž
število
52
58
59

lež.
doba
455
1.078
2.571
3.790
4.529
4.107
6.656
23.186
24.022
23.497
24.466
23.792

SKUPAJ
število lež.
doba
30
1.033
138
4.449
250
6.808
312
9.506
337
11.709
218
7.899
308
10.933
1.593
52.337
1.612
51.924
1.572
51.149
1.564
52.247
1.576
52.483

lež. doba
1.617
2.033
2.009

SKUPAJ
število
109
117
116

povprečje

neak. 3M/L3
neak. 2M/L3
neak. 2M/S3, 4M/L3
neak. 2Ž/S2, 4M/L3
32,85 dni
32,2 dni
32,5 dni
33,4 dni
33,3 dni

lež. doba
3.240
3.417
3.425

povprečje
29,7 dni
29,2 dni
29,5 dni

Komentar:
V letu 2017 je v bolnišničnem programu skupno bilo odpuščenih 1.593 oseb. V tej
skupini so vključeni tako pacienti v programu ZZZS, kot tudi tujci, oziroma azilanti iz
azilnih centrov, samoplačniki ali pacienti napoteni na zdravljenje iz drugih bolnišnic.
Bolnišnično pomoč je iskalo večje število moških in sicer 891 ter 702 ženski. Povprečna
ležalna doba je bila podobna kot v letu 2016 in sicer 32.8. Razmerje med moškimi in
ženskimi ostaja podobno kot v preteklih letih nagnjeno v prid moškemu spolu (glej sliko
7).
V programu dnevnega bolnišničnega zdravljenja je v letu 2017 bilo odpuščenih 109 oseb.
Večinoma so bili obravnavani v terapevtskem programu na psihoterapevtskem oddelku
ter oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Povprečna ležalna doba je bila 29.7
dni.
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Slika 7: Število moških in ženskih sprejemov v bolnišnično zdravljenje
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4

NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST BOLNIŠNICE

4.1 ODDELKI
4.1.1 Ženski psihiatrični oddelek S2

a. Organizacija dela: Splošni ženski psihiatrični S2 oddelek je samostojna organizacijska
enota bolnišnice, ki jo sestavljata dve prostorsko in funkcionalno povezani, usklajeni
enoti, intenzivna in odprta. Vsaka enota razpolaga z 21 posteljami. V primeru prostorske
stiske imamo možnost namestiti dodatne zasilne postelje, česar smo se v letu 2017
posluževali ponovno bolj pogosto kot v zadnjih dveh letih zaradi povečanega števila
sprejemov pacientk, vendar vedno le za kratek čas. V obdobjih povečanega števila
sprejemov smo pacientke v okviru bolnišničnih možnosti premeščali na druge oddelke,
pacientke z ustrezno stopnjo remisije pa smo odpuščali. Med vsemi zaposlenimi je
potekalo stalno usklajevanje in pretok informacij glede organizacije in strokovnosti dela
na obeh enotah. Postopki glede sprejema, diagnostike, zdravljenja, odpusta in ostalih
terapevtskih aktivnosti so dogovorjeni, zapisani v obliki protokolov in smo jih upoštevali
vsi člani tima. Oddelčno osebje je stalno prisotno na intenzivnem oddelku, na odprtem
oddelku pa le v času terapevtskih aktivnosti in ob rednih nadzorih ter ob individualno
dogovorjenih aktivnostih pri posameznih pacientkah. Kljub podaljšanem urniku delovne
terapije v popoldanskem času del leta 2017 ostaja odprto vprašanje glede povečane ali
stalne prisotnosti osebja na odprtih oddelkih in dodatnih terapevtskih aktivnostih zlasti v
popoldanskem času, ureditev le tega bi zahtevalo premislek in sistemske spremembe na
ravni celotne bolnišnice.

b. Število sprejetih, premeščenih ter odpuščenih pacientov: Tekom leta 2017 je bilo na
oddelek sprejetih 482 bolnic. V zadnjih letih se kaže stalen trend povečevanja sprejemov
na ženski splošni psihiatrični oddelek. Povprečno smo sprejeli 40 bolnic mesečno. Z
oddelka je bilo odpuščenih 379 bolnic. Evidentiranih je bilo 80 premestitev na druge
oddelke znotraj bolnišnice (psihoterapevtski oddelek, gerontopsihiatrični oddelek in
oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola) in 16 premestitev v druge bolnišnice. 1
bolnica je bila vključena v dnevno obliko zdravljenja. Sprejemi bolnic so potekali tako na
intenzivno (380) kot na odprto enoto (102), prav tako smo jih z obeh enot odpuščali.
Tekom hospitalizacije se je glede na spremembe psihičnega stanja pri bolnicah izvajalo
premestitve med obema enotama znotraj oddelka. Tudi v letu 2017 smo beležili več
sprejemov bolnic s kronificirano duševno motnjo in pridruženo socialno problematiko, ki
so bile zaradi zahtevnosti terapevtske obravnave in zasedenosti varovanih oddelkov v
socialno-varstvenih zavodih daljše obdobje hospitalizirane na intenzivni enoti. Tovrstna
problematika se nakazuje tudi v prihodnje. Poleg tega smo ob odsotnosti ustreznega
intenzivnega oddelka za mladostniško psihiatrijo in prezasedenosti ter dolgih čakalnih
dob za sprejem na odprti oddelek za mladostniško psihiatrijo v Ljubljani obdobno
obravnavali mladostnice z različnimi duševnimi motnjami, nekatere tudi daljše obdobje.
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Tabela 17: Število sprejemov, odpustov in premestitev na S2 oddelku v letu 2017
Spreje
m

Premestitev
druge
bolnišnice

Jan

39

Feb

Premestitev
iz
drugih
oddelkov PBI

Premestitev
na
druge
oddelke PBI

Odpust

Dnevna
hospitalizacija

Št. sprejemov
na I.O.

Št.
sprejemov
na O.O.

2

0

5

25

0

31

8

34

2

0

6

28

0

28

6

Mar

45

2

1

4

33

0

34

11

Apr

37

1

0

8

23

1

30

7

Maj

49

2

0

5

35

0

36

13

Jun

42

1

0

8

36

0

31

11

Jul

43

0

0

6

40

0

33

10

Avg

38

2

0

11

31

0

31

7

Sep

40

1

0

7

28

0

33

7

Okt

37

0

2

8

30

0

30

7

Nov

44

0

1

31

0

34

10

Dec

34

0

0

4

39

0

29

5

SKUPAJ

482

4

80

379

1

380

102

16

v

8

V letu 2017 so bili posebni varovalni ukrepi izvedeni pri 24 bolnicah, skupno število
oviranj pa je bilo 76. Število bolnic, pri katerih so bili izvedeni posebni varovalni ukrepi, se
je glede na leto poprej kljub višjemu številu sprejemov zmanjšalo, kar kaže na veliko
intenzivnost dela vseh zaposlenih in učinkovitosti v izvajanju deeskalacijskih tehnik.
Posebni varovalni ukrepi, kot najbolj restriktivna oblika zagotavljanja varnosti in
omogočanja zdravljenja, so se izvajali skladno in dosledno s smernicami RSK in določili
Zakona o duševnem zdravju.

Tabela 18: Na S2 oddelku bilo v letu 2017 fizično omejevanih v posteljo 24 (lani 33) pacientk, v fotelj pa 6
(lani 13) pacientk.
S2 ODDELEK
ŠTEVILO PACIENTOV
ŠTEVILO OVIRANJ
POSTELJA
FOTELJ
POSTELJA
FOTELJ
JANUAR
2
1
2
1
FEBRUAR
MAREC
2
2
APRIL
1
6
MAJ
1
1
3
9
JUNIJ
4
7
JULIJ
2
8
AVGUST
2
2
2
3
SEPTEMBER
8
3
11
12
OKTOBER
5
15
NOVEMBER
3
23
DECEMBER
2
3
SKUPAJ
76
31
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c. Kadrovska zasedba: V letu 2017 so na ženskem splošnem psihiatričnem oddelku delali
trije zdravniki specialisti psihiatrije in en zdravnik specializant psihiatrije. Tudi v letu 2017
smo nadaljevali z že predhodno uveljavljenim dogovorom, da je zdravljenje in
diagnostično obravnavo pacientk z intenzivne enote nadaljeval isti zdravnik tudi po
premestitvi na odprto enoto, kar se je pokazalo kot primer dobre prakse.
Na bolniškem oddelku S2 so bile do julija 2017 razporejene 3 diplomirane medicinske
sestre (DMS). 1 diplomirana medicinska sestra je opravljala dela in naloge glavne
medicinske sestre, ostali 2 pa sta bili razporejeni v ekipo dežurnih medicinskih sester. Ob
tem je ena opravljala dela in naloge SOBO. Timske medicinske sestre so bile na oddelek
večinoma razporejene le v primeru nadomeščanja odsotnosti glavne medicinske sestre
oddelka in pokrivanja odsotnosti zdravstvenih tehnikov. Avgusta 2017 je bilo za
diplomirane medicinske sestre uvedeno 24-urno dežurstvo, zato so bile nato na oddelku
stalno prisotne 1 - 3 DMS. V kolikor se bo ta oblika dežurstev DMS ohranila v prihodnje,
načrtujemo vsebinske spremembe glede njihovega vključevanje v delo na oddelku.
Število zaposlenih zdravstvenih tehnikov (ZT) brez omejitev je bilo na bolniškem oddelku
štiri mesecev v letu 2017 10, sedem mesecev 9 in en mesec 11. Tri mesece v letu 2017
sta bili na oddelek razporejeni 2 ZT s splošnimi zdravstvenimi omejitvami, ostale mesece
pa 1 ZT. Delo so opravljale v dvoizmenskem turnusu. Skozi celo leto so bile na oddelku 3
ZT, ki zaradi starostnih omejitev niso opravljale dela v nočnem turnusu.
V delo na oddelku sta bili stalno vključeni dve delovni terapevtki, v oddelčnem timu je
sodeloval tudi klinični psiholog. Prav tako se je v timsko delo na oddelku vključevala
socialna delavka, ki pa je bila občasno sočasno razporejena tudi na druge oddelke in
vključena v druge aktivnosti, zaradi česar na oddelku ni bila stalno prisotna.

d. Oblike terapevtskih dejavnosti: Na oddelku so potekale strukturirane terapevtske
dejavnosti v dopoldanskem in popoldanskem času, ki so se izvajale tako na intenzivni kot
tudi na odprti enoti. Zdravniške vizite so potekale štirikrat tedensko, enkrat tedensko pa
so se vršili sestanki terapevtskih skupnosti, ki sta jih vodili delovni terapevtki.
Terapevtsko delo na intenzivnem oddelku je bilo večinoma individualno naravnano, pri
čemer smo vršili diagnostiko in terapijo duševnih motenj, pogosto smo obravnavali tudi
sočasne somatske zaplete in bolezni. Obravnavali smo bolnice s kompleksnimi
komorbidnimi duševnimi motnjami, z zelo raznoliko starostno strukturo. Pogosto je
celostno rehabilitacijo oteževala še pridružena socialna problematika. Kasneje ob
izboljševanju simptomatike so se bolnice vključevale v skupinske terapevtske dejavnosti,
ki so bile organizirane v sklopu oddelka. V individualno in skupinsko obravnavo smo bili
vključeni vsi člani tima, pri čemer smo uporabljali znanja s svojih področij delovanja.
Zdravniki smo vodili diagnostično in terapevtsko obravnavo bolnic, izvajali smo delo s
svojci. Pod vodstvom zdravnika specialista psihiatrije je na odprti enoti enkrat tedensko
kontinuirano potekala psihodramska skupina.
Psiholog je sodeloval v diagnostiki duševnih motenj, hkrati pa je izvajal individualno
psihoterapevtsko obravnavo izbranih bolnic. Proti koncu leta je bil pod njegovim
vodstvom izpeljan prvi sklop metakognitivnega treninga za bolnice s psihotično motnjo. V
vmesnem obdobju pa je bila enkrat tedensko uvedena tematska skupina s psihologom za
pacientke na odprti enoti. S tovrstnimi aktivnostmi načrtujemo nadaljevati tudi v
prihodnjem letu.
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Delovni terapevtki na oddelku sta sodelovali pri individualnih in skupinskih aktivnostih.
Vodili sta kognitivno, kreativno, komunikacijsko skupino, poleg tega pa sta redno izvajali
tudi druge aktivacijske aktivnosti (aktivnosti za funkcionalno gibljivost telesa, glasbene
aktivnosti, družabne aktivnosti, bralne aktivnosti, aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje
kognitivnih sposobnosti, gospodinjske aktivnosti, kulturne aktivnosti,…). Enkrat tedensko
je na intenzivnem in odprtem oddelku potekal sestanek terapevtske skupnosti, ki sta ga
vodili delovni terapevtki. V dogovoru z zdravnikom sta delovni terapevtki opravili 9
ocenjevanj motoričnih in procesnih spretnosti (AMPS). Vse leto je bil organiziran
popoldanski program delovno terapevtskih aktivnosti, kar je predstavljalo dodatno
možnost za vključevanje pacientk z odprtega oddelka, pacientk z intenzivnega oddelka s
prostim izhodom in pacientk, ki so bile vključeni v dnevne oblike zdravljenja v bolnišnici.
Tekom celega leta so enkrat tedensko potekale skupine treninga socialnih veščin, ki jih je
vodila socialna delavka.
Pod vodstvom diplomirane medicinske sestre so v prvi polovici leta 2017 enkrat tedensko
potekale zdravstveno vzgojne skupine.

e. Delo oddelčnega tima: Vsi zaposleni na oddelku smo bili naravnani k timskemu delu,
trudili smo se za čim bolj učinkovito komunikacijo in pretok informacij med vsemi člani
tima. Pri svojem delu smo upoštevali strokovne smernice obravnave duševnih motenj. Na
oddelku so dnevno po končani viziti potekali kratki timski sestanki, ki so bili namenjeni
diagnostični in terapevtski obravnavi novo sprejetih bolnic in aktualni problematiki na
oddelku. Redno tedensko smo organizirali sestanke oddelčnega tima, ki smo jih izkoristili
za poglobljeno predstavitev bolnic, načrtovanje diagnostike in terapije, dogovorih o ciljih
zdravljenja in nadaljevanju obravnave po odpustu iz bolnišnice. Timske sestanke smo
izkoristili tudi za dogovore o organizacijskih spremembah na oddelku, vnašali pa smo tudi
kratke izobraževalne vsebine za zaposlene.

f. Drugi dosežki in problemi na oddelku: V letu 2017 smo zabeležili dodaten porast števila
sprejemov na ženski psihiatrični S2 oddelek glede na leto poprej. Občasno smo v letu
2017 beležili več sprejemov bolnic z akutno duševno motnjo, ki so izkazovale
heteroagresivno vedenje. Ob takih situacijah je na oddelku še zlasti prihajalo v ospredje
pomanjkanje zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, saj je pri takih bolnicah potrebno
zagotavljati stalni nadzor, zagotavljati varnost za pacientke in zaposlene. Zaradi vsega
naštetega se kaže potreba po večjem številu zaposlenih v zdravstveni negi, tudi na
ženskem oddelku bi bilo smiselno v turnus razporediti enega moškega zdravstvenega
tehnika. Povečuje se tudi število zdravstvenih tehnikov, ki zaradi starostnih omejitev niso
razporejeni v nočni turnus, posledično pa so preostali ZT v večji meri razporejeni v nočno
delo, kar vodi v preobremenjenost in izgorelost.
Pokritost oddelka z zdravniki (3 specialisti in specializant psihiatrije) je bila v letu 2017
komaj zadovoljiva. Pomanjkanje zdravnikov je prihajalo v večji meri do izraza zlasti v
obdobjih koriščenja letnih dopustov in obdobno ob daljših odsotnostih zaradi bolniškega
staleža, ko sta oddelčne obveznosti pokrivala zgolj dva zdravnika specialista ali en
zdravnik specialist psihiatrije in en specializant psihiatrije, kar pa je glede na pričakovane
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normative nezadostno. Poleg tega smo bili vsi zdravniki specialisti na oddelku vključeni v
redno ambulantno delo, takrat smo bili na oddelku odsotni.
Srečujemo se s sprejemi bolnic s težkimi kompleksnimi komorbidnimi duševnimi
motnjami, s pridruženimi somatskimi obolenji. Pogosto so na oddelek sprejete tudi
bolnice z duševnimi in vedenjskimi motnjami zaradi uživanja različnih psihoaktivnih
substanc in sindromom demence, bodisi zaradi trenutne klinične slike, ki zahteva
sprejem na intenzivni oddelek bodisi zaradi pomanjkanja prostora na drugih oddelkih.
Pogosto opisane težave dodatno zapleta še pridružena socialna problematika in
pomanjkanje prostora v socialno-varstvenih ustanovah, zlasti na varovanih oddelkih, kar
dodatno podaljšuje hospitalizacije. Za zagotavljanje ustrezne kvalitete in intenzivnosti
dela na oddelku bi bilo nujno zaposliti dodatnega zdravnika specialista, hkrati pa
nadomeščati daljše odsotnosti zdravnikov zaradi letnih dopustov ali bolniških staležev.
Zaradi celostnega pristopa pri obravnavi bolnikov bi bila nujna tudi stalna prisotnost
specialista internista v bolnišnici, ki bi v celoti prevzel diagnostično in terapevtsko
obravnavo somatske patologije. Potreba po ureditvi pomanjkanja zdravniškega kadra se
kaže na ravni celotne bolnišnice in kliče po sistemski ureditvi.

(Poročilo je posredovala vodja ženskega psihiatričnega oddelka S2, mag. Anita Trpin Katarić,
dr. med., spec. psihiatrije)

4.1.2 Moški psihiatrični oddelek S3

a. Organizacija dela: Sprejemni moški oddelek je sestavljen iz dveh prostorsko in
funkcionalno povezanih podenot. Na intenzivni enoti imamo 22 postelj ter možnost
namestitve več zasilnih postelj, česar smo se v zadnjem letu zaradi porasta števila
sprejemov ter zmanjšanih možnosti premeščanja na druge oddelke (zaradi
prezasedenosti le - teh) posluževali pogosteje kot v predhodnih dveh letih. Na odprti
enoti je 20 postelj.
V zadnjem letu organizacije dela nismo bistveno spreminjali. Oddelčni terapevtski tim je
za obe podenoti skupen. Osebje je na intenzivni enoti stalno prisotno, na odprti enoti je
prisotno v času terapevtskih aktivnosti ter ob rednih nadzorih. Med člani tima poteka
stalen pretok informacij. Pri obravnavi pacientov upoštevamo strokovne smernice in se
držimo dogovorjenih protokolov glede sprejema, diagnostične obravnave, zdravljenja ter
ostalih terapevtskih aktivnosti.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih pacientov: V letu 2017 (tabela) smo na
oddelek sprejeli 548 bolnikov, 9 jih je bilo premeščenih iz drugih oddelkov naše
bolnišnice. Sprejemali smo na obe podenoti oddelka. Povprečno je bilo sprejetih 47
bolnikov mesečno. Z oddelka je bilo odpuščenih 449 bolnikov, 101 smo premestili na
druge oddelke (splošni psihiatrični oddelek, oddelek za zdravljenje odvisnosti,
psihoterapevtski oddelek ter gerontopsihiatrični oddelek), 18 v druge bolnišnice. V
dnevno obliko zdravljenja je bil vključen 1 pacient. Razmerje med pacienti, ki so bili pri
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nas obravnavani prvič, in tistimi, ki so bili že predhodno obravnavani, je ostalo
nespremenjeno: 1: 3,5. V zadnjih treh letih ugotavljamo rast števila sprejemov in
odpustov. Poseben problem predstavlja neenakomerna razporeditev števila sprejemov
preko leta. Tako smo v prvi polovici leta zabeležili kar 310 sprejemov.

Tabela 19: Sprejeti, odpuščeni in premeščeni pacienti
Sprejem
Premestitev
Premestitev
v druge
iz drugih
bolnišnice
oddelkov PBI
Januar
50
0
1
Februar
58
2
1
Marec
57
2
0
April
35
0
0
Maj
55
1
0
Junij
47
1
2
Julij
51
1
1
Avgust
41
1
2
September
29
2
1
Oktober
46
3
1
November
42
3
0
December
37
2
0
SKUPAJ
548
18
9

Premestitev
na druge
oddelke PBI
9
12
10
6
15
14
12
4
2
7
5
5
101

Odpust

38
41
49
31
30
39
41
36
35
36
32
41
449

Dnevna
hospitalizacija

1

Slika 8: Število sprejemov, odpustov in premestitev v letih 2014 - 17 (primerjalno)

c. Število posebnih varovalnih ukrepov: V letu 2017 smo posebne varovalne ukrepe izvedli
pri 50 (lani 45) bolnikih, skupno število oviranj je bilo 94. Pri šestih bolnikih (lani 1) smo
uporabili posebni varovalni ukrep oviranja v fotelj. Posebne varovalne ukrepe smo izvajali
v skladu s smernicami RSK in določbami Zakona o duševnem zdravju.

d. Kadrovska zasedba: Na oddelku smo stalno zaposlene 4 zdravnice, specialistke
psihiatrije. V juniju je bil na oddelku prisoten še sobni zdravnik, v avgustu in septembru
specializantka psihiatrije, v oktobru in novembru dodaten specialist psihiatrije. V prvi
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polovici leta smo se v zdravniškem delu tima, zaradi dolgotrajne bolniške, bolniške ter
koriščenja pripadajočega dopusta, soočali s kadrovsko podhranjenostjo. Z izjemo junija,
ko je bil na oddelku prisoten sobni zdravnik, sta bili v obdobju od sredine februarja do
avgusta na oddelku prisotni po 2 specialistki psihiatrije, v avgustu specialistka in
specializantka psihiatrije. Vse 4 specialistke smo ob delu na oddelku vključene tudi v
ambulantno delo (vsaka 2x mesečno).
V letu 2017 so bile na oddelek razporejene 3 diplomirane medicinske sestre ter od
februarja dalje tudi diplomirani zdravstvenik. Ena od omenjenih diplomiranih medicinskih
sester je opravljala 6 – urno delo. Ena diplomirana sestra je opravljala naloge glavne
medicinske sestre (strokovni vodja VII). Druga diplomirana sestra in zdravstvenik sta do
meseca avgusta opravljala triizmenski turnus. Po reorganizaciji službe diplomiranih
medicinskih sester (od septembra dalje) so vsi trije vključeni v 24 - urno dežurstvo.
Med letom je bilo na oddelek razporejenih 15 - 17 zdravstvenih tehnikov. Od tega je bil 1
razporejen na delovno mesto s skrajšanim delovnim časom (4 ure). Od oktobra do konca
leta je bil en zdravstveni tehnik na daljši bolniški. Izpadle delovne izmene zaradi bolniških
odsotnosti se nadomešča v okviru oddelka z dodatnimi delovnimi izmenami zaposlenih.
Zdravstveni tehniki so razporejeni v triizmenski turnus, po trije v dopoldansko in
popoldansko izmeno ter po dva v nočno izmeno vse dni v tednu. V preteklih letih smo že
opozarjali glede nezadostnega števila zdravstvenih tehnikov in njihove neugodne
starostne strukture.
V delo na oddelku sta vključena delovna terapevtka (odprta enota) in delovni terapevt
(intenzivna enota). Tudi v njunem primeru odsotnost enega pokriva drugi.
Del tima so tudi specialistka klinične psihologije, ki je poleg bolnišničnega dela
(psihodiagnostika in psihoterapevtska obravnava bolnikov) vključena tudi v ambulantno
delo, univerzitetna diplomirana socialna delavka, ki opravlja tudi delo na
psihoterapevtskem oddelku in delo vodje socialne službe, ter specialistka klinične
farmacije (vodja bolnišnične lekarne).

e. Oblike terapevtskih aktivnosti: Terapevtske dejavnosti na oddelku potekajo pretežno v
dopoldanskem času in se izvajajo na obeh podenotah enako. Zdravniške vizite potekajo
4x tedensko (sodelujejo tudi drugi člani tima – DMS, ZT in DT), 1x tedensko poteka
sestanek terapevtske skupnosti. Terapevtska obravnava je na obeh enotah večinoma
individualna, prilagojena posamezniku. Na intenzivnem oddelku je v ospredju
diferencialno diagnostična obravnava bolnikov ter zdravljenje akutnih stanj. V letu 2017
smo se še pogosteje srečevali s komorbidnimi stanji v smislu dvojnih diagnoz ter tudi v
smislu resnih somatskih zapletov. V strukturirane aktivnosti delovne terapije bolnike
vključujemo glede na trenutno klinično sliko, postopno. Diferencialno diagnostični
postopki se prav tako izvajajo na odprti enoti. Bolnike aktivneje vključujemo v aktivnosti
delovne terapije (jutranja telovadba, družabne aktivnosti, pogovorna, kognitivna ter
kreativna skupina, fitnes). V začetku leta je klinična psihologinja izvajala metakognitivni
trening v malih skupinah (do trije bolniki v skupini). Zdravstveno - vzgojna skupina, kljub
resnim namenom, zaradi pomanjkanja kadra še ni ponovno zaživela.
Obravnavamo heterogeno populacijo bolnikov – po diagnozah (od razvojnih do
kognitivnih motenj) in po starosti (od mladoletnika do starostnika). Poleg omenjenega
obravnavo vse pogosteje zapleta socialna problematika. Glede na indikacije uporabljamo
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različne terapevtske pristope. Specialistke psihiatrije redno delamo tudi na izobraževanju
svojcev. Le - to poteka v individualni obliki.

f. Delo oddelčnega strokovnega tima: Oddelčni tim deluje kot celota. Z rednimi tedenskimi
enournimi timskimi sestanki, na katerih obravnavamo problematiko posameznih
bolnikov, zagotavljamo informiranost celotnega tima o načrtovani obravnavi ter pretok
informacij med različnimi profili. Občasno na teh sestankih obravnavamo zadeve
organizacijske narave. Z namenom diagnostične in terapevtske obravnave novo sprejetih
bolnikov ter reševanja aktualne problematike po opravljenih vizitah izvajamo še
vsakodnevne krajše sestanke.
Na oddelku redno izvajamo mentorstvo tako specializantom psihiatrije, pedopsihiatrije in
družinske medicine kot tudi študentom ter dijakom zdravstvene nege.

g. Druge zadeve, pomembne za oddelek: Iz obrata bolnikov na oddelku je razvidna visoka
intenziteta dela celotnega terapevtskega tima. Potreba po večjem številu zaposlenih
ostaja aktualna (v zadnjem letu na tem področju ni bilo sprememb). Predlagam, da v
vseh treh izmenah v prihodnje zagotovimo tri zdravstvene tehnike. Na mestu je tudi
premislek o razporeditvi četrtega tehnika v času dopoldanske izmene (med tednom). Na
ta način bi lahko zagotavljali ustrezno prisotnost osebja na odprti enoti. Glede na
obdobno nihanje števila sprejemov bi bilo smiselno poiskati ustreznejše načine, kako v
času povečanih obremenitev zagotoviti okrepljeno ekipo. V lanskem letu smo imeli
težave z nadomeščanjem nenačrtovanih in načrtovanih odsotnosti psihiatrinj.
Dolgotrajno bolniško smo zdravnice nadomeščale same. Za zagotavljanje ustrezne
kvalitete in varnosti dela bi bilo v prihodnje nujno razmisliti o tem, kako zagotoviti
ustrezno pokritost zdravniškega dela na oddelku na način, ki bo zagotovil upoštevanje
sprejetih normativov ob bolniških odsotnostih ter dopustih.
Minimalna kadrovska zasedba večino dni v letu se izraža na obravnavi bolnikov, za kar
zaposleni na oddelku ne moremo prevzemati odgovornosti. V preostalem času žal
omogoča le izvajanje že obstoječih postopkov obravnave, ne pa tudi uresničevanja novih
idej (uvajanje novih oblik terapevtskega dela, raziskovalna dejavnost,…). Težave nam
povzročata tudi dotrajana oprema ter neustrezna razporeditev prostorov. Oddelčni tim
se je v lanskem letu z veseljem, s številnimi konstruktivnimi idejami in izboljšavami,
odzval na poziv vodstva bolnišnice k sodelovanju pri težko pričakovani prenovi S stavbe.

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Vanja Božič, dr. med., spec. psihiatrije)

4.1.3 Psihoterapevtski oddelek S4

a. Organizacija dela: Psihoterapevtski oddelek je odprte narave. Oddelek je heterogen
glede na spol, starost in psihopatologijo pacientov. Vzporedno potekata na oddelku dva
psihoterapevtska programa različne intenzivnosti.
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Sprejemi na oddelek so praviloma načrtovani in sledijo vpisu v čakalno knjigo. Izjemoma,
v primeru kriznih intervencij, so sprejemi na oddelek direktni, nenačrtovani. Pacienti so
na oddelek sprejeti preko sprejemne ambulante ali so premeščeni z drugih oddelkov
znotraj bolnišnice. Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige je vodja oddelka.
O triaži sprejemov odloča oddelčni terapevtski tim. Pacienti, ki so prvič vpisani v čakalno
knjigo in se v bolnišnici še niso zdravili prejmejo anamnestični vprašalnik, ki ga
izpolnjenega pošljejo nazaj na oddelek. Vprašalnik je orientacijski pripomoček, ki
terapevtskemu timu pomaga pri triaži pacientov v primeren program. Pacienti so
razporejeni v posamezen program glede na naravo duševne motnje, stopnjo remisije oz.
stopnjo izraženosti duševne motnje, glede na sposobnost sodelovanja. Na triažo vplivajo
tudi drugi dejavniki kot so zasedenost posameznega programa in razpoložljivost postelj
po spolu.
Psihoterapevtska obravnava običajno poteka v dveh delih. Prvi del zdravljenja zajema
hospitalni program, ki je organiziran od ponedeljka do petka. Pacienti so v sklopu
programa vključeni v aktivnosti aktivacijske terapije, v program učenja relaksacijskih
tehnik, v skupinsko psihoterapevtsko obravnavo ter prilagojeno potrebam posameznika
tudi v individualno obravnavo. Terapevtske vikende pacienti lahko preživijo v domačem
okolju, kjer preverijo učinke terapije in v praksi preizkusijo pridobljena znanja in veščine.
Drugi del zdravljenja je namenjen čim bolj optimalni integraciji posameznika v primarno
bivalno in profesionalno okolje in poteka v obliki dnevne hospitalizacije. Pacienti več časa
preživijo v domačem okolju in se lahko dnevno vračajo v bolnišnico, kjer se prilagojeno
svojim potrebam vključujejo v različne terapevtske programe. Program omogoča
pacientom učenje strategij za obvladovanje stresnih situacij v domačem in v
profesionalnem okolju.
Delo na oddelku je integrativno. Psihoterapevtski pristopi so različni, odvisni od znanj
terapevtov; vedenjsko kognitivni, analitski in dinamski.
Program prve skupine je manj intenziven in obsega 45 minut skupinske psihoterapije
dvakrat tedensko. Način dela je suportivno in integrativno naravnan.
Program druge skupine je intenzivnejši in obsega 90 minut skupinske psihoterapije
dvakrat tedensko, ta temelji na principih skupinske analize.
Psihoterapevtska obravnava je lahko podprta tudi z farmakološkim zdravljenjem. Na
oddelku vzporedno potekajo aktivacijske dejavnosti, učenje relaksacijskih tehnik, trening
socialnih veščin, edukativne skupine, metakognitivni trening, suportivne in edukativne
skupine za svojce.
Program obravnave kriznih intervencij na psihoterapevtskem oddelku vključuje
intenzivnejšo individualno psihoterapevtsko obravnavo po principih vedenjske in
kognitivne terapije.
Terapevtski tim se redno sestaja enkrat tedensko na razširjenem timskem sestanku. Tim
izdela in revidira individualni plan obravnave posameznega pacienta na oddelku. Glede
na celosten potek zdravljenja pacientov se v timu načrtuje odpuste in sprejeme na
oddelek.
Krajši timski sestanki potekajo večkrat dnevno. Namen sestankov je izmenjava informacij
o dnevnem funkcioniranju pacientov pri posameznih aktivnostih na oddelku ter o
funkcioniranju posameznih skupin. Na sestankih se načrtujejo dnevne aktivnosti in
intervencije za posameznega pacienta in za posamezno skupino.
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Vse terapevtske aktivnosti so strukturirane po dnevih in urah. Vsak pacient je ob
sprejemu na oddelek seznanjen s hišnim redom oddelka in s programom aktivnosti.
Program aktivnosti je objavljen na oglasni deski na oddelku.
Pacienti imajo po odpustu iz bolnišnice možnost nadaljevati psihoterapevtsko obravnavo
v treh ambulantnih skupinah. O vključitvi pacienta ambulantno skupino prav tako odloča
terapevtski tim. Pomembno vlogo pri vključitvi v ambulantno skupino igra tudi
pacientova motivacija za nadaljnje psihoterapevtsko delo. Srečanja ambulantnih skupin
za odpuščene paciente so organizirana vsaj dvakrat mesečno oz. vsaka dva tedna,
odvisno od skupine in razpoložljivosti terapevtov.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih pacientov: V letu 2017 je bilo na oddelek
sprejetih 202 pacientov. Neposrednih sprejemov je bilo 148. Z drugih oddelkov je bilo
premeščenih 54 pacientov in sicer 25 pacientk z S2 oddelka ter 29 pacientov z S3
oddelka.
Odpuščenih je bilo 197 pacientov. Program dnevnega zdravljenja je zaključilo 92
pacientov. Na S2 ali S3 je bilo premeščenih 9 pacientov. Povprečna ležalna doba na
oddelku je bila 40 dni.

c. Kadrovska zasedba:
• Dve psihiatrinji sta vključeni v redno delo na oddelku, ki obsega skupinsko in individualno
psihoterapevtsko obravnavo pacientov ter predpisovanje medikamenzozne terapije. Ob
rednem delu na oddelku sta vsaj dvakrat mesečno oz. enkrat tedensko vključeni v delo
psihoterapevtskih ambulantnih skupin. Dodatno opravljata ambulantno psihiatrično
dejavnost enkrat na dva tedna oz. enkrat tedensko. Vodita razširjene in redne dnevne
timske sestanke.
• Dve klinični psihologinji sta vključeni v skupinsko in v individualno psihoterapevtsko
obravnavo pacientov na oddelku. Obe zagotavljata tudi proces diagnostike za paciente
na oddelku. Vključeni sta v delo ambulantnih psihoterapevtskih skupin. Večkrat letno
izvajata meta - kognitivni trening. Zagotavljata edukacijo na področju treninga
relaksacijskih tehnik. Aktivno sodelujeta na razširjenih in rednih timskih sestankih.
• Dve diplomirani medicinski sestri sta aktivno vključeni v skupinski terapevtski proces na
oddelku. Vodita edukativne skupine za paciente, izvajata program Pot k dobremu
počutju, vodita skupino za svojce. Vodita relaksacijo v prvi skupini v dopoldanskem času.
Sta del koterapevtskega para v ambulantnih skupinah za odpuščene paciente. Sodelujeta
in vodita metakognitivni trening za ambulantne paciente. Vključeni sta v ambulantno
delo pri aplikaciji depo terapije v psihiatričnem dispanzerju ter na oddelku. Slednje glede
na naraščajoče število aplikacij depo terapije predstavlja dodatno obremenitev DMS.
• Na oddelku potekata dva vzporedna programa delovne terapije in ena delovna
terapevtka ne zmore pokriti potreb oddelka. Le ob prisotnosti dveh delovnih terapevtk
lahko zagotavljamo izpolnjevanje programa delovne terapije za obe skupini. Prisotnost
druge delovne terapevtke namreč ni stalna. Obe sta običajno prisotni na razširjenih
timskih sestankih, da se zagotovi izmenjava informacij, a je slednje za celostno delo s
pacienti insuficientno. Enkrat tedensko vodi sestanek terapevtske skupnosti pacientov.
Vodi izvajanje relaksacije v drugi skupini v dopoldanskem času. Delavna terapevtka je
vsaj dvakrat mesečno vključena kot ko-terapevt v vodenje ambulantne psihoterapevtske
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•

•

skupine za odpuščene paciente. Enkrat mesečno sodeluje pri vodenju skupine za svojce.
V preteklosti je bila prisotnost dveh delovnih terapevtov na oddelku stalna in dobra
praksa, a slednjega zaradi kadrovske podhranjenosti za enkrat ni moč zagotavljati v
želenem časovnem okvirju.
Socialna delavka je prisotna na razširjenih timskih sestankih enkrat tedensko, takrat se
dogovarjamo o načrtovanju razreševanja aktualne socialne problematike posameznika.
Pereče zadeve socialna delavka razrešuje sproti na skupinah ter z individualno obravnavo
prilagojeno potrebam posameznika. Ob sredah in ob petkih poteka na oddelku skupina
oz. trening socialnih veščin. V letu 2017 se radi kadrovske podhranjenosti niso izvajale
delavnice Skupaj premagamo depresijo. V preteklosti je bila prisotnost socialnega
delavca na oddelku stalnejša in aktivnejša. Želimo si okrepitve kadrovske zasedbe na tem
področju.
Tri srednje medicinske sestre in medicinski tehnik delajo v turnusu. Opravljajo
sterilizacijo medicinskega materiala za potrebe celotne bolnišnice. Na oddelku sodelujejo
v psihoterapevtskih skupinah, pri treningu relaksacijskih tehnik. V popoldanskem času
vodijo edukativne skupine za paciente na oddelku, poskrbijo za aktivacijo pacientov ter
spodbujajo njihovo higiensko ureditev in ureditev bivalnih prostorov. V popoldanskem in
nočnem času nudijo strokovno svetovanje in suport pacientom na oddelku in v primeru
kriznega stanja aktivirajo dežurno ekipo. Sodelujejo na razširjenih in rednih timskih
sestankih in skrbijo za pretok pomembnih informacij o dogajanju na oddelku v
popoldanskem in nočnem času do terapevtskega tima.

d. Oblike terapevtskih dejavnosti:

•

•
•

•

Hospitalna dejavnost
Skupinska vizita je na psihoterapevtskem oddelku enkrat tedensko in sicer ob
ponedeljkih dopoldne. Ob skupinski viziti psihiatrinji dnevno izvajata individualne
pogovore s pacienti, ki so namenjeni oceni zdravstvenega stanja in prilagoditvi terapije
ter izdelavi individualnega načrta zdravljenja.
Psihoterapevtske skupine potekajo dvakrat tedensko ob torkih in ob četrtkih.
Prvo skupino vodita psihiatrinji, v koterapevtskem paru ali individualno. Skupina poteka
45 minut in je suportivno ter integrativno naravnana. Namenjena je pacientom, ki še niso
dosegli remisije osnovne duševne motnje in so njihove sposobnosti sodelovanja v
polnem programu okrnjene iz več razlogov; izraženost znakov in simptomov bolezni,
telesna oviranost... V skupino so vključeni tudi pacienti z različnimi psihotičnimi
motnjami, kjer je v ospredju negativna simptomatika. Terapevt v prvi skupini ima bolj
aktivno vlogo in ne dopušča tišine. Skupina je pol odprta, ko se sprosti mesto v skupini,
lahko vanjo vstopi nov član.
Drugo skupino vodita klinični psihologinji v koterapevtskem paru ali individualno in traja
90 minut. Skupina deluje po principih skupinske analize. V drugo skupino zato triažiramo
paciente, ki imajo dobro sposobnost psihologičnega razmišljanja. Običajno so v program
druge skupine vključeni pacienti z anksioznimi, razpoloženjskimi motnjami. Občasno v
program druge skupine vključimo tudi osebe s specifično osebnostno strukturo. Skupina
je pol odprte narave, ko se sprosti mesto v skupini, se ji lahko pridruži nov član.
V procesu zdravljenja pacienti lahko prestopijo iz programa prve skupine v program
druge skupine in obratno. Psihoterapevtske skupine so individualno prilagojeno podprte
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•

•

•

•

z individualno psihoterapevtsko obravnavo, ki je lahko suportivna, dinamska ali
vedenjsko - kognitivna, glede na specifična znanja terapevtov.
Program učenja relaksacijskih tehnik izvaja za prvo skupino DMS v dopoldanskem času.
Za drugo skupino ga izvaja v dopoldanskem času DMS, v popoldanskem času pa SMS.
Oddelčna klinična psihologinja skrbi za strokovno podlago in pravilno izvajanje programa
in je v ta namen osnovala tiskano brošuro.
Delovna terapija obsega gibalno, likovno, muziko in biblio - terapijo, kognitivne
aktivnosti, načrtovanje aktivnosti tekom terapevtskih vikendov, gospodinjske aktivnosti,
rekeativno športne aktivnosti, družabne in kulturne aktivnosti... Slednje potekajo na
oddelku ali v prostorih delovne terapije po dnevnem razporedu, ki je objavljen na oglasni
deski oddelka. Ob sredah je organiziran sestanek terapevtske skupnosti, ki obsega
trening asertivnosti; vodenje terapevtske skupnosti, pisanje dnevnika, predstavitev
domačega kraja, priprava kulturne točke, prevzemanje raznih nalog pri organizaciji
družabnega večera, prevzemanje raznih nalog pri skrbi za oddelčno skupnost in skupne
oddelčne prostore. Ob sredah zvečer je s strani oddelčne skupnosti organiziran družabni
večer, ki se ga aktivno in pasivno udeležijo vsi člani oddelka in je namenjen treningu
socialnih veščin; ureditvi prostora, pripravi in izvedbi kulturno zabavnega programa,
pripravi pogostitve in druženju. Nosilec programa aktivacijske terapije je delovni
terapevt. Pri izvajanju programa v popoldanskem času pomaga SMS.
Edukacijske skupine z različnimi vsebinami s področja duševnega zdravja izvajata DMS. V
sklopu edukativnih skupin se izvaja tudi izobraževalni program Pot k dobremu počutju.
Enkrat mesečno je organizirana edukativna in suportivna skupina za svojce, ki jo vodita
DMS in delovna terapevtka.
Skupine s socialno delavko potekajo dvakrat tedensko in so namenjene treningu
socialnih veščin in razreševanju aktualne socialne problematike pacientov.

Ambulantna dejavnost
•

•

•

•

Ambulantne psihoterapevtske skupine omogočajo odpuščenim pacientom nadaljnjo
psihoterapevtsko obravnavo na njim znan način, z znanimi terapevti in v poznanem
okolju. Omogočajo doseganje in utrjevanje remisije ter nudijo preventivo pred relapsom
bolezni.
Prva skupina je namenjena odpuščenim pacientom druge skupine in poteka ob sredah
popoldne dvakrat mesečno. Skupina traja 90 minut. Vodita jo psihiatrinja in klinična
psihologinja. Obravnava je omejena na 8 do 10 srečanj.
Druga skupina je namenjena odpuščenim pacientom prve skupine in poteka ob sredah
dopoldne vsaka dva tedna. Skupina traja 45 minut. Vodijo jo psihiatrinja, DMS in DT.
Zasedba terapevtov je številčnejša zaradi edukacije in zagotavljanja kontinuitete skupine.
Tretja skupina je namenjena odpuščenim pacientom prve in druge skupine. Poteka ob
petkih dopoldne vsaka dva tedna. Skupina traja 45 minut. Po skupini se lahko pacienti
vključijo v delavnice Metakognitivnega treninga, ki obsegajo 10 srečanj. Skupino vodijo
klinična psihologinja, psiholog in DMS. Zasedba terapevtov je številčnejša zaradi
edukacije in zagotavljanja kontinuitete skupine.
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Analitska psihoterapevtska skupina se srečuje enkrat tedensko ob ponedeljkih v
prostorih Zdravstvenega doma Postojna pod vodstvom psihiatrinje - skupinske
analitičarke. Namenjena je ambulantnim pacientom.
Ambulante kliničnega psihologa nudijo diagnostično in psihoterapevtsko obravnavo vsaj
enkrat tedensko, običajno ob sredah dopoldne ali popoldne. Nosilki dejavnosti sta
oddelčni klinični psihologinji.
Psihiatrične ambulante izvajata obe oddelčni psihiatrinji. Ambulante potekajo običajno
enkrat tedensko ob petkih dopoldne v ZD Postojna. V PD Idrija potekajo enkrat mesečno
ob ponedeljkih popoldne in dvakrat mesečno ob petkih dopoldne.
Aplikacija depo terapije se izvaja s strani oddelčnih DMS na oddelku za paciente
psihoterapevtskega oddelka in za paciente, ki so vodeni v PD PBI s strani različnih
psihiatrov. Slednje pogosto ovira kontinuiteto dela na oddelku, ker imajo oddelčne DMS
druge naloge vezane izvajanje oddelčnega programa.

e. Delo oddelčnega tima: Oddelčni tim ima redne razširjene sestanke vsak ponedeljek
dopoldne. Sestanek vodi vodja oddelka oz. njegov namestnik. Na sestanku se
pogovorimo o pomembnih organizacijskih in vsebinskih zadevah, ki zadevajo delo
psihoterapevtskega oddelka. Sestanek je namenjen spoznavanju pacientov, izdelavi
plana diagnostične in terapevtske obravnave posameznika in spremljanju in evalvaciji
zdravljenja. Člani tima na sestanku izmenjajo svoje poglede in mnenja in omogočijo
celostni bio – psiho - socialni pristop obravnave pacienta. Na sestankih terapevtski tim
načrtuje odpuste in predvidene sprejeme na oddelek. Na timskih sestankih se vodi
zapisnik s strani DMS.
Krajši timski sestanki potekajo vsak dan pred in po posameznih terapevtskih aktivnostih.
Namenjeni so pretoku pomembnih informacij, razreševanju aktualnih problemov in
načrtovanju nadaljnjega dela.

f. Pomanjkanje kadra: Na oddelku potekata dva psihoterapevtska programa. S sedanjo
kadrovsko zasedbo ne moremo zagotavljati optimalnega izvajanja obeh programov.
Glede na vse bolj intenzivno vključenost kadra v ambulantne dejavnosti se čuti
pomanjkanje kadra na vseh ravneh. Kljub kadrovski podhranjenosti skušamo zagotavljati
primerno kvaliteto dela. Pri slednjem je izjemnega pomena stalnost kadra, ki ima
specifična znanja in izkušnje na področju psihoterapevtskega dela. Hitra rotacija kadra za
naš oddelek ni sprejemljiva, ker je delo na vseh ravneh samostojno, odgovorno in terja
specifične veščine in znanja, ki jih ni moč pridobiti v kratkem času.

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psihiatrije)
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4.1.4 Oddelek za zdravljenje odvisnosti L1

a. Organizacija dela na oddelku: Oddelek za zdravljenje odvisnosti je samostojna
organizacijska enota v okviru bolnišnice. Na oddelku poteka strukturiran program
zdravljenja odvisnosti od alkohola.
V okviru oddelčne dejavnosti poteka hospitalni program, ekstrahospitalni program in
dnevna bolnišnica. V ekstrahospitalnem programu poteka ambulanta za zdravljenje
odvisnosti ter izvajamo ambulantno skupinsko obravnavo odvisnosti.
Oddelek ima 30 postelj (in možnost dveh rezervnih) in je mešan po spolu ter odprtega
tipa. Dve sobi (moška in ženska) imata funkcijo sprejemnih sob. V sprejemno sobo
oddelka so sprejeti pacienti, ki imajo izraženo simptomatiko odtegnitvenega sindroma in
potrebujejo terapevtski postopek s ciljem vzpostavljanja abstinence.
V okviru dejavnosti oddelka deluje ambulanta za zdravljenje odvisnosti. V ambulanti
poteka diferencialno diagnostični postopek ter motivacijsko edukativni postopek za
vključitev v enega od programov zdravljenja. Začeli smo tudi s triažno ambulanto za
zdravljenje odvisnosti, imamo pa tudi alkohološko ambulanto za voznike.
Hospitalni program poteka v obliki strukturiranega programa zdravljenja v terapevtskih
skupinah. Pacienti se najprej vključijo v motivacijsko edukativno diagnostično skupino,
kasneje pa nadaljujejo zdravljenje v eni od treh intenzivnih psihoterapevtskih skupin za
zdravljenje odvisnosti od alkohola.
Zdravljenje odvisnosti lahko poteka tudi v obliki dnevnega zdravljenja po tipu dnevne
bolnišnice.
Prvo leto po zaključenem hospitalnem programu zdravljenja imamo organizirane
posthospitalne skupine za kontrolne preglede pacientov, ki so zaključili hospitalni
program zdravljenja.
V ekstrahospitalnem programu delujeta dve ambulantni skupini ter ambulantna skupina
za obravnavo recidiva.
V okviru ekstrahospitalne dejavnosti oddelka poteka tudi psihodramska skupina parov z
odvisnostjo od alkohola. V vse oblike programov zdravljenja pa vključujemo svojce,
družine pacientov ali njim pomembne druge osebe s ciljem urejanja odnosov.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2017 je bilo v hospitalni
program oddelka za zdravljenje odvisnosti sprejetih 192 bolnikov, od tega 143 moških in
49 žensk. 45 pacientov je bilo sprejetih po predhodni ambulantni obravnavi, 98 pa preko
sprejemne urgentne ambulante bolnišnice zaradi različnih urgentnih stanj v okviru
sindroma odvisnosti od alkohola. Zaradi pomanjkanja prostora ali zaradi značilnosti
klinične slike psihiatričnih zapletov odvisnosti od alkohola so občasno pacienti s
sindromom odvisnosti od alkohola sprejeti na druge psihiatrične oddelke znotraj PBI in
kasneje premeščeni na oddelek za zdravljenje odvisnosti. Iz ženskega psihiatričnega
oddelka je bilo premeščenih 16 pacientk, iz moških psihiatričnih oddelkov pa 33
pacientov. Občasno so pacienti premeščeni iz oddelkov drugih splošnih bolnišnic.
V okviru dnevnega zdravljenja odvisnosti od alkohola se je zdravilo 15 pacientov.
V letu 2017 je celoten hospitalni program zdravljenja zaključilo 118 pacientov.
V obravnavi recidiva odvisnosti je sodelovalo 22 pacientov. S ciljem vzpostavitve
abstinence od alkohola je bilo sprejetih 43 pacientov. 7 pacientov je bilo premeščenih v
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druge bolnišnice ali na psihiatrične oddelke v okviru PBI. 12 pacientov je bilo odpuščenih
pred predvidenim zaključkom celotnega programa zdravljenja.

c. Kadrovska zasedba in morebitna problematika v zvezi z njo: Na oddelku se v zadnjem
obdobju srečujemo s spremembo v kadrovski zasedbi, zlasti v zdravniški službi ter pri
zdravstvenih tehnikih. Na oddelku je bilo veliko sprememb zaradi dolgotrajne bolniške
odsotnosti psihiatrinje, ki se je kasneje tudi upokojila in zaradi porodniške odsotnosti
druge psihiatrinje. Delo v hospitalnem in ekstrahospitalnem programu je bilo treba
stalno prilagajati in vključevati v delo na oddelku specializante psihiatrije.
Na oddelku je opravilo program kroženja specializacije iz družinske medicine sedem
specializantov družinske medicine.
V psihološki službi je bila v delo na oddelku vključena ena specialistka klinične psihologije
in en diplomirani psiholog. Klinična psihologinja je vključena tudi v ambulantno
dejavnost.
V ambulantni skupini dela še en specialist klinične psihologije, ki je zaposlen na
psihiatričnem oddelku.
Na oddelku delujeta dve diplomirani medicinski sestri in pet srednjih medicinskih sester.
Diplomirani medicinski sestri sta vključeni v delo skupinskih terapevtk, sicer opravljata
strokovne dejavnosti v okviru procesa zdravstvene nege. Ena diplomirana medicinska
sestra deluje kot terapevt v ambulantni skupini.
Srednje medicinske sestre so vključene tudi v terapevtsko delo programa popoldanskih
dejavnosti ter preko vikendov, tako v edukacijskih kot tematskih skupinah. Zaradi
kadrovskih sprememb (ena medicinska sestra se je upokojila, druga je premeščena na
drugi oddelek) prihaja do prilagajanja in uvajanja novih medicinskih sester v tim oddelka.
V dveh letih so se tako zamenjale štiri, kar pomeni izziv kontinuiteti dela v terapevtskih
aktivnostih.
Na oddelku imamo dva socialna delavca, ki sta prav tako vključena v delo skupinskih
terapevtov ter v dejavnosti pri urejanju socialne problematike. Del tima je ena delovna
terapevtka, ki opravlja delo skupinskega terapevta ter strokovne aktivnosti v okviru
delovne terapije.
V timu oddelka je zaposlena ena pedagoginja, ki vodi edukacijski program ter opravlja
delo skupinskega terapevta v hospitalnem programu in delo v ambulanto za sistemsko
družinsko terapijo. Zaradi daljše bolniške odsotnosti je bilo potrebno delo prilagajati ter
vnašati nekaj sprememb v delo koterapevtskih parov.
Terapevtske skupine na oddelku namreč vodijo koterapevtski pari, ki jih oblikujemo glede
na profil njihove strokovne izobrazbe, kliničnih izkušenj ter razpoložljivih kadrovskih
možnosti. V prihodnosti bo potrebno vnašati konstruktivne spremembe s ciljem
zagotavljanja kontinuitete programa ob realnih kadrovskih spremembah.

d. Oblike terapevtskih dejavnosti. Vključevanje drugih terapevtov v terapevtske
aktivnosti. Na oddelku se ukvarjamo z diferencialno diagnostičnim postopkom odvisnosti
in komorbidnih motenj ter z zdravljenjem odvisnosti in vzporednih duševnih motenj. V
okviru programa poteka individualna in skupinska terapija. V program zdravljenja pa
vključujemo tudi družine pacientov ter njihove pomembne druge bližnje ljudi.
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Pacienti so na oddelek sprejeti ali preko ambulante za zdravljenje odvisnosti ali preko
sprejemne ambulante bolnišnice.
V prvem delu zdravljenja poteka najprej postopek vzpostavljanja abstinence oziroma
zdravljenje odtegnitvenega sindroma, če je odvisnost stopnjevana do telesne odvisnosti.
V drugem delu zdravljenja pa so pacienti vključeni v psihoterapevtski program. Paciente
najprej vključimo v motivacijsko – edukacijsko - diagnostično skupino, kasneje pa v
intenzivno terapevtsko skupino.
Hospitalni program zdravljenja odvisnosti traja predvidoma približno 10 tednov, glede na
individualno zastavljene terapevtske cilje. V drugem delu programa zdravljenja, pacienti
odhajajo v domače okolje preko vikendov ali pa se vključijo v dnevno obliko zdravljenja.
Hospitalni program obravnave recidiva odvisnosti traja približno 5 do 6 tednov in se
lahko nadaljuje z vključitvijo v ambulantno skupino za obravnavo recidiva.
V programu psihoterapevtskih aktivnosti potekajo skupine 4 dni v tednu, razen
motivacijska skupina, ki poteka vsakodnevno.
En dan v tednu potekajo na oddelku različne edukacijske, tematske in motivacijske
skupine, kjer so vključeni vsi člani terapevtskega tima. Izvajamo trening socialnih veščin,
progresivno mišično relaksacijo, glasbeno terapijo, gibalno terapijo ter ustvarjalne
delavnice ter ogled filma s pogovorom oziroma refleksijo.
Začeli smo z novoustanovljeno skupino za obvladovanje anksioznosti po principu
čuječnosti, ki jo vodi klinična psihologinja.
V okviru programa zdravljenja poteka enkrat tedensko edukacijski program za paciente in
svojce. V programu sodelujejo s svojimi predavanji različni člani strokovnega tima.
Enkrat tedensko potekajo hospitalne skupine skupaj s svojci.
Imamo različne delavnice, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre in delovna
terapevtka: Pot k dobremu počutju, Varna ter pravilna uporaba zdravil in Delavnica za
opuščanje kajenja.
Popoldanske aktivnosti potekajo z vključevanjem srednjih medicinskih sester v
terapevtsko delo ob siceršnjih obveznostih zagotavljanja procesa zdravstvene nege.
Pacienti opravijo klinično psihološki pregled ali v skupini ali individualno.
Pacienti v programu zdravljenja podpišejo terapevtski dogovor za osebe odvisne od
alkohola, ki so v zdravljenju, prav tako imamo terapevtski dogovor za svojce oseb
odvisnih od alkohola, ki se vključijo v terapevtski program. V zadnjem obdobju smo
strokovno prilagodili vsebino terapevtskega dogovora ob sodelovanju terapevtskega
tima.
V okviru ekstrahospitalnega programa oddelka potekata dve ambulantni skupini za
zdravljenje odvisnosti od alkohola, ambulantna skupina za obravnavo recidiva odvisnosti
ter ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo.
V dva koterapevtska para sta vključena klinični psiholog in psihodramski terapevt, ki sta
sicer zaposlena na psihiatričnem oddelku.
Strokovno smo povezani z rehabilitacijskimi programi, ki potekajo v različnih podpornih
skupinah (KZA, ...). Sodelujemo tudi z drugimi različnimi sistemi pomoči, zlasti centri za
socialno delo in zdravstvenimi domovi

e. Delo oddelčnega tima: Strokovni tim sestavlja heterogena skupina ljudi z različno
strokovno izobrazbo ter kliničnimi izkušnjami. Uspeva nam postopno prilagajanje v bolj
strokovno povezano funkcionalno enoto. Člani tima se sestajamo na jutranjih kratkih
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sestankih s ciljem pretoka aktualnih informacij o pacientih ter procesu zdravljenja.
Vsebina sestanka so aktualne strokovne konzultacije ter načrtovanje terapevtskih
strategij ob nepredvidenih spremembah pri posameznih pacientih. Enkrat tedensko
imamo daljši timski sestanek. V prvem delu sestanka se pogovorimo o organizacijskih
stvareh, v drugem delu pa bolj poglobljeno evalviramo potek programa zdravljenja pri
vsakem pacientu glede na zastavljene terapevtske cilje strukturiranega programa
zdravljenja. Strokovno bogastvo heterogeno zastavljenega profesionalnega tima
usklajujemo ob različnih pogledih članov tima na istega pacienta. V zadnjem letu ni bilo
mogoče organizirati nadaljevanja skupinske supervizije članov tima, ki jo je sicer več let
kontinuirano vodila supervizorka izven okolja PBI. V okviru tima smo sicer kontinuirano
imeli klinične predstavitve posameznih pacientov.
V naslednjem delu bomo predvidoma nadaljevali s supervizijo zunanjega strokovnjaka.

f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: V letu 2017 smo v okviru oddelka za
zdravljenje odvisnosti organizirali Strokovno srečanje terapevtov, ki delujejo v različnih
terapevtskih skupinah na področju odvisnosti od alkohola z okroglo mizo na temo
Povezovanje med programi zdravljenja odvisnosti in rehabilitacije. Na srečanje smo
povabili tudi predsednike terapevtskih skupin, kar pomeni, da smo združili moči ljudje z
izkušnjo odvisnosti in terapevti.
Ustanovili smo informativno - svetovalni telefon z namenom, da bi ljudem, ki pokličejo,
posredovali informacije glede iskanja pomoči zaradi težav v odnosu do alkohola ter
njihovim svojcem in družinam. V vlogi svetovalcev so člani strokovnega tima oddelka,
vsak dan eden.
Sodelovali smo na različnih letnih skupščinah v organizaciji KZA, ki sodelujejo na
področju, s katerim sodelujemo v okviru PBI.
Vse leto smo se trudili nadaljevati proces strukturiranja oddelka s kreiranjem novih
strokovnih vsebin ter medsebojnega sodelovanja in komunikacije v timu, ne glede na
spremembe v kadrovski zasedbi in ob odsotnostih.
Nadaljevali smo z vsebinskim kreiranjem hospitalnega in ambulantnega programa glede
na sodobne strokovne smernice v adiktologiji, kar je bilo izziv glede na obstoječo
omenjeno problematiko kadrovskih sprememb, predvsem v zdravniški službi.
Opravljali smo mentorstvo različnim poklicnim profilom strokovnjakov v programu
strokovnega izobraževanja.
Nadaljevali smo s poskusnim uvajanjem lestvice za spremljanje simptomatike
odtegnitvenega sindroma.
Oblikovali smo novo skupino za obvladovanje anksioznosti (po principu čuječnosti), ki jo
vodi klinična psihologinja.
Posodabljamo načrt ambulantnega strukturiranega programa zdravljenja odvisnosti in
načrtujemo vsebinske spremembe ambulantnega programa. Skupine za preventivo
recidiva nam zaradi kadrovskih zapletov ni uspelo oblikovati.

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Janja Milič, dr. med., spec. psihiatrije)
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4.1.5 Gerontopsihiatrični oddelek L2

a. Organizacija dela: V letu 2017 sta na gerontopsihiatričnem oddelku organizacija dela in
prostorska ureditev ostali nespremenjeni. Oddelek ima dve enoti, in sicer varovani
oddelek s 17 posteljami ter odprti oddelek, prav tako s 17 posteljami. Obe enoti sta med
seboj prostorsko in funkcionalno povezani. Oddelek je po spolu mešanega tipa.
Vsebinsko oddelek opredeljuje diagnostična in terapevtska obravnava starostnikov z
duševno motnjo. Sprejemi pacientov se vršijo na obe enoti, upoštevajoč aktualno
simptomatiko, sposobnost samostojne pokretnosti in samostojnosti pri osnovnih
življenjskih aktivnostih.
Na varovani enoti je zdravstveno negovalno osebje stalno prisotno, na odprti enoti pa le
v času terapevtskih aktivnosti, razdeljevanja zdravil, ob rednih obdobnih nadzorih ter
dogovorjenih individualnih spremljanjih za posamezne paciente. Na odprti enoti se v
dopoldanskem času zagotavlja prisotnost delovne terapevtke. Organizacija dela na
oddelku temelji na stalni izmenjavi informacij o pacientih in njihovem stanju ter
dogovarjanju o ukrepih in aktivnostih med vsemi člani osebja.
Podobno kot v predhodnem letu smo se soočali s problemom zagotavljanja posteljnih
kapacitet na varovani enoti, spričo česar so se povečini vršili sprejemi moških pacientov z
demenco na intenzivno enoto L3 oddelka. Iz istega razloga so bile geriatrične pacientke
pogosto sprejete na S2 intenzivno enoto. Zaradi trenda porasta geriatričnih pacientov v
višji starosti, od tega v vse večjem deležu polimorbidnih in gibalno oviranih s potrebami
po diferentni negovalni oskrbi smo v sodelovanju z vodstvom bolnišnice s pisnim
dopisom napotne ustanove in zdravnike opozorili na indikacije za sprejem v psihiatrično
obravnavo. V praksi smo se začeli posluževati sprejemov po predhodnem dogovoru
oziroma po principu čakalne vrste, v kolikor je zdravstveno stanje pacientov to
dopuščalo. Nasprotno od potreb po posteljnih kapacitetah na varovani enoti je bil delež
zasedenosti odprte enote v daljšem obdobju od maja do oktobra meseca pomembno
zmanjšan.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov ter uporaba posebnih varovalnih
ukrepov: V letu 2017 smo direktno na oddelek sprejeli 197 pacientov. Iz drugih oddelkov
bolnišnice je bilo premeščenih 41 pacientov. Domov in v DSO smo odpustili 201 pacienta.
V somatske bolnišnice je bilo premeščenih 28 pacientov. Na druge oddelke naše
bolnišnice smo premestili 6 pacientov.
V neakutno obravnavo je bilo vključenih 5 pacientov.
Umrl je en pacient v visoki starosti. Smrt je bila nenadna, nekaj dni po sprejemu. Napoten
je bil na obdukcijo.
Tekom celega leta so se na oddelku izvajali posebni varovalni ukrepi, v večinskem deležu
s širokim perinealnim pasom v fotelj pri pacientih, ki so bili ocenjeni kot rizični za padec,
pri izraziteje nemirnih in agitiranih pacientih ter pri tistih, pri katerih so se izvajale
določene medicinsko tehnične intervencije, najpogosteje parenteralna aplikacija
infuzijskih tekočin. Izjemoma smo se poslužili PVU v posteljo preko noči. Vsak izveden
PVU je bil ustrezno dokumentiran, kot je predpisano v Zakonu o duševnem zdravju.
Število izvedenih PVU in število omejevanih pacientov je razvidno v evidenci, ki jo vodi
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bolnišnica. Uporabo PVU ukrepov smo poskušali omejevati z zagotavljanjem prisotnosti
osebja v dnevnem prostoru tekom dneva v okviru danih možnosti, kar je bilo možno pri
posameznih pacientih, ne pa pri vseh.

c. Kadrovska zasedba: Na oddelku sva tekom leta delovali dve zdravnici specialistki. V času
daljših odsotnosti ene izmed obeh (letni ali bolniški dopust) je bil v delo na oddelku
vključen specializant psihiatrije ali drug specialist, medtem ko je v času krajših odsotnosti
na oddelku delovala ena zdravnica specialistka. Obe zdravnici specialistki sva poleg dela
na oddelku vključeni v opravljanje dežurne službe ter ambulantnega dela. Zdravnici sva
opravljali mentorsko delo specializantom družinske medicine.
Poleg odgovorne diplomirane medicinske sestre so bile na oddelek razporejene še tri
diplomirane medicinske sestre (DMS). Od tega sta bili dve DMS vključeni v turnusno
dežurno službo v bolnišnici in v neposredno nadomeščanje odsotnosti zdravstvenih
tehnikov. Ena izmed DMS je bila na oddelku z zdravstvenimi omejitvami z 8 - urnim
delovnikom. Opravljala je dela in naloge DMS za odprto enoto, občasno je bila vključena
v neposredno nadomeščanje odsotnosti zdravstvenih tehnikov in vodila zdravstveno
vzgojne skupine ob sredah popoldan. Ena od DMS je v daljšem bolniškem staležu od
oktobra meseca dalje.
Na oddelek je bilo razporejenih pretežno 14 zdravstvenih tehnikov oziroma tehnic. V
dopoldanski izmeni so bile razporejene tri zdravstvene tehnice, popoldan prav tako tri in
v nočem času dve. Ena zdravstvena tehnica je bila razporejena v dopoldansko in
popoldansko izmeno z omejenim delovnim časom na 6 ur zaradi koriščenja pravic iz
socialnega varstva. Na njeno soglasje je za polni delovni čas opravljala delo med vikendi
in prazniki. Zaradi koriščenja pravic iz socialnega varstva ali zdravstvenih razlogov tri
zdravstvene tehnice niso opravljale nočnega dela. Ena izmed njih tudi ne podaljšuje
delovnih izmen. Pri nadomeščanju bolniških odsotnosti je bil negovalni kader vedno
samoiniciativno pripravljen zagotavljati kontinuiteto dela na oddelku.
Do vključno avgusta meseca sta bili na oddelek razporejeni dve delovni terapevtki,
preostali del leta pa ena delovna terapevtka.
Od marca meseca dalje je na našem in L3 oddelku začela redno delovati klinična
psihologinja s polovičnim delovnim časom. Večinoma je opravljala natančnejše
diferencialno diagnostične obravnave pri posameznih pacientih. Izpeljala je en cikel
Metakognitivnega treninga za depresijo. V oddelčnem timu je redno delovala socialna
delavka.

d. Oblike terapevtskih aktivnosti so bile podobne kot v preteklem letu. Na varovani enoti
so potekale vizite trikrat tedensko, preostala dva dni pa individualno usmerjanje
obravnave. Na odprti enoti so vizite prav tako potekale trikrat tedensko, enkrat tedensko
so se vršili sestanki terapevtske skupnosti. Pri vizitah smo sodelovali vsi člani tima. Enkrat
tedensko smo organizirali sestanke terapevtskega tima, v kolikor sta obseg in dinamika
dela to dopuščala. Terapevtsko delo na obeh enotah je bilo individualno naravnano,
usmerjeno v diagnostiko in terapijo pacientov z duševno motnjo v starosti in s
spremljajočo somatsko problematiko. Trudili smo se, da se je zagotavljala čim boljša
informiranost osebja z aktualno bolezensko problematiko pri pacientih in načrtom
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obravnave, izmenjava informacij med člani osebja ter dobro opazovanje pacientov,
nadzor in zagotavljanje varnosti.
Na odprti enoti smo paciente redno in intenzivneje vključevali v aktivnosti delovne
terapije, ki se izvajajo individualno ali skupinsko v dopoldanskem času in so sledeče:
jutranja telovadba, gibalna terapija, glasbena ura, komunikacijska skupina, kreativna
skupina, aktivnosti za izboljšanje kognitivnih sposobnosti, drobne terapevtske tehnike,
gospodinjske aktivnosti, sprehodi, družabne aktivnosti. Pacienti iz varovane enote so bili
prav tako vključeni v individualne in skupinske aktivnosti delovne terapije, v kolikor so to
dopuščale pacientove kognitivne in telesne zmogljivosti ter kadrovska zasedenost.
Dvakrat mesečno se izvaja terapija s psom z izbranimi pacienti po predpisanem
protokolu.
Glede na povečini somatsko polimorbidne paciente je čez celo leto na oddelek prihajal
internist v dogovorjenem obsegu dela, ki pa ni zadosten glede na potrebe. Posamezne
paciente smo zaradi somatsko ogrožujočega stanja ali specifičnosti somatske bolezni
usmerjali na preglede ali hospitalne obravnave k drugim specialistom. Urejanje
psihičnega stanja pri starostniku je namreč vzajemno povezano z urejenim somatskim
stanjem.
Diagnostika in načrtovanje odpustov pacientov terjata redno delo s svojci s strani
zdravniške in socialne službe.
Diplomirana medicinska sestra je imela enkrat tedensko zdravstveno vzgojno skupino s
pacienti na odprti enoti.

e. Delo oddelčnih timov: Na oddelku so se redno vršili kratki sestanki oddelčnega tima po
opravljenih vizitah, ob petkih pa daljši sestanki s ciljem poglobljenega spoznavanja
pacientov, diagnostičnih in terapevtskih načrtov, načrtovanju odpustov.

f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Problemi ostajajo isti kot v preteklih
letih. Izstopa nezadostna kadrovska pokritost zdravniške službe. Že samo obseg rednega
dela za eno zdravnico vsaj dvakrat presega starejše in nove kadrovske normative,
dodatno obremenitev pa pogojuje vsebina dela, iz katere smo že večkrat opozarjali tudi
na potrebo po stalni prisotnosti internista. Ureditev izpostavljenega kadrovskega
problema bi bila nujna z vidika varne obravnave pacientov in preprečevanja izgorelosti
pri zaposlenih.
Struktura pacientov na odprti enoti se je v zadnjem letu opazno spremenila predvsem z
vidika okrnjenih gibalnih sposobnosti. Spričo slednjega se s terapevtskega in negovalnega
vidika kaže potreba po razporeditvi še enega zdravstvenega tehnika na odprto enoto.
Zagotavljanje zadostnih posteljnih kapacitet je pomembno povezano z odpusti, ki so vse
pogosteje odloženi zaradi čakanja na prosto mesto v domskih ustanovah pri tistih
pacientih, ko odpust v domače okolje ni možen. Take vrste pacientov oziroma
problematike je vse več.
V letošnjem letu so bile v skupnem prostoru, ambulanti in timskem prostoru montirane
klimatske naprave, kar je pomembno vplivalo na boljše počutje pacientov ter manjšo
obremenjenost zaposlenih v poletnih dneh s povečano toplotno obremenitvijo. Na
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oddelku sicer ugotavljamo potrebo po izvedbi osnovnih vzdrževalnih del (beljenje,
ureditev kopalnice).

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Marinka Rudolf, dr. med., spec. psihiatrije)

4.1.6 Splošni psihiatrični oddelek L3

a. Organizacija dela: Splošni psihiatrični moški oddelek je samostojna organizacijska enota
bolnišnice, ki je razdeljena na intenzivno enoto, ki ima 22 postelj in odprto enoto z 11
posteljami. Obe enoti sta med seboj prostorsko povezani, na obeh enotah potekajo enaki
medicinski, terapevtski in negovalni postopki. Na oddelku se zdravi zelo heterogena
skupina pacientov, kateri trpijo zaradi kronificiranih oblik psihoze, dolgotrajnih
razpoloženjskih motenj do organskih stanj, pacientov z izraženim simptomom demence
ter odvisnih od psihoaktivnih substanc. Pogosto paciente spremljajo somatski zapleti.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2017 (tabela 20) je bilo na
oddelek sprejetih 133 pacientov. Odpuščenih 195 pacientov. Evidentiranih je 10
premestitev na druge bolniške oddelke bolnišnice (sprejemni moški oddelek,
gerontopsihiatrični oddelek). Premestitev iz drugih bolniških oddelkov je bilo 55. V
dnevno hospitalizacijo je bil vključen en pacient.

Tabela 20: Število sprejetih, odpuščenih, premeščenih pacientov
Sprejem
Premestitev iz drugih
Premestitev na
oddelkov PBI
druge oddelke PBI
Januar
11
3
1

Odpust
12

Dnevna
hospitalizacija
/

Februar

12

4

/

11

/

Marec

10

4

/

19

/

April

11

2

/

16

/

Maj

14

13

3

16

/

Junij

17

6

2

22

/

Julij

11

8

1

17

/

Avgust

10

6

1

16

/

September

12

2

1

17

/

Oktober

14

2

1

14

1

November

13

2

1

13

/

December

8

3

/

22

/

133

55

10

195

/

SKUPAJ

Iz slike 9 je razvidno, da se je v primerjavi z lanskim letom, ponovno dvigalo število
premeščenih pacientov iz drugih bolniških oddelkov. Na število sprejemov v preteklem
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letu je vplivala tudi adaptacija tuširnice in stranišča na odprti enoti bolniškega oddelka,
saj v tem času sprejemov na odprto enoto ni bilo (1.5 meseca).
Dvainšestdeset (62) pacientov z diagnozo demenca, ki je bilo v preteklem letu sprejetih in
/ ali premeščenih iz drugih oddelkov bolnišnice, je vplivalo na aktivnosti zdravstvene
nege.

Slika 9: Primerjava sprejemov, premestitev in odpustov po letih od 2014-2017

Tabela 21: Na L3 oddelku bilo v letu 2017 fizično omejevanih v posteljo 31 (lani 32) pacientov, v fotelj pa 71
(lani 65) pacientov.
L3 ODDELEK
ŠTEVILO PACIENTOV
ŠTEVILO OVIRANJ
POSTELJA
FOTELJ
POSTELJA
FOTELJ
JANUAR
8
16
54
289
FEBRUAR
5
13
25
233
MAREC
4
9
35
187
APRIL
2
12
17
153
MAJ
3
12
3
143
JUNIJ
9
163
JULIJ
1
10
3
153
AVGUST
10
140
SEPTEMBER
4
16
10
265
OKTOBER
8
17
92
398
NOVEMBER
6
15
36
261
DECEMBER
1
6
1
159
SKUPAJ
276
2544

Na oddelku je bilo vključeno v neakutno obravnavo 40 pacientov, kar je znašalo 2.549
dni. V domove starejših občanov smo premestili 37 pacientov, 1 v stanovanjsko skupino,
1 v program Vrtnica (socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od alkohola).
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c. Kadrovska zasedba: Oddelčni tim smo v lanskem letu vodili dva zdravnika specialista ter
specializanti, ki so pomagali v času bolniške odsotnosti oziroma v času koriščenja letnega
dopusta. Tekom poletja je priskočila na pomoč specialistka, ki je prihajala trikrat
tedensko od druge polovice junija do sredine avgusta. Rešitev je bila zgolj »gašenje
požara«,pri že tako podhranjeni zdravniški zasedbi na oddelku.
•

Diplomirane medicinske sestre Na oddelek so bile razporejene tri diplomirane
medicinske sestre: oddelčna medicinska sestra - strokovni vodja VII, ter timski
diplomirani medicinski sestri. Diplomirane medicinske sestre so bile na oddelku prisotne
predvsem v dopoldanskem času. Za diplomirane medicinske sestre je od meseca avgusta
potekal reorganiziran delovni čas. Oddelek ima od takrat v dopoldanski delovni izmeni
skoraj vedno dve diplomirani medicinski sestri. Po reorganizaciji službe smo na oddelku
lažje pokrivali nenadne in planirane odsotnosti zdravstvenih tehnikov.

•

Srednje medicinske sestre / zdravstveni tehniki. V letu 2017 so bili v dopoldansko in
popoldansko izmeno razporejeni trije zdravstveni tehniki / srednje medicinske sestre. V
nočno izmeno sta bila razporejena dva, od tega 1 moški zdravstveni tehnik.
Na oddelku je bilo za pokrivanje delovnih izmen razporejenih 12 - 13 zdravstvenih
tehnikov / srednjih medicinskih sester od tega jih je bilo 11 razporejenih v triizmenski
turnus, 2 srednji medicinski sestri pa v dvoizmenski turnus (ena ima tudi časovne
omejitve). Dve delavki s časovnimi in zdravstvenimi omejitvami sta bili na oddelku
razporejeni dodatno. Zaradi izpada negovalnega osebja (zdravstvenih tehnikov) na drugih
bolniških oddelkih sta bila v mesecu maju na oddelek razporejena dva študenta.
Vključena sta bila izmenično v delovne izmene kot 3 razporejeni zdravstveni tehnik.
Tudi v letu 2017 lahko potrdimo, da stalnost negovalnega osebja na bolniškem oddelku
prinaša možnost negovalnemu osebja, da sledi, se uči in razumeva specifične potrebe
pacientov, ki so hospitalizirani na oddelku. Ugotavlja se, da številne in pogoste rotacije
negovalnega osebja (tudi osebja, ki je na oddelku že dlje časa) ne prinašajo dodane
vrednosti. Na oddelek vnašajo negotovost ter dodatna tveganja.
V času od februarja do maja 2017 je na oddelku potekalo klinično usposabljanje
zdravstvene nege s področja mentalnega zdravja za študente Fakultete za vede o zdravju
iz Izole in Nove Gorice. Potekala so pod mentorstvom DMS na oddelku. Na oddelku sta
bila sočasno razporejena 2 študenta, ki sta bila vključena v redno delo, hkrati pa sta
izdelala »študijo primera«.
V mesecu oktobru je pričel z izvajanjem pripravništva tehnik zdravstvene nege. Vključen
je bil oddelčni tim s poudarkom na pravilnem izvajanju negovalnih intervencij, postopkov
in posegov s strani postavljenih mentorjev.

d. Oblike terapevtskih dejavnosti, vključevanje drugih terapevtov: Zdravstveno vzgojno
delo je potekalo individualno, v petek v dopoldanskem času. Diplomirana medicinskega
sestra je pacientom, ki so odhajali v domače okolje, pripravila seznam predpisane
medicinske terapije. Število evidentiranih neželenih dogodkov (ND) se je v primerjavi (z
letom 2016 - 32) zmanjšalo na 28 neželenih dogodkov. Največ evidentiranih ND je bilo
zaradi nasilnega vedenja, kar se je odražalo v verbalni (3) in fizični agresiji (6), od tega s
strani pacientov do izvajalcev zdravstvene nege (1), s strani pacienta na sopaciente (2),
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hišni inventar je bil poškodovan (3) krat. Evidentiran je bil tudi neželen dogodek zaradi
neustrezne komunikacije, groženj, s strani svojcev do negovalnega osebja. Zaradi
zagotavljanja varnosti zaposlenih in pacientov je bil s strani vodstva bolnišnice sprejet
ukrep, da je bil na oddelku prisoten zunanji sodelavec s strani varnostne službe. Na
oddelku uporabljamo obrazec o napakah v postopkih zdravstvene nege in je bilo v letu
2017 zabeleženih 5 primerov. Na oddelku sta bili do aprila 2017 razporejeni dve delovni
terapevtki, s skrajšanim delovnim časom (6 ur), od aprila pa je bila prisotna le ena. V času
dopustov opravlja delo delovne terapevtke, ki je razporejena na L2 oddelku. Od
septembra sta bili prisotni ponovno dve, ena s polnim delovnim časom, druga s
skrajšanim. Aktivnosti delovne terapije so potekale v prostorih delovne terapije, kot tudi
na oddelku, občasno pa tudi izven bolnišničnega okolja. V program so bili vključeni
pacienti, ki so lahko sodelovali. Pri sami izbiri aktivnosti so se upoštevale želje in interesi
pacientov. Delo je potekalo skupinsko ali individualno. Skupinske aktivnosti, ki so se
izvajale: aktivnosti za funkcionalno gibljivost telesa, sem spada jutranja telovadba 5x
tedensko, fitnes (2x tedensko), sprehodi, gibalne vaje v telovadnici (1x tedensko).
Kreativna skupina, pogovorne skupine in sestanki terapevtske skupine so potekali 1x
tedensko. Glasbene, družabne in gospodinjske aktivnosti so potekale po dogovoru.
Opravili smo eno testiranje AMPS (Assessment of. Motor and Process Skills) in eno
testiranje OSA (ocenjevanje skozi aktivnost). Socialna služba se je v začetku leta 2017
reorganizirala. Na oddelku je bila razporejena M. Pavlišič, dipl. soc. delavka in sicer za 40
% delovnega časa. Nova sodelavka je doprinesla k novi dinamiki dela, ki se je odražala v
hitrejšem reševanju, premeščanju pacientov tako v domače okolje kot v najrazličnejše
socialne ustanove. Sprožili smo štiri sprejeme za sprejem v socialno ustanovo po odločbi
sodišča (75. člen Zakona o duševnem zdravju). V mesecu septembru je druga socialna
delavka odšla na bolniško, tako da je njeno delo prevzela socialna delavka, ki sicer dela
na L2 oddelku. Ob ponedeljkih je potekala skupina, ki jo je vodila strokovna delavka,
kasneje pa jo je prevzela pripravnica za socialno delo. Tekom leta je bilo izvedenih 28
skupin. Obiskovalo jih je 103 pacientov, v povprečju 4 na skupino. Ob odpustu iz
bolnišnice smo 3 paciente vključili v multidisciplinarni tim v skupnostni psihiatrični
obravnavi, 9 pacientov pa v koordinirano obravnavo v skupnosti. V delo na oddelku je
bila vključena tudi specialistka klinične psihologije, ki predstavlja dodano vrednost pri
zdravljenju pacientov.

e. Delo oddelčnega tima: Organiziranih sestankov tima, ki so se nanašali na obravnavo
pacientov, je bilo v letu 2017 izpeljanih 35. Oddelčni sestanki, ki poleg strokovnih vsebin
zajemali tudi organizacijske vidike, je bil organiziran enkrat, sestanek negovalnega tima je
bil organiziran dvakrat. Na vseh sestankih je bila vodena evidenca prisotnosti. Udeležba
in tematika je razvidna iz zapisnikov.

f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Kategorizacija zahtevnosti
zdravstvene nege pomeni razvrstitev zdravstvene nege v tipične skupine, katerih podlaga
je obseg in zahtevnost zdravstvene nege, ki jo pacienti glede na svoje potrebe in stanje,
potrebujejo.
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Slika 10: Delež pacientov po posameznih kategorijah na oddelku po mesecih v letu 2017.

V drugi polovici leta (oktober) so potrebe pacientov in povečano število terapevtskih
intervencij (intravenozna antibiotična terapija, intravenozno nadomeščanje tekočin,..)
narekovale vključitev dodatne diplomirane medicinske sestre. Izmene v katere so se
vključevale so bile med vikendi dopoldan in med tednom popoldan.
O kadrovskih zagatah, podhranjenosti oddelka z zdravniško službo, opozarjam že leto, vse od
povečanega števila bolnikov, ki se zdravijo zaradi sindroma demence. Vsebino dela na
oddelku določajo bolniki, ki so tja sprejeti, ne pa poimenovanje bolniškega oddelka.
Vsi sprejeti pacienti potrebujejo intenzivno internistično obravnavo, kar s sedanjo
organizacijo internistične službe ni zadovoljivo urejeno.
Pokrivanje oziroma nadomeščanje za čas letnega dopusta oziroma daljših odsotnosti ni
sistemsko urejeno na nivoju bolnišnice, kar vodi v izgorevanje in nepravično porazdelitev
dela. Pričakujem, da se kadrovska zagata, kar se zdravniške zasedbe že enkrat točno določi in
tudi reši.
Pozitivne spremembe na oddelku vidim v vključitvi v timsko delo klinične psihologinje ter
okrepitev socialne službe.

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Patricija Logar, dr. med., spec. psihiatrije)
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4.2 IZVENBOLNIŠNIČNA PSIHIATRIČNA DEJAVNOST
4.2.1 Psihiatrične ambulante v Psihiatrični bolnišnici Idrija

a. Psihiatrični dispanzer Idrija
Dejavnosti po posameznih enotah izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti:
V okviru Psihiatričnega dispanzerja Idrija sta organizirani ambulantna psihiatrična in
ambulantna psihološka dejavnost, v kateri se izvajajo psihiatrični in psihološki pregledi,
diagnostika, suportivna in analitska psihoterapevtska obravnava, motivacijski intervjuji in
postopki, individualna kognitivno vedenjska terapija, skupinska dinamska in analitska
psihoterapevtska obravnava, individualno učenje relaksacijskih tehnik, individualna
socioterapevtska obravnava, trening učenja socialnih veščin, tečaji avtogenega treninga,
vedenjsko kognitivna skupinska psihoterapevtska obravnava, sistemska družinska
psihoterapija ter psihodrama. Sodelujemo tudi z zaposlenimi v medicinsko kemičnem
laboratoriju, kamor napotujemo ambulantne paciente v primeru tovrstnih indikacij. V
obravnavo se glede na potrebe pacientov vključuje tudi socialno delavko.
Tečaji avtogenega treninga potekajo v skupini, v kolikor je prijavljeno zadostno število
udeležencev (10 – 12), sicer je organizirano le individualno učenje avtogenega treninga. V
lanskem letu se je izvajalo le individualno učenje avtogenega treninga.
Obdobno se organizira vedenjsko kognitivno skupinsko psihoterapevtsko obravnavo
anksioznih motenj. Osnovni strukturiran program obsega 10 rednih tedenskih srečanj in
2 vzdrževalni. Skupina se organizira po zapolnitvi delovnih mest. Organizira se jo enkrat
do dvakrat letno, pomladni in jesenski termin. Lani je bil izveden en ciklus obravnav.
Napredni program – vanj se v skladu z indikacijami vključujejo pacienti po opravljenem
osnovnem programu. Program je strukturiran, časovno omejen in obsega 15 mesečnih
srečanj. V lanskem letu ni bilo organiziranega tovrstnega programa.
Občasno (ob zadostnem številu udeležencev) organiziramo delavnice metakognitivnega
treninga predvsem za ambulantne paciente s psihotično izkušnjo, odpuščene iz S4
oddelka, ki ga vodita psihologinja in DMS iz S4 oddelka.

•

•

•

Novosti, uvedene v lanskem letu, so bile:
Zaradi prilagajanja uporabnikom zdravstvenih storitev ter večjih potreb po storitvah,
vezanih na geriatrično ambulanto smo s 01.01.2017 dosedanji dve epileptološki
ambulanti prestrukturirali v:
- ambulanto za psihične motnje ob epilepsiji (3. sreda v mesecu) ter
- gerontopsihiatrično ambulanto (1. in 5. sreda v mesecu).
Sprememba nosilca dejavnosti ene psihiatrične ambulante v ZD Logatec, kjer je meseca
maja pričela delati I. Sepin, dr. med., spec. psihiatrije (1x mesečno).
Reorganizacija delovanja ene ambulante za zdravljenje odvisnosti od alkohola
(upokojitev nosilke dejavnosti). Ambulanto se je preimenovalo v Triažno ambulanto za
zdravljenje odvisnosti od alkohola. Nosilka dejavnosti je J. Milič, dr. med., spec. psih.
Ambulanta je pričela delovati v mesecu decembru.
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•

Ureditev dviga depo terapije v regionalni lekarni za ambulante paciente v psihiatrični
ambulanti Postojna in Izola. Tako v bodoče ne bo potrebno več, da se ampule dvigajo v
bolnišnični lekarni in se jih vozi v dislocirano enoto.

•

Dosežen je bil dogovor o odgovornih osebah za aplikacijo depo terapije tako v
Psihiatričnem dispanzerju Idrija kot tudi po bolniških oddelkih, ki jo izvajajo odgovorne
DMS. Na oddelkih naj bi se praviloma apliciralo le ZypAdhero, po kateri je potrebno
dodatno spremljanje pacienta. Druge i. m. aplikacije na oddelkih potekajo glede na
individualne indikacije.

b. Splošna psihiatrična ambulanta v PB Idrija: V delo je bilo vključenih 9 specialistov
psihiatrije, administratorke, posamezne DMS (aplikacija depo terapije) in socialna
delavka po dogovoru. Vključeni psihiatri (z izjemo enega) opravijo po dve do tri
ambulante mesečno ob svojem rednem delu na oddelku.
V letu 2017 je bilo 2.760 psihiatričnih obravnav, od tega 185 prvih.
Aplicira se tudi depo terapijo. Aplikacija depo zdravil se vrši tako v prostorih psihiatrične
ambulantne dejavnosti, v kolikor gre za aplikacijo enostavnejših zdravil, oz. na oddelku
zaradi specifike samega zdravila, pacienta oz. zahtev po nadaljnjem spremljanju pacienta.
Depo terapijo aplicira DMS na S2, S3, S4 in L3 bolniških oddelkih. V prostorih ambulante
se je lani apliciralo 83 Moditen depo-jev, 37 Clopixol depo-jev, 14 Fluanxol depo-jev, 1
Haldol depo, 2 Abilify Mainteni.

c. Urgentna psihiatrična ambulanta Sem sodijo urgentne individualne terapevtske
obravnave pacientov po predhodnem dogovoru s posameznimi psihiatri, ki imajo
pacienta že v obravnavi, zaradi psihičnega poslabšanja oz. preprečitve hujšega
poslabšanja. Nosilci teh storitev so vsi psihiatri. Teh obravnav je bilo 336, od tega 67
prvih (poslabšanje bolezni, nova diagnoza, preprečevanje večjega poslabšanja).

d. Psihiatrična ambulanta v okviru izvajanja dežurne službe Sem sodijo pregledi in
obravnave pacientov, ki so bili napoteni v našo bolnišnico bodisi za sprejem, pa
hospitalizacija ni bila indicirana, bodisi da je bil pacient napoten na nujni psihiatrični
pregled ali pa je poiskal sam pomoč pri svojem ambulantnem dežurnem psihiatru zaradi
psihičnega poslabšanja. Takih obravnav je bilo 411, kar pomeni 38 % več kot leto prej.
Nosilec dejavnosti je dežurni zdravnik. Podatek kaže na bistveno večjo obremenitev
dežurnega zdravnika.

e. Gerontopsihiatrična ambulanta v PBI Nosilca dejavnosti sta dva, ki opravita mesečno 3 –
4 ambulante. V letu 2017 je bilo narejenih 386 obravnav (77 prvih).

f. Ambulanta za psihične motnje ob epilepsiji Nosilec dejavnosti je psihiater in
administratorka. Opravljenih je bilo 108 obravnav, od tega 20 prvih. Ambulanta je po
reorganizaciji potekala enkrat mesečno.
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g. EEG laboratorij Nosilca dejavnosti sta psihiater in asistentka za EEG. V okviru EEG
laboratorija je bilo obravnavanih 126 ambulantnih (zunanjih) pacientov ter 234 notranjih
(v času hospitalizacije).

h. Ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo Nosilka dejavnosti je psihiatrinja, ki
dela v koterapevtskem paru s terapevtko, ki je vključena tudi v delo na L1 oddelku.
Opravili sta 22 družinskih psihoterapevtskih obravnav in 23 psihoterapij parov.

i. Alkohološka ambulantna dejavnost V okvir te dejavnosti je zajeta skupinska socio in
psihoterapevtska ambulantna obravnava, v katero je vključen celoten oddelčni tim (z
izjemo srednjih sester) ter individualna obravnava pacientov z boleznimi odvisnosti, ki jo
izvaja psihiatrinja v ambulanti za odvisnost. V skupinsko psihoterapevtsko obravnavo je
kot terapevt vključen tudi psihiater S2 oddelka – ambulantna psihodramska skupina za
bolnike z SOA in svojce.
• Ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola
Nosilka dejavnost je psihiatrinja, ki je opravila mesečno po 3 – 4 ambulante. V letu 2017
je bilo opravljenih 272 obravnav (64 prvih). Dejavnost je bila motena zaradi bolniških
odsotnosti.
• Ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola s svojci
• Ambulantna skupina za obravnavo recidiva odvisnosti
• Ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo od alkohola
• Ambulantna skupina odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem
programu

j. Medicinsko kemični laboratorij V sklopu izvajanja ambulantnih psihiatričnih dejavnosti
se vključuje tudi medicinsko kemični laboratorij. Ambulantne paciente se napoti v
laboratorij s ciljem kontrole levkocitov, DKS (terapija z Leponexom), za določitev nivoja
koncentracije litija, opravljajo se testi na PAS v urinu, preverjanje abstinence (alkotesti,
ETG v urinu), …
Sodelovanje poteka brez zapletov, morebitne zadrege se sprotno razrešuje.
Natančnejše poročilo o opravljenih storitvah bo podano s strani vodje medicinsko
kemičnega laboratorija.

k. Splošna psihiatrična ambulanta v Postojni Nosilci tamkajšnje dejavnosti so trije psihiatri:
A. Gorjanc Vitez, dr. med. ki je imela po štiri ambulante mesečno, A. Fabič, dr. med. – dve
ambulanti mesečno ter V. Milošević, dr. med. – dve ambulanti mesečno. A. Gorjanc
Vitez, dr. med. ima tudi enkrat tedensko (ponedeljek zvečer) analitsko psihoterapevtsko
skupino.
V ambulanti A. Gorjanc Vitez, dr. med. je bilo narejenih 1.096 obravnav (40 prvih). Tekom
skupinske psihoterapevtske obravnave je bilo narejenih 221 obravnav (2 prvi).
V ambulanti A. Fabič, dr. med. je bilo narejenih 246 obravnav (2 prvi).
V ambulanti V. Milošević, dr. med. je bilo narejenih 188 obravnav (34 prvih).
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A. Fabič, dr. med. opravlja del ambulantne dejavnosti v psihiatrični ambulanti ZD Sežana
tudi za Psihiatrično bolnišnico Idrija. V sklopu tega je opravila 335 obravnav (19 prvih).

l. Splošna psihiatrična ambulanta v Logatcu Nosilca dejavnosti sta dva psihiatra (od
meseca maja) in administratorka. Dejavnost je potekala trikrat mesečno. Izvaja se tudi
skupinsko psihoterapijo – enkrat mesečno.
V ambulanti V. Miloševića, dr. med. je bilo opravljenih 386 obravnav (26 prvih).
V ambulanti I. Sepin, dr. med. je bilo opravljenih 48 obravnav (22 prvih).

m. Splošna psihiatrična ambulanta v Izola Nosilka je psihiatrinja, ki je vključena tudi v
izvajanje programa skupnostno psihiatrično zdravljenje. V delo se vključuje tudi DMS, ki
je prav tako vključena v izvajanje programa PZS. Ambulantna dejavnost se vrši 6x
mesečno. Opravljenih je bilo 832 obravnav, od tega 88 prvih.

n. Ambulantne skupinske psihoterapevtske obravnave
Organizirano je bilo pet redno potekajočih ambulantnih skupinskih psihoterapevtskih
obravnav, in sicer:
• v sklopu alkohološkega oddelka:
- ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola s svojci (dve skupini),
- ambulantna skupina za obravnavo recidiva (ena skupina),
- ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo od alkohola (ena skupina)
- ambulanta skupina odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem
programu (tri skupine)
• v sklopu psihoterapevtskega oddelka:
- ambulantna psihoterapevtska skupina za osebe s psihotično izkušnjo,
- ambulantna psihoterapevtska skupina za paciente z mešano patologijo po odpustu,
- ambulantna psihoterapevtska skupina za nevrotično strukturirano populacijo po
odpustu,
- analitska psihoterapevtska skupina (v Postojni),
- cikel vaj metakognitivni trening
• vedenjsko kognitivna skupinska psihoterapevtska obravnava anksioznih motenj
(nosilca sta psihologa),
• ambulanta psihoterapevtska skupina v Logatcu (V. Milošević, dr. med.)

o. Socialna služba V ambulantno psihiatrično dejavnost se jo vključuje, v kolikor pacient
potrebuje svetovanje oz. storitve s področja, ki jih pokrivajo socialni delavci. Vključene pa
so bile tudi v program izvajanja psihiatričnega zdravljenja v skupnosti.
V letu 2017 se je beležilo povečano število obiskov pacientov, ki niso bili hospitalizirani in
so želeli nasvet in pomoč pri urejanju raznih zadev.

p. Alkohološka ambulanta za voznike
Ambulanta je samoplačniška. V njej se je pregledalo 45 voznikov.

47

Strokovno poročilo 2017
q. Ambulantna psihološka dejavnost
Delo psiholoških ambulant bo podrobneje podano v poročilu s strani vodje psihološke
službe.

r. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti
Poročilo bo podano s strani vodje tega programa.

Tabela 22: Pregled ambulantno opravljenih storitev, izraženih z doseženim številom točk
Št. točk v letu
2016
2017
Splošna psihiatrična ambulanta
38.338
36.342
Urgentna psihiatrična ambulanta
5.856
4.945
Psihiatrična ambulanta izven PBI
PA Postojna
23.333
24.112
PA Logatec
5.155
5.240
PA Izola
10.202
11.211
PA Sežana
3.433
6.744
PA v času dežurstva
3.603
3.973
Ambulanta za psih. motnje ob epilepsiji
1.357
EEG laboratorij
1.467
2.150
Amb. za sistemsko in družinsko psihoterapijo
1.532
1.408
Gerontopsihiatrična ambulanta
3.284
5.427
Alkohološka ambulanta
skupinska obravnava
14.944
13.350
individualna obravnava
4.076
3.944
Amb. psihoterap. skupine (v okviru S4 oddelka)
4.562
4.173
Psihološka služba
v PBI
23.379
31.015
izven PBI
37.354
28.350
Ambulanta PZS
19.174
18.422

V letu 2017 je bilo v specialistični ambulantni dejavnosti doseženih 201.752 obračunskih
točk. Plan, odobren s strani ZZZS, je bil 202.172 točk, kar predstavlja praktično 100 %
realizacijo.
Novosti, ki so bile vpeljane v letu 2017, so omenjene v začetnem delu poročila.
• V letu 2018 se bo skušalo z vodjo socialne službe določiti mesečni termin, ko bo socialni
delavec na voljo za obravnave pacientov, ki niso hospitalizirani ter pregledali možnosti za
obračunavanje teh storitev.
• Širitev ambulante dejavnosti bi nam morala biti cilj tudi v prihodnjem letu. Smiselna bi
bila tudi širitev ambulantne dejavnosti za geriatrično populacijo. Večanje potreb po
tovrstnih obravnavah je razvidno tudi iz podaljševanja čakalnih dob pacientov, ki čakajo
na obravnavo. Nadaljnje širjenje ambulante dejavnosti je odvisno od:
- števila zaposlenih psihiatrov v bolnišnici, ki se lahko vključujejo v ambulantno
dejavnost,
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- števila zaposlenih administratork,
- sklenjenega dogovora z ZZZS glede obsega izvajanja programa.
Z aktualnimi problemi širitve mreže ambulante dejavnosti sta bili direktorja s strani vodje
izvenbolnišnične dejavnosti seznanjena na zadnjem sestanku.

(Poročilo je podala vodja izvenbolnišnične dejavnosti Danica Menard, dr. med., spec.
psihiatrije)

4.2.2 Poročilo psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) za leto 2017

a. Tim PZS (v nadaljevanju Tim) je samostojna strokovna služba, ki deluje v okviru
zdravniške službe v Psihiatrični bolnišnici Idrija (v nadaljevanju PBI) in izvaja izven
bolnišnične programe-storitve v okviru izven bolnišnične dejavnosti PBI. Tim pri izvajanju
programov sodeluje s službami v PBI ter s službami na terenu.
Tim izvaja naslednje programe:
• Psihiatrično zdravljenje v skupnosti (v nadaljevanju PZS)
• Nadzorovana obravnava (v nadaljevanju NO)
• Ambulanta PZS
• Obravnava - pregled psihiatra na domu
Vsi programi za paciente se izvajajo v skupnosti, v domačem okolju, v sodelovanju s
pacienti, svojci in lokalnimi strokovnimi službami.

b. Tim sestavljajo: K. Tubić, dr. med. spec. psih., S. Bolčič, dipl. med. s., S. Gnezda, dipl.
med. s., D. Peternel, dipl. del. ter., mag. K. Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del., M.
Martinčič, spec.klin. psih., V. Rupnik, spec.klin. psih.

c. Povzetek opravljenega dela v Timu PZS: V programu PZS, smo v letu 2017, vodili 179
pacientov, povprečno so bili pacienti stari 53 let. Največ pacientov smo vodili iz obalnih
občin 34 %), najmanj pa iz sežansko - kraških občin 11 %).
V letu 2017 smo imeli v program PZS predlaganih 52 novih pacientov, s strani oddelčnih
timov iz PBI (S2, S3, S4, L2, L3) je bilo predlaganih skupaj 38 novih pacientov, vsi po
zaključku zdravljenja v PB Idrija.
Ostalih 14 novih pacientov (8 % vseh vodenih) je bilo predlaganih s strani ambulantnih
psihiatrov, osebnega zdravnika, KOS in psihologa.
V letu 2017 smo od 179 vodenih pacientov v PZS, obračunali 132 pacientov (69 moških,
63 žensk), v okviru realizacije programa pa smo dosegli 100 % plan.
Obravnavo je v 2017 je zaključilo 49 pacientov. Najbolj pogosta diagnoza za vodene
paciente v programu PZS je iz spektra F20 - 29: F 20.0 Paranoidna sch.

49

Strokovno poročilo 2017
V letu 2017 je bilo od vseh vodenih v programu PZS, hospitaliziranih 24 pacientov (13
moških in 11 žensk). Beležimo 34 hospitalizacij: 18 pacientov hospitaliziranih enkrat, 3
pacienti hospitaliziranih dvakrat, 2 pacienta trikrat, 1 pacient štirikrat. Povprečno je
hospitalizacija znašala 36 dni.
V okviru programa PZS, se je na domu redno apliciralo depo th in sicer 47. pacientom.
Nadzorovana obravnava: V letu 2017 smo prejeli 2 sklepa sodišča in sicer za obravnavo 2
pacientov (2 M).
V programu obisk psihiatra na domu smo v letu 2017 obravnavali 129 pacientk /
pacientov in sicer 81 žensk in 48 moških. V tem programu je bilo opravljenih 137 obiskov
na domu (102 prvih, ter 35 kontrolnih pregledov). Povprečno se je mesečno pregledalo
12 pacientov v domačem okolju. Najbolj pogoste dg pacientov, ki so bili pregledani v
domačem okolju, je iz spektra F00 - F09 (F03) ter iz spektra F20 - F29 (F20.0).
Od vseh pregledanih pacientov na domu, so bili ob obisku hospitalizirani 4 pacienti (2 M,
2 Ž). Naknadno pa še 7 pacientov (4 M, 3 Ž).
V ambulanti PZS smo sodelovali s 127 pacienti, od tega je 20 pacientov potrebovalo obisk
na domu, z ostalimi pa smo bili v telefonski navezi s konzultacijami.
V vseh programih smo v letu 2017 skupaj opravili 1.766 obiskov na domu, od tega je bilo
92 % vseh obiskov namenjenih pacientov, ki so v programu PZS, 8 % obiskov pa drugim
programom.
V letu 2017 smo sodelovali s 457 pacienti (330 pacientov z obiski na domu + 127
pacientov s telefonskimi konzultacijami, usmerjanji). Povprečno - mesečno v vseh
programih obiščemo na domu 137 pacientov.

Tabela 23: Obiski na domu:
PZS PROGRAM
NADZOROVANA OBRAVNAVA
AMB PZS
PSIHIATER NA DOMU
Amb konzultacije

št. pacientov
179
2
20
129
127
457

Obiski 2017
1619
10
59
137
0
1766

d. Zadovoljstvo pacientov s programom PZS: Anketa o zadovoljstvu pacientov je način, da v
Timu PZS prejmemo povratne informacije o tem, kako se pacienti v času programa
počutijo in kako so zadovoljni z našim delom.
Dobljeni rezultati so povsem primerljivi z rezultati lanske ankete. Število analiziranih
anket se je glede na pretekla leta zmanjšalo na vsega 60 (71 za leto 2015 oz. 69 za leto
2016). Velika večina izraža zadovoljstvo s potekom obravnave v programu PZS. Očitno pa
je, da imajo težave pri opredelitvi, kakšna so njihova pričakovanja in katera od teh niso
bila izpolnjena. Morda pa si le niso vzeli dovolj časa za razmislek. Povsem negativnih
odgovorov skoraj ni. Le eni svojci so pričakovali popolno ozdravitev in so bili posledično
nezadovoljni, ker do tega ni prišlo po njihovih pričakovanjih.

(Poročilo je pripravila mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. delavka)
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4.2.3 Poročilo o delu EEG laboratorija
V EEG laboratoriju izvajamo EEG meritve vsak delovnik med 8.00 in 12.00 uro. EEG preiskave
izvajamo na EEG aparatu proizvajalca Nicolet. EEG sistem je računalniško podprt ter
omogoča video spremljanje ter zapis izvidov v elektronski medij.
Kadrovska struktura: Izvajalki preiskave sta diplomirana medicinska sestra z opravljeno
specializacijo nevrofiziološke asistentke za področje elektroencefalografije L. Mrak, dms,
spec. ter M. Gatej, dms. Posnetke odčituje in ocenjuje zdravnik psihiater s podiplomskim
študijem iz elektroencefalografije ter epileptologije.
V letu 2017 je bilo izvedenih skupno 361 EEG preiskav, od tega je bilo 234 preiskav pri
bolnišničnih pacientih, 127 pa pri osebah, ki so bile na preiskavo napotene z napotnico. 355
preiskav je bilo rutinskih EEG - jev, 6 EEG-ja pa sta bilo izvedenih po deprivaciji spanja. Po
uvedbi elektronskega naročanja ter elektronske napotnice se v službi soočamo s povišanim
številom naročenih zunanjih pacientov.

(Poročilo je pripravil doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih.)

4.3 SLUŽBE IN DEJAVNOSTI VEZANE NA ZDRAVSTVENE ENOTE
4.3.1 Psihološka služba

a. Kadrovska zasedba: V psihološki službi PB Idrija je bilo v letu 2017 zaposlenih 7 univ. dipl.
psih – specialistov klinične psihologije, univ. dipl. psiholog – specializantka klinične
psihologije in univ. dipl. psiholog, ki je bil zaposlen na določen čas.
V psihološki službi ima N. Podobnik naziv magistra znanosti, R. Podkrajšek in Š. Hvalec
imata naziv doktorja znanosti, slednja je tudi akreditirana vedenjsko - kognitivna
terapevtka.
Kadrovska zasedba je ostajala enaka kot v prejšnjem letu, kljub temu da je bila
specializantka klinične psihologije tekom celega leta 2017 na kroženju izven matične
ustanove, ena izmed specialistk klinične psihologije pa je koristila pravico do dela s
skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva in opravljala polovični delavnik.

b. Organizacija dela: Ohranjena je temeljna organizacijska shema preteklih let in sicer se je
opravljalo psihološko delo za potrebe bolnišnice oz. programov v okviru hospitalnega
zdravljenja in v ambulantah za klinično psihologijo.
Razporeditev kliničnih psihologov po delovnih mestih znotraj bolnišnice je sledila osnovni
organizacijski shemi ustanove (zagotavljanje vključenosti v posamezne time oddelkov).
Sprotno prilagajanje so narekovali kadrovska zasedenost znotraj psihološke službe in
aktualne potrebe znotraj bolnišnice.
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c. Delo v bolnišnici: V letu 2017 se je shema razporejenosti v okviru bolnišnice v primerjavi
s preteklimi leti rahlo spremenila.
Vsakega izmed sprejemnih oddelkov (S2 in S3) je pokrival specialist klinične psihologije.
Glavnina dela kliničnega psihologa na sprejemnih oddelkih predstavljajo predvsem
psihodiagnostične obravnave. Iz leta v leto pa se povečuje število individualnih
psihoterapevtskih obravnav oz. vodenj, ki so prilagojene zdravstvenemu stanju in
potrebam pacienta (suport, psihoedukacija, tehnike sproščanja, delo in razreševanje
konkretnih življenjskih problemskih situacij). Na sprejemnem moškem oddelku klinična
psihologinja kontinuirano izvaja metakognitivni trening v individualni obliki ali v majhni
skupini (do trije pacienti). Kot novost je bil skupinski metakognitivni trening za
posameznike s psihotično motnjo vpeljan v letu 2017 tudi na sprejemnem ženskem
oddelku. Specialista klinične psihologije, ki pokrivata sprejemne oddelke, opravljata ob
tem tudi en dan v tednu ambulantno delo.
Psihoterapevtski oddelek pokrivata dve specialistki klinične psihologije (ki ob tem dan oz.
dan in pol v tednu opravljata ambulantno delo). Ob diagnostičnih obravnavah je
poudarek na psihoterapevtskih delu. Kontinuirano poteka dvakrat tedensko skupinska
obravnava (skupino, v katero so vključeni večinoma pacienti z anksioznimi in
razpoloženjskimi motnjami, vodita psihologinji), vzporedno pa je vsak pacient vključen
tudi v individualno psihoterapevtsko vodenje.
V delo na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola (L1) sta bila tudi v letu 2017
vključena dva psihologa in sicer specialistka klinične psihologije in univ. dipl. psiholog.
Glede na usposobljenost sta si delo porazdelila in sicer je specialistka klinične psihologije
vodila predvsem skupinsko psihoterapevtsko obravnavo, individualno psihodiagnostično
obravnavo, en dan v tednu pa je bila vezana na ambulanto delo. Vodi tudi v letu 2017 na
novo zasnovano skupino za obvladovanje anksioznosti po principih čuječnosti, ki poteka
enkrat tedensko. Kolega je poleg individualnih in skupinskih psihodiagnostičnih obravnav
vodil učenje tehnike sproščanja (PMR), ob koncu leta v vlogi svetovalca deloval pri
projektu informativno - svetovalnega telefona in bil dnevno vključen v motivacijsko
edukativno diagnostično skupino.
V letu 2017 smo poskušali zagotavljati tudi stalno vključenost kliničnega psihologa v
strokovne time na gerontopsihiatričnem oddelku (L2) in splošnem psihiatričnem oddelku
(L3). Specialistka klinične psihologije, ki sicer opravlja skrajšan delovnik in enkrat
tedensko pokriva ambulanto kliničnega psihologa za otroke in mladostnike, je vodila
psihodiagnostične obravnave, individualne suportivne obravnave in izpeljala sklop
skupinskega metakognitivnega treninga za paciente z depresivno motnjo.
Klinično - psihološko delo je zaradi same narave dela v bolnišničnih pogojih težko
okvantificirati. V psihodiagnostično obravnavo je bilo v letu 2017 usmerjenih 365
pacientov (kar je v primerjavi s preteklim letom 20 % več). Skupinska psihoterapevtska
obravnava je sestavni del zdravljenja za vse paciente na oddelku za zdravljenje odvisnosti
od alkohola (L1) in na psihoterapevtskem oddelku (S4), kjer so vsi pacienti, vključeni v t.i.
drugo skupino, vodeni tudi v individualni psihoterapevtski obravnavi (52 pacientov), v
individualno psihoterapevtsko obravnavo pa so bili vključeni tudi 4 pacienti iz t.i. prve
skupine. Z ozirom na pacientovo zdravstveno (psihično) stanje je bilo ustrezne oblike
psihoterapevtske obravnave deležne na sprejemnem ženskem oddelku (S2) 15 pacientk,
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na moškem sprejemnem oddelku (S3) 25 pacientov in 5 pacientov z
gerontopsihaitričnega (L2) in splošnega psihiatričnega oddelka (L3) oddelka.
Z vidika pogostosti uporabe teoretskega modela prevladuje vedenjsko - kognitiven
psihoterapevtski pristop, uporablja pa se tudi spoznanja psihodinamskega in
psihoanalitskega pristopa, skupinske dinamike, transakcijske, družinske in realitetne
terapije.
Specialisti klinične psihologije se v okviru PB Idrija vključujemo v različne delovne skupine
in komisije (Komisija za kakovost – dr. R. Podkrajšek; Komisija za opozorilne in nevarne
dogodke – dr. Š. Hvalec); skrbimo tudi za strokovno podlago, izvedbo in interpretacijo
Kazalnika zadovoljstva pacientov hospitaliziranih v PB Idrija (B. Režun).
Specialisti klinične psihologije v vse večjem obsegu prevzemamo naloge glavnih in
področnih mentorjev – v letu 2017 sta bili na kroženju v PB Idrija dve specializantki
klinične psihologije, ena pripravnica in dve študentki. Že utečen je vsakoletni sprejem
dijakov Gimnazije Jurija Vege iz Idrije in študentov psihologije oz. biopsihologije z
namenom predstavitve dela kliničnega psihologa in bolnišnice ter aktivno sodelovanje pri
pripravi predavanj študentom zdravstvene nege (Izola, Nova Gorica), ki v okviru PB Idrija
opravljajo klinično prakso.

d. Delo v okviru ambulante za klinično psihologijo: V okviru ambulantnega dela je
potrebno poudariti večanje števila napotitev v tovrstno obravnavo (predvsem iz
primarnega zdravstva) in posledično vse večji obseg dela.
Ambulante za klinično psihologijo PB Idrija delujejo v okviru Psihiatričnega dispanzerja v
Idriji (štirje nosilci ambulant), Zasebne specialistične ambulante za duševno zdrave
razvojne dobe in družine (L. Šinkovec. dr. med., spec.psih.) v Spodnji Idriji, v Kopru,
Postojni in v Logatcu. V ambulantno delo je bilo vključenih sedem specialistov klinične
psihologije in specializantka klinične psihologije. Povprečno smo v tednu opravili enajst
ambulantnih dni.
V ambulante za klinično psihologijo se usmerjajo pacienti iz Idrije (PBI, Psihiatrični
dispanzer v PBI, Zdravstveni dom Idrija, Zasebna specialistična ambulanta za duševno
zdrave razvojne dobe in družine L. Šinkovec. dr. med), Postojne (preko psihiatričnih
ambulant, vezanih na PBI in Psihiatrične ambulante Superego), Kopra (preko psihiatričnih
ambulant, vezanih na PBI, Zdravstvenega zavoda Furlan), zdravstvenih domov, Logatca
(psihiatrične ambulante, vezane na PBI, Zdravstvenega doma Logatec), Tolmina, Nove
Gorice, Ajdovščine. Pacienti so bili v preteklem letu v obravnavo napoteni največkrat s
strani osebnih zdravnikov (število tovrstnih napotitev je v porastu) ali specialistov
psihiatrov.
Delo je tako diagnostične kot terapevtske narave, obsega pa tudi vključevanje v
interdisciplinarne time, vezane na obravnavo posameznega pacienta.
V letu 2017 je bilo v ambulantno obravnavo prvič vključenih 335 pacientov. V zadnjih
letih opažamo trend, da ostaja približno enako število diagnostičnih obravnav (ki se sicer
pogosto nadgradijo v terapevtsko vodenje), medtem ko se izrazito povečuje število
(psiho)terapevtskih obravnav. Navedeno pomembno vpliva na samo dinamiko dela v
ambulantnih pogojih, saj terapevtska obravnava zahteva daljše in pogostejše vodenje.
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Večina ambulantnega dela kliničnih psihologov poteka skozi individualni pristop,
povečuje pa se tudi nabor skupinskih obravnav. V okviru skupinskih obravnav je specialist
klinične psihologije kontinuirano vključen v koterapevtski par v skupini za obravnavo
recidiva in v ambulantno skupino za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Skupinska
obravnava anksioznih motenj po principih VKT (12 srečanj) je organizirana enkrat letno.
Kontinuirano (srečanja na 14 dni) potekajo srečanja v okviru skupinske psihoterapevtske
ambulantne obravnave za paciente, ki so zaključili zdravljenje na psihoterapevtskem
oddelku.
Obseg dela v okviru ambulantnih storitev lahko ponazorimo z obračunanimi točkami v
okviru storitvenega sistema – klinični psihologi smo v letu 2017 v okviru (klinično psihološke ambulante v PB Idrija) in (klinično - psihološke ambulante v Logatcu in
Postojni) opravili 59.364 ambulantnih točk (31.014 + 28.350), kar za 12 % presega
dogovor o realizaciji kliničnopsiholoških storitev z zdravstveno zavarovalnico. Doprinesli
pa smo tudi k 2.173 točkam v okviru ambulante (alkohološka ambulanta v PB Idrija) in
3.136 točkam ambulante (psihiatrična ambulanta v PB Idrija), kar celotni presežek
opravljenih storitev dvigne na 22 %.

e. Za zaključek: Izpostaviti je potrebno, da so bile v letu 2017, kljub temu da se kadrovska
zasedba v primerjavi s preteklim letu ni izboljšala oz. se je v primerjavi z letom 2015 celo
poslabšala, v okviru psihološke službe izpeljane številne spremembe in novosti, ki so
pomembno doprinesle h kakovosti obravnave tako hospitaliziranih kot tudi ambulantnih
pacientov.
Ker se je psihološka služba v preteklem letu srečevala tudi z daljšimi bolniškimi staleži in
relativno pogostimi krajšimi bolniškimi odsotnostmi zaposlenih (tri odsotnosti daljše od
treh tednov in 12 vsaj tedenskih odsotnosti), ki zahtevajo nadomeščanje oz. prevzemanje
dodatnih del s strani ostalih kolegov, je ob že siceršnji kadrovski podhranjenosti
utemeljena skrb za morebitni pojav izgorelosti.
Zaposleni v psihološki službi se vseskozi trudimo za stalni strokovni razvoj. V vlogi
pasivnih in vse pogosteje tudi v vlogi aktivnih udeležencev se vključujemo na številna
izobraževanja doma in v tujini, njihov dobršen del je bil v letu 2017 finančno pokrit s
strani ustanove, sploh pri daljših in kompleksnejših študijih (predvsem v okviru različnih
psihoterapevtskih smeri), pa finančno breme še zmeraj vse prevečkrat ostaja na ramenih
posameznikov.
V izogib kadrovskim zapletom, vsaj tistim, ki so posledica predvidljivih dejavnikov (npr.
upokojevanja), bi si želeli imeti na nivoju ustanove oblikovano vizijo kadrovskega
delovanja.

(Poročilo je podala vodja psihološke službe dr. Špela Hvalec, spec. klin. psihologije)
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4.3.2 Delovna terapija

a. Organizacija dela in kadrovska zasedba: V letu 2017 je bilo redno zaposlenih 14 delovnih
terapevtov, od tega 3 delovne terapevtke na skrajšan delovni čas (6 ur), dve delovni
terapevtki sta bili odsotni zaradi porodniškega dopusta ter zaradi dolge bolniške
odsotnosti. Od aprila do decembra smo imeli pripravnico in od meseca julija do konca
meseca oktobra študenta delovne terapije preko podjemne pogodbe.
V letu 2017 smo (razen v mesecu juliju in avgustu zaradi koriščenja poletnih dopustov)
organizirali tudi aktivnosti na oddelku za delovno terapijo v popoldanskem času do 17.00
ure, zaradi izvedbe aktivnosti z zunanjimi izvajalci pa smo svoj delovni čas po potrebi tudi
podaljševali.
Program delovne terapije smo izvajali na vseh bolniških oddelkih, na oddelku za delovno
terapijo, športno rekreativnih površinah bolnišnice ter bližnji okolici mesta.

b. Težave pri organizaciji dela: Z nastopom porodniških dopustov, daljše bolniške
odsotnosti in skrajšanih delovnih časov se je delo prerazporedilo na ostale delovne
terapevte, kar pa je vsekakor predstavljalo večje obremenitve kot sicer. V veliko pomoč
nam je bila tekom leta pripravnica in nekajmesečna prisotnost študenta, vendar to ne
more nadomestiti izpada daljših odsotnosti. Zaradi nenadomeščanj delo ne more
potekati tekoče, ampak je potrebno stalno prilagajanje nastali situaciji, kar pa vsekakor
otežuje delo in napredek v sami službi.

c. Osnovni podatki o dejavnosti in službi: Delovna terapija na področju duševnega zdravja
predstavlja pomemben del v obravnavi duševnih motenj in težav v vseh starostnih
obdobjih tako v njihovi akutni kot kronični fazi, pa tudi na področju preventive. Proces
izvajanja programa delovne terapije se začne z ocenjevanjem pacientovih okupacijskih
potreb, težav in skrbi. Razumevanje pacientovih skrbi, težav in tveganj je temelj procesa.
Proces je po naravi dinamičen in interaktiven. Čeprav so deli okvira opisani linearno, se
dejansko ne odvija na zaporeden način, korak za korakom. Pri aktivnostih upoštevamo
pacientove želje, hkrati pa tudi upoštevamo zahteve okolja v katerem pacient živi.
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije zajemajo vsa področja človekovega
delovanja: skrb za samega sebe (osebne aktivnosti, funkcionalna gibljivost: hoja,
funkcioniranje v družbenem okolju), produktivnost (gospodinjske aktivnosti,
izobraževanje, plačana / neplačana dela), prosti čas in vključevanje v širše družbeno
okolje.

d. Aktivnosti, ki se redno izvajajo v okviru delovnoterapevtske obravnave so:
• Aktivnosti za funkcionalno gibljivost in mobilnost:
- jutranja telovadba (9 skupin dnevno)
- vaje na fitnes napravah (8 skupin do trikrat tedensko)
- gibalne aktivnosti (gibalna skupina: 6 skupin do dvakrat tedensko, nordijska hoja)
- krajši in daljši sprehodi
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športne aktivnosti (namizni tenis, balinčki, badminton, košarka, nogomet,
balinanje,…)
- aktivna in pasivna razgibavanja
• Dnevne aktivnosti (trening hoje in transferja, toaletni trening, trening hranjenja)
• Gospodinjske aktivnosti (trening, učenje: pranje perila, likanje, kuhanje, peka,… po
dogovoru)
• Kreativne aktivnosti (8 skupin enkrat tedensko, individualno po dogovoru)
• Likovne aktivnosti (enkrat tedensko, individualno po dogovoru)
• Sestanki terapevtske skupnosti (7 skupin enkrat tedensko)
• Drobne terapevtske aktivnosti (pletenje, kvačkanje, šivanje, individualne aktivnosti po
dogovoru)
• Glasbene aktivnosti (9 skupin enkrat tedensko)
• Aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti (7 skupin enkrat tedensko)
• Družabne aktivnosti
• Komunikacijske skupine (3 skupine enkrat tedensko)
• Biblioterapija in bralne aktivnosti (2 skupini enkrat tedensko)
• Skupina za planiranje aktivnosti čez vikend (3 skupine enkrat tedensko, individualno po
potrebi)
• Kreativno pisanje (2 skupini enkrat tedensko)
• Progresivno mišično sproščanje (1 skupina štirikrat tedensko)
• Aktivnosti v bivalnem okolju – delo na vrtu, skrb za rože (po dogovoru)
• Uporaba računalnika (individualno po dogovoru)
• Izposoja knjig (individualno po dogovoru)
• Skupina za svojce (1 skupina enkrat mesečno, 1 skupina enkrat tedensko)
• Edukativna skupina
- pot k dobremu počutju (6 sklopov)
• Terapija s pomočjo psa (na gerontopsihiatričnem oddelku pod vodstvom delovne
terapevtke in prostovoljnega terapevtskega para, 11 srečanj)
• Verske aktivnosti (pomoč pacientom iz intenzivnih enot)
Poleg omenjenih aktivnosti so bila izvedena tudi ocenjevanja in testiranja in sicer AMPS,
OSA, MOCA, KPSS, test risanja ure, COPM, vprašalnik o volji.
-

V letu 2017 smo delovnoterapevtske programe dopolnjevali še z dodatnimi aktivnostmi:
kulturne, športne, rekreativne, družabne in zabavne aktivnosti. Organizirali in izpeljali smo:
• 4 kvize znanj
• 3 sklope ustvarjalnih delavnic
• 14 razstav pacientovih del na hodniku oddelka za delovno terapijo
• 6 kulinaričnih delavnic
• 5 potopisnih predavanj (R. Podkrajšek, M. Panič, G. Demšar, M. Lesjak, M. Jesenko)
• glasbene nastope (Mi, poezija in glasba – glasbeno literarni dogodek, vokalna skupina
Flance, MePZ DU Idrija, Men se lušta pet, OPZ Zlata roža in MPZ Mladi upi OŠ Idrija,
vokalna skupina Prav dobre 4, duo Ja je, vokalna skupina Canticum, MoPZ Pobje, godba
rudarjev Idrija).
• športne aktivnosti (trim pohodi, pohod do Divjega jezera, Bele, Razpotja, športne igre,
balinanje, zabavno spretnostne igre)
• aktivnosti v bivalnem okolju (Trgatev s skupino pacientov v Ložah, aktivnosti na ter. vrtu)
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aktivnosti v mestu (ogled mestnega muzeja Idrija, ogled razstav v kripti, muzeju, galeriji)
družabne aktivnosti: nagradne tombole, družabne igre, pustni ples, pustne igre
kulturne aktivnosti z gosti (M. Berdon, pogovorna izkustvena skupina z R. Lango)
aktivnosti ob svetovnem dnevu delovne terapije (promocija delovne terapije, potopis,
športne aktivnosti, predavanje, kulinarične aktivnosti)
likovni natečaj za znak 44. kulturno športnega tedna
kreativne aktivnosti (Izdelava adventnih venčkov in novoletnih aranžmajev, izdelava
voščilnic, novoletnih dekoracij,…)
izdajo 4 številk bolnišničnega glasila Mozaik
sodelovanje na natečaju »Naslikana pesem z verzi Haikujev« Likovnega društva Cinober.
Svoja dela so prispevali 4 pacienti, razstava je bila v Galeriji Magazin v Idriji.
sodelovanje na razstavi jaslic v kripti v Idriji: sodelovali smo z izdelavo in postavitvijo
jaslic, ki so bile razstavljene od 10.12. do 15.12.2017

e. Večji projekti v letu 2017
• 60 let Psihiatrične bolnišnice Idrija 07.04.2017: pri tem projektu smo sodelovali tudi
delovni terapevti in sicer pri sami organizaciji, s postavitvijo spominskih razstav vseh
naših večjih projektov na hodniku delovne terapije (Maksov spominski šah. teden,
slikarski Ex - tempore in kulturno športni teden) ter v sodelovanju s pacienti bolnišnice z
izdelavo spominskih daril za vse povabljene.
• 19. Slikarski Ex - tempore za paciente psihiatričnih ustanov je potekal 24.05.2017.
Udeležilo se ga je 23 pacientov iz psihiatrične bolnišnice Vojnik, Begunje, Ljubljana in
naše bolnišnice.
• 43. Kulturno športni teden: potekal je od 26.09.2017 do 05.10.2017. Organizacijo
dogodka je prevzela dipl. del. terapevtka A. Leban. V tem času se je zvrstil niz večih
aktivnosti, ki so zajemale kulturna, športna, družabna in rekreativna področja. Sodelovalo
je preko 100 pacientov na različnih aktivnostih.
• Svetovni dan delovne terapije smo obeležili tudi v naši bolnišnici z nizom aktivnosti, ki so
bile namenjene pacientom in zaposlenim. Pridružili smo se svetovni iniciativi širjenja in
prepoznavanja stroke (promoting occupational therapy), objavljeni pa so bili tudi članki
in sicer v reviji Komunitator (S pomočjo delovne terapije v bolj samostojno in kakovostno
življenje), Naš časopis na Vrhniki (Delovna terapija za boljšo kakovost življenja) ter na
spletnih straneh naše bolnišnice in zbornice delovnih terapevtov, o naših aktivnostih pa
so poročali tudi na radiu Odmev.

f. Dokumentacija delovne terapije
• Sodelovanje, kvaliteto participacije in odnos do terapevtskih aktivnosti bolnika v
aktivnostih redno beležimo na obrazcu Sodelovanje v aktivnostih delovne terapije (OB
03 03).
• Celoten proces delovne terapije beležimo na Kartonu delovne terapije (OB 01 03). To
nam je v dolgotrajni rehabilitaciji zagotovilo za sprotno spremljanje pacientovega stanja,
opis trenutnega nivoja izvedbe, napovedovanje bodočega pacientovega delovanja in
merjenje izidov delovnoterapevtskega procesa.
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Karton delovne terapije – priloga (OB 1 /1 03) To prilogo izpolni delovni terapevt za
pacienta, ki je sprejet v bolnišnico na zdravljenje večkrat v krajšem časovnem obdobju ter
se v tem času okupacijski profil ni bistveno spremenil.
Vsi ocenjevalni instrumenti so priloženi v karton DT, ki se nahaja v popisu pacienta
(AMPS, COPM, vprašalnik o volji,..)

g. Novosti pri organizaciji dela, drugi dosežki, problemi
• V letu 2017 smo zaposleni v službi delovne terapije opravili letni pregled dokumentov s
popravki in dopolnitvami (standard ISO 9000). Pripravili pa smo tudi 3 nove standardne
operativne postopke in sicer Algoritem izvedbe večjih projektov v delovni terapiji (SOP
06 03), Aktivnosti delovne terapije v PBI (SOP 07 03), Neobvezni kazalnik kakovosti –
zadovoljstvo z izvajanjem aktivnosti delovne terapije v PBI ( SOP 08 03) ter 2 obrazca in
sicer Soglasje (OB 22 03) in Evidenca vključenih pacientk v pop. akt. DT (OB 22 03).
• Tudi v letu 2017 smo bili zaposleni v aktivacijski terapiji v bolnišničnem sistemu uvajanja
celovitega sistema kakovosti aktivno vključeni v notranje presoje. Na ravni bolnišnice so
v sklopu vzdrževanja in spremljanja sistema vodenja kakovosti sodelovale tri delovne
terapevtke, ki so izobražene za izvajanje notranjih presoj.
• Po odobritvi prošnje (strokovno medicinski svet) za preimenovanje izraza aktivacijska v
delovno terapijo smo to v službi delovne terapije že storili, potrebno je še
preimenovanje na ravni bolnišnice (organigram,…).
• Uvedba neobveznega kazalnika kakovosti »Zadovoljstvo z izvajanjem aktivnosti
delovne terapije v PBI» (SOP 08 03). Vprašalnik zajema oceno posameznih aktivnosti in
sicer: kreativne aktivnosti, gospodinjske aktivnosti, ustvarjalne aktivnosti, glasbene
aktivnosti, družabne aktivnosti, kognitivne aktivnosti in gibalne aktivnosti. Zanima nas
kolikšna je udeležba na omenjenih aktivnostih, zadovoljstvo z vsebino in zadovoljstvo z
izbiro pripomočkov. Dobljeni rezultati nam bodo služili za vpeljevanje izboljšav na tem
področju. Ocena zadovoljstva nam nudi vpogled v subjektivno in koristno informacijo o
doživljanju pacientov. Zagotoviti želimo čim bolj kakovostno oskrbo pacientov, zato nam
ti podatki nudijo možnost vzdrževanja kakovosti.
Anketo smo prvič izpeljali kot projektno študijo konec meseca junija, nato pa jo v
dopolnjeni obliki ponovili konec oktobra. Anketo je izpolnilo 87 pacientov.
• Redno spremljanje in beleženje neobveznega kazalnika kakovosti Uporaba
ustvarjalnosti v programih delovne terapije. Evidentiramo število pacientov, ki so
prisotni na kreativni skupini in ugotavljamo vzroke za odsotnost.
V letu 2017 je bila udeležba na kreativni skupini 45,5 % (v lanskem letu 54 %). Največji
odstotek prisotnosti je dosegel oddelek L2 O.E. (86,5 %), najmanjši pa oddelek L2 I.E.
(40,5 %). Ostali oddelki si sledijo: S4 (78,5 %), L1 (67,5 %), S2 O.E. (53 %), S3 O.E. (52,5 %),
S2 I.E. (45,5 % ), L3 (45 %), S3 I.E. (42,5 % ) in L2 I.E. (40,5 %).
Razlogi za odsotnost so vikend dopusti, izhodi v mesto (29,5 %), šele nato sledi akutno
psihično stanje (20 %).
• Delovnoterapevtske aktivnosti v popoldanskem času
Konec leta 2016 smo se sestali vodje oddelkov in vodja delovne terapije, kjer smo
opredelili potrebe po vključevanju pacientov v popoldanske aktivnosti na oddelku za
delovno terapijo. Prav tako smo se kasneje sestali tudi na posameznih oddelkih in sprejeli
dogovor o vključevanju pacientov predvsem iz intenzivnih enot ter motiviranju
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pacientov, ki so na odprtih enotah. Dogovarjanja o vključitvi ostalih kadrov v delo do 16
ure niso bila povsod realizirana.
Sodelovanje v aktivnostih delovne terapije v popoldanskem času se je tako v primerjavi z
letom 2016 za cca. 30 % povečalo. Najbolj zastopan je bil oddelek S2 (43 %), nato pa
sledijo oddelek S3 (20 %), oddelek S4 (14 %), oddelek L1 (15 %) in oddelek L3 (8 %).
Pacienti z oddelka L2 se popoldanskih aktivnosti po 15.00 uri niso udeleževali.
Največja udeležba je bila ob četrtkih (30 %), nato pa si sledijo sreda (28 %), torek (23 %)
in ponedeljek (19 %).
V mesecu septembru, oktobru in novembru smo delovni terapevti sodelovali v pilotski
študiji beleženja storitev, katere pobudnik je bila Zbornica delovnih terapevtov
Slovenije. Podatki bodo služili obrazložitvi normativov v službi delovne terapije v
Sloveniji.
Publicistična dejavnost: O dejavnostih delovne terapije so poročali: Radio Odmev,
Primorske novice, Komunitator, časopis Naš časopis, spletna stran Zbornice delovnih
terapevtov Slovenije, časopis Goriška

(Poročilo je podala vodja delovne terapije Mateja Kavčič, dipl. del. ter.)

4.3.3 Socialna služba

a. Kadrovska zasedba: V bolnišnici je redno zaposlenih šest socialnih delavcev, od tega sta
dva terapevta na oddelku za zdravljenje odvisnosti, ena ima dolgotrajni bolniški stalež, tri
socialne delavke pa pokrivajo 5 psihiatričnih oddelkov.

b. Dejavnosti na ravni bolnišnice:
Stalnico v delu socialnih delavcev predstavljajo:
• Urejanje namestitev – DU, SVZ, Stanovanjske skupnosti, rehabilitacijski programi urejanja
odvisnosti, materinski domovi
• Družinska problematika – razveze, skrbništva, rejništva, krizne namestitve, nasilje v
družini,…
• Službena problematika
• Urejanje zadev v zvezi z izobraževanjem- pedagoške pogodbe, vključitve v razne
programe,…
• Sodelovanje z
• Sodelovanje s ZPIZ-om
• Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje
• urejanje zdravstvene dokumentacije (največkrat prihajajo pacienti brez KZZ, PZZ, pa tudi
z neurejenim OZZ);
• vzpostavljanje stika s svojci pacientov in drugimi pomembnimi osebami v njihovi socialni
mreži;
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pomoč pri urejanju finančnih zadev (dvigi s pooblastilom oz. spremstvo in pomoč
pacientu pri urejanju teh zadev);
vodenje oddelčnih blagajn s hrambo in delitvijo denarja in osebnih predmetov pacientk
in pacientov;
pomoč pri urejanju upravno-pravnih zadev (vključno s spremljanjem na teren);
povezovanje s pristojnimi CSD in skupaj z njimi urejanje socialne problematike tudi na
terenu;
organiziranje timskih sestankov v bolnišnici z vsemi vpletenimi v reševanje konkretne
socialne situacije;
razvijanje skupinskega dela;
sodelovanje s timom PZS
kontaktiranje in sodelovanje s koordinatorjem v skupnosti (KOS)
Povečuje se število storitev, povezanih s tujci
Vročanje priporočene pošte – samo v letu 2017 je bilo le - teh 669
Terensko delo – organiziranje timskih sestankov, ogledov, spremstev,…

c. Terapevtsko delo na oddelkih
V letu 2017 so se izvajali treningi socialnih veščin in tematske pogovorne skupine sicer na
S2, S3, S4, L2, L3 ter na L1 poleg skupin še mišično progresivna relaksacija.

d. Urejanje namestitev oz. premestitev v institucije:
S2 oddelek: stanovanjska skupina – 5 oseb, neprofitna stanovanja – 1 oseba, materinski
dom / varna hiša – 1 oseba, DU – 9 oseb.
S3 oddelek: stanovanjska skupina – 7 oseb, rehabilitacijski programi – 4 oseb, namestitve
za brezdomce – 8 oseb, SVZ – 3 oseb, DU – 2 osebi.
S4 oddelek: stanovanjska skupina – 2 osebi
L2 oddelek: DU – 50 oseb, SVZ – 1 oseba, stanovanjska skupina – 1 oseba
L3 oddelek DU - 37 oseb, reh. program - 1oseba, stanovanjska skupina – 1 oseba
Ob tem pa je potrebno poudariti, da je bilo toliko samo namestitev, dejanskih vlog in
izpeljanih postopkov pa bistveno več. Do realizacije ni prišlo iz različnih razlogov –
čakanje na namestitev doma, pacient si je premislil,…

e. Problematika
V socialni službi se dnevno soočamo z različno problematiko, prav tako naletimo tudi na
težave, ki nas omejujejo pri našem delovanju. S podobnimi problemi smo se srečevali
tudi v letu 2017.
Nemalokrat so v bolnišnico sprejeti pacienti brez zdravstvenega zavarovanja. V določenih
primerih osnovno zdravstveno zavarovanje lahko uredimo (v kolikor se pacient strinja
seveda) dokaj hitro, večinoma pa je to vezano na določeno časovno obdobje, kar
pomeni, da je v naši bolnišnici nezavarovan in s tem nastane problem pri plačilu storitev.
Velik problem so tudi pacienti, ki imajo sicer urejeno zdravstveno zavarovanje, vendar pa
imajo zadržano pravico zaradi neplačanih obveznosti v preteklosti. Dokler dolg ni
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poravnan, veljavnosti ni. Preko CSD sicer lahko takoj pričnemo z urejanjem osnovnega
zavarovanja, prav tako pa tudi v tem primeru velja, da je veljavno šele z naslednjim
mesecem - ob izpolnjenih pogojih seveda. Velik problem je tudi dodatno, prostovoljno
zdravstveno zavarovanje. Čeprav se strinjajo z ureditvijo, je v večini primerov trimesečna
karenca, to pomeni, da dodatno zdravstveno zavarovanje ni urejeno.
Pacientom v teh primerih damo podpisati izjavo o tem, da so seznanjeni s situacijo in
posledicami neurejenega ZZ, podpis izjave pa ni garancija za plačilo.
Velik problem je tudi pri urejanju namestitev. V kolikor ne zmorejo bivati doma, niti v
stanovanjskih skupnostih, potem je, za mlajše osebe, edina možnost namestitev v SVZ,
kjer pa je čakalna doba zelo dolga, nanjo pa mi, kljub izpeljanemu celotnemu postopku,
nimamo vpliva.
Poleg tega se v zadnjem času pogosto dogaja, da se pacienti odločijo za neko obliko
bivanja (stanovanjska skupnost, socialno rehabilitacijski programi,…), izpelje se celoten
postopek, tik pred sprejemom pa so osebe premislijo in do dejanske vključitve ne pride.
Prav tako je nujno potrebno izpostaviti problematiko odpustov starostnikov iz naše
bolnišnice. Glede na porast starejše populacije v naši družbi, je tudi v naši bolnišnici
potreb po zdravljenju starejših s psihičnimi težavami vedno več. Izstopa število oseb z
demenco. Kapacitete namenjene zdravljenju oseb z demenco so v naši bolnišnici
omejene na L2 oddelek. Potreb po obravnavi je bistveno več, kot jih te kapacitete
omogočajo. Ker v domačem okolju ni razvitih ustreznih oblik pomoči je najpogosteje za te
osebe potrebno urejati namestitev v instituciji. Zatakne se, ko želimo osebo po
zaključenem zdravljenju odpustiti v domsko varstvo in ni na razpolago prostega mesta,
čeprav se vedno išče namestitev v vseh institucijah, po celi Sloveniji. Problem so
predvsem prezasedeni varovani oddelki v posebnih in splošnih zavodih. Posledično
ostajajo pacienti nedopustno dolgo (po več mesecev) v bolnišnici in zasedajo postelje,
kamor bi lahko sprejeli paciente, ki so zunaj bolnišnice in čakajo na obravnavo. V kolikor
se ureja namestitev na varovani oddelek po 75. členu ZDZdr, namestitev proti volji, se
prav tako srečamo s problemom prezasedenosti, saj mora zavod, ki ga določi sodišče, na
silo najti prosto mesto. To nemalokrat pomeni »tlačenje» ljudi v prostore, ki včasih celo
niso namenjeni bivanju.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je ukrepanje nujno potrebno. Na pristojnem
Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve so seznanjeni s situacijo, vendar rešitve
potrebujemo takoj.
Skrajno nedopustno je, da bolnišnice rešujejo probleme socialne narave. Nehumano je,
da ljudje ostajajo po zaključenem zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, na zaprtih oddelkih,
ker ni druge možnosti oz. ni pogojev za odpust v primerno oskrbo.
Tudi stroški le – tega ne morejo biti zanemarljivi. V zvezi s stroški velja poudariti tudi
enormne dodatne stroške, ki nastajajo v postopkih, ki jih vodi sodišče glede pridržanja
teh pacientov na oddelkih s posebnim nadzorom.
Potrebno je pristojne opozarjati na nesprejemljivost te situacije. Udeleženi v problemu bi
se morali povezati in skupno delovati v dobro te ranljive skupine ljudi.
Predlagamo, da vodstvo bolnišnice v zvezi s to situacijo apelira na Varuha človekovih
pravic, na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.
Glede na izjemno hude stiske oseb z demenco in njihovih svojcev, ki se znajdejo v
brezupnem položaju glede varstva in skrbi omenjenih oseb, bi bilo nujno povečati število
postelj v splošnih in posebnih zavodih, predvsem povečati število postelj na varovanih
oddelkih. Hkrati pa je potrebno tudi na terenu razvijati fleksibilne in finančno dostopne
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oblike pomoči. Neodgovorno si je zatiskati oči pred problemom, ki se iz leta v leto
povečuje. Na ta način bi zagotovili strokovno in človeško primerno obravnavo oseb z
demenco.
V letu 2017 smo zaznali tudi povečano število klicev in osebnih obiskov v bolnišnici s
strani oseb, ki trenutno niso hospitalizirane in smo zanje v preteklosti določene zadeve že
urejali. Menimo, da bi bilo v tem primeru nujno potrebno poskrbeti za beleženje oziroma
obračun storitve, saj le - ta terja naš čas in trud. Razmišljamo o morebitni uvedbi termina
enkrat mesečno, ko bi bil socialni delavec na voljo zainteresiranim ambulantnim
pacientom.
Ob vsem zapisanem pa žal opažamo, da se pogosto zanemarja in spregleda pomen
socialnega delavca pri obravnavah, kljub temu, da je povsem enakovreden in
nepogrešljiv del oddelčnega tima.
V socialni službi smo se v letu 2017 zelo resno srečali s kadrovsko problematiko. Zaradi
dolgotrajne bolniške odsotnosti in drugih predvidenih in nepredvidenih odsotnosti, je
bilo naše delo zelo oteženo in komajda obvladljivo, saj smo bili socialni delavci vpeti na
več oddelkov hkrati, kar pa vsekakor ni dobro za sam delovni proces, posledično se
srečujemo z izgorelostjo zaposlenih. V letu 2018 bi bilo iz vidika nemotenega delovnega
proces (zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti), kadrovski primanjkljaj nujno nadomestiti
z drugim delavcem.

(Poročilo je podala vodja socialne službe, mag. Andreja G. Seljak, univ. dipl. soc. del.)

4.3.4 Medicinsko kemični laboratorij

a. Laboratorijske storitve: Celokupno število preiskav, opravljenih v Medicinsko kemičnem laboratoriju, je bilo v letu 2017 73.826 (2016 - 74.158, 2015 – 67.873), od tega
62.981 preiskav za potrebe PBI (2016 – 64.280, 2015 – 58.511) in 10.845 preiskav za
zunanje naročnike (2016 - 9.878).
Osnovne biokemijske analize smo izvršili na 5.025 vzorcih, skupno 43.069 storitev (2016
– 44.854, 2015 – 41.300). Na področju imunologije smo opravili 14.462 preiskav (201613.137, 2015 - 12.582); za potrebe PBI 3.675 storitev (2016 – 3.336), za zunanje
naročnike 10.787 (2016 – 9.806).
Med drugim smo opravili 7.025 hematoloških preiskav, 3.887 preiskav urina, 246
preiskav v blatu, 603 meritev koncentracije zdravil v serumu (TDM), 2.270 določitev CRP,
136 hitrih testov na infektivne bolezni (HIV, HBV), 3.621 testov na PAS, 316 alkotestov in
880 testov ETG (2016 - 236) ter še nekaterih manj pogostih preiskav. Podrobnosti o
izvedenih analizah po posameznih preiskavah v letu 2017 so navedene v Prilogi 1.
Zaključim lahko, da celokupnega porasta izvedenih preiskav za potrebe PBI letos, za
razliko od preteklih let, nismo beležili, predvsem na račun osnovne biokemije, je pa
zabeležen porast imunoloških preiskav (za 10 %, sicer na račun zunanjih naročnikov),
testov na PAS (5,5 %, vključujoč tudi POCT izvajanje), ETG (273 % oz. skoraj 4x več kot
lani!), ki so stroškovno zahtevnejše preiskave.
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Določanje PČ in izdelava glukoznih profilov se izvaja večinoma kot POCT. Tako je bilo v
letu 2017 izdanih na medicinske oddelke 2.270 testov na PAS, kar je manj kot lani, smo
pa zato v laboratoriju zabeležili 15 % rast storitev. Izdanih je bilo 33 testov na TnT,
izvedenih 346 meritev PČ (2016 - 260) in izdanih 12.900 testnih lističev za določanje
glukoze, od katerih je bilo za kontrolne meritve uporabljenih pribljižno 542 lističev (2016
– 12.200, 2015 – 11.450).
V letu 2017 smo izvršili 12.812 naročil (2016 – 12.500; 2015 – 11.636) in 252
(zabeleženih) donaročil: z medicinskih oddelkov 6.811 sprejemov naročil (2016 - 6.827,
2015 – 6.530) oz. 7.063 vključno z dodatnimi naročili, 800 ambulantnih sprejemov (2016
- 583), 101 sprejemov v okviru sistematskih pregledov zaposlenih / preventivnih
pregledov / sprejema na delo in 5.100 sprejemov zunanjih naročnikov. Na hospitalnem
področju je bilo število sprejemov največje iz L2 oddelka, sledijo S3, L1, S2, L3 in S4.
Po številu opravljenih storitev pa je bilo opravljenih največ preiskav za S3 oddelek.

b. Ambulantna dejavnost: Obravnava ambulantnih pacientov ni časovno omejena in se vrši
tekom celega delovnega časa laboratorija, vzporedno s hospitalno dejavnostjo. V letu
2017 smo obravnavali 800 ambulantnih pacientov (2016 - 583), opravili 4.218 storitev
(2016 – 3.282, 2015 – 2.809), to je 28,5 % več kot lani in 808 odvzemov biološkega
materiala (2016 - 478), to je 69 % več kot lani.
Za zaposlene v okviru sistematskih pregledov / preventivnih pregledov / sprejema na
delo (ambulanta MPDŠ, POBO program) je bilo opravljenih 1.067 storitev.

Tabela 24: Število sprejemov in izvedenih storitev po posameznih naročnikih.
Šifra
Ime naročnika
število
SPREJEMOV
HOSP
ODDELKI
L1
L1 - Oddelek za zdravljenje odvisnosti
1300
L2
L2 - Gerontopsihiatrični oddelek
1483
L3
L3 - Splošni psih. oddelek
1152
S2
S2 - Splošni psih. oddelek - ženski
1236
S3
S3 - Splošni psih. oddelek - moški
1464
S4
S4 - Psihoterapevtski oddelek
175
A1
Psihiatrična ambulanta (Dispanzer)
150
A4
Alkohološka ambulanta
230
A6
Epileptološka ambulanta
9
A7
Urgentna psihiatrična ambulanta
59
A8
Dežurna služba PBI
9
AG
Gerontopsihiatrična ambulanta
41
AI
Ambulanta za zdravljenje odvisnosti
255
AV
Ambulanta za voznike motornih vozil
42
TAZO
Triažna ambulanta za zdr. odv. alk.
5
PP
Preventivni pregled - sistematika PBI
35
SD
Pregled za sprejem na delo PBI
16
VP
varnost, preventiva / cepilni status PBI
50
ZDI
ZD IDRIJA
5089
ZDT
ZD TOLMIN
10
ZDL
ZD Logatec
1

število
STORITEV
8821
10416
10005
12745
16677
1840
1499
510
65
379
113
574
849
214
15
698
319
50
10886
10
4
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V Prilogi 1 letnega poročila je navedeno število izvedenih analiz za potrebe PBI v letu
2017 po posameznih preiskavah in mesecih. v Prilogi 2 so podatki o številu analiz po
posameznih parametrih za leta 2012 do 2017, v Prilogi 3 pa je prikazana primerjava v
številu preiskav med letoma 2016 in 2017.
Spekter preiskav S 01.06.2017 smo začeli z izvajanjem urgentne preiskave D-DIMER.

c. Preiskave, ki smo jih naročili v zunanjih laboratorijih
Za preiskave, ki so naročene v zelo majhnem številu in za specialne preiskave, ki jih v
našem laboratoriju ne izvajamo, pošiljamo biološki material v izbrane zunanje
laboratorije. Podatki kažejo na to, da trenutno ni potreb po razvoju nove preiskave, ki bi
sodila na področju klinične biokemije, saj smo v letu 2017 naročili zgolj 18 preiskav (glej v
Prilogi 4 preiskave v KIKKB).
Za izvajanje mikrobioloških preiskav naš laboratorij nima dovoljenja. V letu 2017 smo
naročili 767 mikrobioloških in viroloških preiskav (2016 - 654), v večjem številu preiskave:
MRSA (427), identifikacija bakterij v urinu (81), infektivne bolezni HCV, HAV, HBV (94),
Borellia (16), Treponema pallidum (21). S septembrom 2017 je KOBO uvedla nadzor ESBL
ob sprejemu za paciente po izbranih kriterijih, zato tak porast (lani je bilo naročenih 5
ESBL, letos 105). Naslednje leto pričakujemo še ustrezno večji porast.

d. Letni stroški za nakup laboratorijskega materiala in reagentov
Celotni stroški za laboratorijski material so bili v letu 2017 48.795,55 € (2016 50.163 €).
Vodenje naročanja in nabave laboratorijskega materiala v SAOP sistemu nam omogoča
dober nadzor nad porabo sredstev. V razpis JNMV smo vključili večino artiklov tako, da je
možna realnejša postavitev stroškovnih ciljev in večja preglednost. Z racionalnim
naročanjem (ne ustvarjamo zalog) in porabo reagentov ter ostalega potrošnega
materiala, nam je uspelo obdržati materialne stroške na enakem oz. planiranem nivoju.

e. Zakonske določbe na področju laboratorijske dejavnosti
Dovoljenje za delo, ki ga izdaja MZ, imamo veljavno do leta 2020 (izpolnjevanje pogojev
iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na
področju laboratorijske medicine (Ur. list 64 / 04 11.06.2004).

f. Prostori, analizatorji in ostala laboratorijska oprema
V letu 2017 smo izvedli planirani nakup DKS števca in aparata Cobas h 232, namenjenega
določanju D - dimerja. Zaradi trajne okvare obstoječega kombiniranega hladilnika smo
izvedli nakup novega. V septembru smo zamenjali dve delovni postaji zaradi obvezne
uskladitve (posodobitve) osnovne programske opreme (WS) z bolnišničnim
informacijskim sistemom B21.

g. Zunanja ocena kakovosti laboratorijskega dela
Kakovost laboratorijskih rezultatov preverjamo z izvajanjem notranje kontrole dela in s
sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti (ZOK). ZOK se izvaja s sodelovanjem v

64

Strokovno poročilo 2017
mednarodni kontroli RFB (Referenzinstitut für Bioanalytik Bonn, Nemčija) in v republiški
medlaboratorijski kontroli SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno
kakovosti). Laboratorij je vključen v ZOK RFB na področju imunologije, hematologije,
biokemije, analitike zdravil in presejalnih testov na droge. Republiška kontrola SNEQAS
nam zagotavlja ZOK za analitična področja hematologije, biokemije, CRP, HbA1c,
imunologije (ščitnični hormoni), analitike urinov in POCT-glukoze (glukometri). Na podlagi
pridobljenih certifikatov se nam potrjuje visoka kakovost opravljenih storitev.

h. Vodenje kazalnikov kakovosti
V laboratoriju spremljamo kazalnike kakovosti na več področjih tako v smislu ocene
stanja (začetna faza uvajanja KK) kot z namenom izboljšanja doseženih kriterijev.
Na področju predanalitike spremljamo število zavrnjenih vzorcev: KK število zavrnjenih
vzorcev. Povzetek – Letos smo zavrnili 46 vzorcev: 18 zaradi premajhnega volumna (13 x
SR vzorček), 8 zaradi odvzema v napačen zbiralnik (5 x napačen vzorec za HbA1c), 1
zaradi močne hemolize, 12 zaradi strdka in 7 zaradi nerešljive napačne oznake vzorca.
Vse ostale neprimerno označene vzorce, oz. vzorce z neustrezno dokumentacijo smo
uspešno rešili. Število zavrnjenih vzorcev zaradi premajhnega volumna vzorca in
napačnih zbiralnikov bi vsekakor morali zmanjšati, saj so odraz strokovnih odločitev
osebja o primernosti oddanega vzorca in ne težavnosti odvzemov.
KK za predanalitične napake: spremljali smo 19 neskladij naročil in vzorcev. V namene
objektivne podaje rezultatov smo beležili tudi število vseh naročil in število vseh vzorcev
(imenovalci).
Skupaj smo zabeležili 841 neskladij (2016 - 737) dokumentacije naročil / vzorcev, kar je
10,68 % vseh naročil (2016 – 9,5 %) in 37 zavrnjenih vzorcev zaradi neustrezne kakovosti
(2016 - 32), kar je 0,24 % vseh vzorcev (2016 - 0,21 %). Rezultati perečih točk so še
nekoliko slabši kot lansko leto, kljub izvedenim ukrepom v letu 2017 (notranja presoja za
področje pred - PREDANALITIČNE IN post - POSTANALITIČNE FAZE (nelaboratorijsko
osebje), izobraževanje Priporočeni postopek za odvzem venske krvi. Izpostavila bi
naslednja neskladja, ki se najpogosteje pojavljajo: VZOREC brez ure odvzema,
NEPOPOLNO NAROČILO z viškom vzorcev - v luči opraviti čim več analiz iz čim manjšega
vzorca je neprimerna praksa, da se jemlje viške vzorcev »za vsak slučaj«, tako zaradi skrbi
za pacienta kot zaradi neprimerne potrate materiala za odvzem; NEPRAVILEN V krvi /
urina in UPORABA NEPRAVILNE EPRUVETE. Nadaljnji koraki: vse kritične točke kažejo na
to, da bo potrebno izvajati ponovna izobraževanja že slišanih tem in opozarjati na že
napisana navodila. V letu 2018 s kazalnikom nadaljujemo.
Na področju analitske / postanalitske faze smo spremljali KK Povprečen čas izvedbe
(TAT) preiskav in nujnih naročil. S spremljanjem TAT preiskav ugotavljamo, kako uspešna
je analitika z vidika naročnika za parameter »ČAS REZULTATA«. Laboratorij upošteva TAT
kot čas od sprejema vzorca v laboratorij do časa, ko je rezultat / izvid elektronsko
potrjen. Povzetek – rezultati so enako kot lani: v 3 urah od sprejema je zaključenih 96 –
99 % rezultatov. Vsi izvidi pod »NUJNO« ali »INTERNIST« so bili izdani v povprečno 70.
minutah po sprejemu vzorcev (vsi pregledani izvidi so imeli naročeno preiskavo K - SR, ki
traja 60 minut!). Rezultat bo težko izboljšati na osnovi še hitrejše analitike, izboljšanje bo
možno na način, da se vsa nujna naročila pravočasno sporočijo, zlasti pri rednih jutranjih
vzorcih, ko je še možno postaviti vzorce v prednostno vrsto.
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Na področju strateški in drugi podporni procesi spremljamo KK: Pogostost servisnih
intervencij in stroški, s katerim ugotavljamo uspešnost ravnanja za laboratorijsko
opremo in stanje opreme.
V letošnjem letu so bili stroški minimalni (samo redni servisi in kalibracije), ker ni bilo
izrednih servisov. Zadnji redni servis hematološkega aparata je, z dvema dodatnima
reklamacijskima servisoma, pokazal, da je aparat že precej dotrajan in bo nujno planirati
zamenjavo z novim.
KK Število preiskav, poslanih v zunanje laboratorije: Pošiljanje v zunanje laboratorije
evidentiramo v LIS. Letno statistiko primerjamo s podatki prejšnjih let. Podatki kažejo na
to, da trenutno ni potreb po razvoju nove preiskave, ki bi sodila na področje klinične
biokemije. Komentar glej tudi pod naslovom Preiskave, ki smo jih naročili v zunanjih
laboratorijih.

i. Laboratorijska dejavnost za zunanje naročnike
Laboratorijsko dejavnost za zunanje naročnike izvajamo v pretežni meri za ZDI, za ostale
naročnike le po posameznih primerih. Z ZDI sodelujemo na področju imunologije kot
izvajalci. V letošnjem letu smo za potrebe ZDI izvedli 10.787 € imunoloških preiskav,
(2016 - 9.801, 2015 – 9.325, 2014 - 8.641, 2013 - 6.500), kar predstavlja 9,9 % porast v
primerjavi z lanskim letom in kar 40 % porast v primerjavi z letom 2013. Udeležba pri
skupnih imunoloških preiskavah je v razmerju ZDI: PBI 74.2 % / 25.8 %. Z zaračunavanjem
vloženega dela (7.550,90 €) smo pokrili kar 72,2 % stroškov za imunologijo! Sicer je v letu
2017 prihodek od dejavnosti za zunanje naročnike znašal 7.793,48 €.
V prilogi 1 letnega poročila medicinsko – kemičnega laboratorija je navedeno število
izvedenih analiz v letu 2016 po posameznih preiskavah in mesecih. V prilogi 2 so podatki
o številu analiz po posameznih parametrih za leta 2012 do 2016, v prilogi 3 pa je
prikazana primerjava v številu preiskav med letoma 2015 in 2016.
Spekter preiskav – V letošnjem letu smo uvedli nov presejalni test v urinu na
etilenglukuronid v urinu.

j. Sodelovanje s medicinskimi oddelki
Akreditacijska komisija je ob pregledu laboratorijske dejavnosti (15.11.2016) ugotovila,
da so pomanjkljivosti nadzora v krogu od naročila do prejema izvida in kot izboljšavo
predlagala izvedbo nadzorov postopkov v navedenem krogu. Vodja laboratorija sem v
sodelovanju z GMS in skrbnico kakovosti izvedla notranje presoje na vseh oddelkih v času
od 31.01.2017 do 16.03.2017. Rezultate presoj in predloge za izboljšanje dela sem
predstavila DMS in dipl. zdravstvenikom na izobraževanju z naslovom Priporočeni
postopek za odvzem venske krvi (04.04.2017). 30.05.2017 sem izvedla INTERNO
USPOSABLJANJE z naslovom »Analiza D - DIMERJA, rokovanje s POC merilnikom Cobas h
232« tako, da je izvajanje preiskave možno neprekinjeno 24 ur. Sodelovanje na področju
POCT je opisano v ločenem poročilu Pregled aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob
pacientu (POCT) za leto 2017.
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k. Problematika laboratorija, kadrovski problemi v zvezi s funkcioniranjem enote
Akreditacijska komisija je ob pregledu laboratorijske dejavnosti (14.11.2017) ugotovila že
prepoznano tveganje, na katerega laboratorij opozarja že vrsto let. To je pičla kadrovska
zasedba, ki je enaka že 20 let, ob hkratnem vsakoletnem povečanju obsega dela, velika
odgovornost laboratorijskega tehnika, ki mora ob odsotnosti specialista potrjevati izvide
laboratorijskih preiskav in potencialna nevarnost daljše bolniške odsotnosti enega ali celo
odsotnost obeh laboratorijskih delavcev hkrati (poškodba / bolezen).
Urgentni primeri – V letu 2017 nismo imeli nobenega primera urgentnega dela izven
rednega delovnega časa.

POROČILO - Pregled aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2017
Kot odgovorna specialistka medicinske biokemije za uvedbo in nadzor nad izvajanjem POCT
in članica interdisciplinarne skupine za nadzor nad POCT, podajam v imenu skupine kratko
poročilo o aktivnostih na področju POCT v naši bolnišnici.

a. Realizacija predloga uvedbe POCT sistema za merjenje D-DIMERJA na bolnišničnih
oddelkih za potrebe diagnosticiranja globoke venske tromboze
Zaradi ugotovljenih potreb po uvedbi lastnega sistema za merjenje D-dimerja, smo na
dopisni seji (10.04.2017) sprejeli sklep o realizaciji predloga. Sistem je uveden s
01.06.2017. Meritve DD sicer izvaja laboratorijsko osebje v MKL, izven obratovalnega
časa MKL pa je organiziralo izvajanje preiskave kot POCT tako, da je preiskava na voljo
24h/D. 30.05.2017 je bilo izvedeno INTERNO USPOSABLJANJE z naslovom »Analiza DDIMERJA, rokovanje s POCT merilnikom Cobas h 232«. Za izvajanje POCT meritev DDIMERJA so zadolženi DMS in diplomirani zdravstveniki.

b. Pregled izvajanja kontrole kakovosti POCT aparatov
Testi na PAS – zunanja ocena kakovosti
S hitrimi testi na PAS smo vključeni v zunanjo oceno kakovosti (ZOK) s sodelovanjem v
mednarodni kontroli RFB (Referenzionstitut für Bioanalytik Bonn, Nemčija) v programsko
shemo DS (Drug Screen). Vsi rezultati letošnjega programa so bili v priporočenih mejah.
Rezultati so shranjeni v MKL.
Glukometri
• Izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC) za glukometre
V izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC) glukometrov so aktivno vključeni tudi izvajalci
POCT. IQC izvajajo enkrat tedensko. Izvajanje kontrole in rezultati so bili redno
pregledani (na 2 meseca) Ugotavljam, da se je kontrola na vsah oddelkih zadovoljivo
izvajala.
• Izvajanje primerjalne kontrole kvalitete za glukometre
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Primerjalna kontrola se izvaja na 2 meseca v MKL s kontrolnim materialom in nativnim
vzorcem. Primerjava se vrši med glukometri ter med glukometri in biokemičnim
analizatorjem. Letos sem izvedla kontrolo: 23.02., 19.04., 22.06., 23.08 in 19.10.17.
Glukometri so med seboj zelo dobro primerljivi, prav tako je dobra primerljivost
glukometrov z analizatorjem Konelab 30 (dovoljeno odstopanje ± 15 %).
• Izvajanje zunanje ocene kakovosti (ZOK) za glukometre
Za ZOK smo vključeni v republiški program SNEQAS, POCT-glukometri. Kontrola se izvaja
4x letno. Rezultati kažejo na dobro primerljivost meritev tako znotraj aparatov istega tipa
kot v primerjavi z vsemi aparati. Rezultati vseh 4 ocen kakovosti so bili poslani oddelkom
kot poročilo po elektronski pošti in so na voljo tudi na o: / direktoriju. Poročila so
shranjena v MKL.
• Obdobni pregledi glukometrov in dela izvajalcev POCT za glukometre
Obdobni pregledi glukometrov in dela izvajalcev POCT za glukometre vključujejo
aktivnosti na področju kontrole analitske kakovosti glukometrov, pregled Laboratorijskih
protokolov in vodenja zapisov. Ugotovitve obdobnega pregleda so strnjene v poročilih, ki
so po pregledih poslana vsem oddelkom po elektronski pošti, v elektronski obliki so
arhivirana na o: / direktoriju. Med letom ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj.

CoaguChek XS
• Izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC)
IQC za aparat CoaguCheck XS (PČ) izvaja laboratorijsko osebje, in sicer, s kontrolo na
enem nivoju 1x mesečno in pri vsaki novi reagenčni škatli. Zaenkrat v SNEQAS še ni
programa za kontrolo PČ tako, da zunanje ocene kakovosti ne izajamo. V letošnjem letu
so bili vsi rezultati IQC znotraj dovoljenih meja.

c. Vodenje evidenc POCT aparatov in pooblaščenih za delo na aparatih
V letu 2017 je bil na novo vnešen seznam poobleščenih za določanje D-dimerja in
obnovljena evidenca aparatov.

d. Preglednost in dostopnost navodil za delo na področju POCT
Vsa navodila, ki so namenjena medicinskemu osebju na oddelkih, so na voljo tako v pisni
obliki na posameznih oddelkih kot v elektronski obliki na o: / pod [07 MEDICINSKO
KEMIČNI LABORATORIJ]] / DOKUMENTI ZA ODDELKE /.

e. Število izvedenih POCT preiskav
Točnega števila izvedenih preiskav v okviru POCT nimamo, razen za PČ, kjer se rezultati
zapisujejo tudi v skupno evidenco rezultatov. Za hitre teste na PAS, TnT in merjenje
glukoze v kapilarni krvi lahko ocenimo obseg dela iz oddanih testov na oddelke. Za
alkoteste ni statistike.
Iz številk je razvidno, da je izdaja testov na PAS sicer manjša kot lani, vendar na račun
večjega števila izvedenih testov v laboratoriju. Določanje glukoze na oddelkih (≈ 12.360)
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je po podatkih izdaje testnih lističev iz bolnišnične lekarne še nekoliko poraslo v
primerjavi z lanskim letom.

Tabela 25: Število izvedenih POCT preiskav
število izvedenih preiskav (PČ) oz. oddanih testov na oddelke
PČ
346 (2016 - 260 ,2015 – 206, 2014 – 196)
PAS
2270 (2016 – 2.452, 2015 – 1.886, 2014 - 1.279), 30 % več kot lani!
glukozni lističi
12.900 (2016 – 12.200, 2015 – 11.450, 2014 – 11.350)
TnT
33 (2016 – 48, 2015 - 20)
D-DIMER
3 (+ 10 testov, opravljenih v MKL)

f. Plani za leto 2018
Menjava glukometrov – zadnja menjava glukometrov je izvedena 2013. V kratkem sta se
trajno okvarila 2 glukometra, kar kaže na izrabljenost aparatov in potrebo po menjavi vseh.
Menjava merilnika CoaguChek XS Plus za novo generacijo merilnikov CoaguChek PRO II.

(Poročilo je posredovala vodja medicinsko-kemičnega laboratorija dr. Bojana Križaj, spec.
med. biokem.)

4.3.5 Zdravstvena administracija
Zdravstvena administracija je zaradi vsebine in načina dela v bolnišnici razdeljena na
administracijo v S in L stavbi ter v enotah izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti.
Kadrovska zasedba je v preteklem letu ostala nespremenjena: vodja zdravstvene
administracije in pet zdravstvenih administratork. V obdobju od septembra do decembra
smo se v zdravstveni administraciji soočale z uvajanjem dveh novih sodelavk; prva je
nastopila delo v mesecu septembru (prekinitve pogodbe), druga pa v mesecu decembru
(nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).
Poleg vseh opravil, povezanih s hospitalizirani pacienti (1.674 sprejetih, 1.702 odpuščenih),
smo administratorke opravljale dela tudi v posameznih enotah izvenbolnišnične dejavnosti:
splošni psihiatrični ambulanti, kjer ena administratorka opravlja večino svoje delovne
obveznosti (v delo je bilo vključenih 9 specialistov psihiatrije, mesečno je bilo povprečno 18
psihiatričnih ambulant), gerontopsihiatrični ambulanti (2x mesečno), epileptološki ambulanti
(dosedanji dve sta se prestrukturirali v ambulanto za psihične motnje ob epilepsiji in
gerontopsihiatrično ambulanto), ambulanti za zdravljenje odvisnosti – skupinska in
individualna (najmanj štiri mesečno) obravnava, urgentni psihiatrični ambulanti, za EEG
laboratorij, ambulanti v okviru izvajanja dežurne službe, ambulantni skupinski
psihoterapevtski obravnavi, psihološki, ambulanti za sistemsko in družinsko psihoterapijo
(dvakrat mesečno) in psihiatrični ambulanti izven PBI (trikrat mesečno v PA Logatec, štirikrat
mesečno (popoldne) v PA Postojna (štiri dopoldanske ambulante pa pokriva zunanja
sodelavka)) ter tudi nekatera opravila za ekipo psihiatričnega zdravljena v skupnosti.
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Tudi za preteklo leto je značilno intenziviranje storitev tako v psihiatričnih kot psiholoških
ambulantah, s tem pa je povezano tudi vedno več administrativnega dela. Čeprav samo delo
poteka po ustaljenih smernicah, pa so z intenziviranjem ambulantnega dela največkrat
nastopile težave prav z zagotavljanjem nemotenega procesa dela (tudi zaradi uvajanja novih
administratork).
Čeprav smo težile k temu, da bi administracija delovala kot celota, pa je bilo žal predvsem
zaradi stopnjujoče se intenzitete dela včasih težko usklajevati vse zahteve. Težave so se
pojavljale zlasti v primeru nepredvidenih oz. daljših odsotnosti. Kot problem je še vedno
ostajalo nadomeščanje izpadov predvsem ob odsotnostih zaradi bolezni, kar je vodilo v
podaljševanje delovnega časa, s tem pa je prihajalo do preobremenjenosti, posledično pa
tudi do izgorelosti. Pomanjkanje kadra in veliko ambulant (v enem dnevu je lahko "delalo"
tudi več ambulant – v in izven PBI) je tako povzročilo težave pri koriščenju letnega dopusta in
je bilo potrebno veliko usklajevanja (hospital – ambulante) oz. prilagajanja glede na urnike
ambulant tako pri nadomeščanju administratorke v dispanzerju, zagotoviti je bilo potrebno
tudi nadomeščanje administratorke v ambulantah izven PBI. Glede na kadrovsko strukturo
zaposlenih je to problematiko pričakovati tudi v prihodnje, zato bi bilo nujno planirati
zaposlitev vsaj še ene administratorke, saj zaradi večanja števila ambulantnih dni trpi delo v
hospitalu. Ena od možnih rešitev bi bila tudi ta, da bi še preostale ambulante izven PBI pokrili
z zunanjimi izvajalci.
Težile smo k temu, da smo bile seznanjene tako z novostmi kot tudi s problematiko,
povezano z delom v zdravstveni administraciji.
Ne glede na vse težave in probleme pa z vso gotovostjo trdim, da smo svoje delo opravile
kakovostno.
Spremembe na različnih področjih vplivajo tudi na delo v zdravstveni administraciji, za kar je
poskrbljeno tudi z redno nadgradnjo informacijskega sistema ter udeležbo na različnih
delavnicah in seminarjih.

(Poročilo je sestavila vodja zdravstvene administracije Ines Bevk, posl. sekr.)

4.3.6 Lekarna
V letu 2017 sva nabavili za 427.717 EUR zdravil in medicinskih pripomočkov, kar je za 62.568
EUR več kot v letu 2016 (603 dobavnic).
Na naročilnice sva izdali za 414.812 EUR zdravil in medicinskih pripomočkov, kar je za 50.759
EUR več kot v letu 2016 (3.094 naročilnic).
Vrednost odpisa zdravil in medicinskih pripomočkov v letu 2017 je bila 426 EUR.
Iz zaloge vrnjenih zdravil sva izdali 586 zdravil v približni vrednosti 9.638 EUR (pregledali sva
163 evidenčnih listov vrnjenih zdravil).
V bolnišnični lekarni sva v preteklem letu pripravili 225 magistralnih pripravkov.
Naredila sem 25 izvidov in mnenj kliničnega farmacevta ter 52 načrtov zdravljenja z zdravili
z visokim tveganjem za oddelka L1 in L3. Predlagam, da Strokovno-medicinski svet v letu
2018 odloča o možnosti implementacije individualnih načrtov zdravljenja z zdravili z
visokim tveganjem (ZVT) in beleženjem aplikacije teh zdravil tudi na ostale oddelke PBI. S
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konzultacijami s področja klinične farmacije sem največ sodelovala z oddelki S3, L3, L2 in L1.
Z zdravniško službo pa sem sodelovala pri pripravi dokumentov s področja spremljanja
neželenih učinkov zdravil (oba dokumenta sta bila sprejeta na SMS).
V letu 2017 sva opravili dve notranji presoji ustreznosti ravnanja z zdravili na oddelkih s
poudarkom na ravnanju z narkotiki (maj, november). Namen presoje je bil tudi izobraževalni,
zlasti na oddelkih, kjer sva opazili odstopanja (rezanje blistrov, označevanje zdravil s slabim
rokom uporabe). Ugotavljam, da bi osebje ZN potrebovalo kontinuirano izobraževanje s
področja ravnanja z zdravili ali pa vsaj enkrat tedensko prisotnost kliničnega farmacevta na
timskem sestanku.
Kadrovski primanjkljaj v lekarni ostaja, zato bo potrebno v letu 2018 zaprositi Svet zavoda
in MZZ za mnenje o zaposlitvi farmacevta. Nedopustno je, da je ravno v slovenskih
psihiatričnih bolnišnicah »problematično« zaposlovanje farmacevtov, medtem ko so ostale
bolnišnice zaposlile dodaten kader in mu omogočile specializacijo iz klinične farmacije.
Prihodnost je namreč v timskem delu, transparentnosti zdravljenja in porazdelitvi
kompetenc. Zavedati se je potrebno, da lekarna, zlasti bolnišnična, ni namenjena zgolj
preskrbi z zdravili!
V tabeli 26 so zbrani podatki o vrednosti porabe zdravil in medicinskih pripomočkov
posameznih stroškovnih mest v letih 2016 in 2017 ter razlika v porabi v letu 2017 glede na
leto 2016.

Tabela 26: Primerjava vrednosti izdaje na naročilnice 2016 / 2017
STROŠKOVNA MESTA
2016 / EUR
S2
S3
S4
L1
L2
L3
STERILIZACIJA
URGENTNA AMBULANTA
EEG
BIOKEMIČNI LABORATORIJ
BOLNIŠNIČNA LEKARNA
DELOVNA TERAPIJA
KUHINJA
VZDRŽEVALNA SLUŽBA
UPRAVA
SKLADIŠČE PERILA
SOCIALNA SLUŽBA
ZAŠČITA DELAVCEV PBI – CEPIVA
JEDILNICA ZA BOLNIKE
PSIHOLOŠKA SLUŽBA
PSIH. ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI
PSIHIATRIČNA AMBULANTA IDRIJA
PSIHIATRIČNA AMBULANTA LOGATEC

43.353
46.353
25.152
11.285
68.724
56.304
1.014
1.970
336
1.618
213
294
3.014
26
514
457
108
63
526
19
9.116
39.506
185

2017 / EUR
35.639
58.382
26.221
12.314
65.628
53.584
1.076
2.453
690
1.744
182
144
2.434
94
463
445
32
135
444
192
31.964
65.713
66

Razlika v
porabi / EUR
- 7.714
+ 12.029
+ 1.069
+ 1.029
- 3.096
- 2.720
+ 62
+ 483
+ 354
+ 126
- 31
- 150
- 580
+ 68
- 51
- 12
- 76
+ 72
- 82
+ 173
+ 22.848
26.207
- 119
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PSIHIATRIČNA AMBULANTA POSTOJNA
PSIHIATRIČNA AMBULANTA IZOLA
PSIHIATRIČNA AMBULANTA SEŽANA
SKUPAJ

35.818
18.087
/
364.053

35.017
19.016
744
414.812

- 801
+ 929
+ 744
50.759

Komentar: Iz bolnišnične lekarne oskrbujemo tudi Psihiatrične ambulante PBI in PZS (poraba
v 2017 = 152.520 EUR, 2016 = 102.712 EUR, v 2015 = 76.446 EUR).
Iz podatkov o izdaji zdravil je razvidno, da se je s stroškovnega vidika v letu 2017 v primerjavi
z letom 2016 povečal obseg tega segmenta lekarniškega dela za 14 %, obseg dela na nivoju
nabave pa za 17 %. Iz podatkov sklepam na povečan obseg dela v bolnišnični lekarni.

Tabela 27: Specifikacija vrednosti izdaje na naročilnice za bolnišnične oddelke v letu 2017 in primerjava z
letom 2016
BOLNIŠNIČNI
ZDRAVILA 2016/2017
MEDICINSKI PRIPOMOČKI 2016/2017
ODDELEK
(vrednost v EUR)
(vrednost v EUR)
L1
8.216
9.017
3.069
3.297
L2
34.426
33.622
34.297
32.006
L3
34.752
33.855
21.553
19.729
S2
35.820
28.283
7.533
7.356
S3
40.096
50.966
6.257
7.416
S4
23.861
25.159
1.290
1.063

V tabeli 28 so podane vrednosti prejema, porabe in zaloge zdravil / medicinskih pripomočkov
ter vrednosti porabe antipsihotikov, antidepresivov, anksiolitikov / sedativov / hipnotikov,
zdravil za zdravljenje demence, antiepileptikov, zdravil za sistemsko zdravljenje infekcij,
medicinskih pripomočkov in vseh zdravil v letih 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017.

Tabela 28: Primerjalna tabela 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
2013
PREJEM
236.187
PORABA
215.988
ZALOGA
31.264
(na dan 31.12.)
ANTIPSIHOTIKI – poraba
65.875
ANTIDEPRESIVI – poraba
9.146
ANKSIOLITIKI/ SEDATIVI/ HIPNOTIKI – poraba
5.428
ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE – poraba
6.847
ANTIEPILEPTIKI – poraba
5.342
ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
4.953
– poraba
MEDICINSKI PRIPOMOČKI – poraba
66.324
ZDRAVILA – poraba
149.664

2014
243.555
239.099
35.003

2015
336.365
333.541
36.300

2016
365.149
364.053
35.845

2017
427.717
414.812
47.101

79.452
11.387
5.312
5.107
5.492
3.528

167.843
11.475
4.864
3.251
6.625
4.988

182.937
10.005
5.879
4.291
7.983
5.780

228.219
8.962
7.254
3.757
7.206
8.348

73.280
165.819

78.240
255.301

83.009
281.044

79.783
335.030

(Povzetek poročila je podan iz poročila vodje bolnišnične lekarne Cvetke Bačar Bole, mag.
farm., spec. klin. farm.)
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4.3.7 Internistična ambulanta

a. Časovni obseg dela: Skupaj je bilo v letu 2017 opravljenih 690 ur internistične dejavnosti,
kar je povprečno 57,5 ur mesečno skozi vseh 12 mesecev.

b.
•
•
•
•

Oblika dela (ocena):
Delo v oddelčnih ambulantah vseh bolnišničnih oddelkov
Delo ob bolniških posteljah na vseh bolnišničnih oddelkih
Delo v prostoru internistične ambulante
Konziliarna - telefonska opravila v in izven bolnišnice

c.
•
•
•
•

Vsebina dela:
splošna interna medicina – diagnostika in uvajanje somatske terapije.
prilagajanje in vodenje kronične medikamentozne somatske terapije
nadaljevanje vodenja zdravljenja z internih oddelkov premeščenih bolnikov
Usmerjene internistične obravnave (iz diabetologije, pulmologije, radiologije organov
prsnega koša, fiziologije)
Predoperativne internistične konzultacije na interventni poseg naročenih bolnikov.
Uvajanje in vodenje antikoagulacijske in antiagregacijske kemoprofilakse in terapije.
Uvajanje in vodenje inzulinske diabetične terapije.
Naročanje, analiza in posledično ukrepanje glede na izvide predhodnih preiskav
Predlaganje napotitev na invazivne in druge usmerjene internistične obravnave
Konzultacije z lečečim psihiatrom in timska obravnava somatskih bolezni.
Seznanjanje psihiatričnega tima s strokovnimi usmeritvami v interni medicini

•
•
•
•
•
•
•

d. Statistika – vzorčna ocena:
Analiziranih je vzorčno 200 zaporednih obravnav, opravljenih v času med 01.02. in
01.04.2017, zavedenih v Protokolu internističnih pregledov PB Idrija.
(telefonski konziliarni posveti z lečečim ali dežurnim psihiatrom, odčitavanje rutinskih
EKG-jev in odčitavanje Rentgenskih slik p / c na CD v to statistiko niso vključeni.)

•
•
•

V času od 01.01. do 31.12.2017 je bilo opravljenih 3.390 pregledov oz. obravnav, kar je v
povprečju 4,9 bolnikov na uro. Od tega (ocena):
70 % v oddelčnih ambulantah
27 % neposredno ob bolniški postelji na oddelkih
3 % na klasični ambulantni način v ustreznem ambulantnem prostoru bolnišnice

e. Glede na akutno ali kronično stanje (ocena):
• 80 – 85 % pregledov je bilo na račun kroničnih somatskih obolenj,
• 15 - 20 % pregledov na račun akutnih somatskih obolenj
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f. Bolniki so bili pregledani primarno (po vodilni internistični diagnozi) zaradi:
• v 42 % zaradi obolenj srčno žilnega sistema (kron. bolezni perifernega arterijskega ožilja,
venske tromb embolije, kardiopatije, srčno popuščanje, motnje srčnega ritma, anemije)
• v 30 % zaradi obolenj presnove in endokrinih bolezni (sladkorna bolezen, motnje v
presnovi maščob, bolezni ščitnice, debelost in posledična stanja)
• v 8 % zaradi obolenj na dihalih (akutne respiratorne okužbe, poslabšanja kroničnih
pljučnih bolezni, KOPB in bronhialna astma)
• v 8 % zaradi posledic bolezni odvisnosti, (toksične (predvsem alkoholne) okvare
notranjih organov, abstinenčni somatske motnje, hepatitisi, pankreatitisi)
• v 12 % zaradi ostalih internističnih obolenj (ledvične bolezni, revma in degenerativna
obolenja, nerespiratorne infekcije, raki, elektrolitske motnje)

Opažanja:
• Ob praktično enaki letni časovni obremenitvi, je za obravnavano obdobje značilno več
izvedenih obravnav, kar lahko nakazuje več kontrolnih pregledov težjih, dalj časa
hospitaliziranih somatskih bolnikov. Lahko pa tudi obravnava več različnih bolnikov, ki se
v bolnišnici hitreje zamenjajo (nižja povprečna ležalna doba?) ali kombinacija obojega.
•

Še naprej, praktično že desetletja, evidentno v obravnavi bolnikov po organskih sistemih
vodita kronična kardio - cirkulatorna patologija in kronična presnovna – endokrina
patologija, kar znova dokazuje potrebo po permanentni internistični oskrbi predvsem
bolnikov na gerontopsihiatričnih oddelkih, ki so glavni nosilci te patologije.

•

V zadnjem 5 - letnem obdobju je bilo v povprečju oddelanih 700 ur internistike na leto,
izvedeno povprečno 3.000 obravnav letno kar je 4,1 obravnava na uro.

Tabela 29: Po glavnih organskih sistemih in št. pregledov za 12 – letno obdobje
Leto
Št.
Srčno
Presnovna
Obolenja
Obolenja vsled
pregledov
žilna
in endokrina dihal
odvisnosti
obolenja
%
%
%
%
2006
880
40
20
25
10
2007
1.265
32
16
17
22
2008
1.040
31
21
18
18
2009
1.100
40
30
10
15
2010
2.100
30
30
10
25
1011
1.900
28
24
17
15
2012
2.440
25
35
15
10
2013
3.360
25
35
15
10
2014
3.200
36
28
17
10
2015
3.400
38
30
12
5
2016
2.020
33
20
27
5
2017
3.390
42
30
8
8

Ostala
internistična
obolenja
%
5
13
12
5
5
16
15
15
9
15
15
12

(Poročilo je pripravil Milan Vončina, dr. med., spec. internist)
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5 NEKATERI DRUGI POMEMBNEJŠI PARAMETRI STROKOVNEGA DELA V
ZAVODU

5.1 STROKOVNO MEDICINSKI SVET
Strokovno medicinski svet se je v letu 2017 oblikoval na novo. Tekom leta je zasedal na petih
sejah in na pobudo članov sveta ali drugih zaposlenih v bolnišnici obravnaval aktualne
pobude in probleme ter prispeval mnenja in usmeritve pri razreševanju le - teh z namenom
izboljšav na področju kakovosti in varnosti obravnave pacientov. V skladu s Statutom JZZ
Psihiatrične bolnišnice Idrija je bil oblikovan in sprejet Poslovnik strokovnega sveta PB Idrija.
Na prvi seji je strokovni svet podal soglasje k imenovanju dr. M. Pišljarja, dr. med., spec. psih.
za strokovnega direktorja bolnišnice za mandatno obdobje 2017 – 2021. Nadalje smo člani
sveta razpravljali o možnostih vpogleda zaposlenih v bolnišnici v podatke v Birpisu in
oblikovali mnenje, da je zaradi zaščite pravic pacientov potrebno vpeljati omejitve dostopa
do zdravstvene dokumentacije zaposlenim v skladu s Pravilnikom o zdravstveni
dokumentaciji v JZZ PB Idrija. Podali smo pozitivno mnenje k preimenovanju aktivacijske
terapije v delovno terapijo. Strokovni svet je pregledal in potrdil DSP Poročanje o neželenih
učinkih zdravil in obrazec Poročilo o neželenem učinku zdravila.
Strokovno medicinski svet je kontinuirano dajal pobude in predloge tudi glede zaposlovanja
v zdravniški službi in službi zdravstvene nege ter zavzel stališče, da je nujno oblikovati vizijo
kadrovske strukture v bolnišnici v skladu s pričakovanimi normativi.
Natančna vsebina obravnavanih tem je razvidna iz zapisnikov posameznih sej.
Menim, da bi bilo v okviru strokovno medicinskega sveta v prihodnje smiselno nadaljevati z
uvedeno prakso prenosa informacij med strokovnim in poslovnim delom v bolnišnici z
namenom usklajevanja potreb strokovnega dela in poslovnih možnosti.

(Poročilo je pripravila predsednica SMS mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih.)

5.2 KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

Aktivnosti Komisije za obvladovanje in bolnišničnih okužb (KOBO) so obsegale spremljanje in
obvladovanje tveganja za pojavljanje okužb povezanih z zdravstvom, pripravo strokovnih
pisnih navodil v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb, reden nadzor
nad izvajanjem programa POBO in izvajanje ukrepov v primeru pojava odstopanj v
predpisanih postopkih ali izrednih stanjih, povezanih z bolnišničnimi okužbami.
Sestava KOBO je bila v letu 2017, zaradi porodniške odsotnosti ZOBO (zdravnik za
obvladovanje okužb), spremenjena. Naloge ZOBO je prevzela zunanja pogodbena izvajalka T.
Frelih, dr. med., spec. epidem. KOBO se je v letu 2017 sestala dvakrat. Potekala je tudi
dopisna seja (1).
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POROČILO O EPIDEMIOLOŠKEM SPREMLJANJU NALEZLJIVIH BOLEZNI IN OKUŽB
POVEZANIH Z ZDRAVSTVENO OSKRBO ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
•

V mesecu januarju in februarju so se pri pacientih na vseh bolniških oddelkih bolnišnice
in zaposlenih pojavila gripozna obolenja. Skupno je obolelo 87 pacientov in 12
zdravstvenih delavcev.
Odvzetih je bilo 5 brisov ustreznih kužnin iz katerih je bil izoliran virus influence A in virus
influence B. Na vseh oddelkih so bili izvajani ukrepi po priporočilih KOBO - v skladu s
smernicami NIJZ. S strani strokovnega vodje bolnišnice je bilo izdano javno obvestilo
glede prepovedi obiskov.

•

V obdobju od 02.03.2017 do 22.03.2017 so se pri pacientih na L2 in L3 oddelku pojavile
gastrointestinalne motnje. Obolelo je 33 pacientov in 4 zdravstveni delavci. Na vseh
oddelkih se je izvajalo ukrepe po priporočilih KOBO - v skladu s smernicami NIJZ.

•

Na L2 oddelku je bil, v skladu z navodili NAKOBO, obravnavan pacient pri kateremu je bil
v rani in blatu izoliran Acinetobacter baummani.

•

Obravnavana je pacientka z naglavnimi ušmi (S2), na L3 pa pacient s sramnimi ušmi.

•

Na S2 oddelku je bila obravnavna pacientka z nevrosifiliom.

•

Pri sistematičnem presejanju na kolonizacijo z MRSA se je v letu 2017 odvzelo nadzorne
kužnine 322 pacientom (19,2 % vseh sprejetih). Navedeni število je, v primerjavi z
lanskim letom, manjše (slika 11).

Slika 11: Število odvzetih nadzornih kužnin na število sprejetih pacientov v letih 2011 – 2017
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Ob rednem odvzemu nadzornih kužnin za odkrivanje nosilcev MRSA se ugotavlja, da je bil
delež najnižji v letu 2012 (11,88 %) ter najvišji v letu 2011 (29 %). Sistematično presejanje in
odvzem nadzornih kužnin v zadnjih dveh letih zajame približno petino vseh sprejetih
pacientov (leto 2016 – 21,50 %; leto 2017 – 19,20 %). Navedena dejstva o deležu odvzetih
nadzornih kužnin potrjujejo ustrezen odnos bolnišnice do odkrivanja pacientov koloniziranih
z MRSA (15 – 20 %, op. a.). Potrjujejo zavedanje pomena izvajanja programa preprečevanja
MRSA kot cenejše oblike obravnave z MRSA povezanimi zapleti.
Skupno se je, ob sprejemu, kolonizacijo z MRSA potrdilo pri 6 pacientih (tabela 30). V večini
primerov so bili z MRSA kolonizirani pacienti, ki so bili sprejeti iz domov za upokojence (DU).

Tabela 30: Pojavnost kolonizacije z MRSA glede na kriterij ter oddelek obravnave pacienta.
ODD
L1
L2
L3
S2
S3
S4
Kriteriji
Sprejem,premestitev iz BO
Sprejem iz DU
4
1
Sprejem iz SVU
Nosilec MRSA
1
Kronična rana, RZP
Urinski kateter
Kirurški poseg
Državljan tuje države
SKUPAJ
4
1
1

SKUPAJ

5
1

6

Slika 12: Število obravnavanih pacientov koloniziranih z MRSA – primerjava med leti

V bolnišnici pridobljene MRSA so zaznane v letu 2015 in letu 2017. Ugotovljene so naključno
(prva premestitev v dom starejših občanov).
Postopki dekolonizacije se pri pacientih z MRSO niso izvajali. V enem primeru se je postopke
dekolonizacije izvedlo, vendar niso bili uspešni.
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•

V bolnišnici se je od 01.01.2017 do 31.12.2017 skupno zabeležilo 20 pacientov nosilcev
ESBL pozitivnih bakterij (tabela 31 in tabela 32). Velja izpostaviti, z mesecem
septembrom, v bolnišnici uvedeno sistematično presejanje na ESBL pozitivne bakterije.
Vsi pacienti z ESBL pozitivnimi bakterijami so bili obravnavani so bili v skladu s
smernicami KOBO.

Tabela 31: Pojavnost ESBL pozitivnih bakterij, pred uvedbo sistematičnega presejanja, naključno odkrite
(01.01. – 30.09.2017) glede na kriterije in oddelek obravnave v letu 2017
ODD
L1
L2
L3
S2
S3
S4
SKUPAJ
Kriteriji
1. Sprejem, premestitev iz BO
2. Sprejem iz DU
3. Sprejem iz SVU
4. Nosilec ESBL
5. Državljan tuje države
6. Hospitalizacija v zadnjem letu
7. Od doma
SKUPAJ

2

1
1
4

2

1

5

3

3

3

1
1
10

2

1

Tabela 32: Pojavnost ESBL pozitivnih bakterij v zadnjem tromesečju, po uvedbi sistematičnega presejanja
(01.10. – 31.12. 2017) glede na kriterije in oddelek obravnave v letu 2017
ODD
L1
L2
L3
S2
S3
S4
SKUPAJ
Kriteriji
1. Sprejem, premestitev iz BO
3
1
1
5
2. Sprejem iz DU
2
2
4
3. Sprejem iz SVU
4. Nosilec ESBL
5. Državljan tuje države
6. Od doma
1
1
SKUPAJ
5
1
2
2
10

POROČILO O DRUGIH AKTIVNOSTIH IZ PROGRAMA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
•

V letu 2017 je KOBO revidirala in dopolnila dokumente v okviru programa POBO ter
posodobila nekatera navodila v skladu z aktualno epidemiološko situacijo. Spremembe so
bile v dokumentih: Program zaščite zdravstvenih delavcev in sodelavcev (SOP 1 10),
Standard higiene rok (SOP 5 10), Preprečevanje širjenja MRSA (SOP 6 10), Epidemiološko
spremljanje okužb povezanih z zdravstvom (SOP 7 10), Spremljanje okužb na oddelku
(SOP 8 10 ), Program izobraževanja o preprečevanju in obvladovanju OPZ (SOP 16 10),
Oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo (SOP 17 10), Navodila za preprečevanje in
zdravljenje Legioneloze (SOP 18 10). Z mesecem septembrom sta stopila v veljavo tudi
dva nova dokumenta in sicer Preprečevanje širjenja ESBL pozitivnih bakterij (SOP 20 10)
in Higienski in razkuževalni plan v Psihiatrični bolnišnici Idrija (SOP 21 10 ).
Ob koncu leta je tako aktualnih 29 splošnih operativnih postopkov, 2 dokumenta
splošnega pomena ter 41 internih obrazcev.
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• V mesecu oktobru je bilo izvedeno izobraževanje s področja preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb in HACCP sistema za zdravstvene in ne zdravstvene
delavce bolnišnice. Izobraževanje so vodili zunanji izvajalci z dodatnimi znanji s tega
področja. Na izobraževanjih so se osvetlile predvsem teme o higieni rok, načinih prenosa
mikrobov in postopkih čiščenja. Namestnica ZOBO je predstavila Pomen cepljenja proti
gripi za paciente in zdravstvene delavce.
• KOBO je izvajala redni nadzor nad kvaliteto dela zunanjega čistilnega servisa. V lanskem
letu so je izvedlo predpisano število (80) odvzemov brisov na čistost s potrditvijo
ustreznosti čiščenja s strani zunanjega izvajalca. Z izjemo dveh primerov so bili izvidi
brisov ustrezni.
V obeh primerih je bil izpeljan korektivni ukrep, ki sta ga določili glavna medicinska sestra
bolnišnice ter vodja čistilne službe in sicer temeljito čiščenje površin.
• V sezoni 2016 / 2017 se je izvajalo cepljenje proti gripi. Cepilo se je 23 zdravstvenih
delavcev.
V zadnjih dveh letih se v bolnišnici beleži rahel porast stopnje precepljenosti zaposlenih
(sezona 2014 / 15 - 12 zdravstvenih delavcev, sezona 2015 / 16 - 20 zdravstvenih
delavcev).
Zaposlenim, ki so se odločili za cepljenje proti gripi, je stroške cepljenja pokrila delovna
organizacija.
Izpostaviti gre dejstvo, da je z letom 2017 za vse izvajalce obvezno prijavljati kazalnik
Delež cepljenih zdravstvenih delavcev proti gripi v posamezni sezoni. Kazalnik kakovosti
je dolžan spremljati, izračunati in prijavljati izvajalec zdravstvene dejavnosti.
• Ob zunanjem nadzoru s strani Zdravstvenega inšpektorata RS, ki je potekal dne
15.06.2017, se je preverjalo epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb povezanih z
zdravstvom, uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti ter ukrepe za preprečevanje Legionel v internem vodovodnem sistemu.
Ugotovljene so bile neskladnosti v povezavi s SOP 17 10 (Oskrba z zdravstveno ustrezno
pitno vodo). Odprava neskladnosti je bila izpeljana v mesecu septembru.
• V letu 2017 je bil dvakrat izveden notranji nadzor nad izvajanjem programa POBO. Večjih
neskladij se pri nadzoru ni ugotavljalo.
• V okviru POBO se je 2017 nadaljevalo z dopolnjevanjem dokazil o dvakratnem cepljenju
proti ošpicam pri zaposlenih delavcih ter izvajanjem obveznih cepljenj pri novozaposlenih.
• V mesecu novembru so bili s strani NLZOH odvzeti vzorci vode na prisotnost Legionele.
Izvidi odvzetih vzorcev vode na predpisanih mestih so bili ustrezni.
• V letu 2017 se je izpeljalo projekte zastavljene v prejšnjih letih. Na oddelke so bili
nameščeni zaprti sistemi za vlaženje kisika. Pred intenzivne enote se je namestilo 5
senzorskih razkužilnikov za roke.

79

Strokovno poročilo 2017
• V novembru je potekala akreditacija bolnišnice - zunanja presoja po AACI in ISO 9001:
2008 standardu. Presoja je zajemala tudi presojo na področju obvladovanja bolnišničnih
okužb. Iz zaključnega poročila je razvidno, da na omenjeno področje člani Komisije niso
imeli pripomb.
S strani SOBO se je tudi v letu 2017 spremljal kazalnik Incidenti – vbodi z ostrimi predmeti.
Dogodka se v letu 2017 ne beleži.

(Poročilo je pripravila Andreja Uršič, viš. med. ses., spec. SOBO)

5.3 KOMISIJA ZA OBVEŠČANJE O OPOZORILNIH IN NEVARNIH DOGODKIH
Komisija je v letu 2017 obravnavala tri primere v okviru sistema obravnave nevarnih in
opozorilnih dogodkov. Komisije so pripravile analizo dogodkov ter predlagale ustrezne
ukrepe ter jih v skladu s pravili predstavili Ministrstvu za zdravje. Natančnejša vsebina je
razvidna iz arhiva komisije. Komisijo je vodil A. Serafimović, dr. med.
Obravnavana sta bila dva poskusa samomora ter nepričakovana smrt. Strokovna komisija je
poleg tega obravnavala primer urgentnega dogodka med prevozom pacienta v internistično
ambulanto ter predlagala ustrezne ukrepe na področju zdravniške službe in sicer
upoštevanje kriterijev pri napotovanju ter izbiri prevoza, ukrepe, ki se izvedejo v primeru
pojava urgentnega stanja med vožnjo, v skladu s postavljenim algoritmom.

5.4 ORGANIZACIJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)
Organizacijo NMP v bolnišnici vodita D. Fenjveši, dr. med., spec. psih. in A. Bolčina, dipl. med.
sestra. V bolnišnici je bilo v okviru stalnega izobraževanja za medicinsko in nemedicinsko
osebje tečaj začetnih postopkov oživljanja v okviru zdravstvene nege. V okviru stalnega
izobraževanja za zdravnike je v PB Idrija imel M. Gričar, spec. kardiol. Predavanje z naslovom:
»Kako izbrati zdravilo za zniževanje krvnega tlaka.«

5.5 SPREJEM NA ZDRAVLJENJE BREZ PRIVOLITVE V NUJNIH PRIMERIH
V skladu z Zakonu o duševnem zdravju smo v bolnišnici v letu 2017 prijavili 428 oseb, ki so
bile sprejete na zdravljenje v nujnem primeru brez njihove privolitve (v letu 2016 - 455, 2015
– 403, 2014 – 381, v letu 2013 -303, 2012 - 285, 2011 – 300 oseb, v letu 2010 – 253, 2009 –
215, 2008 – 143, 2007 – 141 oseb). V omenjeni skupini prijav je bilo 9 mladoletnih pacientov,
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ki so bile sprejete na zdravljenje zaradi duševne motnje ter 142 na gerontopsihiatrični
oddelek ter oddelek L3 zaradi demence oz. nevrodegenerativnih bolezni. Nedopustno
pridržanje je bilo ugotovljeno pri 32 pacientih, postopek pa se je ustavil pri 25 pacientih.

5.6 EVIDENCA UPORABE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV
Posebne varovalne ukrepe izvajamo v skladu s smernicami, ki jih je sprejel Republiški
strokovni kolegij za psihiatrijo ter jih opredeljuje tudi Zakon o duševnem zdravju. Področje
porabe posebnih varovalnih ukrepov natančneje opredeljuje klinična pot za obravnavo
pacienta z agresivnim vedenjem. Bolnišnica spremlja tudi neobvezne kazalnike in sicer Delež
pacientov v letu 2017, pri katerem je bil izveden PVU s pasovi v posteljo oz. fotelj. Podatki o
kazalniku so posebej izpostavljeni v poročilu.
Bolnišnica vodi evidenco uporabe PVU, kar tudi letno poroča na Ministrstvo za zdravje. V letu
2017 smo uporabili posebne varovalne ukrepe in sicer s pasovi Segufix za fiksacijo v posteljo
v 479 primerih (leta 795 - 2016, 805 – 2015, 687 - 2014, 306 – 2013, 463 - 2012).
V bolnišnici je iz leta v leto večje število sprejemov pacientov z napredovalo demenco ter
spremljajočimi vedenjskimi in psihičnimi motnjami. Z ozirom na motnje v motoriki, hoji in
ravnotežju je pri bolnikih z demenco povišana nagnjenost k padcem. Za zagotavljanje
varnosti pred padci ter poškodbami uporabe posebnih varovalnih ukrepov v fotelju. Osebje
uporablja posebne varovalne ukrepe izključno za zagotavljanje varnosti ob primerih, ko so
vse ostale intervencije izčrpane.

5.7 EVIDENCA PREDPISOVANJA PSIHOTROPNIH ZDRAVIL PREKO PREDPISANEGA
ODMERKA
V letu 2017 v bolnišnici nismo imeli primerov zdravljenja, kjer bi prekoračili predpisan
odmerek psihofarmaka, prav tako ni bilo napotenih pacientov na elektrokonvulzivno
zdravljenje v tujino.

5.8 UKREP OBVEZNEGA PSIHIATRIČNEGA ZDRAVLJENJA
V državi je urejeno enotno napotovanje v obvezno psihiatrično hospitalno zdravljenje na
Forenzično enoto UKC Maribor, kjer imajo organizirano ustrezno varovanje ter kadrovske in
strokovne pogoje za zdravljenje pacientov, ki so storili kaznivo dejanje v času med
pojavljanjem duševne motnje.
V Psihiatrični bolnišnici Idrija izvajamo obvezno psihiatrično zdravljenje v ambulantnih
pogojih v skladu s sklepom sodišča. V letu 2017 smo imeli v ambulantni obravnavi štiri
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paciente, ki jim je bil izrečen ustrezen ukrep obravnave. Poleg tega sta bili dve osebi
vključeni v nadzorovano obravnavo v skupnostno psihiatrično oskrbo v skladu s sklepom
sodišča.

5.9 ZASTOPNIK PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Zakon o duševnem zdravju je opredelil pravice do zagovornika pacientom, ki so na
zdravljenju na oddelkih pod posebnim nadzorom. V letu 2017 je zastopnica bila v Psihiatrični
bolnišnici Idrija 70 (2016 – 62 krat) in sicer praviloma pri več osebah v istem terminu.
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6 SPREMLJANJE IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI BOLNIŠNICE
Uvajanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti sega v leto 2000. Sledi obdobje
zaznamovano s številnimi aktivnostmi usmerjenimi v izdelavo kliničnih poti, spremljanje
kazalnikov kakovosti, prijavljanje in analiziranje odklonov ter postavljanje internih
standardov. Odločitev, da bolnišnica sistem vodenja kakovosti in zagotavljanja varnosti
oskrbe gradi s pomočjo mednarodnih standardov za bolnišnice in ISO standarda, je bila
sprejeta leta 2011. Sledila je uspešno pridobljena akreditacija mednarodnega standarda
DNV ter, v istem letu 2012, narejena zasnova programa za delo na projektu ISO. V leto
2016 je bolnišnica vstopila akreditirana po AACI standardu, s certifikatom ISO 9001:2008
in standardom EN 15224.

•

Odbor za kakovost in varnost pacientov: V letu 2017 se je Odbor za kakovost, v sestavi
B. Tušar, univ. dipl. prav., direktor, doc. dr. M. Pišljar, strokovni direktor bolnišnice, L.
Mrak, mag. zdr.-soc. manag., glavna medicinska sestra bolnišnice, formalno sestal
štirikrat. Kot vabljeni član je bila na vseh sestankih prisotna tudi skrbnica sistema
vodenja kakovosti. Teme sestankov so se nanašale na izpeljavo korektivnih ukrepov po
zunanji presoji ter pregled in izpeljavo korektivnih ukrepov po inšpekcijskih pregledih.
Obravnavale so se teme varnostnih vizit ter načrtovalo ustrezne ukrepe za odpravo
izpostavljenih varnostnih tveganj. V okviru Odbora se je potrdil sklep za načrtovano
izpeljavo notranjih nadzorov in presoj za leto 2017. Člani Odbora so sprejeli stališče, da
se, za konec leta 2017, načrtovano merjenje org. klime izpelje v letu 2018.

•

Komisija za kakovost: Komisija v sestavi J. Milič, dr. med., spec. psih., dr. B. Križaj, C.
Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm., M. Kavčič, dipl. del. ter., mag. A. Grudnik Seljak,
univ. dipl. soc. del., R. Menart, kom. inž., dr. R. Podkrajšek (nadomeščanje odsotne M.
Zelenc, univ. dipl. psih.) in N. Hvala, dipl. m. s.

•

Skrbnik sistema vodenja kakovosti: Delo skrbnika sistema vodenja kakovosti je bilo v
letu 2017 usmerjeno v zagotavljanje delovanja sistema vodenja kakovosti in varnosti
bolnišnice; svetovanje vodstvu bolnišnice pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju
razvoja sistema zagotavljanja kakovosti in varnosti v bolnišnici; spremljanje standardov
kakovosti in varnosti ter njihovo implementacijo na sistemski in operativni ravni;
pripravo gradiv sistema vodenja kakovosti in varnosti za notranjo in zunanjo uporabo;
svetovanje, podporo in pomoč službam bolnišnice pri vzpostavitvi in izboljševanju
sistema zagotavljanja kakovosti in varnosti; organizacijo in koordinacijo notranjih presoj
sistema vodenja kakovosti in varnosti v bolnišnici; organizacijo in izvedbo izobraževanj
na področju sistema vodenja kakovosti in varnosti v bolnišnici; izvajanje strokovnih
nalog znotraj in zunaj bolnišnice pri razvojnih, raziskovalnih in izobraževalnih projektih
na področju spremljanja kakovosti in varnosti. Podrobneje so aktivnosti razvidne iz
spodaj navedenih poglavij, Strokovnega poročila (kazalniki kakovosti) ter Strokovnega
poročila zdravstvene nege in oskrbe.
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•
•
•

•

Priložnosti za izboljšave, ki se izkazujejo konec leta 2017, so:
V imenovanju skrbnikov za prepoznane aktivnosti / procese, ki le-tega še nimajo.
Spremljanje in odpravljanje tveganj, ki nastajajo med procesi. Povezane so tudi z
manjšim vpogledom / znanjem zaposlenih.
Ponovno ozaveščanje vseh zaposlenih o njihovi vlogi pri nenehnem izboljševanju
kakovosti in varnosti, ne glede na to, kaj in kje opravljajo svoje delo in kakšna je njihova
profesija. Sistem kakovosti je namreč sistem odgovornosti. Je sistem v katerem so jasno
določene naloge in odgovornosti vsakega procesa, jasna določila glede načina vodenja,
odgovornosti in pooblastila odgovornih oseb, pristopi in navodila za izvajanje
posameznih dejavnosti, način pristopa k razpoznavanju problemov, način pristopa k
reševanju problemov, način sodelovanja med posameznimi procesi in komunikacijske
povezave.
Ponovno ozaveščanje skrbnikov o odgovornosti za lastne procese in izpeljavo kroga
PDCA. Pričakovati je sicer težave, ker je slednje vezano (tudi) na statistično spremljanje
procesov in (v zdravstvu) zahtevno področje pogojeno s pomanjkanjem znanja (vseh)
zaposlenih.

(Povzetek iz poročila, ki ga je pripravila Nataša Hvala, dipl. med., sestra)

•

Varnostne vizite: Na vseh šestih psihiatričnih oddelkih potekajo dnevno timski sestanki
pod vodstvom vodje oddelka. Osebje obravnava aktualno problematiko na oddelku ter
postopke na področju diagnostike, nege, aktivacijske terapije, rehabilitacije ter socialne
podpore.
Varnostna vizita s strani vodstva je potekala tekom leta na bolniškem oddelku S3 ter L3.
Posebna pozornost je bila namenjena ukrepanju ob nevarnih dogodkih v zvezi z
agresivnim odzivanjem pacientov. V bolnišnici je bil uveden nov sistem alarmiranja v
primeru agresivnega vedenja ali potrebe po reanimacijskem postopku s pomočjo
sistema pagerjev. V sklopu aktivnosti, ki so bile izpeljane v okviru varnostnih vizit in
analiz skorajšnjih neželenih dogodkov se je, s strani skrbnice, izvedlo poročanje o
izvedenih ukrepih. Pripravilo in predstavilo se je Protokole / algoritme v povezavi z
ukrepanji v primeru vnosa mamil in drugih psihotropnih snovi v prostore bolnišnice,
ukrepanji v primeru vnosa orožja, Protokol o pozivu varnostnika na klic, Algoritem
ukrepanja v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja med prevozom
pacienta. Ponovno se je izpostavila tudi problematika slabe kadrovske strukture na
oddelkih, tako na negovalnem področju kot na področju zdravniške službe.

•

Klinične poti: V letu 2017 v bolnišnici nismo pripravili nobene nove klinične poti, izvedlo
pa se je ustrezno revidiranje obstoječih kliničnih poti.

•

Izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov: V letu 2017 redni interni strokovni
nadzor ni bil izveden. V okviru notranje interne presoje se je izvajala notranja presoja
ustreznosti predpisovanja zdravil na temperaturni list (doc. dr. M. Pišljar), v letu 2017 sta
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bili opravljeni dve notranji presoji ustreznosti ravnanja z zdravili na oddelkih s
poudarkom na ravnanju z narkotiki (C. Bačar Bole, mag. farm, spec. klin. farm.). V skladu
z načrtom potekajo notranje presoje v medicinsko kemičnem laboratoriju (dr. B. Križaj,
spec. lab. biokem.).

•

V okviru zdravniške službe redno spremljamo nezaključenost popisov bolezni
odpuščenih pacientov. V letu 2017 beležimo ponoven porast nezaključenosti popisov v
30 – dnevnem obdobju po odpustu pacienta (tabela 33). Kazalnik omogoča individualno
oceno posameznega izvajalca, ukrepi pa so usmerjeni na izboljšanje kvalitete
dokumentiranja medicinskega zapisa.

Tabela 33: Nezaključenost popisov
2017
JAN - MAR
APR - JUN
L1
0 / 52 = 0 %
0 / 55 = 0 %
L2
0 / 65 = 0 %
0 / 66 = 0 %
L3
8 / 44 = 18 %
3 / 54 = 5,55 %
S2
0 / 103 = 0 %
0 / 89 = 0 %
S3
0 / 130 = 0 %
0 / 100 = 0 %
S4
0 / 51 = 0 %
0 / 57 = 0 %
PBI
8 / 445 = 1,8 %
3 / 421 = 0,7 %

JUL - SEPT
0 / 54 = 0 %
0 / 52 = 0 %
0 / 50 = 0 %
0 / 102 = 0 %
0 / 112 = 0 %
0 / 46 = 0 %
0 / 416 = 0 %

OKT - DEC
0 / 49 = 0 %
3 / 49 = 6 %
5 / 50 = 10 %
0 / 105 = 0 %
0 / 100 = 0 %
0 / 48 = 0 %
8 / 401 = 2 %

I - XII
0 / 210 = 0 %
3 / 232 = 1,3 %
16 / 198 = 8 %
0 / 399 = 0 %
0 / 442 = 0 %
0 / 202 = 0 %
19 / 1683 = 1,1 %

(Pregled pripravila Alenka Tušar, univ. dipl. inf.)

•

Izvajanje pogovorov o varnosti: Tedenski sestanki oddelčnih timov so namenjeni
natančnejšemu spoznavanju posameznih primerov bolnikov ter za reševanje morebitnih
zapletov. Pogovori o varnosti potekajo v okviru terapevtskih timov ter rednih sestankih
ob menjavi služb. Oddelčni timi izvajajo zapisnike sestankov.

•

Morbiditetne in mortalitetne konference: V zadnjem letu je upadlo število predstavitev
primerov pacientov, deloma tudi zaradi zmanjšanega števila specializantov. Zaradi
pomembne možnosti evalvacije posameznih kliničnih primerov ter zdravljenja
pacientov, bo v novem obdobju leta 2018 potrebno nadaljevati z dobro prakso
morbiditetnih in mortalitetnih konferenc. V okvir predstavitev bi lahko bili tudi prikazi
obravnav neželenih in nevarnih dogodkov, ki so obravnavani s strani postavljene
komisije.
Na morbiditetni in mortalitetni konferenci sodelujejo zdravniki in klinični psihologi.
Predstavitve primerov pacientov predstavljajo specializanti v okviru reševanja
zapletenejših diagnostičnih terapevtskih postopkov ter procesov obravnavanj v
bolnišnici.
V primeru obravnave primera v zdravstvenem timu sodelujejo tudi člani zdravstvenega
tima, ki so pacienta obravnavali.
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V okviru konference so obravnavani neobičajni poteki zdravljenja in bolezni, zapleti v
poteku bolezni ali postopku zdravljenja, sumi na varnostne zaplete in nepojasnjenimi
vzroki smrti.
Oseba odgovorna za organizacijo konference je M. Rudolf, dr. med., spec. psih.

•

Redno izobraževanje v okviru bolnišnice: Ob četrtkih so v okviru zdravniškega kolegija
predavanja s področja kliničnih, farmakoloških in psihoterapevtskih vsebin. Izvajajo jih
vabljeni ter domači predavatelji. V letu 2017 je bilo evidentiranih 15 predavanj.

•

Akreditacijska presoja: S strani mednarodne akreditacijske hiše je bila 14. novembra
2017 presoja po standardu AACI.
Po ogledu in presoji procesov in bolnišnice, ki je pokazala na 14 manjših neskladij, je bilo
njihovo splošno mnenje, da: »Bolnišnica vzdržuje visoko stopnjo čistosti v vseh delih
bolnišnice, vključno z bolnišničnimi, ambulantnimi in administrativnimi prostori. Osebje
je pokazalo visoko skrb za dobro počutje bolnikov, z dobro načrtovanim odpustom, ki
upošteva potrebe in želje bolnikov ter učinkovito integracija ambulantnih in bolnišničnih
storitev. Veliko število podrobnih analiz podatkov v zelo dobrem grafičnem prikazu.
Dobro strukturirano poslovno poročilo, ki je glavni dokument bolnišnične dejavnosti.«
Med priložnostmi za izboljšanje vidijo proces notranjega informiranja - boljši prenos
informacij znotraj vodilnega osebja.
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Kazalniki kakovosti
OBVEZNI KAZALNIKI
1. Število vseh padcev v bolnišnici v letu 2017
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. Poznamo veliko
faktorjev, ki vplivajo na tveganje za padec, prav tako so poznane tudi strategije, ki
pomagajo zmanjševati tveganje za padec in posledično pomagajo zmanjševati število
poškodb. Padci so velik problem v starosti in največji vzrok za poškodbe in smrt pri
starejših in oslabelih pacientih. K padcem pacientov prispevajo fizični, psihični razlogi ter
okolje. Faktorji, ki vplivajo na nagnjenost starejših ljudi za možnost padca so npr. bolezni,
težave zaradi hoje in ravnotežja, demenca, depresija, Parkinsonova bolezen,
funkcionalno poslabšanje teh bolezni, stanje po kapi, CVI, predhodni padci, slab vid,
jemanje psihotropnih zdravil. Raziskave omenjajo, da je incidenca za padce trikrat večja
na psihogeriatričnih oddelkih in je pri dementnih pacientih dvakrat večja kot pri drugih
pacientih. Zaradi kognitivnih težav med poškodbami izstopajo zlomi (Rubenstain, 1996,
Jackson, 2004).
Splošne komplikacije pri demenci niso samo težave z hojo in ravnotežjem ampak tudi
psihiatrični in vedenjski simptomi, ki lahko vplivajo na pospešenost in povečano
aktivnost, nemir in s tem visoko tveganje za padec. Prav tako je zmanjšana sposobnost
razumevanja in presoje, ki je spremljajoč znak demence in pogost razlog za tvegano
vedenje pacientov z demenco. Pacienti z demenco imajo upad kognitivnih sposobnosti,
zato imajo težave z razumevanjem, presojo, spominom ter sposobnosti reševanja
problemov. Poslabšanje psihičnega stanja pa jih bolj pogosto privede do rizičnih situacij
in gibanja, ki povečuje tveganje za padce. Zanimive so ugotovitve o veliki povezanosti, da
pacienti, ki lahko vstanejo, potrebujejo pa pomoč pri hoji pogosteje lahko padejo.
Ugotavljali so tudi vedenje pacientov in povezanost s padci: tavanje, nepozornost, iskanje
prostora, nepovezan govor, izguba spomina, beganje, nemir in vznemirjenost, ki ima velik
vpliv na pojav padcev (Jensen, 2002, Lord et al., 2001).
Med psihiatričnimi simptomi v povezanosti s padci so bili ugotovljeni: hiperaktivnost,
paranoidnost, nanašalnost, depresivnost in halucinacije. Večino teh simptomov ni težko
prepoznati, ker se kažejo v vedenju kot povečana aktivnost. Ob zmanjšani funkcionalni
sposobnosti in fizični sposobnosti ter zmanjšani presoji in nerazumevanju je zanesljiv
razlog, ki povečuje tveganje za padce pri starostnikih z demenco.
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Tabela 34: Kumulativna incidenca vseh padcev

Število vseh padcev, pomnoženo s 1000

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2017
77000

Število bolniških oskrbnih dni za vse hospitalizirane paciente

63964

Kumulativna incidenca vseh padcev na 1000 oskrbnih dni

1,2038

Tabela 35: Kumulativna incidenca padcev s postelje

Število padcev s postelje pomnoženo s 1000

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2017
15000

Število bolniških oskrbnih dni za vse hospitalizirane paciente

63964

Kumulativna incidenca padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni

0,2345

Tabela 36: Padci pacientov s hujšimi poškodbami

Število padcev s hujšimi poškodbami pomnoženo s 100
Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov
Kumulativna incidenca padcev s hujšimi poškodbami glede na število
vseh padcev

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2017
600
77
7,792

Tveganje za nastop padca ob sprejemu (glede na število zbranih točk na obrazcu
»Lestvica ocene tveganja za padec«): Obrazec se je v letu 2017 izpolnjevalo ob sprejemu
pri vseh pacientih, starejših od 65 let ter pri pacientih, pri katerih se je ob sprejemu
presodilo, glede na telesno stanje, da obstaja možnost padca.
Ugotovljeno je bilo, da je v letu 2017 pri dvaindvajsetih (22) pacientih, ki so utrpeli padec
obstajala srednja možnost za padec, kar pomeni, da so ob sprejemu dosegali od 3 do 9
točk. Pri šestindvajsetih (26) pacientih, ki so utrpeli padec je obstajala velika možnost za
padec, kar pomeni, da so ob sprejemu dosegali od 10 do 19 točk. Pri devetindvajsetih
(29) pacientih ocena ob sprejemu ni bila izvedena ali pa je pri njih obstajala majhna
možnost za padec, kar pomeni, da so ob sprejemu dosegli manj kot 2 točki.

Realizacija ciljev: V letu 2017 se je na nivoju bolnišnice število pacientov, ki so utrpeli
padec, povečalo iz 68 na 77. Padlo je število padcev s postelje (dva padca manj kot v letu
2016). Kumulativne incidence (število padcev na 1000 oskrbnih dni) pokažejo, v
primerjavi s prejšnjim letom, manjši porast pri prvem kazalniku ter nižje vrednosti ostalih
dveh kazalnikov.
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Tabela 37: Prikaz kumulativnih incidenc pri spremljanju kazalnika Padci v obdobju od 2014 - 2017
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Kumulativna incidenca
1,781
1,463
1,1011
1,2038
vsi padci
Kumulativna incidenca
0,478
0,223
0,275
0,2345
padci s postelje
Kumulativna incidenca
6,48
8,235
8,823
7,792
padci s hujšimi poškodbami

Med razlogi za večje število vseh padcev gre iskati v strukturi hospitaliziranih pacientov in
(morda) v manjši pozornosti osebja glede preventivnih ukrepov po oddelkih, kjer se
osebje stalno ne srečuje s populacijo rizično za padce (sprejemni oddelki, psihoterapevtski
oddelek, oddelek za zdravljenje odvisnosti). Opažen je namreč porast padcev po vseh
bolniških oddelkih.
Na nivoju bolnišnice še vedno ostaja problem pomanjkljivega izpolnjevanja posameznih
kriterijev na obrazcu Poročilo o padcu.
V letu 2017 se delovna skupina ni sestala. Nadzor nad izpolnjevanjem dokumentacije v
zvezi s padci v letu 2017 ni bil izveden.

Tabela 38: Predlagane izboljšave in načrt izvedbe izboljšav za leto 2018
Cilj: Zmanjšati vse padcev v bolnišničnem okolju. Zmanjšati padcev s postelje in zmanjšati padce s
hujšimi poškodbami. Upošteva se vrednost kumulativne incidence.
Kaj
Podcilji:
• Osveščanje osebja o doslednejšem izpolnjevanju dokumentacije na timskih / negovalnih
sestankih
• Povečati število sestankov Delovne skupine za padce na vsaj 1x v letu s prisotnostjo vseh
strokovnjakov različnih delovnih področij.
• Vzpostaviti povezavo s člani Delovne skupine za Posebne varovalne ukrepe (naloga: priprava
obrazca Evidenca PVU s širokim perinealnim pasom)
• Vzdrževanje rednega obveščanja oddelkov o številu padcev.

(Zapis je iz poročila obveznega kazalnika kakovosti, ki ga je pripravila Andreja Kodela, dipl.
med. sestra)

2. Število razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih
bolnikov v letu 2016

Definicija kazalnika: Razjeda zaradi pritiska (RZP) je lokalizirana poškodba kože in / ali
podkožnega tkiva, po navadi nad kostjo, ki nastane zaradi pritiska ali pritiska v kombinaciji
s strižnimi silami ali trenjem (European pressure ulcer advisory panel).
Cilj zdravstveno negovalnih intervencij je preventiva nastanka RZP.
Vir podatkov: Sprotno spremljanje RZP stopenj
Števec: Število RZP pomnoženo s 100
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Imenovalec: Število sprejetih pacientov

Tabela 39: Število vseh obravnavanih pacientov z razjedo zaradi pritiska v letu 2017
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
Število RZP
Število sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi
kriteriji po metodologiji)

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2017
14
1564

Tabela 40: Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici na 1000 sprejetih pacientov v
letu 2017
SKUPAJ
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
JANUAR – DECEMBER 2017
Število RZP, pomnoženo s 1000
6000
Število sprejetih pacientov

1564

RZP na 1000 sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriteriji po metodologiji)

3,84

V letu 2017 je v bolnišnici nastalo 6 razjed zaradi pritiska, kar pomeni 3,84 RZP na 1000
sprejetih pacientov. Vrednost kazalnika se je, glede na prejšnje leto, zmanjšala.
Pojav RZP se v letu 2017 beleži na sprejemnem moškem oddelku (1), splošnem
psihiatričnem oddelku (1), sprejemnem ženskem oddelku (1) ter gerontopsihiatričnem
oddelku (3) (slika 13).

Slika 13: Kazalnik Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 1000 sprejetih v tekočem letu primerjava med leti (2006 – 2017)
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Anatomska lokacija nastalih RZP je peta (dva primera), trtica (en primer), bok (en primer)
in gluteus (dva primera). Nastale RZP so ocenjene z 1. (en primer) in 2. stopnjo (pet
primerov) po EPUAP klasifikaciji. V petih primerih je RZP nastala pri moškem spolu.
Povprečna starost pacientov, pri kateri je prijavljen nastanek razjede, je 71,5 let. Pacienti
pri kateri se spremlja nastanek razjede, so bili razvrščeni v IV. kategorijo zahtevnosti
zdravstvene nege (1), III. kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (4), II. kategorijo
zahtevnosti zdravstvene nege (1).

Med vzroki za nastanek RZP se beleži izvajanje posebnega varovalnega ukrepa (1 primer),
povezava nepokretnost, starost in splošno slabo somatsko stanje (4 primeri) in pasivnost
pacienta (1 primer) v sklopu duševne motnje.

Tabela 41: Število pacientov, ki so imeli prisotno razjedo zaradi pritiska ob sprejemu v bolnišnico na 1000
sprejetih pacientov v letu 2017
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2017
Število že prisotnih RZP, pomnoženo s 1000
8000
Število sprejetih pacientov
1564
RZP na 1000 sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z
5,11
izključitvenimi kriteriji po metodologiji)

V letu 2017 je bilo ob sprejemu v bolnišnico evidentiranih 8 primerov RZP. Evidentirane
so bile ob sprejemu na gerontopsihiatrični oddelek (6) in splošni psihiatrični oddelek (2).

Tabela 42: Realizacija ciljev:
CILJ: Znižati število nastalih RZP / 1000 pacientov na 5 in manj

Učenje pravilnega in natančnega dokumentiranja vseh zahtevanih
kriterijev pri spremljanju kazalnika.
Sprejetje obrazca za natančnejše dokumentiranje RZP.
Redno (kvartalno) obveščanje o kazalniku.
Udeležba na zunanjem strokovnem izobraževanju.
Redno srečevanje članov delovne skupine (4 srečanja) in opravljanje
nadzorov.

CILJ JE DOSEŽEN
(ŠTEVILO RZP / 1000 PACIENTOV SE
JE ZNIŽALO)
delno dosežen
(odkloni pri dokumentiranju RZP pri
sprejetih pacientih)
dosežen
delno dosežen
(nedosežen v 3. tromesečju)
dosežen
ni dosežen
(v letu 2017 organiziran en formalni
sestanek)
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Načrt za izboljšave: Cilj je ohraniti število nastalih RZP / 1000 sprejetih pacientov pri 5 ali
manj
• Kvartalno seznanjanje oddelkov z rezultati kazalnika (april 2018, julij 2018, oktober
2018, januar 2019).
• Pridobivanje dodatnih znanj – udeležba na zunanjem strokovnem izobraževanju in
prenos vsebin (sestanek članov Delovne skupine)
• Organizacija sestankov Delovne skupine (dva srečanja – pomlad / jesen 2018).
Kontinuirano izobraževanje negovalnega osebja s področja preventive (organizacija
internega izobraževanja – pomlad 2018)

(Povzeto po kazalniku, ki ga je izdelala Nataša Hvala, dipl. med. sestra)

3. Kolonizacija z MRSA

Kratka definicija kazalnika in podkazalnika: Kazalnik prikazuje število pacientov, ki so
okužbo z MRSA pridobili v Psihiatrični bolnišnici Idrija v obdobju od 01.01.2017 do
31.12.2017. Število pacientov, ki so bili kolonizirani z MRSA ob sprejemu v Psihiatrično
bolnišnico Idrija v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Operativna definicija:
Števec: število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v bolnišnici
(2).
Imenovalec: število vseh pacientov pri katerih smo ugotovili MRSA v tekočem letu (8).
Vir podatkov: Evidence za registracijo pacientov, koloniziranih z MRSA. Sprotno
spremljanje kolonizacij in okužb s strani SOBO. Sprotno spremljanje podatkov
mikrobioloških izvidov.
Interpretacija kazalnika:
• Analiza podatkov pokaže, da sta, v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017, v Psihiatrični
bolnišnici Idrija, po sprejemu v bolnišnico pridobila MRSA dva (2) pacienta.
• V času od 01.01.2017 do 31.12.2017 se ugotavlja kolonizacijo z MRSA ob sprejemu pri 6
pacientih. Med vsemi obravnavanimi pacienti z dokazano kolonizacijo z MRSA že ob
sprejemu, se ugotavlja, da: je bilo 5 pacientov sprejetih iz doma starejših občanov; je bil 1
pacient predhodni nosilec MRSA.
Obravnavani so bili na L2, L3 in S2 oddelku. Izvajalo se je kontaktno izolacijo in postopke
dekolonizacije. V enem primeru je bila dekolonizacija uspešna, v ostalih primerih se
dekolonizacija ni izvajala.
• V letu 2017 so bili brisi nadzornih kužnin ob sprejemu odvzeti 322 pacientom, kar pomeni
19,2 % od 1.674 sprejetih pacientov.
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Podkazalnik: V bolnišnici je bilo od 01.01.2017 do 31.12.2017 registriranih 8 primerov
nosilcev MRSA kar znaša 4,8 primera na 1.000 sprejemov v tekočem letu.

Slika 14: Število pacientov z MRSA – primerjava med leti

Ob rednem odvzemu nadzornih kužnin za odkrivanje nosilcev MRSA se v bolnišnici
ugotavlja, da je bil delež najnižji v letu 2012 (11,88 %) ter najvišji v letu 2011 (29 %).
Sistematično presejanje in odvzem nadzornih kužnin v zadnjih dveh letih zajame približno
petino vseh sprejetih pacientov (leto 2016 – 21,50 %; leto 2017 – 19,20 %). Navedena
dejstva o deležu odvzetih nadzornih kužnin potrjujejo ustrezen odnos bolnišnice do
odkrivanja pacientov koloniziranih z MRSA (15 – 20 %, op. a.). Potrjujejo zavedanje
pomena izvajanja programa preprečevanja MRSA kot cenejše oblike obravnave z MRSA
povezanimi zapleti.

(Povzeto po kazalniku, ki ga je pripravila Andreja Uršič, dipl. med. sestra, SOBO)
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NEOBVEZNI KAZALNIKI

1. Delež pacientov v letu 2017, pri katerih je bil izveden PVU s pasovi v posteljo / fotelj

•
•

•
•

•
•

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.
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.
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«.
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.
Število vseh sprejetih pacientov (izključeni so sprejemi na dnevno hospitalizacijo) v
bolnišnico v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017

Tabela 43: Delež oviranih pacientov v posteljo s »Segufix« pasovi
SKUPAJ JANUAR – DECEMBER 2017
Števec
11.800
Imenovalec
1.564
DELEŽ

7,05 % (lani 7,36 %)

Tabela 44: Delež oviranih pacientov v fotelj s trebušnim pasom z perinealnim delom
SKUPAJ JANUAR – DECEMBER 2017
Števec
1.6000
Imenovalec
1.564
DELEŽ

9,56 % (lani 9,57 %)
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Analiza podatkov kaže, da je bilo, od vseh v bolnišnico sprejetih pacientov, v letu 2017
fizično omejevanih v posteljo 118 (lani 120) pacientov, v fotelj pa 160 (lani 156)
pacientov.
Glede na število vseh izvedenih PVU tudi v letošnjem letu izstopata splošno psihiatrični
oddelek z največ izvedenimi fizičnimi omejitvami v posteljo in gerontopsihiatrični oddelek
z največ izvedenimi fizičnimi omejitvami v fotelj.
Med najpogostejšimi razlogi za izvedbo PVU je navedeno odpravljanje in obvladovanje
nevarnega vedenja, ki ga pacient ni bil sposoben sam obvladovati (PVU v posteljo) ter
zagotavljanje varnosti pred padci ter posledično možnostjo poškodbe (PVU v fotelj).
Primerjava in analiza podatkov iz prejšnjih let še vedno kaže naraščanje deleža oviranj v
fotelj in posteljo), kar povezujemo s spremenjeno strukturo pacientov in povečanimi
potrebami po intervencijah zdravstvene nege prav na področju zagotavljanja varnosti
pred padci oz. obvladovanjem tveganja za nastanek poškodb.

Tabela 45: Delež pacientov pri katerih je uporabljen PVU – primerjava med leti 2015 - 2017
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

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

•

•
•
•

Podcilji:
redna letna teoretična in praktična usposabljanja 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;
iskanje in prepoznavanje rešitev za zmanjšanje števila oviranj pri starejših pacientih z
demenco v okviru Delovne skupine za PVU in Delovne skupine za preprečevanje padcev;
priprava novega obrazca Evidenca izvajanja PVU s širokim perinealnim pasom v okviru
Delovne skupine za PVU in Delovne skupine za preprečevanje padcev;
kontinuirano spremljanje obsega uporabe posebnih varovalnih ukrepov.

(Povzeto po kazalniku, ki ga je pripravila Marjetka Kogoj, dipl. med. sestra)
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2. Poročilo o nenačrtovanih ponovnih sprejemih bolnikov v roku sedmih dni po
predhodnem odpustu

V lanskem letu smo v roku sedmih dni po predhodnem zdravljenju sprejeli 38 pacientk
oz. pacientov, od tega so štiri pacientke potrebovale dvakratno hospitalizacijo ter
moškega, ki je bil dvakrat zdravljen.
V času od januarja do konca decembra 2017 smo iz bolnišnice odpustili 1.674 pacientov
in pacientk.
Podatke smo zbrali po evidenci odpuščenih bolnikov, ki so zdravljenje zaključili v naši
bolnišnici ali pa so bili premeščeni v druge bolnišnice.

Prikaz rezultatov kazalnika: V letu 2017 smo odpustili 1.674 pacientk in pacientov.
Nenačrtovanih ponovnih sprejemov v roku sedem dni po predhodnem odpustu je bilo
38, kar znaša 2,27 %. Glede na primerjalni podatek iz leta 2016, ko je bilo odpuščenih
1.729 pacientov in pacientk, nenačrtovanih ponovnih sprejemov v roku 7 dni po
predhodnem odpustu pa je bilo 31, kar je znašalo 1,79 %, je torej letošnji kazalnik slabši
kot v lanskem letu.

Tabela 46: Po odpustnih diagnozah
spol

skupina

št. odpustov

F00 – F09
F10 – F19
F20 – F29
F30 – F39
F40 – F48
F50 – F59
F60 – F69
F70 – F79
F80 – F89
F90 – F98
skupaj

3
11
10
4
1

7
5
2
1

4
5

3
3

1
2

38

21

17

ženske

moški
3
4
5
2

Spremljali smo odpustne diagnoze ponovno sprejetih pacientov in pacientk v roku sedem
dni po predhodnem odpustu, po posameznih diagnostičnih skupinah, po spolu,
komorbidnosti in povprečni ležalni dobi.
Najštevilčnejša skupina, pri kateri smo ugotavljali dvojne diagnoze, je F10 – F19: Duševne
in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, ki šteje 11 pacientov (od tega 4
moški, 7 žensk), nato sledi F20 – F29: Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje, v
kateri je 10 pacientov (od tega 5 moških in 5 žensk).
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Dvojne diagnoze smo postavili pri 23 - ih pacientih oz. pacientkah. (Komorbidnost smo
ugotavljali pri 12-ih moških in 11-ih ženskah).
V prvi skupini F00 – F09 smo poleg Demence pri Alzheimerjevi bolezni, atipična ali mešana
oblika, ugotavljali še delirij mešanega vzroka pri enem predstavniku. V skupini F10 – F19
smo ugotavljali škodljivo uživanje večih psihoaktivnih snovi, neopredeljeno neorgansko
psihozo, motnje v razpoloženju, mešano anksiozno in depresivno motnjo ter znake
specifičnih osebnostnih motenj. Komorbidni so bili trije pacienti in pet pacientk.
V skupini F20 – F29 sta bila pacienta, ki sta imela istočasno težave s škodljivim uživanjem
kanabinoidov, eden z odvisnostjo od kanabinoidov s pridruženo postravmatsko motnjo
ter anankastično osebnostno motnjo ter ena ženska s pridruženo odvisnostjo od
kanabinoidov ter primarno slabšo opremljenostjo.
V skupini F30 – F39 sta imela en moški težave s škodljivim pitjem alkohola ter ženska z
odvisnostjo od alkohola.
V skupini F60 – F69 je en moški imel težave zaradi škodljivega uživanja alkohola, ena
ženska pa pridruženo ponavljajočo se depresivno motnjo.
V skupini F70 – F79 je ena ženska imela težave zaradi mešane in druge osebnostne
motnje, druga zaradi nediferencirane shizofrenije, tretji pa se je zdravil zaradi
spremljajoče se Parkinsonove bolezni.

ležalna doba

Povprečna ležalna doba pacientk in pacientov, sprejetih v roku sedem dni po predhodnem
odpustu, je za leto 2017 znašala 46,32 dni.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

F00–F09
F10–F19
F20–F29

143

F30–F39
F40–F48
F50–F50
39

31,64

55

F60–F69

23

21,4

11,2

diagnostične skupine

F70–F79
F80–F89
F90–F99

Slika 15: Ležalna doba pacientov po posameznih diagnostičnih skupinah

Najdaljšo povprečno ležalno dobo smo beležili v skupini F00 – F09 in je znašala 143 dni. V
skupini F40 – F48 je znašala povprečna ležalna dobo 55 dni, nato sledi skupina F30 – F39
z 39 dnevi, skupina F10 – F19 z 31,64 dnevi, skupina F60 – F69 s 23 dnevi, skupina F20 –
F29 z 21,4 dnevi ter skupina F70 – F79 z 11,2 dnevi.

•

Predlagane izboljšave in načrt za izvedbo izboljšave
Ukrepi za izboljšanje sodelovanja pacienta pri zdravljenju
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•
•
•

V bolnišnico se vrača pravzaprav heterogena skupina pacientov. V letošnjem letu smo
sprejeli največ pacientov, ki se zdravijo zaradi shizofrenije in blodnjavih motenj, s
težavami na področju odvisnosti od alkohola, potem so pacienti s specifično osebnostno
strukturo ter motnjami v razpoloženju.
K zdravljenju nameravamo tudi v prihodnje pritegniti svojce in jih ustrezno izobraziti o
naravi, poteku, prognozi in možnostih nadaljnjega zdravljenja in rehabilitacije. Z že
utečenimi oblikami dela, kot so edukacijske skupine za svojce, bomo nadaljevali tudi v
prihodnje.
Aktivnejše vključevanje socialnih služb v socialnih ustanovah in zavodih pri iskanju
optimalnih rešitev za bivanje pacientov.
Natančnejši načrt nadaljnjega zdravljena in socialne skrbi za posameznika v skupnosti.
Vključevanje koordinatorjev v program skupnostne skrbi za paciente.

Težave v posameznih fazah: Paciente, ki so potrebovali tekom zdravljenja v naši ustanovi
zdravljenje v drugi, somatski ustanovi in so bili ponovno premeščeni v roku sedmih dni, v
kazalniku nismo upoštevali, kakor tudi pacientov, ki so zdravljenje nadaljevali v dnevni
obliki.

Kaj smo se naučili (spremljanje različnih dejavnikov): Ob ponovnih sprejemih bolnikov v
bolnišnico smo postali pozorni, zakaj se posamezna skupina bolnikov vse prepogosto
vrača v bolnišnico. V okviru bolniških timov smo pričeli preverjati vključevanje področnih
centrov za socialno delo in delo patronažne službe na terenu (institucija v skupnosti) in
obliko predpisane terapije (oralna, depo oblika).
Ranljive skupine ostajajo skupine bolnikov s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo
motnjo, skupina pacientov odvisnih od alkohola.
Bolniki s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo motnjo že zaradi narave bolezni same
slabše sodelujejo pri zdravljenju in ostajajo do bolezenskega stanja nekritični.

Zakaj nam kazalnik služi (vključitev oz. skrb za bolnika na terenu): S kazalnikom
spremljamo, katere skupine bolnikov z duševno motnjo pogosteje potrebujejo
bolnišnično oskrbo v prvih sedmih dneh po zadnjem odpustu.
Ob intenzivnejšem sodelovanju s "ključnimi" osebami oz. institucijami na terenu, kot so
osebni zdravnik, patronažna služba, dispanzerski psihiater, skrbniki, koordinatorji,
družinski člani, bi dosegli boljšo "reintegracijo" v okolje, kjer pacient živi.

(Povzeto po kazalniku, ki sta ga pripravili Patricija Logar, dr. med., spec. psih. ter Ines Bevk,
posl. sekr.)
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3. Čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici,
čakajo na odpust

V letu 2017 je bilo v Psihiatrično bolnišnico Idrija sprejetih 1.674 oseb, od tega je podaljšano
zdravljenje potrebovalo 49 oseb, to je 2,93 %. Podrobnejše stanje po posameznih oddelkih je
prikazano v tabeli.

Tabela 47: Število podaljšanih hospitalizacij po posameznih oddelkih PBI
Št. sprejemov
Št.
v letu 2017
podaljšanih
zdravljenj
Oddelek za zdravljenje
162
0
odvisnosti (L1)
Gerontopsihiatrični oddelek (L2)
194
5
Splošni psihiatrični oddelek (L3)
144
40
Ženski sprejemni oddelek (S2)
481
3
Moški sprejemni oddelek (S3)
546
1
Psihoterapevtski oddelek (S4)
147
0
SKUPAJ
1.674
49

% podaljšanih
zdravljenje glede na št.
sprejemov v letu 2017
0
2,6
27,8
0,6
0,2
0
2,93

V letu 2017 je bila povprečna čakalna doba za dejanski odpust po zaključeni akutni
obravnavi 60,9 dni. Prikaz po posameznih oddelkih je v prilogi.
V PBI je v letu 2017 razpon od 10 do 335 dni. Razpon po posameznih oddelkih je razviden
v prilogi.
Prikazana je primerjava čakalne dobe za dejanski odpust med letoma 2016 in 2017.
Leto 2016 – 68,48 dni
Leto 2017 – 60,9 dni
Načrt za izboljšave:
• 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 bolnišnic.

(Podatki so vzeti iz kazalnika, ki ga je pripravil Bojan Krivec, univ. dipl. soc. del.)
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4. Spremljanje in analiza neželenih dogodkov / varnostnih zapletov za leto 2017
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).
Metode dela: 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.
Obrazce se analizira ter o rezultati poroča kvartalno in letno. Analiza poteka ročno in s
pomočjo programa Excel.
Iz analize sta izključena kazalnika Padci v bolnišničnem okolju in Razjeda zaradi pritiska
nastala v bolnišničnem okolju. Predstavljena sta kot samostojni poglavji.
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.
Ugotovitve: Število in vrsta neželenih dogodkov / varnostnih zapletov
Evidentiranih je bilo 51 dogodkov vezanih na različne oblike nasilnega vedenja
usmerjenega v sopaciente, vase, v izvajalce in / ali inventar. Osebje je zabeležilo 3
verbalne agresije s strani svojcev ter 1 primer fizične agresije svojca do pacienta.
Evidentirani so bili 4 pobegi in / ali poskusov pobegov z varovanih oddelkov ter 10
samovoljnih zapustitev odprtih oddelkov, 12 neželenih dogodkov z opisom zaznanega
samopoškodbenega vedenja, 3 poskusi samomora. Med evidentiranimi neželenimi
dogodki gre izpostaviti 2 primera nepričakovane smrti in nenadno poslabšanje
zdravstvenega stanja med prevozom pacienta v drugo bolnišnico (1).
Evidentiranih je bilo 9 neželenih dogodkov vezanih na zaznane poškodbe kože in / ali
telesa. Drugi neželeni dogodki, ki so bili evidentirani, se nanašajo na pomanjkljivo in
neustrezno komunikacijo, odnos in neupoštevanje sprejetih navodil (4), nepredvidljivo
vedenje / stanje pacientov (1), poškodbo pacientove osebne lastnine (1). Nanašali so se
na dostavo neustreznega proizvoda s strani ponudnika (1).
V letu 2017 se je evidentiralo 22 neželenih dogodkov na področju procesa ravnanja z
zdravili.
Čas nastanka neželenih dogodkov glede na mesec, dan v tednu, delovno izmeno
Glede na čas nastanka evidentiranih neželenih dogodkov izstopa mesec september (slika
16). Najpogosteje so evidentirani ob torkih (slika 17), v dopoldanski delovni izmeni (slika
18).
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Slika 16: Čas nastanka neželenih dogodkov glede na
mesec (leto 2017)

Slika 18: Čas nastanka neželenih dogodkov glede na
dan v tednu (leto 2017)

Slika 17: Čas neželenega dogodka glede na delovno
izmeno (leto 2017).

Mesto nastanka in povzročitelj nastanka neželenega dogodka / varnostnega zapleta
Iz slike 19 je razvidno, da je bilo evidentiranih največ neželenih dogodkov na sprejemnem
ženskem oddelku (S2). Sledi sprejemni moški oddelek (33), splošni psihiatrični oddelek
(L3), gerontopsihiatrični oddelek (L2) in oddelek za zdravljenje odvisnosti (L1).
Psihoterapevtski oddelek (S4) je evidentiral 2 dogodka. V večji meri so povzročeni s strani
pacienta.
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Slika 19: Pojavljanje neželenih dogodkov po
posameznih bolniških oddelki (leto 2017)

Slika 20: Povzročitelji neželenih dogodkov (leto 2017)

Tabela 48: Realizacija ciljev
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
Spodbujanje kulture varnosti (poročanje o neželenih dogodkih),
krepitev PDCA kroga nenehnih izboljšav na nivoju oddelkov / timov
in na sistemski ravni

delno dosežen
(nedosežen v 3. tromesečju)
delno dosežen*

delno dosežen**

V letu 2017 je bila realizirana nabava in vpeljava profesionalnega sporočilnega sistema za
zagotavljanje varnosti zaposlenih.

Tabela 49: Načrt za izboljšave
• Kvartalno poročanje o pojavu in vrsti neželenih dogodkov po posameznih bolniških
oddelkih.
• Spremljanje in analizo Poročil o neželenih dogodkih nadgraditi z informacijsko podporo
Kaj
ter jo poglobiti v smislu iskanja vzrokov za nastanek. Podrobnejša analiza dogodkov na
področju zdravil.
• Spodbujanje kulture varnosti (poročanje o neželenih dogodkih), krepitev PDCA kroga
nenehnih izboljšav na nivoju oddelkov / timov in na sistemski ravni
Kdo
Zdravstveni delavci in sodelavci, Odbor za kakovost
Kdaj
do decembra 2018
Merila za
Sprotna analiza vprašalnikov, spremljanje izpeljanih korektivnih ukrepov in njihove
spremljanje uspešnosti, obravnava na kolegijih in sestankih negovalni / zdravstveno negovalnih
ukrepov
sestankih in sestankih Odbora

(Povzeto po kazalniku, ki sta ga pripravili Nataša Hvala, dipl. med., ses.)
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5. Kazalniki stopnje zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2016

Podatki potrebni za spremljanje kazalnika so povzeti po izpolnjenih anketnih vprašalnikih obrazec Anketa o zadovoljstvu s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Anketne
vprašalnike so pacienti izpolnjevali ob odpustu iz bolnišnice.
V letu 2017 je bilo izpolnjenih 325 anketnih vprašalnikov. Nanj je odgovorilo več žensk
(201) kot moških (178). Največje število izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov je bilo na
oddelku S2.
Približno tretjina anketirancev (123) je prejemala dietno prehrano in sicer, v večjem
deležu, sladkorno dieto (38 %). Sledi lahka / varovalna dieta (27 %) ter žolčna, želodčna
dieta (20 %). 13 % anketirancev je odgovorilo, da prejema drugo (individualno prilagojeno
dietno prehrano), 2 % pa jih je navedlo, da prejema dieto z manj maščobami.
Tudi v letu 2017 se je nadaljevalo z rednim trimesečnim analiziranjem anketnih
vprašalnikov. Z namenom seznanitve z rezultati ankete in realizacije nekaterih
predlaganih izboljšav je bil izveden sestanek z osebjem kuhinje in sestanek z vodjo
kuhinje. Sestanek z vodjo kuhinje pred akreditacijo je bil namenjen pripravi na le to.
Nadaljevalo se je z uvedbo izboljšav - pakiranje živil (kruh v centralni jedilnici). Povečalo
se je število pribora. Z delom v kuhinji je pričela dietetičarka.
Z vidika lažje organizacije dela v kuhinji se je, tekom poletja, zmanjšala možnost izbire
juhe, ki je sicer na voljo. Pripomb s strani pacientov ni bilo.

(Podatki so vzeti iz kazalnika, ki ga je pripravila Andreja Gruden, dipl. med. sestra)

6. Stopnja zadovoljstva 2017

Spremljanje zadovoljstva pacientov z obravnavo v naši bolnišnici je eden od pokazateljev
kakovosti dela, vezan na sicer subjektivno oceno pacientov. Z raziskovanjem
zadovoljstva pacientov zdravljenih v PBI smo začeli leta 2001, neprekinjeno pa od leta
2005.
Stopnja zadovoljstva je merjena s 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega tipa (1sploh nisem zadovoljen; 5 – v celoti sem zadovoljen) - nekaj je vprašanj odprtega tipa, ki
omogočajo posamezniku izraziti tudi osebne poglede, predloge, kritike.
Od leta 2006 do 2014 je ta kazalnik kakovosti našega dela spremljan v nespremenjeni
obliki. Za leto 2014 smo pripravili novo, dopolnjeno obliko, katero smo v letu 2017
uporabili četrto leto zapored.
Od 03.01.2017 do 04.01.2018 smo prejeli 350 anket (izpolnilo 20,5 % odpuščenih
pacientov), za statistično obdelavo zadovoljivo izpolnjenih je bilo 348 anket in vključenih
v analizo, 2 oddani anketi sta bili neuporabni.
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Med demografskimi podatki je zabeleženih 163 moških in 177 žensk. Prevladuje starost
med 56 in 65 letom, z večjim deležem s srednješolsko izobrazbo. Ankete so oddali
pacienti iz vseh oddelkov in skoraj polovica je anket pacientov, ki so prvič hospitalizirani
v PBI.
Skupna povprečna ocena zadovoljstva za leto 2017 znaša 4,41, splošna ocena
zadovoljstva pa 4,43.
V primerjavi z rezultati preteklih let ocena splošnega zadovoljstva ostaja relativno
konstantna (tudi vsebinska dopolnila nimajo večjega vpliva), tudi razpršenost ocen
ostaja v podobnih mejah.
Nadalje smo natančneje analizirali stopnjo zadovoljstva po posameznih dejavnikih, za
katere menimo da pomembno vplivajo na zadovoljstvo. Glede na izkušnje že iz prvih
verzij ankete, smo se omejili na področje odnosa osebja do pacienta, informiranosti,
zdravstvene obravnave, bivanjske pogoje v PBI. Na voljo je 17 postavk.

Tabela 50: Prikaz povprečne ocene zadovoljstva s posameznim dejavnikom.
POSTAVKE
2014
2015
A. ODNOS OSEBJA
4,56 (0,76)
4,56 (0,72)
1. Odnos osebja ob sprejemu
4,54
4,52
2. Odnos medicinskega osebja
4,59
4,62
3. Odnos nemedicinskega osebja
4,55
4,61
4. Spoštovanje zasebnosti in diskretnosti
4,54
4,52
B. OBRAVNAVA IN INFORMIRANOST
4,45 (0,85)
4,44 (0,87)
5. Obveščenost o zdravljenju
4,24
4,25
6. Obveščenost o zdravilih
4,37
4,43
7. Individualni stik z osebjem
4,47
4,48
8. Skupinske oblike obravnave
4,45
4,41
9. Obveščenost o pravicah in dolžnostih
4,30
4,31
10. Informacije za svojce
4,58
4,58
11. Navodila za jemanje zdravil
4,62
4,55
12. Navodila za možnosti zdrav. po odp.
4,53
4,54
C. BIVALNI POGOJI
4,22 (0,97)
4,34 (0,89)
13. Čistoča, higiena na oddelku
4,28
4,41
14. Zasebnost v bivalnih pogojih
4,23
4,28
15. Urejenost okolice
4,36
4,46
16. Prehrana
4,15
4,21
17. Druge nezdravstvene usluge(kiosk….)
4,07
4,32

2016
4,61 (0,71)
4,59
4,68
4,61
4,57
4,52 (0,79)
4,37
4,45
4,52
4,49
4,43
4,62
4,69
4,62
4,34 (0,90)
4,44
4,35
4,44
4,27
4,18

2017
4,56 (0,78)
4,51
4,65
4,58
4,52
4,44 (0,86)
4,20
4,31
4,45
4,47
4,34
4,55
4,62
4,56
4,23 (0,93)
4,30
4,26
4,27
4,19
4,12

Še vedno so najvišje ocenjene postavke, ki se nanašajo na odnos do pacientov, tako
medicinskega kot nemedicinskega osebja (povprečna ocena je 4,56), nekoliko nižje
vrednosti so pri vprašanjih vezanih na obravnavo in informiranost, z izkazanim trendom
izboljševanja informiranja tudi o zdravljenju po odpustu iz PBI in informiranosti o načinu
jemanja zdravil. Še vedno pa izražajo potrebo po večih informacijah o zdravljenju, kot
tudi zdravilih.
Znotraj rezultatov ankete je najnižje ocenjena kategorija vezana na bivalne pogoje (4,23
na ravni cele kategorije), pri čemer je izraženega več zadovoljstva s higieno in čistočo na
oddelku, najnižje pa so ocenjene možnosti drugih nezdravstvenih uslug.
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V prvi sklop sodijo želje po izboljšanju zdravja, med predlogi za izboljšavo so še vedno
predlogi o več različnih aktivnostih, podaljšanju urnika dela v okviru okupacijske terapije,
želje po večih individualnih pogovorih z psihiatri, psihologi, terapevati, navržene pa so
tudi pripombe (kot kritika) v smislu premalo pogovorov s terapevti, nekaj na račun
higiene na oddelkih (predvsem premalo sanitarij), premalo je fizične (športne)
aktivnosti. Med pohvalami pa najdemo tako pohvale posameznikom, največkrat pa je
izražena pohvala na splošno (za bolnico kot celoto) ali medicinskemu osebju v splošnem
ali posameznim timom oddelka.
Iz dobljenih rezultatov lahko naredimo nekaj zaključkov, ki so enaki kot pretekla leta:
• splošna ocena zadovoljstva ostaja na enaki ravni kot v preteklih ocenjevalnih
obdobjih – pacienti so z obravnavo v PBI v veliki meri zadovoljni.
• razlike med ocenami posameznih dejavnikov se iz leta v leto nekoliko spreminjajo,
vendar ni pomembnih razlik.
Velja tudi že vsakoletna ugotovitev, da splošno zadovoljstvo potrjujejo tudi številne
pohvale, usmerjene na odnos osebja, kvaliteto obravnave - pravzaprav so pohvale
usmerjene na tista področja, ki so tudi osnova in bistvo tega dela. To je vsekakor
vzpodbuda, na eni strani tudi zaveza, da se še nadalje krepi in »investira« predvsem v
strokovno usposobljenost in nenazadnje tudi splošno zadovoljstvo zaposlenih.

Predlogi izboljšav:
Ob večjem številu postavk v anketi, opažamo manjšo potrebo po pisanju lastnih pobud,
kar da misliti, da je v osnovni anketi zajeta pomembna večina.
Sortiranje predlogov pa še vedno kaže potrebo po raznolikosti aktivnosti, pri čemer
prednjači želja po več športno - fizičnega udejstvovanja, kar je (ob vsakoletnem
izpostavljanju) mogoče smiselno vzeti v razmislek v okviru terapevtskih možnosti.

(Podatki so vzeti iz kazalnika, ki sta ga pripravili Branka Režun, spec. klin. psih. ter Alenka
Tušar, univ. dipl. inf.)
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7 UDELEŽBA NA STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH

V nadaljevanju poročila predstavljamo podatke o načrtovanih izobraževanjih ter aktivni
udeležbi na seminarjih in usposabljanjih.
Obširni podatki o pasivni udeležbi na izobraževanjih so zabeleženi v poročilih posameznih
strokovnih služb in vodij oddelkov, ki se nahajajo v arhivu predstojnika oziroma posamezne
službe. Vključena so tudi izobraževanja, ki so jih posamezniki deloma ali v celoti financirali
sami ter izobraževanja, ki so bila podprta s finančnimi sredstvi farmacevtskih podjetij.

7.1 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZDRAVNIKOV IN PSIHOLOGOV

7.1.1 Načrtovana izobraževanja in usposabljanja

•

Specializacijo iz psihiatrije so zaključili: M. Gosar, dr. med., I. Sepin, dr. med., M.
Pavlović, dr. med, J. Žilavec, dr. med.

•

Specializacijo iz psihiatrije opravljajo: M. Matvoz Kos, dr. med., T. Markić Černuta, dr.
med., D. Menard, dr. med., N. Žgavec, dr. med.

7.1.2 Aktivna udeležba na seminarjih in kongresih

•

Zdravniška služba
Dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih.: 15.06.2017: Predavanje za dijake Jurija Vege
(duševne motnje, o delu zaposlenih in bolnišnici); Univerza na Primorskem: Sodelovanje
in predavanje za sodelavce v projektu C.D.M.S.E.N.SO (od 01.10.2017 do 30.09.2018).

•

A. Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.: EABCT Ljubljana 13.09. – 16.09.2017

•

V. Milošević, dr. med., spec. psih.: Posvet o vedenju oseb s težavami v duševnem
zdravju; predavanje Vedenja, ki zahtevajo posebno pozornost: stopnjevanje stisk in
dekompenzacija, agresivnost in nasilje, impulzivnost, samomorilnost, privzdignjenost,
evforičnost CSD Idrija, 23.3.2017. Geštalt inštitut; vodja psihodramske delavnice. Zagreb,
08. - 09.04.2017. 18. WADP; predavanje Creative Potential of Psychodrama Therapy with
Fifferent Kinds of Patients. Firence, 19. - 22.04.2017. International Spring Accademy;
vodja delavnic in supervizor. Novigrad, 04. - 07.05.2017. Medgeneracijski center;
predavanje in delavnica. Idrija, 25.05.2017. Geštalt inštitut z Malte; član izpitne komisije
na zaključnem izpitu. Zadar, 12. - 14.08.2017. 2. Internacionalni interdisciplinarni kongres
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geštalt terapije »Človek in procesi sprememb«; predavanje »Različni aspekti spremembe
v psihoterapiji«. Beograd, 15. - 18.09.2017. Redne psihodramske delavnice »Psihologija
ustvarjalnosti« v Centru za raziskavo umetnosti igre Ljubljana / Krušče, redni supervizor
organizacije »Rdeči noski – zdravniki klovni«, redne psihodramske delavnice v CDU
(Centar za dramsku umetnost) in Chekov studij, Zagreb.
•

M. Rudolf, dr. med., spec. psih.: Izvedba predavanja za zaposlene v domovih za starejše
osebe na temo »Demenca« v Izoli in v Umagu 04.05. in 05.05.2017 v okviru projekta
Demenca Acrosslo, sodelovanje v programu »Spomni se me«, ki ga organizira društvo
GO Spominčica na temo Demence.

•

J. Milič, dr. med., spec. psih.: 20.02.2017: 22. tečaj za svetovalce Klica v duševni stiski v
organizaciji UPK Ljubljana. Predavanje z naslovom Depresivni klicalec in 06.03.2017
predavanje z naslovom Starostnik v stiski. 14.03.2017: Delavnica na temo odvisnosti za 9.
razred OŠ Črni Vrh v PBI. 15.03.2017: 7. nacionalni simpozij v Ljubljani (Cankarjev dom):
Okužba z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge. Predavanje z naslovom:
Raba alkohola pri okuženih s HCV (v organizaciji Klinike za infekcijske bolezni in
koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog). 30.03.2017: v
PBI: predavanje z naslovom: Predstavitve posameznih duševnih motenj za dijake 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Izola. 12.10.2017: Posvet z naslovom Mladi starši med
odvisnostjo, duševnim zdravjem in obveznostnim starševstva v organizaciji CSD Nova
Gorica: predavanje z naslovom Družina z odvisnostjo. 18.10.2017: v PBI: predavanje z
naslovom: Sistemska psihoterapija - pomoč odvisni družini za učitelje pedagoške
fakultete UP ob strokovni ekskurziji v PBI. 17.11.2017: Strokovno srečanje terapevtov, ki
delujejo v različnih terapevtskih skupinah na področju odvisnosti od alkohola v PB Idrija:
predavanje z naslovom Družina z odvisnostjo - sistemski pogled ter moderiranje okrogle
mize z naslovom: Povezovanje med programi zdravljenja odvisnosti in rehabilitacije.
21.11.2017: Okrogla miza »Skupaj zmoremo več« v organizaciji Zveze KZA Slovenije v
Novi Gorici: predavanje z naslovom: Ali zdravljenje odvisnosti v družini lahko deluje kot
preventivni program?

Delovna terapija
M. Kavčič, dipl. del. ter.: Predstavitev delovne terapije in ogled prostorov aktivacijske
terapije učencem OŠ Črni Vrh, dijakom sr. zdravstvene šole Izola, dijakom sr. zdravstvene
šole Nova Gorica, dijakom gimnazije Idrija, dijakom gimnazije Sežana, skupini zaposlenih
iz VDC Ajdovščina študentom zdr. nege in mentalnega zdravja Izola in Nova Gorica,
skupini študentov mednarodne izmenjave iz Češke, Poljske, Italije in Slovenije predavanje
za paciente ob svetovnem dnevu delovne terapije – Ali poznam delovno terapijo.

•

•

Socialna služba
Mag. A. Grudnik Seljak, dipl. soc. del.: Predavanje na Centru za socilano delo Nova
Gorica (Mladi starši med odvisnostjo, duševnim zdravjem in obveznostmi starševstva),
Nova Gorica
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•

Psihološka služba
Dr. Š. Hvalec, spec. klini. psih.: Predavanje in delavnica na strokovnem izobraževanju
Kako biti bolj profesionalni v odnosu s težavnimi bolniki v procesu zdravstvene oskrbe,
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 19.1.2017,
predavanje in delavnica Specifična znanja iz VKT, Izobraževanje za zdravstvene delavce,
DVKT Slovenije, 30.03.2017. 20.6.2017 – predavanje Osnovna znanja VKT, NIJZ,
20.6.2017, predavanje Krepimo zdrave odnose, strokovnem izobraževanju Ohranjajmo
zdravje in krepimo telo, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana, 19.09.2017, predavanje Čustva na delovnem mestu – da ali ne, strokovno
izobraževanje Komunikacija v zdravstvu, PB Idrija, Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 12.10.2017. Predavanje Depresija pri starejših s kliničnopsihološkega vidika, strokovno izpopolnjevanje V znanju je moč, Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 09.11.2017, predavanje Izzivi krizne /
stresne situacije, OŠ Solkan, 19.12.2017.

•

Dr. R. Podkrajšek, spec. klin. psih.: Predavanje Klinično-psihološko ocenjevanje pri
motnjah odvisnosti od PAS, Klinično-psihološko ocenjevanje, 27.11. - 01.12.2017.

•

Mag. N. Podobnik, spec. klin. psih.: Predavanje Uporaba čuječnosti pri delu z odvisnimi
od alkohola, Srečanje primorskih KZA in PBI.

•

Bolnišnična lekarna
C. Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm.: Magistralna priprava zdravil (2-krat), ZD
Idrija – Srečanje skupine za kakovostno predpisovanje zdravil (09.02.2017) in PBI –
lekarna (09.02.2017). Uporaba zdravil pri starejših (2-krat), PBI (19.09.2017) in DSO
Logatec (03.10.2017). Priprava zdravilnih čajev (2-krat), PBI (obakrat 17.10.2017).
Antibiotiki, ZD Idrija – Srečanje skupine za kakovostno predpisovanje zdravil
(22.11.2017).
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8 FUNKCIJE V STROKOVNIH ZDRUŽENJIH IN STROKOVNE AKTIVNOSTI IZVEN
BOLNIŠNICE
Dr. B. Križaj, spec. med. biokem.: Slovensko združenje za klinično kemijo in
laboratorijsko medicino (SZKKLM), Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS),
imenovana v komisije za preglede laboratorijev v postopku ocenjevanja izpolnjevanja
pogojev za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine po sklepu MZ; članica
KOMISIJE ZA STROKOVNE NADZORE ZLMS in imenovana v komisije za strokovne nadzore
v okviru javnih pooblastil MZ pri izvajalcih laboratorijske medicine in pri naročenih
pregledih laboratorijev s svetovanjem; članica ČASTNEGA RAZSODIŠČA ZLMS.
M. Kavčič, dipl. del ter.: je članica Strokovnega kolegija psihiatrične sekcije del.
terapevtov Slovenije
C. Bačar Bole, mag. farm, spec. klin. farm.: je članica Izdajateljskega sveta SFD; članica
Komisije za bolnišnično farmacevtska vprašanja pri SFD; 2015, članica Slovenske skupine
za spremljanje bolnišnične porabe protimikrobnih zdravil v Sloveniji, članica skupine za
kakovostno predpisovanje zdravil pri ZZZS.
Dr. R. Podkrajšek, spec. klin. psih.: Član UO Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, vodja
Odbora za izobraževanja Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, član programske
delovne skupine za rehabilitacijske programe za vožnjo pod vplivom alkohola pri Javni
agenciji za varnost v prometu, nosilec in izvajalec predmeta »Klinična psihologija« na
Inštitutu Knoll – za glasbeno terapijo in supervizijo, član strokovnega sveta Zveze klubov
zdravljenih alkoholikov Slovenije
Dr. Š. Hvalec, spec. klin. psih.: Strokovni vodja Društva za vedenjsko in kognitivno
terapijo Slovenije in mednarodna predstavnica DVKT pri EABCT, recenzentka pri reviji
Obzornik zdravstvene nege.
J. Milič, dr. med., spec. psih: Supervizor za skupino svetovalcev telefonske krizne linije na
Psihiatrični kliniki Ljubljana »Klic v duševni stiski«. Strokovni sodelavec Univerze
Primorske (Famnit) - študij Biopsihologije pri predmetu Duševno zdravje, duševne
motnje. Član upravnega odbora Slovenskega združenja za preprečevanje samomora.
Glavni mentor za specializacijo iz psihiatrije pri Zdravniški zbornici Slovenije. Sodelovanje
pri »Zdravniški liniji Revije Viva«. Član izobraževalnega tima »SOPA - skupaj za odgovoren
odnos do pitja alkohola« v organizaciji NIJZ pri izobraževanju strokovnjakov za
Motivacijski intervju.
Dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih. je član Razširjenega republiškega strokovnega
kolegija za psihiatrijo, docent na Primorski Univerzi (področje psihiatrije), predavatelj iz
predmeta Mentalno zdravje na Fakulteti za vede o zdravju Izola, predavatelj predmeta
Duševno zdravje in duševne motnje na študiju Biopsihologije (FAMNIT) ter na Pedagoški
fakulteti – smer socialna pedagogika.
Mitrovič E. , dr. med., spec. psih. je članica invalidske komisije I. st. v Novi Gorici.
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10 SKLEP
a. Bolnišnični program v Psihiatrični bolnišnici Idrija obsega zdravljenje v hospitalni in
dnevni obliki programa in sicer na šestih specializiranih psihiatričnih oddelkih: ženskem in
moškem intenzivnem psihiatričnem oddelku, psihoterapevtskem oddelku, oddelku za
zdravljenje odvisnosti od alkohola, gerontopsihiatričnem oddelku ter splošnem
psihiatričnem oddelku.
V letu 2017 je bilo iz bolnišničnega zdravljenja bilo odpuščenih 1.593 pacientov, od tega
1.510 pacientov v programu ZZZS, kar je predstavljalo 100 % načrtovanega bolnišničnega
programa (1.515 oseb). V bolnišnici so se zdravili tudi pacienti, napoteni iz Centra za
tujce v Postojni, plačnik omenjenih storitev je bilo Ministrstvo za zdravje. V kolikor je bila
potrebna dodatna obravnava zaradi somatske obolevnosti, so bili pacienti premeščeni v
regionalne bolnišnice ter UKC Ljubljana.
Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov v akutnem bolnišničnem zdravljenju je bila
32.8 dneva. V letu 2017 so bili 504 pacienti prvič sprejeti v hospitalno zdravljenje, ostali
pa so bili sprejeti zaradi ponovnega poslabšanja duševne motnje. V poročilu so
predstavljeni natančni podatki o številu sprejemov pacientov glede na posamezno
diagnostično skupino ter povprečno ležalno dobo.
V dnevnem programu bolnišničnega zdravljenja je bilo obravnavanih in odpuščenih 109
oseb, program pa je bil realiziran 99 %.
b. Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja obliko bolnišničnega zdravljenja po končani
akutni bolnišnični obravnavi, ko iz zdravstvenih ali socialnih razlogov ni možen odpust
zavarovane osebe v domače okolje oz. oseba potrebuje stalno nego, pomoč in nadzor. V
letu 2017 je v neakutno zdravljenje bilo vključenih 49 oseb (leta 2016 60, leta 2015 42,
leta 2014 43, leta 2013 41 oseb, 2012 44 oseb, leta 2011 34 oseb). Skupaj je bilo
realiziranih 3.476 oskrbnih dni, vključujoč število pacientov, ki so pričele ob koncu leta
2016 ter bile zaključene v letu 2017. Skupno je bilo tako doseženih 137 % načrtovanih
aktivnosti za ZZZS. Povprečna ležalna doba v neakutni obravnavi je bila 60.9 dneva.
V zadnjih dveh letih smo se soočali ponovno z večjimi težavami pri možnostih
nameščanja v domsko varstvo, zaradi pomanjkanja kapacitet v socialnih ustanovah.
Intenzivirali smo vključevanje svojcev in pristojnih služb na terenu, vključno s Centrom za
socialno delo. Intenzivnejše je tudi spremljanje pacientov v akutni fazi zdravljenja,
pripravi pacienta na odpust iz bolnišnice ter spremljanje ukrepov za skrajševanje čakalne
dobe pacienta za sprejem v domsko oskrbo ali sprejem v specialne socialne ustanove. Na
nesprejemljivo dolžino čakalnih dob za sprejem v socialne ustanove, je potrebno
seznaniti tudi Varuha človekovih pravic ter Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Omenjena skupina oseb z duševno motnjo namreč ni sposobna samostojnega
bivanja, niti ob intenzivnih oblikah pomoči na domu.
c. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima vsebinsko razvejano obliko ambulantnega psihiatričnega
zdravljenja in sicer v bolnišnici PB Idrija ter tudi nekaterih centrih regije, ki jih bolnišnica
pokriva (Logatec, Postojna, Tolmin, Koper, Izola). V ambulantnem psihiatričnem
zdravljenju delujejo splošne psihiatrične ambulante, psihiatrična ambulanta v okviru
dežurne službe, gerontopsihiatrična ambulanta, ambulanta za psihične motnje ob
epilepsiji, ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo, alkohološka ambulantna
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dejavnost ter niz ponudbe psihoterapevtskih oblik zdravljenja v okviru ambulantnih
storitev (skupinska dinamska in analitska psihoterapevtska obravnava, psihodrama,
vedenjsko kognitivne oblike psihoterapije, sistemska družinska psihoterapija). V okviru
ambulantnih storitev so vključene tudi storitve kliničnih psihologov. V letu 2017 je bilo
skupno opravljenih 13.541 ambulantnih obiskov, kar predstavlja 5 % presežek programa
za leto 2017. V skladu s splošnim dogovorom smo dosegli 100 % načrtovano aktivnost za
ZZZS in sicer 201.751 točk.
d. Pod okriljem Psihiatrične bolnišnice Idrija je organizirana ter deluje tim za psihiatrično
zdravljenje v skupnosti, ki izvaja program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, program
nadzorovane obravnave ter program pregledov psihiatra na domu in sicer v okviru regije,
ki jo pokriva bolnišnica. V programu skupnostnega psihiatričnega zdravljenja (PZS) smo v
letu 2017 vodili 179 pacientov, zaključili in obračunali pa 132 pacientov ter v okviru
realizacije programa za ZZZS dosegli 100 % načrtovan plan. V nadzorovano obravnavo sta
bila sprejeta v letu 2017 dva pacienta ter obravnavana v skladu z doktrinarnimi načeli. V
programu obiska psihiatra na domu je ekipa PZS obravnavala 129 pacientov. Program
psihiatričnega zdravljenja v skupnosti kvalitetno dopolnjuje program hospitalne
obravnave pacientov ter dispanzersko ambulantni program, vključujoč bolnike, ki imajo
težji potek bolezni, pogosto hospitalizacijo ter komorbidne duševne motnje.
e. V poročilu so predstavljeni vsi obvezni kazalniki kakovosti, ki jih v skladu s splošnim
dogovorom pripravljajo bolnišnice. V prilogi poročila so kazalniki priloženi v celoti.
Spremljali smo število padcev bolnikov v bolnišnici, število zaradi pritiska nastalih razjed
ter kolonizacijo z MRSA.
V bolnišnici smo v okviru spremljanja kakovosti izvedli tudi nekatere neobvezne
kazalnike, s katerimi želimo pridobiti dodatne podatke in analize nekaterih relevantnih
kliničnih področij ter kakovosti obravnave. Velik pomen dajemo spremljanju neželenih
dogodkov v bolnišnici; kazalnik, ki so ga sicer v preteklih letih spremljali v zdravstveni
negi, smo razširili na področje celotne bolnišnice oz. vseh služb. Med pomembnejšimi
neobveznimi kazalniki je potrebno izpostaviti spremljanje deleža pacientov, pri katerih je
bil izveden posebni varovalni ukrep, kazalnik ki opredeljuje čas zdravljenja v neakutni
bolnišnici oz. čakanju na odpust, število nenačrtovanih ponovnih sprejemov bolnikov v
roku 7 dni po predhodnem odpustu, kazalnik zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični
bolnišnici Idrija, ter kazalniki stopnje zadovoljstva pacientov z zdravljenjem. Obravnavo
pacientov ter odzivanje na zdravljenje spremljajo tudi v okviru delovne terapije ter
psihiatričnega zdravljenja v skupnosti.
f. V skladu z nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu je Psihiatrična
bolnišnica Idrija nadaljevala s procesom zunanje - Mednarodne akreditacijske presoje.
14. novembra 2017 je potekala mednarodna akreditacijska presoja po standardu AACI, s
tem pa je bolnišnica zaključila že drugi triletni krog akreditacijskih presoj. Korektivni
ukrepi, ki jih je bolnišnica izpeljala po lanskoletni presoji, so bili s strani članov
presojevalne skupine pozitivno sprejeti. Med priložnostmi za izboljšanje vidijo proces
notranjega informiranja - boljši prenos informacij znotraj vodilnega osebja.

112

Strokovno poročilo 2017
g. Psihiatrična bolnišnica Idrija je v svojem 60 – letnem delovanju stalno skrbela za razvoj
bolnišničnih dejavnosti ter razvijanje diagnostičnih ter terapevtskih postopkov v okviru
specializiranih oddelkov, od vsega začetka delovanja bolnišnice pa je razvijala tudi
ekstrahospitalno dejavnost, tako ambulantno kot tudi v zadnjem desetletju skupnostno
psihiatrično oskrbo. Za kvaliteten razvoj omenjenih dejavnosti bi bilo potrebno nenehno
izboljševanje kadrovske strukture, tako zdravnikov, negovalnega osebja kot tudi ostalih
zdravstvenih in nezdravstvenih poklicev. Kako šibka je kadrovska struktura na področju
zaposlovanja psihiatrov ter negovalnega osebja, kažejo statistični podatki za evropske
države, kjer je število psihiatrov na populacijsko enoto v Sloveniji bistveno nižja od
Evropskega povprečja. Za potrebno širitev psihiatričnih služb in ambulant ter izboljšanje
kadrovske zasedbe v hospitalnem okolju, bo moralo Ministrstvo za zdravje ter ZZZS
prispevati nova finančna sredstva.
V letu 2017 smo zaposlili dva psihiatra ter vsaj deloma zapolnili pomanjkanje zdravnikov
na oddelkih ob vse večji obremenitvi v ambulantnem delu. Prav tako je še vedno visok
delež izpadov kadra v negovalni službi zaradi šibke pokritosti nekaterih oddelkov,
bolniških odsotnosti na račun invalidnosti ali starostne strukture. V letu 2017 je vodstvo
bolnišnice sprejelo odločitev o zaposlitvi internista ter izdalo razpis za prosto delovno
mesto. V prihodnje bo zaradi nadaljnjega strokovnega razvoja v bolnišnični dejavnosti
potrebno zaposliti tudi nekatere druge pomembne zdravstvene sodelavce: psihologi,
klinični farmacevt, laboratorijski delavci,...
h. V poročilu je posebno poglavje namenjeno predstavitvi izobraževanja ter udeležbe na
strokovnih seminarjih in kongresih, posebej aktivne udeležbe. Poročila posameznih služb,
zdravstvene nege ter predstojnika prikazuje realizacijo načrtovanih izobraževanj in
usposabljanj posameznih strokovnih profilov. Posebej je predstavljena aktivna udeležba
na seminarjih, kongresih, strokovnih službah, nevladnih organizacijah ali medijih.
Vključenost bolnišničnih strokovnjakov na strokovnem področju se odraža s prisotnostjo
v različnih strokovnih združenjih in strokovnih aktivnostih izven bolnišnice, ki so v
poročilu posebej izpostavljene. Posebej je za poudariti strokovno in znanstveno delo, ki
so nekateri zaposleni predstavili s svojimi članki v različnih strokovnih publikacijah.
i. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima naziv učne bolnišnice. Izvajajo se programi specializacije
za psihiatre, zdravnike družinske medicine ter klinične psihologe, pod vodstvom glavnih
in neposrednih mentorjev. Redno se izvajajo tudi pripravništva na področju zdravstvene
nege, socialne službe, delovne terapije in klinične farmacije. Na osnovi pridobitve naziva
učne baze bolnišnice se v bolnišnici izvaja klinično usposabljanje študentov tretjega
letnika dodiplomskega študija zdravstvene nege za področje Zdravstvena nega in
Mentalno zdravje. Bolnišnični strokovnjaki so vključeni tako v učiteljski kot asistentski
kader, ki pokriva predmet Duševno zdravje in duševne motnje ter Zdravstvena nega in
mentalno zdravje na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli. Klinične vaje za celotno bolnišnico
pomenijo velik organizacijski in intelektualni napor, vendar smo jih ob sodelovanju vseh
uspešno izvedli. Osebje PB Idrija je kot učiteljski oz. asistentski kader vključen tudi v
študijski program Biopsihologija na Primorski univerzi Koper in sicer za predmet
»Duševno zdravje in duševne motnje«.
Strokovni direktor bolnišnice
doc. dr. Marko Pišljar, dr. med.
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Priloge
Kazalniki kakovosti
Obvezni kazalniki
• Število vseh padcev v bolnišnici v letu 2017
• Število razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih bolnikov v letu 2017
• Kolonizacija z MRSA
Neobvezni kazalniki
• Delež pacientov v letu 2017, pri katerih je bil izveden PVU s pasovi v posteljo / fotelj
• Zadovoljstvo s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija
• Čakanje na odpust: Dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust
• Poročilo o nenačrtovanih ponovnih sprejemih bolnikov v roku sedmih dni po predhodnem odpustu
• Spremljanje in analiza neželenih dogodkov / varnostnih zapletov za leto 2017
• Kazalnik stopnje zadovoljstva

Pri izdelavi poročila so sodelovali:
Lidija Mrak, dipl. med. sestra, spec., glavna med. sestra bolnišnice
mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih., vodja ženskega psihiatričnega oddelka
Vanja Božič, dr. med., spec. psih., vodja moškega psihiatričnega oddelka
Janja Milič, dr. med., spec. psih., vodja oddelka za zdravljenje odvisnosti
Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih., vodja gerontopsihiatričnega oddelka
Patricija Logar, dr. med., spec. psih., vodja splošnega psihiatričnega oddelka
Danica Menard, dr. med., spec. psih., vodja izvenbolnišnične dejavnosti
Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih., vodja psihoterapevtskega oddelka
dr. Bojana Križaj, spec. med. biokemije, vodja medicinsko - kemičnega laboratorija
Mateja Kavčič, dipl. del. ter., vodja delovne terapije
Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm., vodja bolnišnične lekarne
dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., vodja psihološke službe
mag. Andreja Grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del., vodja socialne službe
Ines Bevk, vodja zdravstvene administracije
mag. Klavdija Širaj Mažgon, vodja Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti
Doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih., vodja EEG laboratorija
Alenka Tušar, univ. dipl. inf.
Majda Pirih, univ.dipl. ekon.,preiz. računovodja
Sodelavci pri izdelavi kazalnikov:
Bojan Krivec, univ. dipl. soc.
Branka Režun, spec. klin. psih.
Nataša Velikanje, dipl. med. ses.
Marjetka Kogoj, dipl. med. ses.
Andreja Gruden, dipl. med. ses.
Andreja Uršič, viš. med. ses., spec. SOBO
Nataša Hvala, viš. med. ses.
Andreja Kodela, dipl. med. ses.

Uredila: Natalija Taljat Tušar, strokovna sodelavka
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