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UVOD

V strokovnem poročilu prikazujemo splošne statistične podatke ter realizacijo programa v
letu 2016, gibanje sprejemov in odpustov in obravnav v akutni (hospitalni, dnevni), 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 2016, 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, nove klinične poti ter
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 2016.
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NEKATERI SPLOŠNI STATISTIČNI PODATKI IN REALIZACIJA STORITEV V
LETU 2016

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
2016 je bilo skupno v hospitalno in dnevnohospitalno oskrbo sprejetih 1.741 pacientov ter
odpuščenih 1.729 pacientov, od tega 1.612 hospitalnih in 117 pacientov v dnevnem
bolnišničnem zdravljenju.

ZASEDENOST: 80 %, (169) postelj) (izračunan je iz skupnega števila BOD) (159, 166, 168)
POVPREČNA LEŽALNA DOBA (akutna): 32.2 dni ……………………………………..............(32.5, 33)
SPREJEMI: (hospital in dnevni hospital): 1.741 pacientov …..................(1.706, 1.648, 1.675)
ODPUSTI (hospital in dnevni hospital): 1.729 pacientov……………………..(1.688, 1.677, 1.676)
ODPUSTI (dnevni hospital): 117 pacientov ……………………….……………………….(116, 112, 100)
PRVIH SPREJEMOV V LETU 2016: 605 pacientov (331 M, 274 Ž)………………..(608, 531, 547)
Opomba: Števila v oklepajih pomenijo realizacijo v letu 2015, 2014 in 2013
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Tabela 1: Podatki po regijah – realizacija programa za ZZZS
OBMOČNE ENOTE

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

Hospitalni
primeri
310
293
289
315
623
688
650
634
520
457
503
509
41
49
46
49
6
5
4
7
5
6
10
6
3
2
5
11
4
5
5
1
3
3
5
4
3
5
1.527
1.511
1.507
1.529
1.515
1.515
1.510
1.523
101
100
100
100

Hospital
dnevni
primeri
38
38
42
34
32
35
32
34
38
32
32
27
5
11
5
3
0

Neakutna
obravnava
(dni)
511
282
155
67
1.240
602
1.358
1.240
781
1.265
1.482
610
0
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Št. točk v
izvenbolnišnični
obravnavi
77.997
77.134
70.701
73.256
88.500
85.546
81.904
82.101
26.226
27.480
31.224
27.224
8.460
7.785
6.615
6.121
265
287
296
287
592
188
351
153
17
572
496
88
132
232
174
274
151
203
301
249
285
179
140

Število
ambulantnih
obiskov
5.374
5.366
5.098
3.984
5.156
5.061
4.801
2.633
1.637
1.679
1.892
1.140
565
525
473
310
19
23
22
21
31
14
18
10
1
35
21
5
9
7
13
10
12
14
18
13
14
7
2

2.532
2.149
3.031
1.917
2.132
2.132
2.132
2.132
119
101
142
90

202.625
199.605
192.202
189.753
202.172
199.605
192.395
199.135
100
99
100
95

12.818
12.624
12.358
11.983
12.859
12.624
11.958
8.576
100
100
103
94

0

1
0

0

1

0

2

0

1
1

66
0
14

0

117
116
112
100
110
110
110
94
106
105
102
106

0
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Slika 1: Število primerov v dnevni bolnišnici
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Slika 2: Število ambulantnih obiskov
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Slika 3: Število odpustov v bolnišnici (skupno hospitalni in dnevnohospitalni program)
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Komentar:
a. V letu 2016 je iz bolnišničnega zdravljenja bilo odpuščenih 1.612 pacientov, od tega
1.527 v programu ZZZS, kar je predstavljalo 101 % planiranega bolnišničnega programa. V
bolnišnico je bilo sprejetih tudi 16 pacientov iz Centra za tujce v Postojni (moških),
plačnik pa je bil 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. Od vseh sprejetih pacientov je bilo 608 pacientov prvič sprejetih v bolnišnično
zdravljenje (322 moških in 286 žensk). V dnevnobolnišničnem programu je bilo
odpuščenih 117 oseb, program pa je bil prekoračen za 6 %.
b. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima vsebinsko razvejano obliko ambulantnega psihiatričnega
zdravljenja. V okviru Psihiatričnega dispanzerja Idrija so bile organizirane splošne in
specialistične psihiatrične ambulante in ambulanta za klinično psihologijo. Psihiatrična
bolnišnica Idrija ima psihiatrično ambulanto v Logatcu, Postojni ter Izoli. Specializirane
ambulante kliničnega psihologa so dislocirane tudi v Zdravstvenem zavodu Celjenje v
Kopru, v ambulanti v Logatcu ter Postojni ter Pedopsihiatrični ambulanti Lee Šinkovec v
Idriji. V letu 2016 je bilo skupno obravnavanih 12.818 oseb. V skladu s splošnim
dogovorom, ki je opredelil povečane kvote ambulantnih dejavnosti, smo dosegli 100 %
načrtovane aktivnosti za ZZZS in sicer 202.625 točk.
c. Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov je bila v letu 2016, 32.2 dni, kar je
primerljivo z ležalno dobo v letu 2015. Ležalne dobe po posamezni bolezenski entiteti so
zapisane v naslednjem poglavju ter nakazujejo blag trend upadanja.
d. Neakutna bolnišnična obravnava je namenjena pacientom z duševno motnjo, ki so
zaključili akutni del zdravljenja, bolezensko stanje ter socialno okolje pa ni dovoljevalo
odpust domov, oz. je bilo potrebno urediti ustrezno obliko pomoči na domu. V letu 2016
je v neakutno zdravljenje bilo vključenih 42 oseb. Skupaj je bilo realiziranih 2.237
oskrbnih dni, kar predstavlja 119 % načrtovanega plana neakutne bolnišnične obravnave.
V neakutni obravnavi so prevladovali moški (33). Manjši delež je bilo žensk (9). Največji
delež (19 oseb) je čakalo na ureditev zdravstveno socialne oskrbe zaradi napredovale
demence oz. psihičnih in vedenjskih motenj ob napredovali demenci.
e. V letu 2016 smo v okviru programa skupnostnega psihiatričnega zdravljenja spremljali ter
terapevtsko obravnavali 178 pacientov (89 moških, 89 žensk), obravnavo pa zaključili pri
130 pacientih. V nadzorovano obravnavo so po sklepu sodišča bile vključene tri osebe,
ter so bile obravnavane v skladu z doktrino. Tim PZS je tudi nadaljeval z »Dobro prakso«
pregledov psihiatra na domu. Opravljenih je bilo 153 obiskov na domu in sicer pri 134
pacientih. Program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti tako 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 2016 in sicer za
stopnjo nujnosti »hitro in redno«. Čakalne dobe so v prvi polovici leta v primerjavi z istim
obdobjem v letu 2015 bile krajše, na sredi leta so se dvignile, vendarle nikakor ne
dosegajo max. dopustnih vrednosti. Število čakajočih v primerjavi z istim obdobjem v
lanskem letu je bilo sprva manjše, ob zaključku leta pa večje kot v letu 2015. Potrebno je
poudariti, da so vsi pacienti, ki pridejo v bolnišnico pod »nujno«, pregledani nemudoma.
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Tabela 2: Pričakovane čakalne dobe (redno in hitro) po mesecih za leto 2016
POROČILO
Am bulanta/Storitev

Realizirana
Realizirana
čakalna doba čakalna doba
hitro
redno

BPI Šifra Pravni status

Tip

55 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

53 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

0

54 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

NA DAN

ZA MESEC

31.1.2016

JANUAR Psihiatrična ambulanta
FEBRUAR Psihiatrična ambulanta
MAREC Psihiatrična ambulanta

0

55

1

70

0

0

0

0

53

0

67

0

0

0

0

54

0

56

0

0

28.2.2016
31.3.2016

LETO 2016

Pričakovana Pričakovana
Št.
Št.
Št. čakajočih, Št. čakajočih,
čakalna
čakalna
čakajočih čakajočih nad dopustno nad dopustno
doba hitro doba redno
hitro
redno
ČD hitro
ČD redno

Izvajalec

30.4.2016

APRIL

Psihiatrična ambulanta

0

56

0

53

0

0

0

56 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

31.5.2016

MAJ

Psihiatrična ambulanta

42

61

0

60

0

0

42

61 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

30.6.2016

JUNIJ

Psihiatrična ambulanta

42

76

0

60

0

0

42

76 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

31.7.2016

JULIJ

Psihiatrična ambulanta

0

82

0

63

0

0

0

82 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

31.8.2016 AVGUST

Psihiatrična ambulanta

49

93

0

58

0

0

49

93 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

30.9.2016 SEPTEMBER Psihiatrična ambulanta
Psihiatrična ambulanta
31.10.2016 OKTOBER

89

73

0

56

0

0

89

10715 Javni zavod

Ambulanta

104

77

1

68

0

0

104

73 Psihiatrična bolnišnica Idrija
77 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

30.11.2016 NOVEMBER Psihiatrična ambulanta
31.12.2016 DECEMBER Psihiatrična ambulanta

104
104

80
82

3
0

52
57

0
0

0
0

104
104

80 Psihiatrična bolnišnica Idrija
82 Psihiatrična bolnišnica Idrija

10715 Javni zavod

Ambulanta

10715 Javni zavod

Ambulanta
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PRIČAKOVANE ČAKALNE DOBE PO MESECIH- PRIMERJALNO
2015-2016
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Slika 4: Čakalne dobe po mesecih; primerjalno za obdobje 2015 – 2016

ŠTEVILO ČAKAJOČIH - REDNO - PRIMERJAVA 2015-2016
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Slika 5: Število čakajočih v čakalni skupini – pod »redno«, primerjalno za obdobje 2015 - 2016
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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
2015.

I. Organske, vključno simptomatske duševne motnje (F00 – F09)
Tabela 3: Hospitalna obravnava (F00 – F09)
M
starost
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2015

število
2
3
9
10
21
70
115
122

lež. doba
22
123
243
219
763
1775
3145
3102

Ž

SKUPAJ

število

lež. doba

3
2
5
20
104
134
147

70
57
168
669
2626
3590
4286

število
2
6
11
15
41
174
249
269

lež. doba
22
193
300
387
1432
4401
6735
7388

povprečje

27 dni
27,5 dni

Komentar:
V letu 2016 smo v bolnišnici obravnavali 249 oseb, ležalna doba je bila 27 dni. Zaradi
psihičnih in vedenjskih motenj ob demenci je bilo sprejetih 129 oseb, od tega 74 žensk
ter 55 moških. Povprečna ležalna doba je bila 26.5 dni. Zaradi delirantnega stanja v
starosti, ki ga ne povzroča alkohol ali druge psihoaktivne substance, je bilo zdravljenih
50 oseb, s povprečno ležalno dobo 24.5 dneva. Zaradi drugih duševnih motenj zaradi
možganske okvare, disfunkcij ter zaradi telesnih bolezni, pa 55 oseb od tega 29 moških
in 26 žensk.

II. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi (F10 – F19)
Tabela 4: Hospitalna obravnava (F10 – F19)
M
starost
število
lež. doba
število
11 - 20
2
17
21 - 30
24
455
6
31 - 40
59
1661
12
41 - 50
69
2169
31
51 - 60
76
3145
16
61 - 70
45
1537
5
71 - 100
10
289
2
skupaj
285
9273
72
2015
270
8849
64

Ž
lež. doba
131
307
735
791
131
78
2173
2169

število
2
30
71
100
92
50
12
357
334

SKUPAJ
lež. doba
17
586
1968
2904
3936
1668
367
11446
11018

povprečje

32 dni
33 dni
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Komentar:
V bolnišnici je bilo odpuščenih zaradi duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja
psihoaktivnih snovi, 357 oseb (285 moških in 72 žensk). Povprečna ležalna doba je bila
32 dni. Med pacienti so prevladovale duševne in vedenjske motnje zaradi uživanje
alkohola, pod omenjeno diagnozo je bilo odpuščenih 279 oseb, 219 moških in 60 žensk.
Postopoma se povišuje delež ženskega spola. Zaradi odvisnosti od sedativov ter
hipnotikov se je zdravilo 6 oseb. V bolnišnici se tudi sicer soočamo z vse večjim deležem
pacientov, ki zlorabljajo več drog ter so sprejeti zaradi duševnih in vedenjskih motenj v
povezavi s politoksikomanijo. Sprejetih je bilo 65 oseb, večji delež moških (58).
Povprečna ležalna doba je bila 11.6 dneva.

Tabela 5: Hospitalna obravnava (F10.0 – F10.9)
M
Ž
starost
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2015

število
7
33
53
74
42
10
219
199

lež. doba
290
1373
2005
3082
1454
289
8493
7672

število
6
8
26
14
5
1
60
45

Tabela 6: Dnevni hospital (F10.0 – F10.9)
M
leto
število
lež. doba
število
skupaj
27
456
4
2015
24
409
4

SKUPAJ

lež. doba
131
227
633
686
131
11
1819
1677

število
13
41
79
88
47
11
279
244

lež. doba
421
1600
2638
3768
1585
300
10312
9349

število
31
28

SKUPAJ
lež. doba
525
525

Ž
lež. doba
69
116

povprečje

neak. 1M/L3
neak. 1M/S3
neak. 1M/L3
36,9 dni
38,3 dni

povprečje
16,9 dni
18,7 dni

Komentar:
V letu 2016 se je zaradi duševnih in vedenjskih motenj ob uživanju alkohola zdravilo 279
oseb in sicer tako v programu zdravljenja odvisnosti, kot tudi samo zaradi vzpostavitve
abstinence ali spremljajočih psihičnih in vedenjskih motenj. V tem primeru so pacienti
bili v zdravljenju tudi na psihiatričnih sprejemnih oddelkih.
Med bolniki, ki so bili sprejeti zaradi sindroma odvisnosti od alkohola je bilo 32 oseb
sprejetih v dnevnobolnišnično obravnavo, prevladovali so moški (27), povprečna ležalna
doba je bila 18 dni.
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III. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje (F20 – F29)
Tabela 7: Hospitalna obravnava (F20 – F29)
M
starost
število
lež. doba
število
11 - 20
2
74
3
21 - 30
48
1707
25
31 - 40
87
3206
28
41 - 50
46
1554
33
51 - 60
48
1230
50
61 - 70
16
511
28
71 - 100
11
312
24
skupaj
258
8594
191
2015
226
8027
209

Tabela 8: Dnevni hospital (F20 – F29)
M
Leto
število
lež. doba
število
skupaj
8
222
17
2015

15

436

12

Ž
lež. doba
127
1235
1284
1202
1596
1328
844
7616
7742

število
5
73
115
79
98
44
35
449
435

Ž
lež. doba
513

število
25

254

27

SKUPAJ
lež. doba
201
2942
4490
2756
2826
1839
1156
16210
15769

SKUPAJ
lež. doba
735
690

povprečje

36,1 dan
36,2 dni

povprečje
29,4 dni
25,6 dni

Komentar:
V letu 2016 je bilo odpuščenih iz bolnišnice 449 oseb zaradi shizofrenije, shizotipske in
blodnjave motnje. V tokratnem obdobju je bila po spolu zastopanost pričakovano
porazdeljena med moškimi (258 oseb) in ženskami (191 oseb). Povprečna ležalna doba
je bila 36 dni ter je enaka ležalni dobi ob preteklem letu. Zaradi shizofrenije se je zdravilo
253 oseb (159 moških ter 94 žensk), povprečen čas zdravljenja pa je bil 33 dni, kar
predstavlja ponovno krajše obdobje v primerjavi s preteklimi leti. Zaradi trajne blodnjave
motnje se je zdravilo 26 oseb, zaradi akutne blodnjave motnje 79 oseb (42 moških in 37
žensk). Povprečna ležalna doba zdravljenja akutne blodnjave motnje je bila 36 dneva.
Leta 2015 30.7 dneva). Diagnozo shizoafektivna motnja smo postavili pri 66 osebah,
povprečen čas zdravljenja pa je bil 47 dni.
V letu 2016 se je 10 oseb z diagnozo shizofrenija zdravilo v dnevni bolnišnični obravnavi,
od tega 4 moški in 6 žensk. Povprečna ležalna doba je bila 27.7 dneva. 11 oseb se je
zdravilo zaradi akutne blodnjave motnje, s povprečno dobo hospitalizacije 31.5 dneva.
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Slika 6: Število oseb po spolu, ki so bile odpuščene v zadnjih desetih letih zaradi shizofrenije, shizotipske in
blodnjave motnje

IV. Razpoloženjske motnje (F30 – F39)
Tabela 9: Hospitalna obravnava (F30 – F39)
M
starost
število
lež. doba
število
11 - 20
1
53
21 - 30
8
300
10
31 - 40
12
328
9
41 - 50
17
862
37
51 - 60
38
1003
61
61 - 70
26
1007
35
71 - 100
25
984
57
skupaj
127
4537
209
2015
119
4231
196

Tabela 10: Dnevni hospital (F30 – F39)
M
Leto
število
lež. doba
število
skupaj
18
527
34
10
315
35
2015

Ž
lež. doba
369
190
1567
2308
1478
2570
8482
7654

število
1
18
21
54
99
61
82
336
315

Ž
lež. doba
1307
1435

število
52
45

SKUPAJ
lež. doba
53
669
518
2429
3311
2485
3554
13019
11885

SKUPAJ
lež. doba
1834
1750

povprečje

38,7 dni
37,7 dni

povprečje
35,3 dni
38,9 dni

Komentar:
V letu 2016 je zaključilo zdravljenje 336 oseb, zaradi motenj razpoloženja. Prevladovale
so bolnice in sicer 209, moških pa je bilo zaradi omenjene diagnoze odpuščenih 127.
Povprečna ležalna doba je bila nekoliko daljša, 28.7 dneva. Zaradi manične motnje so se
v bolnišnici zdravile 2 osebi, zaradi bipolarne motnje pa 58 oseb, od tega 22 moških in 36
žensk. Povprečna dolžina zdravljenja je bila 45.5 dneva. Zaradi prve epizode depresivne
motnje je bilo odpuščenih 90 pacientov, v spolno enakovrednem razmerju (moški 43,
ženske 47). Povprečna ležalna doba je bila 31.5 dneva. Pogostejši je bil sprejem na
zdravljenje zaradi ponavljajoče se depresivne motnje in sicer 186 oseb, od tega 60
moških in 126 žensk. Zdravljenje je povprečno trajalo 40 dni.
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Zaradi razpoloženjske motnje je bilo v dnevnobolnišničnem programu vključenih 52
oseb, povprečna ležalna doba je bila 36 dni. Zaradi bipolarne motnje so se v programu
zdravile tri osebe, zaradi prve depresivne epizode 7 oseb, zaradi ponavljajoče se
depresije pa 42 oseb.

V. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje (F40 – F49)
Tabela 11: Hospitalna obravnava (F40 – F48)
M
starost
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2015

število
8
11
9
10
8
4
10
60
53

lež. doba
243
139
99
174
78
85
196
1014
1358

število
2
5
2
10
8
6
10
43
45

Tabela 12: Dnevni hospital (F40 – F49)
M
Leto
število
lež. doba
število
skupaj
5
156
2
2015

8

256

2

Ž

SKUPAJ

lež. doba
8
165
24
133
137
203
236
906
852

število
10
16
11
20
16
10
20
103
98

Ž
lež. doba
94

število
7

116

10

lež. doba
251
304
123
307
215
288
432
1920
2210

SKUPAJ
lež. doba
250
372

povprečje

18,6 dni
22,5 dni

povprečje
35,7 dni
37 dni

Komentar:
V letu 2016 se je v bolnišnici skupno zdravilo 103 osebe (60 moških in 43 žensk), zaradi
nevrotskih, stresnih in somatoformnih motenj. Zdravljenje je povprečno trajalo 18.6
dneva. Med zdravljenci so prevladovale osebe, ki so bile sprejete zaradi kriznih
intervencij. Zaradi posttravmatske stresne motnje, prilagoditvene motnje in akutne
stresne reakcije, je bilo v bolnišničnem zdravljenju 53 oseb (36 moških in 17 žensk).
Povprečna doba zdravljenja je bila 12.3 dni. 36 oseb je bilo na zdravljenju zaradi
anksioznih motenj, 8 oseb pa zaradi obsesivno - kompulzivne motnje.
Zaradi nevrotske simptomatike se je v dnevnem bolnišničnem zdravljenju zdravilo 7
oseb, večinoma moških (5). Povprečna ležalna doba je bila 35.7 dneva.
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VI. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi (F60 – F69)
Tabela 13: Hospitalna obravnava (F60 –F69)
M
starost
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2015

Ž

SKUPAJ

število
8
7

lež. doba
239
122

število
5
2

lež. doba
106
50

število
13
9

lež. doba
345
172

5
5
2

120
116
55

27
34

652
856

7
4
3
1
22
19

172
188
78
22
616
394

12
9
5
1
49
53

292
304
133
22
1268
1250

povprečje

25,9 dni
23,6 dni

Komentar:
Podobno kot v preteklih letih se je v letu 2016 zaradi motenj osebnosti in vedenja v
odrasli dobi zdravilo 49 oseb (27 moških, 22 žensk), povprečna doba zdravljenja je bila
25.8 dneva. V omenjeno skupini so vključeni pacienti, ki so bili odpuščeni z diagnozo
motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi kot prva diagnoza, 185 oseb pa je imelo ob
odpustu eno izmed diagnoz osebnostne motnje in motnje vedenja v odrasli dobi kot
druga odpustna diagnoza (glej poročilo v nadaljevanju).

VII. Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) (F70 – F79)
Tabela 14: Hospitalna obravnava (F70 – F79)
M
Ž
starost
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2015

število

lež. doba

1
9
7
3

38
210
158
39

1
21
23

22
467
840

SKUPAJ

število
2

lež. doba
49

7
8
7
3
1
28
17

89
98
119
106
8
469
227

število
2
1
16
15
10
3
2
49
40

lež. doba
49
38
299
256
158
106
30
936
1067

povprečje
neakt. 1Ž/S2

neakt. 1M/L3
19,1 dan
26,7 dni

Komentar:
V bolnišnično zdravljenje je bilo sprejeto 49 oseb zaradi psihičnih in vedenjskih motenj
ob duševni manjrazvitosti, v letošnjem letu je bil večji delež žensk (28), 21 pa moških.
Povprečna ležalna doba je bila 19 dni.
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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
opredeljena demenca in sicer pri 29 osebah, redkejši so bili drugi vzroki, npr. blaga
kognitivna motnja (13), organska razpoloženjska motnja (25), organska blodnjava
motnja (13), delirij, nacepljen na demenco (12).
Med najpogostejšimi duševnimi motnjami, ki so bile opisane kot druga diagnoza, so bile
s področja duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja psihoaktivnih substanc. V 286
primerih je bila izpostavljena motnja s področja škodljivega uživanja alkohola ter
odvisnosti od alkohola, škodljivega uživanja pri 53 osebah, sindroma odvisnosti od
alkohola pri 89 osebah, odtegnitvene simptomatike zaradi alkohola pri 103 osebah,
alkoholnega delirija pri 9 osebah, psihotičnih motnjah zaradi alkohola pri 14 osebah. V
bolnišnici se soočamo tako kot sicer v populaciji s pogosto zlorabo kanabisa, kot druga
diagnoza pa je bila izpostavljena relativno redko (pri 40 osebah). Pogosto druga
diagnoza vključuje tudi duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja sedativov in
hipnotikov in sicer pri 78 osebah. Relativno redke so bile opisane posledice na račun
zlorabe kokaina (8 oseb). Pogosto se soočamo z uživalci številnih drog, pri 67 osebah je
šlo zaradi posledic škodljivega uživanja večih pri psihoaktivnih snovi.
Kot druga diagnoza se je pogosteje izpisala depresivna epizoda ali ponavljajoča se
depresivna motnja (37). Med nevrotsko skupino duševnih motenj je v ospredju kot
druga duševna motnja bila opisana mešana anksiozna in depresivna motnja (76) ter
prilagoditvena motnja (59).
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 z vse
pogostejšimi karakternimi motnjami v sodobni populaciji. Redko je bila opisana
paranoidna osebnostna motnja (1), shizoidna osebnostna motnja (1), disocialna
osebnostna motnja (13). Najpogostejša druga diagnoza s področja osebnostnih motenj
sta bili čustveno neuravnovešena osebnostna motenost (83), pogosto pa se uporablja
osebnostna motnja neopredeljena, oziroma druge specifične osebnostne motnje (89).
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3.1 POVZETEK
Tabela 15: Hospitalna obravnava
M
Ž

SKUPAJ

starost
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40

število

lež. doba

število

lež. doba

število

lež. doba

27
101
180

706
2.783
5.630

13
48
63

303
1.950
2.076

40
149
243

1.009
4.733
7.706

41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2015
2014
2013
2012

164
188
116
130
906
866
865
933
876

5.329
5.830
3.997
3.627
27.902
27.652
27.781
28.691
31.774

128
152
100
202
706
706
699
643
664

3.964
5.318
3.993
6.418
24.022
23.497
24.466
23.792
23.695

292
340
216
332
1.612
1.572
1.564
1.576
1.540

9.293
11.148
7.990
10.045
51.924
51.149
52.247
52.483
55.469

Tabela 16: Dnevni hospital
M

Ž

povprečje
neak.1Ž/S2
neak. 1M/S3
neak. 1Ž/S2, 3M/L3

umrl
1M/S3

neak. 2Ž/S2, 2M/S3, 3M/L3
neak. 1M/S3, 4M/L3
neak. 3M/L2, 5Ž/L2, 16M/L3
32,2 dni
32,5 dni
33,4 dni
33,3 dni
36,0 dni

SKUPAJ

starost
skupaj
2015

število
59
57

lež. doba
1.384
1.416

število
58
59

lež. doba
2.033
2.009

število
117
116

lež. doba
3.417
3.425

povprečje
29,2 dni
29,5 dni

2014

59

1.257

54

1.547

113

2.804

24,8 dni

Komentar:
V letu 2016 je v bolnišničnem programu skupno bilo odpuščenih 1.612 oseb. Bolnišnično
pomoč je iskalo večje število moških in sicer 906 ter 706 žensk. Povprečna ležalna doba
je bila krajša kot v letu 2015 in sicer 32.2 dneva. 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 2016 bilo odpuščenih 117 oseb.
Večinoma so bili obravnavani v terapevtskem programu na psihoterapevtskem oddelku
ter oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Povprečna ležalna doba je bila 29.5
dni ter je primerljiva s preteklim letom.
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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 Splošni psihiatrični oddelek – ženski 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 2016
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 2016 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 2016 (tabela 17) je
bilo na oddelek sprejetih 466 bolnic, 6 bolnic pa je bilo premeščenih še z drugih oddelkov
naše bolnišnice. Povprečno smo sprejeli 39 bolnic mesečno. Z oddelka je bilo odpuščenih
363 bolnic. Evidentiranih je bilo 97 premestitev na druge oddelke znotraj bolnišnice
(psihoterapevtski oddelek, gerontopsihiatrični oddelek in oddelek za zdravljenje
odvisnosti od alkohola) in 8 premestitev v druge bolnišnice. 2 bolnici sta bili vključeni v
dnevno obliko zdravljenja. Sprejemi bolnic so potekali tako na intenzivno (359) kot na
odprto enoto (105), 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. V letu 2016 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.
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Tabela 17: Število sprejemov, odpustov in premestitev na S2 oddelku v letu 2016
Sprejem
Premestitev
Premestitev Premestitev
Odpust
v
druge iz
drugih na
druge
oddelkov
bolnišnice
oddelke PBI
PBI
Januar
36
0
0
2
25
Februar
36
0
0
11
22
Marec
41
0
0
5
33
April
39
1
2
9
30
Maj
49
0
1
14
44
54
1
0
8
42
Junij
Julij
32
1
2
10
28
38
0
0
9
23
Avgust
September
37
2
0
9
26
Oktober
45
1
0
3
38
November
32
1
0
11
24
December
27
1
1
6
28
466
8
6
97
363
SKUPAJ

Dnevna
hospitalizacija

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

V letu 2016 so bili posebni varovalni ukrepi izvedeni pri 33 bolnicah, skupno število oviranj
pa je bilo 125. 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: Število oviranih pacientk in število oviranj po mesecih v letu 2016
Jan Feb Mar
Apr Maj
Jun Jul
Avg Sep Okt
Št.
3
3
4
8
6
3
3
4
1
1
pacientk
Št.
oviranj

3

5

45

15

11

5

29

5

2

1

Nov
3

Dec
0

skupno
33

4

0

125

c. Kadrovska zasedba: V letu 2016 so na ženskem splošnem psihiatričnem oddelku delali
trije zdravniki specialisti psihiatrije. Od januarja do septembra 2016 je bil na oddelku
prisoten tudi en zdravnik specializant psihiatrije, od oktobra do decembra 2016 pa en
sobni zdravnik. Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z leto prej 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 v letu 2016 razporejene 3 diplomirane medicinske
sestre. 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.
Število zaposlenih zdravstvenih tehnikov brez omejitev je bilo na bolniški oddelek sedem
mesecev v letu 2016 razporejenih 10, preostalih pet mesecev pa 9. Od januarja do
avgusta je bila na oddelek razporejena ena ZT s 6 - urnim delovnim časom. Od januarja
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do aprila in od septembra do decembra 2016 sta bili na oddelek razporejeni dve ZT s
splošnimi zdravstvenimi omejitvami, ostale mesece pa tri ZT. Delo so opravljale v
dvoizmenskem turnusu. Od junija do decembra je bila na oddelku ena ZT, ki je zaradi
starostnih omejitev opravljala delo v dvoizmenskem 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 tudi
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 aktivnosti: 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 z vse bolj kompleksnimi
komorbidnimi duševnimi motnjami, pri čemer je bila tudi starostna struktura zelo
raznolika. 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.
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 10
ocenjevanj motoričnih in procesnih spretnosti (AMPS). Od januarja do marca ter
novembra in decembra 2016 je bil organiziran popoldanski program delovno
terapevtskih aktivnosti, kar je predstavljalo dodatno možnost za vključevanje pacientk z
odprtega oddelka in pacientke, 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 enkrat tedensko potekale zdravstveno
vzgojne skupine.
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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 dvakrat mesečno 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 in
edukacijo zaposlenih.

f. Drugi dosežki in problemi na oddelku: V letu 2016 smo zabeležili porast števila
sprejemov na ženski psihiatrični S2 oddelek. Občasno smo v letu 2016 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, v dnevnih turnusih bi bilo potrebno
zagotoviti stalno prisotnost treh zdravstvenih tehnikov vse dni v tednu, tudi na ženskem
oddelku bi bilo smiselno v turnus razporediti enega moškega zdravstvenega tehnika.
Pokritost oddelka z zdravniki (3 specialisti in specializant psihiatrije ali sobni zdravnik) je
bila v letu 2016 nekako zadovoljiva. Pomanjkanje zdravnikov je prihajalo v večji meri do
izraza zlasti v obdobjih koriščenja letnih dopustov, ko sta oddelčne obveznosti pokrivala
zgolj dva zdravnika specialista ali zdravnik specialist psihiatrije in specializant psihiatrije
ali sobni zdravnik. Srečujemo se s sprejemi bolnic z vse bolj 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, ki
podaljšuje hospitalizacije. Za zagotavljanje ustrezne kvalitete in intenzivnosti dela na
oddelku bi bilo nujno zaposliti dodatnega zdravnika z namenom nadomeščanja daljših
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 splošnega oddelka S2, mag. Anita Trpin Katarić, dr.
med., spec. psihiatrije)
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4.1.2 Splošni psihiatrični oddelek – moški S3

a. Organizacija dela: Splošni moški psihiatrični oddelek S3 je sestavljen iz dveh podenot –
intenzivnega varovanega oddelka in odprtega oddelka. Enoti sta prostorsko in
terapevtsko povezani in medsebojno usklajeni. Na intenzivni enoti imamo nameščenih 22
postelj, po potrebi lahko namestimo dodatne zasilne postelje. Na odprtem oddelku je
nameščenih 20 postelj, in sicer v treh štiriposteljnih sobah, ostale so dvoposteljne. Na
intenzivnem oddelku sta dve štiriposteljni sobi, ena je triposteljna, pet sob je
dvoposteljnih, v eni pa imamo eno posteljo, ki je namenjena večinoma le manifestno
bolnim. ki zahtevajo 24 - urno varovanje in nadzor. Ob prostorski stiski sicer nameščanje
pacientov rešujemo s prerazporeditvijo pacientov na druge oddelke. V letu 2016 smo
imeli stalno hospitalizirana dva paciente, enega na intenzivni enoti, enega na odprti
enoti. Pacienta ne dosežeta tolikšnega izboljšanja stanja, da bi ju bilo moč odpustiti ali
namestiti v druge institucije.
Tako prostorsko kot tudi po organizaciji dela S3 oddelka v letu 2016 nismo spreminjali.
Na intenzivnem oddelku je oddelčno osebje prisotno stalno, na odprti enoti pa le v času
terapevtskih aktivnosti in ob rednih obdobnih nadzorih ter individualno dogovorjenem
spremljanju za posamezne paciente. Paciente sprejemamo tako na intenzivno kot na
odprto enoto glede na aktualno bolezensko simptomatiko ob sprejemu. Postopki ob
sprejemih, odpustih, postopki v sklopu diagnostike in terapevtski postopki potekajo po
vnaprej dogovorjenih strokovnih smernicah. Tudi aktivnosti v okviru delovne terapije so
strukturirane. Na oddelku težimo k medsebojno usklajenem delovanju oddelčnega tima,
se trudimo, da so vsi člani ustrezno informirani, educirani in da poskušamo upoštevati
tudi individualne zahteve pri obravnavi posameznih pacientov.

b. Kadrovska zasedba: V letu 2016 smo bile na oddelku zaposlene štiri zdravnice
psihiatrinje. Na oddelku sta bili v letu 2016 razporejeni dve dipl. med. sestri in dipl.
zdravstvenik ter 15 zdravstvenih tehnikov. En zdravstveni tehnik je zaradi zdravstvenih
omejitev razporejen na delovno mesto s skrajšanim delovnim časom na odprtem
oddelku. Kot problem še vedno ostaja nadomeščanje izpadov ob bolniških dopustih.
Zdravstveni tehniki so prisiljeni podaljševati delovni čas ali število delovnih dni, s čimer
pa prihaja do preobremenjenosti in posledične izgorelosti. Tako kot sem že opozarjala v
preteklih letih, je starostna struktura zaposlenih neugodna in je nujno planirati nove
zaposlitve. Na oddelku sta vedno razporejena tudi dva delovna terapevta, en na
intenzivni enoti, terapevtka na odprtem oddelku. Za potrebe diagnostike imamo klinično
psihologinjo, ki vodi tudi individualne obravnave pacientov. V delo na oddelku sta
vključeni tudi dve socialni delavki. Opažamo, da je socio-ekonomske problematike iz leta
v leto več.

c. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih pacientov V letu 2016 je bilo v druge
bolnišnice premeščenih 23 pacientov. En pacient je bil vključen v program dnevne
hospitalizacije.
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Na oddelku zaradi zaščite pacientov občasno še uporabimo posebne varovalne ukrepe v
skladu s kriteriji za izvedbo. V letu 2016 je bilo fizično omejevanih 45 pacientov. Skupno
število oviranj je bilo 64. En pacient je bil dvakrat oviran v fotelju.
Tabela 19: Sprejeti, odpuščeni in premeščeni pacienti
MESEC
SPREJEMI PREMESTITVE ODPUSTI
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
SKUPAJ

43
32
50
52
46
50
39
45
52
45
45
35
534

na S3
1
2
0
1
1
1
0
3
0
0
2
2
13

iz S3
11
6
5
10
7
6
7
12
7
10
4
8
93

26
31
45
45
39
43
38
27
50
38
39
33
454

d. Oblike terapevtskih dejavnosti: V letu 2016 novih dejavnosti nismo uvajali. Tako na
sprejemnem kot na odprtem oddelku potekajo dnevne vizite po sobah. Ob vizitah
sodelujejo vsi člani tima (psihiatrinja, zdravstveni tehnik, dipl. med. sestra, delovni
terapevt, soc. delavka), se pa glede na aktualna dogajanja sprotno prilagajamo. Težimo k
temu, da je oddelčni tim v celoti seznanjen s problematiko in postopki obravnave pri
posameznem pacientu, poskušamo pa obravnavo individualno prilagoditi. Enkrat
tedensko (sprejemni oddelek sreda, odprti oddelek torek) imamo na oddelku sestanek
terapevtske skupnosti.
Delo na sprejemnem oddelku je pretežno usmerjeno v diagnostiko in zdravljenje
manifestno bolnih. Obdobno se srečujemo tudi s somatskimi zapleti, ki zahtevajo
intenzivno obravnavo ter tudi izpeljavo somatske diagnostike. Sicer pa je bolezenska
simptomatika pri pacientih na sprejemnih oddelkih raznovrstna, večinoma spremljamo
komorbidne motnje, ki so diagnostično in terapevtsko zahtevne. Tudi starostna struktura
pacientov zahteva dodatne napore – zdravimo paciente od najstniških let do
starostnikov. Pogosto se srečujemo z eksistenčno ogroženostjo novosprejetih pacientov,
kar še dodatno otežuje zdravljenje oz. rehabilitacijske postopke. Terapevtske aktivnosti v
sklopu delovne terapije na sprejemnem oddelku planiramo za paciente sprotno,
individualno, glede na njihovo zdravstveno stanje. V individualnih obravnavah pacientov
psihiatrinje uporabljamo različne terapevtske pristope glede na indikacije oz. naravo
motnje.
Na sprejemnem oddelku se srečujemo tudi s postopki ob zdravljenju brez privolitve, ki
zahtevajo dodaten angažma osebja, zapletov v zvezi s postopki nismo ugotavljali, kaže pa
se potreba po dodatni edukaciji v zvezi s pravno-formalnimi postopki.
Na odprtem oddelku terapevtski postopki potekajo po strukturiranem urniku. Vizite po
sobah so naravnane individualno za posameznega pacienta, poskušamo pa paciente
aktivneje vključevati v dejavnosti delovne terapije. V okviru delovne terapije so potekale
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redne tedenske aktivnosti. Vsakodnevno poteka organizirana jutranja telesna vadba,
enkrat tedensko so organizirane družabne aktivnosti, pogovorna skupina, kognitivna
skupina ter kreativna skupina. Individualno se pacienti odločajo za vadbo v fitnesu, za
sodelovanje pri glasbenih urah in bralnih aktivnostih. Po dogovoru potekajo še dodatne
aktivnosti, usmerjene v rehabilitacijo pacientov na vseh življenjskih področjih.
Organizirana je bila tudi zdravstveno vzgojna skupina po vodstvom dipl. med. sestre.

e. Delo oddelčnega tima: Tako kot doslej smo tudi v letu 2016 težili k temu, da bi oddelčni
tim funkcioniral kot celota, da bi pri diagnostičnih in terapevtskih postopkih delovali
usklajeno in po strokovnih smernicah. Opažamo, da se zaradi specifične patologije pri
pacientih intenziteta dela stopnjuje in da je ob tem obdobno težko usklajevati vse
zahteve. Izvajali smo redno vsakodnevne sestanke oddelčnega tima po opravljenih
vizitah in se informirali o stanju pacientov, predvidenih diagnostičnih in terapevtskih
postopkih za posamezne paciente ter drugi problematiki, ki smo jo ob sestankih
ugotavljali. Obširnejši sestanki oddelčnega tima so potekali drugi in četrti torek v mesecu,
kadar je stanje na oddelku to dopuščalo.
Pri delu na S3 oddelku se vedno intenzivneje kaže problematika zagotavljanja varnosti
tako osebju kot pacientom ob agresivnih izbruhih nekaterih hospitaliziranih, ki smo jim
bili v letu 2016 večkrat priča. Menim, da bi bilo potrebno v sklopu bolnišnice zagotoviti
ustrezne varnostne mehanizme tako za zaposlene kot za hospitalizirane.
(Poročilo je posredovala Erika Mitrovič, dr. med., spec. psihiatrije)

4.1.3 Psihoterapevtski oddelek S4

a. Organizacija dela: SIV oddelek je psihoterapevtski oddelek odprtega, mešanega tipa
(moški in ženski). V oddelčno terapevtsko obravnavo so vključeni hospitalizirani pacienti
in pacienti iz programa dnevne hospitalizacije.
Dnevna hospitalizacija je oblika zdravljenja, namenjena pacientom, ki ne potrebujejo
celodnevne bolnišnične oskrbe, ambulantna obravnava pa je glede na resnost in naravo
motnje insuficientna. Služi tudi za preverjanje pacientovega že delno izboljšanega
psihičnega stanja v domačem okolju ter dopušča možnost postopnega prilagajanja na
zahteve v domačem okolju. Hkrati pa je za paciente tudi priložnost za utrjevanje
naučenih strategij in tehnik za obvladovanje emocionalnih in drugih konfliktnih situacij v
domačem okolju kot tudi nudi možnost sprotne predelave čustvenih stisk.
Pacienti so na oddelek sprejeti direktno ali premeščeni iz drugih oddelkov (predvsem iz
SII in SIII oddelka). Vodi se čakalna knjiga. O sprejemu na oddelek odloča odgovorna
oseba za vodenje čakalne knjige – vodja psihoterapevtskega oddelka oz. v primeru njene
odsotnosti oddelčna zdravnica. Pri triaži sprejemov se upošteva narava bolezenske
motnje (psihotična, nevrotska skupina), zasedenost posamezne skupine in ali je prosta
postelja moška ali ženska.
Delo s pacienti na oddelku je integrativno konceptirano in poteka na več nivojih. V
pretežni meri je naslonjeno na individualne in skupinske psihoterapevtske metode dela
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(analitsko usmerjena psihoterapija po Foulksu, kratka dinamska, vedenjsko kognitivna
psihoterapija,…) kar je odvisno od zastavljenih terapevtskih ciljev pri posameznem
pacientu in strokovne izobrazbe terapevtov. Omenjene psihoterapevtske oblike
zdravljenja so podprte z medikamentozno terapijo, aktivacijskimi dejavnostmi, učenjem
relaksacijskih tehnik, učenjem socialnih veščin,…
Glede na naravo psihičnega obolenja, osebnostno strukturiranost pacientov ter
sposobnosti psihologičnega razmišljanja, so pacienti razdeljeni v dve skupini, ki sta
deležni različne skupinske psihoterapevtske obravnave. Psihoterapevtska obravnava
pacientov v prvi skupini je manj zahtevna, večinoma prilagojena pacientom s psihotično
izkušnjo. Program za obravnavo pacientov v drugi skupini v kateri so večinoma nevrotske
motnje, reaktivna stanja in mejna stanja je zahtevnejši, intenzivnejša je tako skupinska
kot tudi individualna psihoterapevtska obravnava.
Shematska organizacija dela na oddelku je razvidna na panoju dnevnih aktivnosti, ki je
razobešen na vidnem mestu na oddelku, vsak pacient pa dobi tudi napisan program
aktivnosti, ki se razlikuje glede na predhodno razvrstitev pacientov.
V programu obravnave kriznih intervencij je poudarek na intenzivnejšem individualnem
psihoterapevtskem vodenju.
Aktivnosti so strukturirane po dnevih in urah. V sklopu terapevtskega programa so tudi
terapevtski vikend dopusti v domačem okolju s ciljem izpolnjevanja terapevtskih nalog.
V terapevtske dejavnosti je vključen celoten oddelčni tim. Oddelčni terapevtski tim se
sestaja redno. Organizirani so vsakodnevni krajši, polurni sestanki, ter razširjeni enourni
tedenski sestanki (običajno ob ponedeljkih). Cilj sestankov je izmenjava potrebnih
informacij o dnevnem funkcioniranju pacientov v različnih situacijah, seznanjanje ter
povratne informacije celotnega tima o pacientu in njegovi simptomatiki, kot tudi sestava
individualnega terapevtskega plana ter načrtovanje odpustov in sprejemov novih
pacientov.
Ob odpustu se paciente ob postavljenih indikacijah lahko vključi v nadaljnjo vodenje v
ambulantne psihoterapevtske skupine za odpuščene paciente.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih pacientov: V letu 2016 je bilo na oddelek
sprejetih 198 pacientov - 132 direktno in 66 premestitev iz drugih oddelkov (38 iz S2
oddelka in 28 iz S3 oddelka). V program dnevne hospitalizacije je bilo vključenih 71
pacientov. Odpuščenih je bilo 195 pacientov, 71 iz programa dnevne hospitalizacije.
Zabeležili smo 7 premestitev nazaj na S2 oz. S3 oddelek. Povprečna ležalna doba na
oddelku je bila 40.6 dni.

c. Kadrovska zasedba:
• Dve psihiatrinji, ki sva vključeni tudi v redno in dopolnilno ambulantno dejavnost, kar
pomeni najmanj 7 delovnih dni mesečno ambulantnega dela.
• Dve psihologinji sta vključeni v paru v skupinsko psihoterapijo dvakrat tedensko, v
individualno psihoterapevtsko obravnavo pacientov ter v sam proces diagnostike, kot
tudi v ambulantno dejavnost. Občasno nadomeščata tudi odsotnost psihologov na drugih
oddelkih (nujna izpeljava diagnostike).
• Dve DMS, ki se medsebojno nadomeščata. Ob nepredvidenih odsotnostih je
zagotovljeno tudi njuno nadomeščanje. DMS, ki je strokovni vodja oddelka je vključena
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•

•

•

tudi v ambulantno delo v sklopu psihiatričnega dispanzerja – dajanje depo terapije. Ob
njeni odsotnosti jo v ambulanti nadomešča DMS, določena s strani glavne medicinske
sestre. Določeno število depo terapije se aplicira tudi na oddelku (Zypadhera,…). Število
teh pacientov narašča in pomeni dodatno obremenitev oddelčnih DMS. DMS se
vključujeta v skupinski psihoterapevtski proces, vodita samostojno skupine s pacienti,
izvajata program Pot k dobremu počutju, skupaj z delovno terapevtko vodita skupino za
svojce. Druga DMS dela skrajšan delovni čas (7 ur). Obe sta vključeni kot koterapevtki
tudi v ambulantno skupino za odpuščene paciente ter v izvajanje delavnic
metakognitivnega treninga.
Vso aktivacijsko terapijo (za obe skupini, ki imata različno strukturirane programe), je do
meseca marca vodila ena delovna terapevtka. Boljša kontinuiteta vodenja pacientov
(glede na predhodno leto) je bila dosežena, ko se je s strani vodje delovne terapije
določilo terapevtko za primer nadomeščanja le - te v primerih bolniške odsotnosti oz.
koriščenja dopusta (od marca meseca). Ta se vključuje prav vsled zagotavljanja
kontinuitete terapevtskih odnosov dvakrat tedensko v sam program oddelčnih aktivnosti
in sicer ob ponedeljkih sodeluje pri timskem sestanku, v zadnjem obdobju pa tudi pri
aktivacijskih dejavnostih ter ob sredah v sklopu aktivnosti v delovni terapiji.
Delovna terapevtka na oddelku vodi enkrat tedensko sestanek terapevtske skupnosti
(sreda) ter sodeluje v vodenju skupine svojcev (petek – enkrat mesečno), nadzoruje, oz.
vodi relaksacijo v dopoldanskem času, v delovni terapiji izvaja aktivacijske dejavnosti.
Socialna delavka, ki je vključena tudi v delo tima na S3 oddelku sodeluje na razširjenih
sestankih tima – ob ponedeljkih ter kasnejši viziti. Na sestankih tima se dogovarjamo
glede urejanja določene za paciente pomembne problematike, ki jo pokriva socialna
služba. Vključena je tudi v skupinske aktivnosti. Enourne skupine potekajo vsako sredo in
petek. Tekom sredinih skupin so bili izvedeni tudi štirje ciklusi delavnic »Skupaj
premagamo depresijo«. Kontinuiteto v izvajanju skupinskih aktivnosti s socialno delavko,
ki potekajo ob petkih – trening socialnih veščin, interakcijske vaje, se zagotavlja z
občasnim vključevanjem še ene socialne delavke.
Štiri srednje med. sestre imajo vsakodnevno v popoldanskem času tematske skupine s
pacienti oziroma izvajajo aktivacijsko terapijo, vključujejo se tudi v vodenje relaksacijskih
vaj. V dopoldanskem času pa se vključujejo v proces skupinske psihoterapije ter skrbijo za
sterilizacijo materiala za potrebe celotne bolnišnice. Dve psihiatrinji, ki sva vključeni tudi
v redno in dopolnilno ambulantno dejavnost, kar pomeni najmanj 7 delovnih dni
mesečno. Ena psihiatrinja je bila konec leta zaradi bolniške odsotna daljše obdobje (2.5
meseca). Odsotnosti se ni nadomeščalo.
Dve psihologinji sta vključeni v paru v skupinsko psihoterapijo dvakrat tedensko, v
individualno psihoterapevtsko obravnavo pacientov ter v sam proces diagnostike, kot
tudi v ambulantno dejavnost. Občasno nadomeščata tudi odsotnost psihologov na drugih
oddelkih (nujna izpeljava diagnostike).

d. Oblike terapevtskih dejavnosti:
• hospitalne dejavnosti:
Na oddelku se izvaja individualna in skupinska psihoterapija, katere nosilki sta psihiatrinji
in psihologinji. Skupinsko psihoterapijo v skupini s prilagojeno skupinsko
psihoterapevtsko obravnavo (1. skupina) vodita psihiatrinji, skupinsko psihoterapijo z
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nevrotsko strukturirano populacijo pa psihologinji. Izvajajo se tudi suportivne in
edukacijske skupine s svojci – enkrat mesečno, ki jo vodita DMS ter delovna terapevtka.
Program učenja relaksacijskih tehnik (predvsem učenje progresivne mišične relaksacije)
vodi delovna terapevtka v dopoldanskem in srednje sestre v popoldanskem času. Bolniki
v skupini za nevrotske motnje izvajajo ta program dvakrat dnevno. Pacienti v skupini s
psihotično izkušnjo pa izvajajo relaksacijo enkrat dnevno vedno v navzočnosti personala.
Pacienti, ki so vključeni v program dnevne hospitalizacije so organizacijsko vodeni skupaj
s hospitaliziranimi pacienti po programu, ki je narejen individualno in prilagojen
posamezniku, njegovi bolezenski simptomatiki, kot tudi drugim zunanjim dejavnikom.
Pacienti, ki so vključeni v program obravnave kriznih intervencij so vključeni v skupinsko
psihoterapevtsko obravnavo (glede na osebnostno strukturo oz. indikacije) ter v
intenzivnejše individualno psihoterapevtsko vodenje.
V sklopu aktivacijske terapije – nosilki oz. koordinatorki sta delovni terapevtki, se izvajajo
gibalna, likovna, muziko in biblioterapija, kognitivne aktivnosti, načrtovanje aktivnosti
tekom terapevtskih vikendov, gospodinjske aktivnosti, rekreativno športne aktivnosti,
uporaba računalnika, družabne in kulturne aktivnosti…
V okviru sestankov terapevtske skupnosti (enkrat tedensko) so pacienti deležni tudi
treninga asertivnosti (pisanje dnevnika, poročanje o športnih in drugih aktivnostih,
predstavitve domačega kraja,…). Aktivno kot tudi pasivno sodelovanje na družabnem
večeru (1x tedensko) je namenjeno razvijanju in učenju socialnih tehnik in veščin.
Poudarek učenja socialnih tehnik in veščin je tudi v sklopu skupin s socialno delavko.
Mesečno je organizirana suportivna in edukacijska skupina za svojce psihotičnih
pacientov, ki jo vodi DMS in delovna terapevtka.
• ambulantnih dejavnosti
V lanskem letu se je organizirala nova ambulantna skupina za odpuščene paciente iz
psihoterapevtske skupine za paciente s psihotično izkušnjo. Imenovali smo jo
pripravljalna, začetna ambulantna skupina. Vodita jo DMS in psihologinja. Skupina se
srečuje od marca meseca na dva tedna in traja 45 minut. Te paciente se je vključilo tudi v
cikel delavnic metakognitivnega treninga (en cikel je 10 srečanj).
Redno poteka tudi ambulantna skupinska psihoterapevtska obravnava za psihotično
populacijo, ki jo vodita psihiatrinja in DMS. Skupina se srečuje na 14 dni in traja 45 minut
ter ambulantna skupinska psihoterapevtka obravnava za nevrotsko strukturirano
populacijo, ki poteka vsako prvo in tretjo sredo v mesecu, traja 90 minut, ter jo vodita
psihiatrinja in psihologinja. Obravnava v tej skupini je omejena na 8 - 10 srečanj.
Skupine so namenjene osebam, ki zaključujejo hospitalizacijo ob nezadostni oz. nestabilni
remisiji s ciljem pomoči pri obvladovanju stresogenih faktorjev v domačem okolju kot
tudi pomoči pri vnovičnem vklapljanju v domačo stresogeno situacijo. Lahko pa se vanjo
vključuje tudi osebe, ki se zdravijo sicer že ambulantno, a je indicirana intenzivnejša
psihoterapevtska obravnava.
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e. Delo oddelčnega tima: Na psihoterapevtskem oddelku je delo timsko, strukturirano.
Izmenjava informacij je stalna. Vsakodnevni polurni timski sestanki so namenjeni
predstavitvi posameznih pacientov, izmenjavi krajših pomembnejših informacij,
načrtovanju dela kot tudi razreševanju tekoče problematike. Enkrat tedensko so sestanki,
na katerih je prisoten celoten tim daljši, namenjeni poglobljenemu spoznavanju
pacientov ter načrtovanju terapevtskega dela, planiranju odpustov, planiranju sprejemov
pacientov, ki so vpisani v čakalno knjigo. Na njih se prediskutirajo terapevtski cilji za
posameznega pacienta, vrši se evalvacija, določi se datum odpusta. Vsak posameznik
tako lahko predstavi svoje videnje posameznega pacienta, s čemer je tudi dana možnost
širše obravnave pacienta, ki jo načrtuje in vodi psihiater. Natančnejši opis aktivnosti v
katere so vključeni posamezni člani oddelčnega tima je bil podan že v predhodnih točkah.
Za načrtovano psihoterapevtsko delo s pacienti je bistvenega pomena terapevtova
stalnost, vsled česar se terapevti stalno trudimo zagotoviti zadostno kontinuiteto,
stalnost vsled česar je potrebno planirane odsotnosti ustrezno načrtovati. Trudimo se, da
bi bil ob naših izostankih (koriščenje LD, ambulantno delo) terapevtski proces čim manj
moten. Prav tako pa je pomembno tudi zadostno število in stalnost kadra.

f. Pomanjkanje kadra: Na oddelku se že več let srečujemo s pomanjkljivo kadrovsko
zasedbo, ki so posledica daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov, saj se teh
izpadov ne nadomešča. Tako je tudi v lanskem letu bila v terapevtski program redno
vključena le ena delovna terapevtka. Z vodjo delovne terapije smo se dogovorili za
ustrezno nadomeščanje le - te ter zagotovili vsaj minimalno kontinuiteto.
Ponovno poudarjam, da je za izvajanje psihoterapevtskega programa potrebno
upoštevati strokovne normative, ki so znani. Delo na stalnem terapevtskem minimumu
se odraža tudi v intenzivnosti obravnave pacientov, za kar pa terapevti ne moremo biti
odgovorni.
(Poročilo je posredovala Danica Menard, dr. med., spec. psihiatrije)

4.1.4 Oddelek za zdravljenje odvisnosti L1

a. Organizacija dela na oddelku: Na oddelku za zdravljenje odvisnosti poteka strukturirani
program zdravljenja odvisnosti od alkohola. V okviru oddelčne dejavnosti poteka
hospitalni program, ekstrahospitalni program in dnevna bolnišnica. V ekstrahospitalnem
programu izvajamo ambulanto skupinsko obravnavo odvisnosti.
Oddelek ima 30 postelj (+ 2 rezervni) in je odprtega tipa ter mešan po spolu. Dve sobi sta
v funkciji sprejemnih sob (moška in ženska). V sprejemno sobo oddelka so sprejeti
pacienti, ki imajo izraženo simptomatiko odtegnitvenega sindroma zaradi postopka
vzpostavljanja abstinence od alkohola. V okviru oddelka za zdravljenje odvisnosti deluje
ambulanta za zdravljenje odvisnosti, kjer poteka diagnostični postopek ter edukacijsko
motivacijski postopek za vključitev v program zdravljenja. Hospitalni program zdravljenja
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poteka v obliki strukturiranega programa zdravljenja. Bolniki so najprej vključeni v
motivacijsko edukacijsko diagnostično skupino, nato pa v 3 intenzivne psihoterapevtske
skupine, kjer poteka program zdravljenja odvisnosti. V ekstrahospitalnem programu
delujeta dve ambulantni skupini ter skupina za obravnavo recidiva. Prvo leto po
zaključenem hospitalnem programu zdravljenja, so organizirane posthospitalne skupine
za kontrolne preglede odpuščenih bolnikov. V okviru ekstrahospitalne dejavnosti deluje
tudi psihodramska skupina parov z odvisnostjo od alkohola. Zdravljenje odvisnosti poteka
tudi v okviru dnevnega zdravljenja. V vse programe vključujemo svojce in bližnje osebe.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2016 je bilo v hospitalni
program oddelka za zdravljenje odvisnosti sprejetih 199 bolnikov, od tega 161 moških in
38 žensk. 54 bolnikov je bilo sprejetih po predhodni ambulantni obravnavi, 107 pa preko
sprejemne ambulante bolnišnice zaradi različnih urgentnih stanj v okviru sindroma
odvisnosti. Občasno so bolniki z SOA sprejeti na druge psihiatrične oddelke znotraj PBI in
nato kasneje premeščeni na oddelek za zdravljenje odvisnosti.
Iz ženskega psihiatričnega oddelka je bilo premeščenih 10 bolnic, iz moških psihiatričnih
oddelkov 27 bolnikov. Občasno so bolniki premeščeni iz drugih splošnih bolnišnic. V
okviru dnevnega zdravljenja odvisnosti od alkohola se je zdravilo 34 bolnikov.
V letu 2016 je bilo odpuščenih 194 bolnikov. Celoten program zdravljenja odvisnosti je
zaključilo 112 bolnikov. V obravnavi recidiva odvisnosti je sodelovalo 33 bolnikov. S
ciljem vzpostavitve abstinence od alkohola je bilo sprejetih 19 bolnikov. 8 bolnikov je bilo
premeščenih v drugo bolnišnico ali na psihiatrične oddelke znotraj PBI. 22 bolnikov je bilo
odpuščenih pred predvidenim zaključkom celotnega programa zdravljenja.

c. Kadrovska zasedba in morebitna problematika v zvezi z njo: Na oddelku je bilo tudi
letos ponovno največ sprememb v zdravniški službi. Na oddelku so bile zaposlene 3
psihiatrinje za potrebe hospitalnega in ekstrahospitalnega programa. Zaradi
porodniškega dopusta in dveh bolniških odsotnosti pa je bilo delo potrebno prilagajati.
Ena psihiatrinja je zaposlena za polovični delovni čas. V zdravniški službi je zaradi
kadrovskih potreb in nadomeščanja znotraj bolnišnice ter bolniških odsotnosti in
porodniškega dopusta bilo potrebno stalno vključevanje specializantov psihiatrije in
specialistov v delo. Na oddelku je opravilo program kroženja specializacije iz družinske
medicine 5 specializantov družinske medicine in 3 specializanti psihiatrije. V psihološki
službi je bila v delo na oddelku vključena ena specialistka klinične psihologije in en
diplomirani psiholog. V ambulantni skupini deluje še en specialist klinične psihologije, ki
je sicer zaposlen na psihiatričnem oddelku. Na oddelku sta zaposleni 2 diplomirani
medicinski sestri in 5 srednjih medicinskih sester. Diplomirani medicinski sestri opravljata
delo skupinskega terapevta ter strokovne dejavnosti v okviru zdravstvene nege. Srednje
medicinske sestre so vključene tudi v terapevtsko delo v program popoldanskih
dejavnosti in preko vikenda ter v edukacijskih in tematskih skupinah. Prišlo je do
kadrovskih sprememb glede prisotnosti srednjih medicinskih sester in do dveh zamenjav
znotraj oddelkov bolnišnice ter posledičnega uvajanja novih. Na oddelku sta 2 socialna
delavca, ki sta vključena v delo skupinskih terapevtov in v delo pri urejanju socialne
situacije. V timu je zaposlena delovna terapevtka, ki opravlja delo skupinskega terapevta
ter dejavnosti delovne terapije v hospitalnem programu. V timu oddelka je zaposlena
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pedagoginja, ki vodi edukacijski program ter opravlja delo skupinskega terapevta ter delo
v ambulanti za sistemsko družinsko terapijo. Terapevtske skupine na oddelku vodijo
koterapevtski pari, ki jih oblikujemo glede na profil njihovega strokovnega znanja in
razpoložljive kadrovske možnosti.

d. Oblike terapevtskih dejavnosti. Vključevanje drugih terapevtov v terapevtske
aktivnosti. Na oddelku poteka skupinska in individualna terapija. Pacienti so vključeni v
diagnostični postopek odvisnosti ter diferencialno diagnostični postopek komorbidnih
motenj. V program zdravljenja vključujemo družino ter bolnikom pomembne bližnje.
Strokovno smo povezani z rehabilitacijskimi programi, ki potekajo v različnih skupinah
pomoči (KZA,…). Sodelujemo tudi z drugimi sistemi pomoči (CSD, ZD,…). Pacienti so na
oddelek sprejeti preko ambulante za zdravljenje odvisnosti ali preko sprejemne
ambulante bolnišnice. V prvem delu poteka postopek vzpostavljanja abstinence, v
drugem delu pa so pacienti vključeni v psihoterapevtski program. Najprej paciente
vključimo v motivacijsko edukacijsko diagnostično skupino, nato pa v intenzivno
terapevtsko skupino. Hospitalni program zdravljenja odvisnosti traja približno 10 tednov
glede na predvidene terapevtske cilje. V drugem delu zdravljenja bolniki odhajajo v
domače okolje preko vikendov ali se vključijo v dnevno obliko zdravljenja. Hospitalni
program obravnave recidiva odvisnosti traja približno 5 do 6 tednov in se lahko nadaljuje
v obliki vključevanja v ambulantno skupino za obravnavo recidiva. Na oddelku potekajo
skupine 4 dni v tednu, razen MED skupine, ki poteka vsak dan. En dan v tednu potekajo
različne tematske, edukacijske in motivacijske skupine, kjer so vključeni vsi strokovni
delavci. Enkrat tedensko potekajo skupine skupaj s svojci. V okviru programa zdravljenja
poteka enkrat tedensko edukacijski program za paciente in svojce, kjer so v program
predavanj vključeni različni člani terapevtskega tima. Popoldanske aktivnosti potekajo z
vključevanjem medicinskih sester v delo terapevtske skupnosti. V programu zdravljenja
imamo organizirane terapevtske aktivnosti, ki jih vodijo člani tima glede na njihovo
strokovno znanje. Poteka delavnica Pot k dobremu počutju in Varna ter pravilna uporaba
zdravil ter delavnica za opuščanje kajenja. Izvajamo trening socialnih veščin, progresivno
mišično relaksacijo, glasbeno terapijo, gibalno terapijo ter ustvarjalne delavnice. Pacienti
v programu zdravljenja podpišejo terapevtski dogovor za osebe odvisne od alkohola, ki
so v zdravljenju. Imamo tudi terapevtski dogovor za svojce oseb odvisnih od alkohola, ki
so vključeni v terapevtski program. Pacienti so klinično psihološko pregledani v skupini ali
individualno. V okviru ambulantne dejavnosti potekajo skupine, ki jih vodijo terapevtski
pari različnih profilov. Potekata dve ambulantni skupini za zdravljenje odvisnosti od
alkohola, ambulantne skupine za obravnavo recidiva ter ambulantna psihodramska
skupina parov z odvisnostjo od alkohola.

e. Delo oddelčnega tima: Člani tima se sestajamo vsak dan zjutraj, razen srede, na kratkih
timskih sestankih. Cilj teh srečanj je potreba po pretoku informacij ter procesa
nadaljnjega konsolidiranja heterogenega tima v bolj povezano strokovno enoto. Vsebine
sestankov so strokovne konzultacije ter terapevtske strategije o aktualnih terapevtskih
situacijah in ob nepredvidenih spremembah pri posameznih pacientih. Enkrat tedensko
imamo na oddelku daljši timski sestanek. V prvem delu tega sestanka se ukvarjamo z
organizacijsko-kadrovskimi vsebinami. Drugi del je namenjen poglobljeni evalvaciji
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poteka programa zdravljenja pri vsakemu bolniku glede na terapevtske cilje
strukturiranega programa zdravljenja. Strokovni tim je heterogeno sestavljen in je
potrebno usklajevati različne poglede članov tima glede na njihovo profesionalno znanje
in osebno ter profesionalno izkušnjo. Na oddelku je bila celo leto organizirana
kontinuirana skupinska supervizija članov tima, ki jo je več let vodila supervizorka, ki je
prihajala iz okolja izven PBI. V naslednjem letu bo supervizorsko vlogo prevzel drug
supervizor. V letu 2016 smo na oddelku organizirali 2 strokovni srečanji. Maja 2016 je v
okviru oddelka za zdravljenje odvisnosti bilo organizirano Strokovno srečanje terapevtov,
ki delujejo v različnih terapevtskih skupinah na področju odvisnosti od alkohola ter
okrogla miza na temo Terapevtska srečanja včeraj, danes, jutri. V oktobru 2016 je bilo
organizirano strokovno srečanje Prepoznavanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola interdisciplinarni pogled, ki je bilo namenjeno specialistom različnih strok s področja
odvisnosti od alkohola. Izdali smo tudi publikacijo v obliki zbornika. Sodelovali smo tudi
na rednih letnih skupščinah KZA v različnih krajih regije. V novembru 2016 smo na
oddelku imeli tudi postopek notranje presoje PBI.

f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Na oddelku nadaljujemo proces
strukturiranja oddelka s kreiranjem strokovnih vsebin ter sodelovanja v timu.
Nadaljujemo tudi z vsebinskim kreiranjem hospitalnega in ambulantnega programa glede
na sodobne strokovne smernice ter obstoječo realno situacijo znotraj sistemov, v katere
smo vključeni. Opravljamo mentorstvo različnim poklicnim profilom strokovnjakov v
izobraževalnem programu. Načrtujemo začetek aktivnosti informacijskega svetovalnega
telefona glede možnosti pomoči za odvisne in njihove družine. Nadaljujemo s poskusnim
uvajanjem lestvice za spremljanje simptomatike v odtegnitvenih krizah. Načrtujemo
ustanovitev skupine za obvladovanje anksioznosti ter skupine za preventivo recidiva.
.
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Janja Milič, dr. med., spec. psihiatrije)

4.1.5 Gerontopsihiatrični oddelek L2

a. Organizacija dela: Na gerontopsihiatričnem oddelku je v letu 2016 ostala organizacija
dela nespremenjena in prav tako tudi prostorska ureditev. Oddelek razpolaga s 34
posteljami. Razdeljen je na dve podenoti, in sicer na varovano enoto s 17 posteljami ter
odprto enoto 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 glede na aktualno klinično simptomatiko, zmožnost
samostojne pokretnosti in splošno somatsko stanje. Tekom celega leta je bilo aktualno
pomanjkanje posteljnih kapacitet, zlasti na varovani enoti, zato so bili moški bolniki z
demenco povečini sprejeti v obravnavo na splošni psihiatrični oddelek L3. Na varovani
enoti je osebje stalno prisotno, na odprti enoti pa le v času terapevtskih in aktivacijskih
aktivnosti, ob rednih obdobnih nadzorih, razdeljevanju zdravil in individualno
dogovorjenih spremljanjih za posamezne paciente. Potrebe pacientov po pomoči
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negovalnega osebja pri najosnovnejših življenjskih aktivnostih so se tekom leta
spreminjale, so pa v povprečju višje, kot so bile v preteklosti. Obdobno je bil tudi na
odprti enoti večji delež gibalno oviranih pacientov, s tem pa se je podobno izkazovala
večja potreba po pomoči negovalnega osebja in prostorska stiska v času obrokov v
jedilnici na varovani enoti. Organizacija dela na oddelku temelji na stalni izmenjavi
informacij o pacientih in njihovem stanju med vsemi člani osebja. V zdravniški službi smo
se soočali s povečanimi obremenitvami na račun porasta sprejemov starejših pacientov
in spremljajoče somatske problematike. Nemalokrat je namreč ocena somatskega stanja
starejšega pacienta pred napotitvijo v našo ustanovo pomanjkljiva, temu ustrezno pa se
pri nas kasneje razkriva potreba po npr. prioritetnem internističnem ali infektološkem
zdravljenju ali pa po izpeljavi širše diferencialno diagnostične obravnave.
Za zagotavljanje odpustov z oddelka je bilo potrebno preverjanje socialnega statusa
pacientov že v samem začetku obravnave in v nadaljevanju intenzivno iskanje ustreznih
rešitev.

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov ter uporaba posebnih varovalnih
ukrepov: V letu 2016 smo direktno na oddelek sprejeli 242 pacientov. Iz drugih oddelkov
je bilo premeščenih 45 pacientov. Odpustili smo 243 pacientov, od tega 138 v domače
okolje ter 95 v DSO. 12 pacientov je bilo premeščenih na drug oddelek naše bolnišnice.
39 pacientov smo za nadaljevanje zdravljenja premeščali v somatske bolnišnice. Smrti
pacientov nismo zabeležili.
Tekom celega leta smo se posluževali uporabe posebnih varovalnih ukrepov (PVU) pri
pacientih, ki so bili prepoznani kot rizični za padec iz različnih razlogov, pri izraziteje
nemirnih in agitiranih pacientih ter pri pacientih, pri katerih so se izvajale določene
medicinsko tehnične intervencije, na primer parenteralna aplikacija infuzijskih tekočin ali
zdravil. Večji del posebnih varovalnih ukrepov se je izvedlo v fotelju s širokim perinealnim
pasom preko dneva, pogostokrat v večernem času, občasno pa tudi v zgodnjih jutranjih
urah. Bistveno redkeje se je izvedel PVU v posteljo tekom noči. V okviru izvajanja PVU
smo redno izpolnjevali predpisano dokumentacijo. Uporabo PVU smo se trudili omejevati
ali vsaj začasno ukinjati z zagotavljanjem stalne prisotnosti enega člana terapevtskega
tima, ki je vršil nadzor nad pacienti v skupnem prostoru, v kolikor je dinamika in narava
dela na oddelku to dopuščala. V letu 2016 je bilo v posteljo preko noči omejevanih 13
pacientov, v fotelj pa preko dneva 83 pacientov

c. Kadrovska zasedba: Na oddelku sta do konec meseca julija delovala ena zdravnica
specialistka in en specializant psihiatrije. Odsotnosti zdravnice specialistke je nadomeščal
zdravnik specialist. S prvim julijem se je začel v delo uvajati sobni zdravnik. Avgusta in
septembra meseca sta na oddelku delovala zdravnik specialist in sobni zdravnik. Od
oktobra meseca dalje delujeta na oddelku dve zdravnici specialistki. Obe sta vključeni v
opravljanje dežurne službe. Stalno razporejena zdravnica specialistka je dvakrat mesečno
opravljala ambulantno delo.
Skozi vse leto je bila na oddelku zagotovljena prisotnost vsaj ene DMS, sicer pa so bile
poleg odgovorne diplomirane medicinske sestre oddelka na delo razporejene še štiri
DMS. Ena od njih je do meseca aprila opravljala dela in naloge zdravstvenega tehnika z
zdravstvenimi omejitvami z 8- urnim delovnikom. Ena izmed razpisanih DMS je opravljala
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dela in naloge diplomirane medicinske sestre s skrajšanim delovnim časom na 6 ur,
nadomeščala odsotnost oddelčne DMS, občasno je bila razporejena v dežurno službo ali
pa v neposredno nadomeščanje odsotnosti zdravstvenih tehnikov. Z oktobrom mesecem
je bila razporejena na drug oddelek naše bolnišnice. Ostali dve DMS sta pretežno
opravljali dela in naloge v dežurni službi bolnišnice ali pa sta bili vključeni v neposredno
nadomeščanje odsotnosti zdravstvenih tehnikov ali oddelčne DMS.
Zaposleni v zdravstveni negi so bili razporejeni v tri delovne izmene. V dopoldanski
izmeni so bile razporejene tri zdravstvene tehnice, do meseca aprila večkrat tudi po štiri
(delavka z zdravstvenimi omejitvami). V popoldanski izmeni so bile razporejene tri
zdravstvene tehnice, večkrat tudi po štiri do meseca aprila (delavka z zdravstvenimi
omejitvami). V nočni izmeni sta bili razporejeni dve zdravstveni tehnici. Na oddelku je
bilo razporejenih pretežno 14 zdravstvenih tehnikov oziroma tehnic. Od meseca marca
dalje je bila ena zdravstvena tehnica razporejena v dopoldansko in popoldansko izmeno
na 6 ur zaradi koriščenja pravic iz socialnega varstva. Na njeno soglasje je bila preko
vikendov in praznikov razporejena na delo za polni delovni čas. Od meseca marca dalje je
bila na oddelek razporejena ena zdravstvena tehnica, ki ne opravlja nočnega dela. Kot v
preteklih letih se je tudi v letu 2016 pojavljal problem nadomeščanja izpadov ob bolniških
dopustih, pri čemer so bili prisotni zaposleni primorani podaljševati delovni čas ali število
delovnih dni, kar ima za posledico preobremenjenost in izgorevanje.
Do septembra meseca je bila na oddelku stalno prisotna ena delovna terapevtka, druga
delovna terapevtka pa dva dni na teden. Oktobra, novembra in decembra meseca sta na
oddelku delovali dve delovni terapevtki, razen v obdobju koriščenja dopusta ene izmed
njih.
V oddelčnem timu je delovala ena socialna delavka, ki pa je bila delno vključena še v delo
L3 oddelka.
Občasno smo za potrebe natančnejše diferencialno diagnostične obravnave koristili
storitve kliničnega psihologa.
V posameznih primerih obravnav pacientov je sodelovala klinična farmacevtka naše
bolnišnice.

d. Oblike terapevtskih dejavnosti: Na oddelku smo izvajali že utečene terapevtske
aktivnosti. Na varovani in odprti enoti so potekale vizite trikrat tedensko. Sodelovali so
vsi člani tima. Na varovani enoti so se vizite izvajale v skupini, glede na potrebe
posameznika tudi individualno ali pa v sobi ob postelji pacienta. Na odprti enoti so
potekale vizite po sobah, dva dneva v tednu pa sta bila namenjena individualnim
pogovorom z zdravnikom. Terapevtsko delo na varovani in odprti enoti je individualno
naravnano, usmerjeno v diagnostiko in terapijo pacientov z duševno motnjo v starosti,
zelo pogosto s spremljajočo akutno somatsko problematiko ali poslabšanjem kroničnih
somatskih bolezni. Spričo slednjega je ena od rednih aktivnosti triaža pacientov po
stopnji nujnosti in vsebini obravnave. V danem obsegu je v delo na oddelku redno
vključen internist, so pa dejanske potrebe bistveno večje. Pri delu s pacienti na
gerontopsihiatričnem oddelku smo pozorni, da se zagotavlja čim boljša informiranost
osebja z aktualno bolezensko problematiko pacientov in načrtom obravnave, izmenjava
informacij med člani osebja, dobro opazovanje pacientov, nadzor ter varnost. Na odprti
enoti se poskuša paciente intenzivneje vključevati v aktivnosti delovne terapije, ki se
izvajajo individualno ali skupinsko v dopoldanskem času. Med njimi lahko omenimo
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jutranjo telovadbo, gibalno terapijo, glasbeno uro, komunikacijsko skupino, kreativno
skupino, aktivnosti za izboljšanje kognitivnih sposobnosti, drobne terapevtske tehnike,
gospodinjske aktivnosti, sprehodi, družabne aktivnosti. Paciente z varovane enote se
prav tako vključuje v individualne ali skupinske aktivnosti delovne terapije, upoštevajoč
kognitivne in telesne zmogljivosti.
Enkrat tedensko se na odprti enoti vršijo sestanki terapevtske skupnosti. Obdobno se je
izvedla tudi terapija s psom z izbranimi pacienti po predpisanem protokolu.

e. Delo oddelčnih timov: Na oddelku smo imeli redne kratke sestanke oddelčnega tima po
opravljenih vizitah, ob petkih pa običajno daljše sestanke, ki so bili namenjeni
poglobljenemu spoznavanju nadaljnjega zdravljenja po odpustu iz bolnišnice. Srečanja
oddelčnega tima so bila namenjena tudi sprotni edukaciji osebja.

f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Skozi več let je eden vodilnih
problemov podhranjenost zdravniške službe. V zadnji četrtini leta je bila na oddelek za
stalno razporejena še druga zdravnica specialistka. Aktualen problem ostaja
nadomeščanje zdravnic v času koriščenja dopusta ali odsotnosti iz drugih razlogov. Obseg
in vsebina dela na oddelku zahtevata stalno prisotnost dveh zdravnikov, med drugim tudi
z vidika varne obravnave pacientov. Po vsebini dela se evidentira trend porasta somatske
problematike, zato bi bilo nujno potrebno zagotoviti več prisotnosti internista.
V službi zdravstvene nege se kaže problem pokrivanja nočnih izmen ali podaljševanja
delovnega časa v primerih bolniških dopustov zaradi deleža zaposlenih z zdravstvenimi
omejitvami, starosti in koriščenja pravic iz socialnega varstva. V okviru kadrovskega
primanjkljaja ostaja problematika neustrezne pokritosti odprtega oddelka v
popoldanskem času.
Kot je že iz poročila razvidno, na oddelku ne zmoremo zagotavljat dovolj posteljnih
kapacitet glede na potrebe, zato bo potrebno še naprej iskati sistemske rešitve v okviru
bolnišnice (strokovno in poslovno). Na tem mestu je pomembno izpostaviti tudi dejstvo,
da se soočamo z vse težjim odpuščanjem pacientov v ustrezno oskrbo in varstvo – deficit
domskih kapacitet in nezadosten angažma lokalnih skupnosti.
(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,
ki je razdeljena na intenzivno enoto z 22 posteljami in 11 posteljami na odprti enoti.
Obe enoti sta med seboj prostorsko povezani, medicinski, terapevtski in negovalni
postopki potekajo na obeh enotah enako.
Na oddelku se zdravi zelo heterogena skupina pacientov, od pacientov s kronificirano
obliko psihoze, dolgotrajno razpoloženjsko motnjo, pacienti s komorbidno motnjo,
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največkrat v kombinaciji z jemanjem psihoaktivnih substanc, medikamentov, alkohola,
pacienti z motnjami v duševnem razvoju ter pacienti z izraženim sindromom demence.
b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2016 je bilo na oddelek
sprejetih 177 pacientov, odpustili smo 185 pacientov. Na druge oddelke bolnišnice:
sprejemni moški oddelek, gerontopsihiatrični oddelek, smo premestili 10 pacientov.
Premestitev iz drugih bolnišničnih oddelkov je bilo 41. Dnevne oblike zdravljenja v
lanskem letu nismo imeli.

Tabela 20: Število sprejetih, odpuščenih, premeščenih pacientov
Sprejem
Premestitev Premestitev na
Odpust
iz drugih
druge oddelke
oddelkov
PBI
Januar
17
5
1
15
Februar
10
2
1
15
Marec
15
3
/
17
April
20
6
1
21
Maj
13
3
3
11
Junij
16
2
2
20
Julij
18
3
/
7
Avgust
11
5
/
12
September
13
5
/
23
Oktober
19
3
1
14
November
13
2
1
16
December
12
2
/
14
SKUPAJ
177
41
10
185

Dnevna
hospitalizacija

Neakutna
obravnava

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

7
7
8
7
5
9
10
13
18
14
11
9
34

Slika 8: Primerjava sprejemov, premestitev in odpustov po letih od 2013-2016
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Leta 2016 je naraščal trend obravnav pacientov s sindromom demence in pridruženimi
somatskimi zapleti. V zadnjih dveh letih je spremenjena struktura pacientov s seboj prinesla
ne tako nepomembne posledice, ki se odražajo ne samo na oddelku, temveč so posegle tudi
v obravnave na drugih oddelkih bolnišnice. Premestitve, predvsem iz sprejemnega moškega
oddelka, so se v zadnjih dveh letih zmanjšale za polovico.
Manjša možnosti premeščanja so odraz daljše obravnave pacientov, ki so hospitalizirani oz.
povečanega števila neakutnih obravnav na račun čakanja na ustrezno namestitev v dom
starejših ali socialno varstvene zavode.
V lanskem letu smo obravnavali 68 pacientov z diagnozo demenca. V neakutno obliko
zdravljenja je bilo vključenih 34 pacientov, 26 pacientov smo uspeli odpustiti. Skupno število
neakutne obravnave v letu 2016 je znašalo 2.712 dni.
Na splošnem psihiatričnem oddelku smo se poslužili 2.289 oviranj v fotelj.
Tabela 21: Število oviranj pacientov
MESEC
Št.
oviranj

JAN
152

FEB
106

MAR
252

APR
202

MAJ
116

JUN
226

JUL
308

AVG
242

SEP
175

OKT
132

NOV
195

DEC
183

SKUPAJ
2289

c. Kadrovska zasedba: Oddelčni tim so v lanskem letu sestavljali: dva zdravnika specialista
ter specializanta, ki sta delala na oddelku v prvi polovici leta 2016.
Na oddelku so bile razporejene tri diplomirane medicinske sestre/ zdravstvenik: oddelčna
medicinska sestra - strokovni vodja VII, timska medicinska sestra ter diplomirani
zdravstvenik. Diplomirani medicinski sestri sta bili na oddelku prisotni v dopoldanskem
času, diplomirani zdravstvenik je bil v večji meri razporejen v dežurno službo bolnišnice.
Na oddelek je bilo razporejenih 12-13 zdravstvenih tehnikov/ srednjih medicinskih sester,
od tega jih je bilo 11 razporejenih v triizmenski turnus (6 žensk, 5 moških), 2 srednji
medicinski sestri pa sta delali v dvoizmenskem turnusu, dve delavki s časovnimi in
zdravstvenimi omejitvami sta bili na oddelek razporejeni dodatno.
Le s kadrovsko okrepitvijo medicinskega osebja smo bili nekako kos povsem
spremenjenemu načinu dela, ki ga zahteva delo z dementnimi bolniki. Izkazalo se je, da
številne in pogoste rotacije negovalnega osebja iz drugih oddelkov, ni prineslo dodane
vrednosti. Predlagamo vodstvu zdravstvene nege, da se pri menjavah negovalnega
osebja upoštevajo že zapisane smernice.
V času od februarja do maja 2016 je na oddelku potekalo klinično usposabljanje iz
zdravstvene nege s področja mentalnega zdravja za študente Fakultete za vede o zdravju
iz Izole in Nove Gorice. Potekale so pod mentorstvom DMS na oddelku. Na delo na
oddelek sta bila sočasno razporejena 2 študenta, ki sta bila vključena v redno delo.
Praktičnega usposabljanja dijakov SGLŠ Postojna - Oddelek za zdravstvo, lani ni bilo
izvajano.

d. Oblike terapevtske dejavnosti, vključevanje drugih terapevtov: Zdravstveno vzgojno
delo poteka individualno, v petek v dopoldanskem času. Dipl. med. sestra je pacientom,
ki so odhajali v domače okolje, pripravila seznam predpisane medikamentozne terapije.
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Ukrepi zdravstvene nege glede zmanjšanja neželenih dogodkov v letu 2016 so bili
usmerjeni v obvladovanje odklonov povezanih z medikamentozno terapijo. V
sodelovanju z vodjo bolnišnične lekarne, se je na oddelek vpeljalo dodatne varnostne
ukrepe (obrazec: »Načrt zdravljenja z zdravili z visokim tveganjem«) in vključujejo
aplikacijo zdravil z visokim tveganjem (insulinska terapija, antikoagulantna terapija v
obliki injekcij in Marevan). Rezultati so dobri, saj po uvedbi evidence na oddelku do
konca 2016 nismo več spremljali podobnih napak. Obrazec na oddelku ostaja kot
pomembni del pri obvladovanju napak povezanih z medikamentozno terapijo.
Na oddelku sta bili prisotni dve delovni terapevtki, od tega je bila ena zaposlena za
skrajšani delovni čas (6 ur), druga pa je prihajala dvakrat tedensko z oddelka L2. Od
meseca septembra sta na oddelku delali dve delovni terapevtki s skrajšanim delovnim
časom.
Aktivnosti delovne terapije so potekale v prostorih delovne terapije kot tudi na oddelku,
občasno pa tudi izven bolnišničnega okolja (ogledi likovnih in drugih razstav v mestu,
akvarija, Antonijevega rova,…).
V program aktivnosti smo poskušali zajeti večino pacientov, razen tistih, ki zaradi
bolezenskega stanja niso mogli sodelovati. Pri sami izbiri aktivnosti smo upoštevali tudi
želje in interese pacientov. Delo je potekalo tako skupinsko kot individualno. Skupinske
aktivnosti, ki smo jih izvajali: aktivnosti za funkcionalno gibljivost telesa, sem spada
jutranja telovadba (5× tedensko), fitnes (2× tedensko), sprehodi, gibalne aktivnosti v
telovadnici (1 - 2× tedensko). Kreativna skupina je potekala 1× tedensko. Aktivnosti za
ohranjanje in izboljšanje kognitivnih funkcij 2× tedensko, pogovorna skupina 1×
tedensko, glasbene, družabne in gospodinjske aktivnosti po dogovoru.
Poleg skupinskih aktivnosti so bili pacienti vključeni tudi v individualne aktivnosti
(kreativne aktivnosti, aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti, delo
na vrtu, gospodinjske aktivnosti, dnevne aktivnosti, uporaba računalnika, izposoja knjig,
drobne terapevtske tehnike).
Od ponedeljka do četrtka so pacienti iz odprtega oddelka oziroma tisti, ki so imeli izhod,
imeli možnost koriščenja delovno terapevtskih aktivnosti do 17.00 ure.
Socialna služba se je z novim letom okrepila, tako da na oddelku pomaga socialna
delavka iz L2 oddelka.
V letu 2016 smo iz splošnega psihiatričnega oddelka uredili 24. pacientom sprejem v
socialne ustanove, od tega so bili trije sprejeti po odločbi sodišča (75. člen Zakona o
duševnem zdravju), štirim pa so uredili bivanje svojci. Socialna delavka je vodila tedenske
skupine, ki so potekale v ponedeljek. V lanskem letu je bilo organiziranih 27 skupin na
temo treninga socialnih veščin, trikrat pa je bil izveden individualni razgovor, skupina je
štela od 2 - 9 pacientov.
Klinični psiholog v delo na oddelek redno ni vključen. V kolikor smo potrebovali
psihološko oceno, smo se dogovarjali sproti.

e. Delo oddelčnega tima: Organiziranih timskih sestankov, z vodenjem evidence prisotnosti
ter vsebine, je bilo v letu 2016 izpeljanih 20.
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Oddelčni in negovalni organizacijski sestanki so bili združeni in smo jih izvedli tri.
Udeležba in tematika je razvidna iz zapisnikov.
V letu 2016 je bilo evidentnih 32 (leto 2015: 38) neželenih dogodkov. Največ
evidentiranih neželenih dogodkov je bilo zaradi nasilnega vedenja (20), 6 primerov
verbalne agresije s strani pacientov na izvajalce ZN, 14 primerov fizične agresije: 6
primerov nasilja s strani pacienta na izvajalce ZN, 8 primerov nasilja s strani pacienta na
sopacienta.
Napak v postopkih ZN je bilo evidentiranih 5 (prepisovanje terapije, zamenjava zdravila,
ne- oddaja terapije z visokim tveganjem, napačno aplicirano zdravilo zaradi nečitljivosti).
Evidentna sta bila dva poizkusa samomora, dve samopoškodbeni vedenji, neželen
dogodek vezan na aspiracijo terapije, neustrezna komunikacija, odtujitev bolnišnične
lastnine.

f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Struktura pacientov na oddelku se je
v letu 2016 spremenila, zmanjšal se je delež pacientov v prvi in četrti, povečal pa se je
delež v drugi in tretji kategoriji zdravstvene nege. Večina pacientov je sočasno
potrebovala pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb in delno pomoč pri
osebni higieni ali oblačenju, gibanju, hranjenju (2. KZZN) ali pa so bili v omenjenih
aktivnostih celo popolnoma odvisni od pomoči negovalnega osebja (3. KZZN).

Slika 9: Primerjava KZZ po letih

Na oddelku smo obravnavali šest pacientov okuženih z MRSA, dva smo uspešno
dekolonizirali, ESBL pozitivni so bili trije pacienti pri katerih smo upoštevali vse izolacijske
ukrepe.
Razjedo zaradi pritiska smo spremljali le pri enem pacientu, pri treh pacientih je bila razjeda
zaradi pritiska ugotovljena že ob sprejemu.

37

Strokovno poročilo 2016

Kadrovske zagate, kar se tiče zdravniške zasedbe ostajajo »rak rana« oddelka. Na oddelku
trenutno delata samo dva zdravnika. Pokrivanje oziroma nadomeščanje za čas letnega
dopusta oziroma daljših odsotnosti ni sistemsko rešeno na nivoju bolnišnice, kar pravzaprav
vodi v izgorevanje. V kolikor ne bo moč doseči dogovora glede pokrivanja oddelka v času
daljših odsotnosti,več kot tedna dni, ostaja edina možnosti krčenje števila postelj. Obravnava
33 pacientov zgolj s stani enega zdravnika je strokovno sporna in nedopustna. V primeru
kakršnekoli napake ,se ve ,kdo nosi odgovornosti in to je pač zdravnik.
Praktično vsi pacienti potrebujejo intenzivno internistično obravnavo, kar s sedanjo
organizacijo internistične službe ni zadovoljivo urejeno.
Reorganizacijo socialne službe na oddelku smo pričeli z novim letom, saj komunikacija in
informacije niso potekale.
Na nivoju bolnišnice je potrebno doseči dogovor glede števila postelj, na katerih bomo
obravnavali dementne bolnike ter posledično ustrezno kadrovsko zasedbo zdravnikov.
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Patricija Logar, dr. med., spec. psihiatrije)

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. Občasno se je v delo vključila tudi socialna delavka
(individualne napotitve, eventualna izvedba edukativnih delavnic po načelih VKT na temo
depresija). Pohvalno sodelujemo tudi z zaposlenimi v medicinsko kemičnem laboratoriju,
kamor napotujemo ambulantne paciente v primeru tovrstnih indikacij.
Tečaji avtogenega treninga potekajo v skupini, v kolikor je prijavljeno zadostno število
udeležencev (10 – 12), sicer je organizirano le individualno učenje avtogenega treninga.
Podobno se organizira tudi vedenjsko kognitivno skupinsko psihoterapevtsko obravnavo
anksioznih motenj. Osnovni strukturiran program obsega 10 rednih tedenskih srečanj in
2 vzdrževalni.
Izveden je bil ciklus Metakognitivni trening za ambulantne paciente s psihotično izkušnjo,
ki sta ga vodili psihologinja in DMS iz S4 oddelka.
V lanskem letu se je geriatrično ambulanto v Novi Gorici zaradi premajhnega števila
uporabnikov, ukinilo. Obratovala je do maja meseca (enkrat mesečno).
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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 2016 je bilo 2.971
psihiatričnih obravnav, od tega 171 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.
Večinoma se te aplikacije izvedejo na S4 oddelku, nekaj pa tudi na S2 in L3 oddelku.
Zaradi zvečanja števila teh aplikacij na psihoterapevtskem oddelku je občasno prihajalo
do motenj delovnega procesa na tem oddelku.

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 407, od tega 81
prvih (poslabšanje bolezni, nova diagnoza).

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 297. Nosilec dejavnosti je dežurni
zdravnik.

e. Gerontopsihiatrična ambulanta v PBI V tej ambulanti dela specialist in administratorka.
V letu 2016 je bilo narejenih 231 obravnav (40 prvih).

f. Gerontopsihiatrična ambulanta PBI v Novi Gorici Ambulanta je delovala do meseca maja
(enkrat mesečno), ko se jo je zaradi premajhnega števila uporabnikov ukinilo. Nosilka
dejavnosti je psihiatrinja. Opravljenih je bilo 15 pregledov, od tega 7 prvih.

g. Epileptološka ambulanta Nosilec dejavnosti je psihiater in administratorka. Opravljenih
je bilo 275 obravnav, od tega 44 prvih.

h. Ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo Nosilec dejavnosti je psihiatrinja, ki
dela v koterapevtskem paru s terapevtko, ki je sicer vključena v delo na L1 oddelku.
Opravili sta 4 družinske psihoterapevtske obravnave in 35 psihoterapij parov. V
ambulanti je prišlo do večjega izpada storitev zaradi daljše bolniške odsotnosti obeh
nosilk dejavnosti.
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i. EEG laboratorij Nosilca dejavnosti sta psihiater in asistentka za EEG. V okviru EEG
laboratorija je bilo obravnavanih 86 ambulantnih (zunanjih) pacientov.

j. 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 izvajata obe psihiatrinji v
ambulanti za odvisnost. V skupinsko psihoterapevtsko obravnavo je kot terapevt vključen
tudi psihiater S2 oddelka – ambulantne psihodramske skupine za bolnike z SOA in svojce.
• Ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola
Nosilki dejavnosti sta psihiatrinji. V letu 2016 je bilo opravljenih 287 obravnav (75 prvih).
Dejavnost je bila v lanskem letu okrnjena zaradi bolniških odsotnosti obeh psihiatrinj.
• Ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti skupaj s svojci
• Ambulantna skupina za obravnavo recidiva
• Ambulantna psihodramska skupina za bolnike z SOA in svojce

k. 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, testi na
PAS v urinu, za preverjanje abstinence (alkotesti), …
Sodelovanje poteka brez zapletov, morebitne zadrege se sprotno razrešuje.
Natančnejše poročilo o opravljenih storitvah bo podano s strani vodje medicinsko
kemičnega laboratorija.

l. Splošna psihiatrična ambulanta v Postojni Nosilci tamkajšnje dejavnosti sta psihiatrinji:
Gorjanc Vitez A., dr. med., ki je imela po štiri ambulante mesečno, A. Fabič, dr. med. –
dve ambulante mesečno, ter V. Milošević, dr. med., ki delo v tej ambulanti opravlja izven
svojega rednega delovnega časa – dve ambulanti mesečno (od 01. februarja 2017). A.
Gorjanc Vitez, dr. med. ima tudi enkrat tedensko (ponedeljek zvečer) skupinsko analitsko
psihoterapevtsko obravnavo.
V ambulanti A. Gorjanc Vitez, dr. med. je bilo narejenih 1.314 obravnav (55 prvih). V
ambulanti A. Fabič, dr. med. je bilo narejenih 487 obravnav (28 prvih), v ambulanti V.
Milošević, dr. med. 136 obravnav (39 prvih).
Fabič A., dr. med. opravlja del ambulantne dejavnosti v psihiatrični ambulanti ZD Sežana
tudi za Psihiatrično bolnišnico Idrija. V sklopu tega je opravila 174 obravnav (25 prvih).

m. Splošna psihiatrična ambulanta v Logatcu Nosilec dejavnosti je psihiater in
administratorka. Dejavnost je potekala trikrat mesečno. Izvaja se tudi skupinsko
psihoterapijo – enkrat mesečno. Narejenih je bilo 448 pregledov, od tega 30 prvih.
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n. 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 765 obravnav, od tega 80 prvih.

o. 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 skupaj s svojci,
• ambulantna skupina za obravnavo recidiva,
• ambulantna psihodramska skupina za bolnike z SOA in svojce
v sklopu psihoterapevtskega oddelka:
• ambulantna psihoterapevtska skupina za osebe s psihotično izkušnjo – nadaljevalna
skupina in začetna oz. pripravljalna skupina,
• ambulantna psihoterapevtska skupina za nevroze,
• 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.)

p. 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.

q. Alkohološka ambulanta za voznike
Ambulanta je samoplačniška. V njej se je pregledalo 15 voznikov.

r. Ambulantna psihološka dejavnost
Delo psiholoških ambulant bo podrobneje podano v poročilu s strani vodje psihološke
službe.

s. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti
Poročilo bo podano s strani vodje tega programa.
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Tabela 22: Pregled ambulantno opravljenih storitev, izraženih z doseženim številom točk
Št. točk v letu
2015
2016
Splošna psihiatrična ambulanta
38.002
38.338
Urgentna psihiatrična ambulanta
6.176
5.856
Psihiatrična ambulanta izven PBI
- PA Postojna
dr. Vitez
17.193
16. 429
dr. Fabič

6.990

dr. Milošević
- PA Logatec
- PA Izola
- PA Sežana

1.928
5.152
9.937

5.155
10.202
3.433

2.861
3.572
1.283
2.614
3.371

3.603
3.368
1.467
1.532
3.284
271

13.652
4.059
3.401

14.944
4.076
4.562

23.134
36.800
22.738

23.379
37.354
19.174

dr. Fabič

PA v času dežurstva
Epileptološka ambulanta
EEG laboratorij
Amb. za sistemsko in družinsko psihoterapijo
Gerontopsihiatrična ambulanta v PBI
Gerontopsihiatrična ambulanta izven PBI
Alkohološka ambulanta
- skupinska obravnava
- individualna obravnava
Amb. psihoterap. skupine (v okviru S4 oddelka)
Psihološka služba
- v PBI
- izven PBI
Ambulanta PZS

4.976

V letu 2016 je bilo v specialistični ambulantni dejavnosti doseženih 203.676 obračunskih
točk. Plan, odobren s strani ZZZS, je bil 202.172 točk, kar predstavlja 100 % realizacijo.
Ob intenziviranju ambulantnega dela – večanje števila ambulantni dni v okviru Psihiatrične
bolnišnice Idrija – se veča tudi obremenjenost zdravnikov v hospitalni dejavnosti. Širitev
ambulantne dejavnosti ima pomembno vlogo pri razvoju bolnišnice, saj so sedanji trendi v
psihiatriji intenziviranje te dejavnosti in opuščanje oz. zmanjševanje klasičnega hospitalnega
programa. Postajajo pa vse bolj zanimive tudi zamisli o organiziranju dnevnih centrov, ki so
vmesnica med ambulantnim in hospitalnim zdravljenjem pacienta. V kolikor bomo tudi mi
želeli iti v korak s trendi razvoja, bo tudi v prihodnje potrebno širiti in razvijati razne oblike
ambulantne dejavnosti, kar pa bo mogoče predvsem z novim zaposlovanjem psihiatrov,
psihologov in njihovim vključevanjem v ambulantno delo. Hkrati pa je potrebno zagotavljati
tudi možnosti za njihovo stalno izobraževanje in nadgrajevanje doseženega tako
medikamentoznega kot psihoterapevtskega znanja, saj je samo to osnova obstoja in
delovanja hospitalnih in ekstrahospitalnih programov. Enako velja tudi za podporno službo
(zdravstvena administracija, DMS), saj je njihovo zadostno število prav tako pogoj za
opravljanje storitve ambulante dejavnosti.
(Poročilo je podala vodja izvenbolnišnične dejavnosti Danica Menard, dr. med., spec.
psihiatrije)
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4.2.2 Poročilo psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) za leto 2016

a. Tim PZS (v nadaljevanju Tim) 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. Strokovne smernice za Tim: V letu 2016 smo s skrbnico sistema za vodenje kakovosti v
PBI (N. Hvala) pregledali dokumente splošnega pomena, standardne operativne
postopke in obrazce, ki Tim usmerjajo pri delu. S tem Tim zagotavlja poenoteno in
strokovno podlago za izvajanje programov.
V letu 2016 smo imeli notranjo presojo, prav tako smo sodelovali pri mednarodni presoji
(AACI). Kolegica DMS je imela strokovni nadzor s strani Zbornice zdravstvene nege
Slovenije.
Sprejeli pa smo nov standardni obrazec (Poročilo o neželenem dogodku/ varnostnem
zapletu OB 11.12 13). V letu 2016 beležimo en neželen dogodek, ki se je zgodil pri
izvajanju obiska (ugriz psa).

d. Organizacija, logistika: V letu 2016 smo v Timu PZS pridobili 2 nova službena vozila.
Organizacija dela poteka po ustavljenem urniku. Programe izvaja 5 strokovnih delavk.
Razmišljati bo potrebno o okrepitvi kadrovske strukture Tima. (razlog: obseg dela,
načrtovanje upokojitve sodelavke iz Tima)
• Skupaj z računalniškim programerjem, smo razvili program za PZS, kjer bo vsa baza
podatkov iz programa PZS iz preteklih let ter baza podatkov iz rednega dela za
paciente, ki jih obravnavamo v zapisanih programih.

e. Izvajanje programov: V programu PZS, smo v letu 2016, vodili 178 pacientov, od tega 89
moških in 89 žensk. Povprečno so bili pacienti stari 51 let (moški v povprečju 48 let,
ženske pa 53 let). Največ pacientov smo vodili iz obalnih občin (Koper, Izola, Portorož,
Ankaran) - (33 %), najmanj pa iz sežansko-kraških občin (Sežana, Komen, Kras) - (12 %).
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Tabela 23: Vodeni pacienti v programu PZS v letu 2016:
PODROČJE
MOŠKI Starost ŽENSKE
M
OBALA, KOZINA
NG, AJD.,VIPAVA
PO, IL. BISTRICA, CERKNICA
IDRIJA,TOLMIN, BOVEC
SEŽANA, KRAS

32
23
14
10
10
89

48,8
45,8
45,2
52,3
47,6
48

27
16
21
14
11
89

Starost
Ž

Starost
SKUPAJ

Spol
SKUPAJ

55,5
49,7
54,5
54,1
52,7
53

52
49
51
53
52
50

59 33 %
39
35
24
21 12 %
178

V program PZS so pacienti vključeni na pobudo oddelčnih timov v PBI, na pobudo
svojcev, pacientov samih, na pobudo lokalnih pristojnih služb - KOS, CSD, osebnega
zdravnika, ambulantnega psihiatra, nevladnega sektorja ali drugih pomembnih oseb. V
večini primerov imajo pacienti že izkušnjo z zdravljenjem v PBI, v program pa se lahko
vključijo tudi če v psihiatrični bolnišnici še niso bili zdravljeni, pa so za spremljanje v
programu PZS izpolnjene strokovne indikacije.
V letu 2016 smo imeli v program PZS predlaganih 69 pacientov. Z obravnavo se je
strinjalo 62 pacientov (90 %).
V letu 2016 smo tako v program PZS vključili 62 novih pacientov (35 % vseh vodenih).
Največ iz obalnih občin (27 % novih), najmanj (8 % novih) pa iz sežansko - kraških občin.
Ostali pacienti – 116 pacientov (65 %) pa so vodeni iz preteklega leta (2015).
Iz oddelčnih timov PBI (S2, S3, S4, L2, L3) je bilo predlaganih skupaj 45 novih pacientov
(26 % vseh vodenih), od 45 predlaganih pacientov, se je z obravnavo strinjalo 39
pacientov (87 % predlaganih pacientov). Vsi z izkušnjo zdravljenja v PBI.
Ostalih 24 pacientov (13 % vseh vodenih) je bilo predlaganih s strani ambulantnih
psihiatrov, Tima PZS, NVO, nevladnega sektorja in osebnega zdravnika.
Od teh nima izkušnje z zdravljenjem v PB 6 pacientov (0M, 6Ž), ostali predlagani pa so v
preteklosti že bili zdravljeni v PBI.

Tabela 24: Predlogi novih pacientov v PZS:
S2
S3
S4
L2
4
4
0
2

OBALA,
KOZINA
NG, AJD.,
VIPAVA
PO,
IL.
BISTRICA,
CERKNICA
IDRIJA,
TOLMIN,
BOVEC
SEŽANA,
KRAS

L3
1

amb. p.
5

TIM PZS
2

NVO
1

OS. Zdr.
0

SKUPAJ
19

6

8

0

2

0

2

0

0

0

18

4

3

0

1

1

8

0

0

0

17

1

3

0

1

1

1

2

0

1

10

0

0

1

1

1

0

2

0

0

5

15
(14+1)
2 NE

18
(11+7)
4 NE

1

7
(6+ 1)

4
(2+2)

16
(11+5)

6 (2+4)

1

1

69
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f. Obračunani primeri: V letu 2016 smo od 178 vodenih pacientov v PZS, obračunali 130
pacientov (68 moških, 62 žensk), kar predstavlja 73 % delež vodenih pacientov, v okviru
realizacije programa pa smo dosegli 100 % plana.
Obračunali smo 113 vodenih pacientov M, Ž (85 % vseh) iz preteklega leta, povprečno
vodeni v PZS 11 mesecev, ter 17 pacientov (7M 10Ž) ki smo jih vključili v 2016, so bili
povprečno v PZS 8 mesecev. Povprečno so bili vsi obračunani pacienti vodeni v programu
PZS 10.5 mesecev.

g. Obravnavo je zaključilo 52 pacientov (29 % vseh vodenih pacientov). Razlogi za zaključek
obravnave so bili: pri 36 pacientih ni več indikacije za spremljanje naprej, 2 pacienta sta
bilo nameščenih v DU, ST.SK., 1 pacientka je umrla ter 13 pacientov je zaključilo program
zaradi lastne želje. 126 pacientov pa vodimo naprej v 2017 (obravnavo je podaljšalo 98
pacientov, 28 pacientov pa je začelo obravnavo v drugi polovici 2016 in nadaljujejo
program po načrtu.)
Za vodene paciente (178) je bilo s strani Tima izvedenih 1.551 obiskov-v okviru primera
PZS (01.01.2016 - 31.12.2016). Povprečno to pomeni, da smo mesečno obiskali 129
pacientov, povprečna frekvenca obiskov za paciente, vključene v program, je na 3 tedne,
po potrebi tudi prej ali kasneje.

Tabela 25: Diagnoze za vodene paciente:
F20-29
F30-39
F70-79
PODROČJE
OBALA, KOZINA
52
6
1
NG, AJD.,VIPAVA
30
9
0
PO,
IL.
BISTRICA, 28
5
2
CERKNICA
IDRIJA,TOLMIN, BOVEC
21
3
0
SEŽANA, KRAS
16
5
0
148 (83 %)
28
3
Op. Najbolj pogosta dg v spektru F20-29:F 20.0 Paranoidna sch.

SKUPAJ
59
39
35
24
21
178

V letu 2016 je bilo od vseh vodenih v programu, hospitaliziranih 32 pacientov, kar
predstavlja 18 % delež vodenih pacientov (21 moških in 11 žensk), od tega 8 pacientov (2
moška in 6 žensk), brez privolitve. 24 pacientov pa prostovoljno (na lastno željo, spodbudo
Tima, ambulantnega psihiatra,..). 2 pacienta (2M) smo ob obisku motivirali za
rehospitalizacijo, kar sta tudi sprejela.
Pri 82 % vključenih pacientov ponovna hospitalizacija ni bila indicirana.
Beležimo 45 hospitalizacij (6 pacientov hospitaliziranih 2 krat, 3 pacienti 3 krat, 23 pacientov
1 krat). Pri 9 pacientih, ki so bili večkrat letno hospitalizirani v PBI, se pojavlja hospitalizem
oz. je potrebno dolgotrajnejše zdravljenje. (3 pacienti so program PZS tudi na lastno željo
zaključili, ostali pacienti (6 pacientov) pa sprejemajo program PZS tudi naprej.
Povprečno je hospitalizacija znašala 45 dni.
V okviru programa PZS, se je na domu apliciralo depo th. in sicer 32 pacientom, kar
predstavlja 18 % delež vseh vodenih.
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h. Nadzorovana obravnava: V letu 2016 smo prejeli 2 sklepa sodišča in sicer za obravnavo 2
pacientov v nadzorovani obravnavi (v nadaljevanju NO). 1 pacienta smo obravnavali v
2016 (do januarja) še po sklepu iz 2015. Obravnavali smo torej 3 paciente (moški) in sicer
s stalnim bivališčem v Cerknem, Sežani in v Izoli. Postopke smo speljali po veljavni
zakonodaji. V času NO za omenjene paciente, ni bilo indiciranih ponovnih hospitalizacij
ali drugih zaključku NO, strinjala z nadaljevanjem obravnave v programu PZS, eden pa ne.
Za vse paciente je bilo v času NO (v 2016) opravljenih 41 obiskov, kar v praksi pomeni, da
se je NO - obiski v domačem okolju, izvajala enkrat tedensko, v kombinaciji z rednimi
ambulantnimi kontrolami v PA ter telefonskimi konzultacijami s pacientoma, svojci in
drugimi vpletenimi v obravnavo. Vsi pacienti imajo dg. iz spektra F20 - F29. V povprečju
so pacienti stari 42 let.

i. Obravnava-pregled psihiatra na domu Obravnava - pregled psihiatra na domu se iz PBI v
skupnosti izvaja v okviru AMB PZS. Program izvaja psihiatrinja, skupaj s članico Tima PZS,
v ko-terapevtskem paru. V okviru programa, smo v letu 2016 obravnavali 134 pacientk/
pacientov (v nadaljevanju pacientov) in sicer na pobudo osebnih zdravnikov, patronažnih
služb v ZD, ambulantnih psihiatrov, pristojnih CSD, koordinatorjev obravnave v skupnosti,
svojcev, drugih ter s strani Tima PZS. Od obravnavanih pacientov (134) smo v letu 2016
prvič obravnavali 96 pacientov (58 Ž, 38 M), 38 pacientov (22 Ž, 16 M) pa so iz preteklih
obdobij.

Tabela 26: Pobude za obravnavo psihiatra na domu:
AMB.
OS.
CSD, KOS
PSIH.
ZDRAV.
OBALA, KOZINA
2
16
13
NG, AJD.,VIPAVA 4
0
1
PO,IL. BISTRICA, 2
6
19
CERKNICA
IDRIJA,TOLMIN,
2
6
1
BOVEC
SEŽANA, KRAS
2
5
20
12
33 (25 %)
54 (40 %)

SVOJCI

PATRONAŽA

Drugi

SKUPAJ

1
0
0

TIM
PZS
2
0
0

20
1
0

7
1
0

0

0

0

0

9

2
23

0
8

0
1

1
3

30
134

61
7
27

Največ pobud za obisk psihiatra na domu je s strani pristojnih CSD ali KOS (40 %) ter s
strani osebnih zdravnikov (25 %). Pregledi se opravljajo na podlagi izdane napotnice za
pregled psihiatra na domu. S službami na terenu dobro sodelujemo in bistvenih
problemov ne zaznamo. V tem programu je bilo opravljenih 153 obiskov na domu (102
prvih, ter 51 kontrolnih pregledov). Povprečno se je mesečno pregledalo 13 pacientov v
domačem okolju. V povprečju so bili pregledani pacienti na domu stari 68 let, moški v
povprečju 64 let, ženske pa 72 let.
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Tabela 27: Najbolj pogoste dg pacientov, ki so bili pregledani v domačem okolju, je iz spektra F20-F29 (F20.0)
ter iz spektra F00-F09 (F03).
F00-F09
F10-F19
F20-29
F30-F39
F40-F48
F60-F69
F70G30 SKUPAJ
F79
Št. p.

46

2

43

22

9

2

6

4

134

Od vseh pregledanih pacientov na domu, je bilo ob obisku hospitaliziranih 6 pacientov
(4.5 % vseh pregledanih pacientov). (2 M, 4 Ž)
Naknadno (ob konzultacijah s terenskimi službami, svojci ali čakanju na prosto posteljo) s
strani terenskih služb, pa še 31 pacientov (23 % vseh pregledanih pacientov). (15 M, 16
Ž). Od 31 pacientov se s hospitalizacijo v PBI ni strinjalo 21 pacientov, sproženi so bili
ustrezni pravni postopki, 10 pacientov pa se je s priporočeno hospitalizacijo strinjalo.
Skupaj je bilo hospitaliziranih 37 pacientov, kar v povprečju znaša 28 % vseh pregledanih
pacientov. Pri 72 % pregledanih pacientih smo v domačem okolju, ob sodelovanju
pacientov in svojcev ter lokalnih služb, situacijo uredili in ni bilo potrebnih ukrepanj.
Od predlaganih obiskov psihiatra na domu, s strani ambulantnih psihiatrov, smo v
nadaljevanje podpore predlagali program PZS 4 pacientkam (4 Ž) in so se s programom
strinjale.

j. AMB PZS: V okviru Ambulante PZS vodimo tudi paciente, ki jih ne moremo vključiti v
program PZS. Ta oblika je namenjena vsem pacientom, kateri se obrnejo na nas, v okviru
te dejavnosti, opravljamo tudi telefonske konzultacije, z namenom informiranja, suporta,
usmerjanja. Tim deluje tudi kot oblika informativne točke, v smislu, da se odzovemo na
klice in kličoče usmerjamo v obstoječe službe na terenu ali pomagamo z naše strani.
V letu 2016 je z nami v konzultacijah sodelovalo 147 pacientov oz. so nas za te paciente
poklicali s terena (od tega 99 novih pacientov, ki obiska niso potrebovali, potrebovali pa
so informacije v težavah, stiskah ali zgolj v informiranju, 36 pacientov je iz programa PZS
in so program že zaključili, 12 pacientov pa je bilo na predlog (v konzultacijah)
predlaganih v PZS - 7 novih, 5 starih).
V 2016 je bilo v okviru AMB PZS opravljenih še 88 obiskov za 22 pacientov.
Pri 3 pacientih (kasneje vodenih v PZS), je bilo opravljenih 4 obiskov. Opravljenih je bilo
84 obiskov za 22 pacientov, povprečno 3.8 obiska (4 obiskov na pacienta, v celem letu t.i. kontrolni obiski, ki niso ali ne morejo biti upoštevani v programu PZS.
Vse konzultacije, opravljeni obiski so zapisani v zdravstveni dokumentaciji za paciente in
so hranjeni na mreži Tima (Q direktorij) ter v arhivu PBI.

Povzetek opravljenega dela v Timu PZS:
V vseh programih smo v letu 2016 skupaj opravili 1.833 obiskov na domu, od tega je bilo
82 % vseh obiskov namenjenih pacientov, ki so v programu PZS, 18 % obiskov pa drugim
programom.
V 2016 smo sodelovali skupaj s 482 pacienti (335 pacientov z obiski na domu + 147
pacientov - telefonske konzultacije, usmerjanja).
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Tabela 28: Obiski na domu:
št.p.

PZS PROGRAM
NADZOROVANA OBRAVNAVA
AMB PZS-ostali, ki niso vodeni v
PZS
PSIHIATER NA DOMU

Obiski 2016

178
(3 všteti v PZS)
22

Obiskipovprečno
mesečno
129
3,5
3,8

134
334

13
152

153
1833

1551 (85 %)
41
88

k. Anketa o zadovoljstvu 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.
Povzetek analize anket:
V letu 2016 je bilo v program Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) vključenih 178
oseb. Anketo smo po pošti poslali 115 osebam (tistim, ki so bili vodeni v programu PZS do
junija 2016 in so bili v domačem okolju). (59 Ž, 56 M)
Vrnjenih smo dobili 69 anket (60 %). Od tega je na anketo odgovorilo 36 žensk (61 %) in
33 moških (59 %).
Anketa je bila anonimna. Največ je sodelovalo žensk v starostni skupini 51 - 60 in 61 - 70
let in sicer po deset, moški pa so pripadali starostni skupini 51 - 60 let, trinajst. Za razliko
od lanskega leta, ko je sodelovala največ oseb z dokončano srednješolsko izobrazbo, jih
je letos največ z osnovnošolsko izobrazbo - ne glede na spol.
Dobljeni rezultati so povsem primerljivi z rezultati lanske ankete. Število analiziranih
anket je skoraj enako (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 pričakovalo popolno ozdravitev in so bili posledično zelo nezadovoljni, ker do
tega ni prišlo po njihovih pričakovanjih. (povzeto po zapisu S. Gnezda)

l. Učna baza-PBI: V okviru učne baze smo v letu 2016 sodelovali s študenti Fakultete za
zdravstvene vede iz Izole in Nove Gorice. Program je sestavila dr. Čuk V.
Študenti so v okviru kliničnih vaj odhajali z nami na teren (26 študentov), članici Tima pa
sta izvedli tudi predavanja na temo predstavitve programa PZS ter PVU. Sodelovali smo s
7. skupinami študentov ter individualno, izvedenih je bilo 7 predavanj na temo PZS, ter 2
delavnice na temo PVU. Sodelovali smo tudi s študenti FUDŠ NG.
(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 13.00 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 2015 je bilo izvedenih skupno 346 EEG preiskav, od tega je bilo 358 preiskav pri
bolnišničnih pacientih, 88 pa pri osebah, ki so bili na preiskavo napoteni z napotnico. 344
preiskav je bilo rutinskih EEG-jev, 2 EEG-ja pa sta bila izvedena po deprivaciji spanja.
(Poročilo je pripravil dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih.)

4.3 SLUŽBE IN DEJAVNOSTI VEZANE NA ZDRAVSTVENE ENOTE
4.3.1 Psihološka služba

a. Kadrovska zasedba: Kadrovska zasedenost stalno zaposlenih številčno ostaja ista kot
preteklo leto - PB Idrija je zaposlovala 8 psihologov:
• 7 univ. dipl. psihologov – specialistov klinične psihologije
• 1 univ.dipl. psiholog – specializant klinične psihologije
Celoletno odsotnosti dveh kolegic zaradi porodniškega dopusta, je bila (kadrovski
primanjkljaj) nadomeščena z zaposlitvijo univ. dipl psihologa za dobe enega leta. Zaradi
predvidenega nadaljevanja kadrovskega primanjkljaja še v letu 2017, je pogodba s
kolegom podaljšana še za leto 2017.
Razporeditev po delavnih nalogah je sledila osnovni organizacijski shemi (vključenost v
posamezne time oddelkov), določeno mero sprotnega prilagajanja je narekovala
kadrovska zasedenost znotraj psihološke službe in potreb znotraj ustanove.
Kolega, ki je bil sprejet za dobo enega leta je bil vključen v delo na oddelku za zdravljenje
odvisnosti, bil vključen tudi v še nekatera dela in naloge na drugih oddelkih (diagnostični
pregledi na LII in LIII oddelkih) in v delo ambulantne skupine na SIV oddelku. Kolega,
specialist klin psih. (prej razporejen na dela in naloge na LI oddelku) se je vključil v delo
na intenzivnih psihiatričnih oddelkih.
Poleg dela v okviru programa hospitalnega zdravljenja, vsi psihologi vsaj en dan v
delovnem tednu opravljamo delo v okviru ambulante za klinično psihologijo (dva
psihologa imata dogovorjenih 6 ambulantnih dni v mesecu, ena kolegica pa v povprečju
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5). Ena kolegica je razporejena za celotno delovno obveznost na dislocirano enoto
Ambulante za klinično psihologijo v Kopru
V psihološki službi ima kolegica N. Podobnik naziv magistra znanosti, kolega R.
Podkrajšek in Š. Hvalec imata naziv doktorja znanosti (zagovor v letu 2016), slednja tudi
Certifikat (naziv) psihoterapevta vedenjsko kognitivne terapije.

b. Organizacija dela: Ohranjena je organizacijska shema preteklih let in sicer se je opravljalo
psihološko delo za potrebe bolnišnice oz. programov v okviru hospitalnega zdravljenja,
vključeni smo v delo v ambulanti za klinično psihologijo, katere obseg dela se veča, stalno
se večajo tudi povpraševanja po teh storitvah. Potrebe ambulantnih obravnav se izvajajo
v okviru Psihiatričnega dispanzerja v Idriji, v Kopru, Postojni, v Logatcu in v okviru varstva
mladostnikov in otrok v Zasebni specialistični ambulanti za duševno zdrave razvojne dobe
in družine L. Šinkovec. dr. med.

c. Delo v bolnišnici: Shema razporejenosti v okviru bolnišnice je ustaljena, se pa prilagaja
glede na kadrovsko zasedenost.
V letu 2016 sta bila v delo na oddelku za zdravljenje odvisnosti vključena dva psihologa in
sicer specialistka klinične psihologije in univ. dipl. psiholog, ki je nadomeščal kadrovsko
pomanjkanje zaradi daljše odsotnosti dveh kolegic. Glede na kadrovsko usposobljenost
sta si delo porazdelila in sicer je specialistka klin. psih. opravljala predvsem
psihoterapevtska dela v skupini in individualno, en dan v tednu je bila vezana na
ambulanto delo, kolega pa je poleg psihodiagnostičnih obravnav, vodil učenje tehnike
sproščanja (PMR) in bil dnevno vključen v motivacijsko edukativno diagnostično skupino.
Seveda pa sta tudi člana vseh oddelčnih timskih sestankov, kot tudi supervizije.
Ostali psihologi (konstantno 4) so izpolnjevali potrebe po psihološki obravnavi na ostalih,
»psihiatričnih oddelkih« in ambulanti. Vezanost posameznih psihologov, vpetost v
terapevtske skupnosti na posameznih oddelkih predstavlja neko konstanto, intenzivnejše
poteka na SII, SIII, SIV oddelku, ostajata pa podhranjena LII in LIII oddelek, ureditev tega
pa je lahko naloga in obveza za prihodnje.
Individualna psihoterapevtska obravnava in vodenje je na SIV in oddelku za zdravljenje
odvisnosti že ustaljena, oz. je del programa zdravljenja, krepi se tudi na intenzivnih
oddelkih (SII in SIII), seveda z oblikami ustreznimi za pacientovo zdravstveno stanje
(suport, edukacija, tehnike sproščanja, delo na konkretnejših problemskih situacijah,
psihodinamsko usmerjena terapija, prilagojene VKT obravnave – predvsem na SII
oddelku) izvedenih v individualnih seansah.
Z vidika pogostosti uporabe teoretskega modela prevladuje vedenjsko-kognitiven
pristop, uporablja pa se ob splošnih teoretskih opredelitev znotraj psihološke znanosti,
tako okvire spoznanj psihodinamike, psihoanalitskega pristopa, skupinske dinamike,
transkacijske integrativne psihoterapije, družinske terapije, realitetne terapije.
Kot je že vsa leta navedeno, je delo v bolnišničnih pogojih razdrobljeno, težko ga je
okvantificirati. Lahko pa rečemo, da je bilo v proces intenzivne diagnostične obravnave
vključenih 306 pacientov, od tega jih je večina deležna poleg diagnostične obravnave tudi
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neke oblike psihološkega svetovanja in suporta ali pa so bili vključeni tudi v intenzivnejšo
psihoterapevtske obravnave. Prevladovanje psihoterapevtske obravnave je na LI oddelku
in SIV, v katero je vključenih tudi večina pacientov. Tovrstnih psiholoških storitev so
deležni (glede na program obravnave posameznika) tudi nekateri pacienti na SII in SIII
oddelku (15 pacientov glede na posredovane podatek).
Drugo vrsto pristopa v delu psihologa je skupinska terapevtska obravnava pacientov. Po
različnih oddelkih je tudi različno vsebinsko zasnovana. Delo v skupinah vodijo psihologi,
ki so vezani na delo na teh oddelkih, ob koterapevtskem sodelovanju tudi drugih članov
tima posameznih oddelkov (oddelek za zdravljenje odvisnosti).
Na oddelku za zdravljenje odvisnosti je ta pristop prevladujoč, skupine potekajo dvakrat
oz. enkrat dnevno. Vključena sta oba psihologa razporejena na LI oddelek – en psiholog
je v timu intenzivne psihoterapevtske skupine, en psiholog sodeluje v timu motivacijsko
edukativne diagnostične skupine, vodi pa tudi trening tehnik sproščanja na LI oddelku.
Glede na program dela na SIV oddelku je skupinska psihoterapevtska obravnava
organizirana dvakrat tedensko – tako v okviru hospitalnega kot dnevno hospitalnega
programa.
Na SIV oddelku za skupinsko psihoterapevtsko obravnavo pacientov, katerih težave bi
umestili v okvir nevrotskih, prilagoditvenih, anksioznih motenj, »kadrovsko pokritost«
zagotavlja psihološka služba v celoti (terapevtski par). Za zagotavljanje strokovnosti, to
zahteva vključevanje dveh psihologov v timu in širše spremljanje dogajanja na tem
oddelku, kar nedvomno posega v strukturo delavnega časa. Istočasno pa to predstavlja
tudi več individualnega terapevtskega dela in vodenja.
Na SII in SIII oddelku je terapevtsko delo vezano predvsem na individualni pristop.
Polega tega smo na ravni bolnišnice vključeni v različne delavne skupine, in komisije
(Komisija za kakovost – M. Zelenc, sodelovanje v skupini za uvajanje in notranjo presojo
po ISO9001 standardu - R. Podkrajšek). Bedimo tudi nad strokovno osnovo, izvedbo in
interpretacijo Kazalnika zadovoljstva pacientov hospitaliziranih v PBI (Režun B.). Poleg
tega prevzemamo mentorstvo pri uvajanju pripravnikov (v tem letu sta del programa
pripravništva opravljali v naši ustanovi 2 pripravnici), študentov psihologije v okviru
potrebnega praktičnega usposabljanja tekom študija, priprava predavanja študentom
Visoke zdravstvene šole.

d. Delo v okviru Ambulante za klinično psihologijo: V letu 2015 se je nadaljevalo z
intenzivnim delom v ambulanti za klinično psihologijo. Delo je tako diagnostične kot
terapevtske narave, obsega pa tudi vključevanje v interdisciplinarne time vezane na
obravnavo posameznega pacienta. V ambulantah za klinično psihologijo pokrivamo
potrebe po teh uslugah za Idrijo (Psihiatričnega dispanzerja v PBI, osnovnega zdravstva
Idrija, Zasebne specialistične ambulante za duševno zdrave razvojne dobe in družine L.
Šinkovec. dr. med), deloma pa za Postojnsko (EGO, psihiatrične ambulante vezane na
PBI), Koper (Zdravstveni zavod Furlan), Logatec (psihiatrične ambulante vezane na PBI,
osnovno zdravstvo), Tolmin, Novo Gorico, Ajdovščino. Pacienti so v obravnavo napoteni
bodisi s strani osebnih zdravnikov ali specialistov psihiatrov.
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V tem letu je bilo prvič v ambulantno obravnavo vključenih 362 pacientov. Razmerje med
potrebo po samo diagnostični opredelitvi in terapevtskem vodenju je približno polovica,
se pa ti dve fazi pogosto prepletata.
Standardno je psiholog vključen v skupino za obravnavo recidiva in v ambulantno skupino
za zdravljenje odvisnosti.
Obseg dela v okviru ambulantnih storitev lahko ponazorimo z obračunanimi točkami v
okviru storitvenega sistema – psihologi smo v tem letu opravili (65.031,81 - vključuje
ambulante: A2, A29, A4, A5), kar je primerljivo z obsegom dela v lanskem letu, na ravni
bolnišničnih ambulantnih storitev pa za 23 % presega dogovor o realizaciji
kliničnopsiholoških storitev z zavarovalnico. V Ambulanti za klinično psihologijo, ki je
organizirana v matični ustanove je bilo opravljenih 23.379,22 točk (A2), v ambulantah
izven matične ustanove je bilo opravljenih 37.353,60 (A29). V delo v ambulantah je bilo
vključenih 6 psihologov specialistov klinične psihologije.

e. Za zaključek: V preteklem letu smo stisko vezano na zmanjšanje kadrovske zasedenosti
reševali s pomočjo zaposlitve kolega za določen čas. Prihod diplomiranega psihologa je
zahtevalo tudi določeno prerazporeditev specialista znotraj oddelkov bolnišnice za
opravljanje zastavljenega in že utečenega dela, ne pa tudi možnosti večanja obsega dela,
saj je število kadra ostalo isto. Tako še vedno ostaja podhranjenost vključenosti psihologa
v time na LII in LIII oddelku, težje se tudi sledi vsem potrebam na intenzivnih sprejemnih
oddelkih (manjša tedenska zasedenost zaradi dela v ambulantah) – odprava tega manjka
je izziv za prihajajoče leto. V taki kadrovski zasedenosti je tudi malo prostora za uvajanje
novih programov, pa tudi pokrivanje potreb zaznanih že na primarni ravni zdravstvene
oskrbe. V tem kontekstu bi bil smiseln razmislek o razmerju med delavnim časom za
ambulantne storitve in dela v hospitalnem programu, pa tudi o krepitvi kadrovske
zasedenosti (podaljšanje zaposlitve kolega). Želja po posluhu za podporo po dodatnih
izobraževanjih pa je tako ali tako vedno aktualna.
(Poročilo je podala Branka Režun, spec. klin. psihologije)

4.3.2 Aktivacijska terapija

a. Organizacija dela in kadrovska zasedba: V letu 2016 je bilo zaposlenih 14 delovnih
terapevtov, od tega sta bili stalno po dve delovni terapevtki odsotni zaradi porodniškega
dopusta. Ena delovna terapevtka je bila zaposlena za 6 ur skozi celo leto, dve pa sta se ji
še pridružili z mesecem novembrom in decembrom.
Dve študentki sta opravljali klinično prakso, ena študentka klinične vaje v mesecu juniju
in ena pripravnica obvezno 14 dnevno kroženje.
M. Medved je od meseca februarja do konca oktobra opravljala pripravništvo, v mesecu
juliju in avgustu pa študent 3 letnika delovne terapije A. Bratina študentsko delo.
V januarju, februarju, marcu, novembru in decembru smo v prostorih aktivacijske
terapije redno organizirali delovnoterapevtske aktivnosti za paciente odprtih enot vseh
bolniških oddelkov do 17.00 ure. Ostale mesece zaradi izredno slabe udeležbe
popoldansko delo ni bilo organizirano. Večkrat letno smo v popoldanskem času
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organizirali skupne aktivnosti za vse paciente, zato smo takrat svoj delovnik podaljšali
dokler je bilo to potrebno.
Program aktivacijske terapije smo izvajali na vseh bolniških oddelkih, na oddelku za
delovno terapijo, športno rekreativnih površinah bolnišnice ter v bližnji in širši okolici
mesta.

b. Težave pri organizaciji dela: Zaradi porodniških odsotnosti in nenadomeščanj le - teh ter
upoštevanja skrajšanega delovnika 3. delovnih terapevtk, smo bili primorani izvesti
menjave na določenih oddelkih. Ob vsaki bolniški odsotnosti je bilo potrebno zagotoviti
ustrezno nadomeščanje, kar pomeni, da so nadomeščali delovni terapevti z drugih
oddelkov. Program delovnoterapevtskih aktivnosti tako ni mogel biti izveden v celoti,
individualno delo s pacienti pa je bilo prikrajšano. Takšna nadomeščanja niso strokovna,
saj delovni terapevt ne pozna pacienta, njegovih težav, potreb in ciljev, ki jih želimo pri
pacientu z delovno terapijo doseči.

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. Delovni
terapevti izvajamo delovno terapijo usmerjeno na posameznika. Ta pristop omogoča, da
pacient aktivno sodeluje pri funkcionalni izvedbi in da izpolnjuje okupacijske vloge v
različnih okoljih.
Sprva je delovna terapija individualno naravnana, kasneje ob izboljševanju simptomatike
pa je možno vključevanje v skupinske terapevtske aktivnosti. Pri aktivnostih upoštevamo
kaj pacient želi, kaj hoče izvajati in kaj svojci in okolje od njega pričakujejo.
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije zajemajo vsa področja človekovega
delovanja: skrb za samega sebe (osebne aktivnosti: osebna higiena, oblačenje, obuvanje,
hranjenje; funkcionalna gibljivost: hoja, izvajanje transferja, splošna mobilnost;
funkcioniranje v družbenem okolju: rokovanje z denarjem, nakupovanje...),
produktivnost (gospodinjske aktivnosti: kuhanje, pospravljanje, pranje perila,..
izobraževanje: učenje, domača naloga…, plačana/ neplačana dela: služba, prostovoljna
dela) in prosti čas (interesne aktivnosti: ročna dela, slikanje, branje, športne aktivnosti,
sprehodi..., socializacija: družabne in kulturne aktivnosti, kreativne aktivnost,…

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 (9 skupin do 3x tedensko)
- gibalne aktivnosti (gibalna skupina: 9 skupin do 2x tedensko, nordijska hoja)
- krajši in daljši sprehodi
- športne aktivnosti (namizni tenis, balinčki, badminton, košarka, nogomet,
balinanje…)
- aktivne in pasivne razgibavanje (po dogovoru)
• Dnevne aktivnosti (trening hoje in transferja, toaletni trening, trening hranjenja,individualno)
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• Gospodinjske aktivnosti (trening, učenje: pranje perila, likanje, kuhanje, peka,… po
dogovoru)
• Kreativne aktivnosti (9 skupin enkrat tedensko, individualno po dogovoru)
• Likovne aktivnosti (1x tedensko, individualno po dogovoru)
• Sestanki terapevtske skupnosti (7 skupin 1x tedensko,1 skupina 5x tedensko)
• Drobne terapevtske aktivnosti (pletenje, kvačkanje, šivanje,..individualne aktivnosti
po dogovoru)
• Glasbene aktivnosti (8 skupin 1x tedensko)
• Aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti (3 skupine 2x
tedensko, 4 skupine 1x tedensko)
• Družabne aktivnosti (po dogovoru)
• Komunikacijske skupine (4 skupine 1x tedensko)
• Biblioterapija in bralne aktivnosti (2 skupini 1x tedensko)
• Skupina za planiranje aktivnosti čez vikend (3 skupine 1x tedensko, individualno po
potrebi)
• Progresivno mišično sproščanje (1 skupina 4x 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 1x mesečno, 1 skupina 1x tedensko)
• Edukativna skupina: pot k dobremu počutju (1x tedensko)
• Terapija s pomočjo psa (na gerontopsihiatričnem oddelku pod vodstvom delovne
terapevtke in prostovoljnega terapevtskega para, 7 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 2016 smo delovnoterapevtske programe dopolnjevali še z dodatnimi aktivnostmi:
kulturne, športne, rekreativne, družabne in zabavne aktivnosti. Organizirali in izpeljali
smo:
• ogled mednarodnega šahovskega turnirja Hit open 2016 Nova Gorica
• kvizov znanj
• sklope ustvarjalnih delavnic: 16 razstav pacientovih del na hodniku oddelka za
delovno terapijo
• kulinaričnih delavnic
• 6 potopisnih predavanj (L. Kokošar, Č. Korošec, P. Tončič, D. Likar, J. Hvala)
• glasbene nastope (Škratki iz Vrtca Idrija, MePZ DU Idrija, Men se lušta pet, vokalna
skupina Jazzva, ženski pevski zbor Spodnja Idrija, učenci glasbene šole Idrija, MoPZ
Alpina, Cerklanke, oktet Castrum, godba rudarjev Idrija)
• več ogledov razstav v mestu (na gradu, v kripti, v galeriji)
• športne aktivnosti (trim pohodi, pohod do Divjega jezera, Razpotja, športne igre,
balinanje, spretnostne igre)
• 4. Interni slikarski Ex- tempore
• Aktivnosti v bivalnem okolju (Trgatev s skupino pacientov v Ložah - s ponovno
aktivacijo na delovnem področju imajo pacienti možnost razvijati pozitivno
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samopodobo in samospoštovanje, utrjujejo delovne navade in ponovno pridobijo
občutek koristnosti za okolico).
Aktivnosti v mestu (ogled Antonijevega rova, mestnega muzeja Idrija, ogled jaslic v
kripti).
Slikarski Ex- tempore v sklopu KŠT-ja
Družabne aktivnosti: nagradne tombole, družabne igre, pustni ples, pustne igre
Kulturne aktivnosti z gosti (V. Gašperut, pogovorna izkustvena skupina z L.
Radovanom)
Aktivnosti ob svetovnem dnevu delovne terapije (promocija delovne terapije,
koncert, kult. program)
Likovni natečaj za znak 43. Kulturno športnega tedna
Šahovska simultanka z gospodom S. Kovačem
Kreativne aktivnosti (Izdelava adventnih venčkov in novoletnih aranžmajev, izdelava
voščilnic, novoletnih dekoracij…)
izdajo 4 številk bolnišničnega glasila Mozaik

Sodelovali smo tudi z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami in sicer:
• PB Vojnik: pustovanje
• UKC Maribor – oddelek za psihiatrijo: kostanjev piknik
Poleg omenjenih aktivnosti pa se je delovni terapevt na S3 I.E. vključeval tudi v delo na
oddelku zaradi zagotavljanja večje varnosti na oddelku ob odsotnosti negovalnega kadra.

e. Večji projekti v letu 2016
• 27. Maksov spominski šahovski teden, ki je potekal od 15.03.2016 do 17.03.2016. Prvi
dan je potekalo tekmovanje v kartanju, drugi dan turnir v šahu med pacienti PBI, zaključili
pa smo z odprtim turnirjem v pospešenem šahu v sodelovanju s ŠK Kolektor.
Organizatorji so bili ŠK Kolektor, S. Dizdarević višji del. ter. in vodja akt. terapije M.
Kavčič, dipl. del. ter.
• 4. Interni slikarski Ex- tempore je potekal 24.05.2016. Udeležilo se ga je 11 pacientov iz
bolnišnice. Organizatorja sta bila S. Dizdarević višji del. ter. in vodja akt. terapije M.
Kavčič. dipl. del. ter.. Ustvarjalo se je na temo Idrijska čipka. Eno delo je sodelovalo tudi
na tematski društveno - likovni razstavi ob 35. Festivalu idrijske čipke in sv. čipkarskem
kongresu z naslovom »Tršica, kak se tu zaklikle?… Dej ti bam kar jest pakazala…«, ki je
bila postavljena od 18.06. do 03.07.2016.
• 43. Kulturno športni teden: potekal je od 27.09.2016 do 06.10.2016. Organizacijo
dogodka je prevzela dipl. del. terapevtka M. Colja. 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: ustvarjalne delavnice, trim pohod,
spretnostne igre, potopisna predavanja, kviz, športne igre, koncert, slikarski Extempore,.. Projekt so finančno in materialno podprla tudi nekatera podjetja.
• Promocija delovne terapije 27.10.2015: svetovni dan delovne terapije smo obeležili s
promocijo našega poklica (zloženke, letaki, brošure) ter ogledom nekaj končnih izdelkov,
ki nastanejo tekom aktivnosti, niso pa bistvenega pomena pri naši obravnavi. Sodelovali
smo v sklopu svetovne iniciative promoting ot. Pacienti so se preizkusili v ustvarjalnih
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delavnicah. Popoldan so nas obiskale pevke Ženskega pevskega zbora Spodnja Idrija pod
vodstvom M. Rijavec, naslednji dan pa je našo bolnišnico obiskal V. Gašperut - Gašper,
slovenski slikar tetraplegik. V mesecu oktobru je bila v bolnišnični galeriji postavljena tudi
njegova razstava Primorske vedute (za postavitev le - te je bil odgovoren delovni terapevt
I. Majnik), odprta tudi za širšo javnost.
Sodelovanje na razstavi jaslic v kripti v Idriji: s skupinami pacientov smo izdelali 4 vrste
različnih jaslic in v tednu od 11.12. do 17.12 sodelovali na razstavi.

f. Dokumentacija delovne terapije
Proces delovne terapije beležimo na sledečih dokumentih in sicer:
• 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).
• Karton delovne terapije – priloga (OB 1/1 03)

g. Novosti pri organizaciji dela, drugi dosežki, problemi
• V letu 2016 smo zaposleni v službi aktivacijske terapije opravili letni pregled dokumentov
s popravki in dopolnitvami (standard ISO 9000). Pripravili smo tudi poročilo o zaznavanju
in obvladovanju tveganj, ki se navezuje na dokument Analiza tveganj (DSP QS / 4 13).
• Z januarjem 2016 smo v bolnišnici uvedli davčno blagajno. Prodaja izdelkov, ki nastanejo
v aktivnostih delovne terapije se tako izvaja preko davčne blagajne na upravi.
• Tudi v letu 2016 smo bili zaposleni v aktivacijski terapiji v bolnišničnem sistemu uvajanja
celovitega sistema kakovosti aktivno vključeni v notranje presoje.
• V mesecu juniju je v službi aktivacijske terapije potekala notranja presoja. Neskladja niso
bila ugotovljena, je pa komisija izdala 2 priporočili, od katerih smo se odločili le za eno.
• Redno spremljanje in beleženje neobveznega kazalnika kakovosti Uporaba
ustvarjalnosti v programih aktivacijske terapije. Evidentiramo število pacientov, ki so
prisotni na kreativni skupini in ugotavljamo vzroke za odsotnost.
V letu 2016 je bila udeležba na kreativni skupini 54 % (v lanskem letu 56.5 %). Največji
odstotek prisotnosti je dosegel oddelek L2 O.E. (83.5 %), najmanjši pa oddelek S3 I.E.
(38.5 %). Razlogi za odsotnost so vikend dopusti, izhodi v mesto (31.5 %), šele nato sledi
akutno psihično stanje (24.5 %).
• Za paciente, ki so sprejeti v bolnišnico na zdravljenje večkrat v krajšem časovnem
obdobju ter se v tem času okupacijski profil ni bistveno spremenil, smo izdelali obrazec
Karton delovne terapije – priloga (OB 1/1 03). S tem smo skrajšali čas vsakodnevnega
dokumentiranja. Prav tako smo poenotili obrazec Lista za planiranje aktivnosti – plan
vikenda (OB 21 03).
• V letu 2016 smo na oddelku za delovno terapijo poskrbeli za popolno preureditev
leposlovne knjižnice. V preurejanje smo bili vključeni vsi delovni terapevti, z
računalniškim programom pa nam je pomagala gospa A. Tušar.
• 11.10.2016 je v službi aktivacijske terapije potekal izredni strokovni nadzor s
svetovanjem.
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Predlogi komisije:
Preimenovanje izraza aktivacijska terapija v delovna terapija
Poraba odobrene kvote za izobraževanje po letnem planu
Zagotoviti nadomeščanje daljših odsotnosti delovnih terapevtov

h. Delovnoterapevtske aktivnosti v popoldanskem času
V letu 2016 so bile popoldanske aktivnosti po 15.00 uri v povprečju slabše obiskane kot v
preteklem letu. V času od 15.00 ure do 17.00 ure so bili povprečno v delovni terapiji 4
pacienti (v lanskem obdobju 7). Zaradi nizke udeležbe smo se v mesecu decembru sestali
vodje oddelkov in strokovni direktor ter opredelili potrebe na področju delovne terapije.
Dogovorili smo se, da se po posameznih oddelkih predstavi konkretne potrebe in možno
realizacijo aktivnosti, ob tem pa se preveri in oceni tudi celodnevni urnik dejavnosti vseh
zdr. delavcev in terapevtov.
(Poročilo je podala vodja aktivacijske terapije Mateja Kavčič, dipl. del. ter.)

4.3.3 Socialna služba

a. Kadrovska zasedba: V bolnišnici je redno zaposlenih šest socialnih delavcev, ki delajo na
naslednjih področjih:
• mag. Andreja Grudnik Seljak, univ.dipl.soc.del. – vodja socialne službe, socialna delavka
na S4 oddelku in na S3 oddelku, nadomešča S2 oddelek, mentorica za socialno delo,
notranja presojevalka
• Bojan Krivec, univ.dipl.soc.del. – skupinski terapevt in socialni delavec na OZO PBI,
namestnik vodje socialne službe, notranji presojevalec
• Tanja Mesec, univ.dipl.soc.del. - skupinska terapevtka in socialna delavka na OZO PBI;
mentorica za socialno delo, mentorica za socialno delo
• Martina Uršič, univ.dipl.soc.del. – socialna delavka na oddelku L2 in polovici L3 oddelka,
nadomešča L3, mentorica za socialno delo,
• Alenka Stolc, univ.dipl.soc.del. – socialna delavka na polovici L3 oddelka, nadomešča L2
oddelek.
• Marica Pavlišič, dipl.soc.del. – socialna delavka na oddelku S2, nadomešča oddelek S4 in
s3.

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…

57

Strokovno poročilo 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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 2016 je bilo le - te 714
Terensko delo – organiziranje timskih sestankov, ogledov, spremstev,…

c. Terapevtsko delo na oddelkih
• S2: Tekom leta je bilo izvedenih 30 skupin. Povprečno je bilo vključenih 11 pacientk.
Tematika se je prilagajala glede na populacijo pacientk in aktualne dogodke (pogovorne
skupine, trening socialnih veščin ipd.).
• S4: Tekom leta je bilo izvedenih 44 treningov socialnih veščin. Enkrat je bil izpeljan tudi
cikel delavnic »Skupaj premagajmo depresijo«.
• L1: T. Mesec in B. Krivec: na oddelku opravljata delo skupinskega terapevta v okviru
hospitalnega programa, kar vključuje vsakodnevno skupinsko delo s pacienti in enkrat
tedensko s pacienti in svojci ter ambulantni program, ki vključuje skupinsko delo s
pacienti in svojci v obdobju enega leta po odpustu iz bolnišnice, približno štiri do petkrat
letno (izvedenih je bilo 23 skupinskih srečanj). Trening socialnih spretnosti poteka enkrat
tedensko v dopoldanskem času. V letu 2015 je bilo takih delavnic 52, vanje je bilo
vključenih 137 pacientov, povprečno 12 na skupino. B. Krivec vodi progresivno mišično
relaksacijo (42X)
• L2: Vsak drugi petek od 11.15 do 12.00 ure poteka pogovorna skupina z elementi
treninga kognitivnih funkcij ter socialnih spretnosti. Teh skupin je bilo 10.
• L3: Na L3 oddelku je bilo izvedenih 19 treningov socialnih veščin.

d. Terapevtsko delo na oddelkih
Na vseh oddelkih so se v letu 2016 izvajali treningi socialnih veščin in sicer:
• S2: 24 skupin
• S3: 33 skupin
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•
•
•
•
•
•

S4: 48 skupin
L1: 51 skupin
L2: 19 skupin
L3: 27 skupin
Na S4 oddelku ob sredah poteka tudi tematska skupina, izvedenih je bilo 37 srečanj.
Na L1 – mišično progresivna relaksacija – 22 skupin

e. V Letu 2016 je bilo urejenih:
• S2 oddelek: stanovansjka skupina – 6 oseb, neprofitna stanovanja – 5 oseb, krizni center
– 1 oseba, materinski dom/varna hiša – 5 oseb, DU – 10 oseb.
• S3 oddelek: stanovansjka skupina – 6 oseb, rehabilitacijski programi – 5 oseb, namestitve
za brezdomce – 7 oseb, SVZ – 10 oseb, DU – 1 oseba.
• S 4 oddelek: stanovanjska skupina – 1 oseba
• L2 oddelek: DU – 40 oseb, SVZ – 4 osebe, stanovansjka skupina – 1 oseba
• L3 oddelek: DU - 19 oseb, SVZ - 1oseba, stanovanjska skupina – 1 oseba, bolnišnica
Sežana – 1 oseba.
Skupno je bilo 124 namestitev.
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.
(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 2016 74.158 (2015 – 67.873), od tega 64.280 preiskav za
potrebe PBI (2015 – 58.511) in 9.878 preiskav za zunanje naročnike (2015 – 9.362).
Trend porasta izvedenih preiskav za potrebe PBI je še strmejši kot prejšnja leta, kar 9.86
%! Testiranje na PAS in troponinT, določanje PČ in izdelava glukoznih profilov se izvaja
večinoma kot POCT. Tako je bilo v letu 2016 izdanih na medicinske oddelke 2.452 testov
na PAS (2015 - 1.886), (30 % več kot lani oz. 91 % več kot leta 2014), 48 testov na TnT,
izvedenih 260 meritev PČ (2015 - 206) in izdanih 12.200 testnih lističev za določanje
glukoze, od katerih je bilo za tedensko kontrolo uporabljenih pribljižno 416 lističev (2015
- 11.450).
V letu 2016 smo izvršili 12.500 sprejemov naročil (2015 – 11636) in 312 (zabeleženih)
donaročil: z medicinskih oddelkov 6.827 sprejemov naročil oz. 7.139 (2015 - 6.530)
vključno z dodatnimi naročili, 583 ambulantnih sprejemov, 96 sprejemov v okviru
sistematskih pregledov zaposlenih/ preventivnih pregledov/ sprejema na delo in 4.994
sprejemov zunanjih naročnikov. Na hospitalnem področju je bilo število sprejemov
največje iz L2 oddelka, sledijo S3, S2, L3, L1 in S4. Po številu opravljenih storitev pa je bilo
opravljenih največ preiskav za S3 oddelek, sledijo S2, L2, L3, L1 in S4.
Osnovne biokemijske analize smo izvršili na 5.246 vzorcih, skupno 44.854 storitev (2015
- 41.300). Na področju imunologije smo opravili 13.137 imunoloških preiskav (2015 -
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12.582); za potrebe PBI 3.336 storitev (2014 - 3.257 storitev), za zunanje naročnike
9.806 (2015 – 9328).
Med drugim smo opravili 7287 hematoloških preiskav, 4.073 preiskav urina, 223 preiskav
v blatu, 627 meritev koncentracije zdravil v serumu (TDM), 2.459 določitev CRP, 142
hitrih testov na infektivne bolezni (HIV, HBV), 3.141 testov na PAS, 239 alkotestov in 236
testov ETG ter še nekaterih manj pogostih preiskav. Podrobnosti o izvedenih analizah po
posameznih preiskavah v letu 2016 so navedene v prilogi 1. Zaključim lahko, da ni niti
ena navedena številka izvedenih storitev nižja od lanske oz. od podatkov prejšnjih let.

b. Ambulantna dejavnost: Obravnava ambulantnih pacientov ni časovno omejena in se vrši
tekom celega delovnega časa laboratorija, vzporedno s hospitalno dejavnostjo. V letu
2016 smo obravnavali 583 ambulantnih pacientov (2015 - 526), opravili 3.282 storitev
(2015 - 2.809) in 478 odvzemov biološkega materiala.
Za zaposlene v okviru sistematskih pregledov/ preventivnih pregledov/ sprejema na delo
(ambulanta MPDŠ, POBO program) je bilo opravljenih 919 storitev.

Tabela 29: Število sprejemov in izvedenih storitev po posameznih naročnikih.
Šifra
Ime naročnika
število
SPREJEMOV
HOSP
ODDELKI
L1
L1 - Oddelek za zdravljenje odvisnosti
1127
L2
L2 - Gerontopsihiatrični oddelek
1470
L3
L3 - Splošni psih. oddelek
1256
S2
S2 - Splošni psih. oddelek - ženski
1310
S3
S3 - Splošni psih. oddelek - moški
1421
S4
S4 - Psihoterapevtski oddelek
242
A1
Psihiatrična ambulanta (dispanzer)
139
A4
Alkohološka ambulanta
92
A5
Psihiatrična ambulanta v PBI
3
A6
Epileptološka ambulanta
16
A7
Urgentna psihiatrična ambulanta
79
A8
Dežurna služba PBI
8
AG
Gerontopsihiatrična ambulanta
28
AI
Ambulanta za zdravljenje odvisnosti
203
AV
Ambulanta za voznike motornih vozil
15
PP
Preventivni pregled - sistematika PBI
28
SD
Pregled za sprejem na delo PBI
8
VP
varnost, preventiva/ cepilni status PBI
60
ZDI
ZD IDRIJA
4976
ZDT
ZD TOLMIN
13
SPL
Samoplačnik
2
ZAŠ
Zas. ambulanta dr. Sinkovec Lea
3

število
STORITEV
7943
12172
11057
12672
16489
2403
1306
161
2
78
622
92
442
483
96
584
126
209
9842
13
20
3

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.
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Spekter preiskav – V letošnjem letu smo uvedli nov presejalni test v urinu na
etilenglukuronid v urinu.

c. Preiskave, ki smo jih naročili v 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 področje klinične biokemije,
saj smo v letu 2016 naročili zgolj 11 preiskav (glej v prilogi 4 preiskave v KIKKB in lab. za
nuklearno medicino).
Za izvajanje mikrobioloških preiskav naš laboratorij nima dovoljenja. V letu 2016 smo
naročili 654 mikrobioloških in viroloških preiskav, v večjem številu preiskave: MRSA (444),
identifikacija bakterij v urinu (124), infektivne bolezni HCV, HAV, HBV (51), Borellia (12),
Treponema pallidum (6). Naročili smo tudi 57 preiskav na titer anti-HBs v okviru rednega
preverjanja uspešnosti imunizacije proti HBV pri zaposlenih.

d. Letni stroški za nakup laboratorijskega materiala in reagentov: Celotni stroški za
laboratorijski material so bili v letu 2016 50.163 € (2015 44.958 €). Višji stroški so
predvsem posledica povečanega obsega dela in spremembe DDV iz 9.5 % na 22 % za ves
kontrolni in kalibracijski material. Vodenje naročanja in nabave laboratorijskega
materiala v SAOP sistemu nam omogoča dober nadzor nad porabo sredstev. V letošnji
razpis JNMV smo vključili večino artiklov tako, da je možna realnejša postavitev
stroškovnih ciljev in večja preglednost.

e. Zakonske določbe na področju laboratorijske dejavnosti: Lansko leto nam je MZ
ponovno izdalo dovoljenje za delo do leta 2020 (izpolnjevanje pogojev iz Pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju
laboratorijske medicine (Uradni list 64/ 04 11.06.2004). Sicer smo izvedli tudi vse
planirane korekcije po akreditacijski presoji bolnišnice AACI (11. - 12.11.15).

f. Prostori, analizatorji in ostala laboratorijska oprema: Nakup za hematološki (2006) in
biokemijski analizator (2007) je planiran v srednjeročnem finančnem planu in sicer,
predvidoma 2018/ 19 hematološki analizator in 2020/ 21 biokemijski analizator.

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 mednarodni kontroli RFB
(Referenzionstitut 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
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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 že več let spremljamo število zavrnjenih vzorcev: KK število
zavrnjenih vzorcev. Povzetek – Letos smo zavrnili 32 vzorcev: 13 zaradi premajhnega
volumna (problem je SR vzorček), 6 zaradi odvzema v napačen zbiralnik, 7 zaradi močne
hemolize, 1 zaradi močne lipemije, 4 zaradi strdka in 1 zaradi nerešljive napačne oznake
vzorca. Vse ostale neprimerno označene vzorce oz. vzorce z neustrezno dokumentacijo
smo uspešno rešili. Število zavrnjenih vzorcev ostaja na primerljivi (nizki) ravni. Ker se
sicer rešljive napake v predanalitiki zopet pogosteje pojavljajo in pomenijo obremenitev
laboratorijskega osebja, se je v letu 2016 ponovno uvedel kazalnik kakovosti za
predanalitične napake (naročanje, vzorci).
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 zabreležili 737 neskladij dokumentacije naročil/ vzorcev, kar je 9.5 % vseh
naročil in 32 zavrnjenih vzorcev zaradi neustrezne kakovosti, kar je 0.21 % vseh vzorcev.
Izpostavila bi naslednja neskladja, ki se najpogosteje pojavljajo: VZOREC brez ure
odvzema - kljub številnim ukrepom, je še vedno najbolj pogosto zabeleženo neskladje ;
NEPOPOLNO NAROČILO brez vseh potrebnih vzorcev - še vedno se pojavlja preveč
naročil brez vseh potrebnih vzorcev, pri čemer nismo beležili manjkajočih vzorcev urina
ob sprejemu; 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
ter izvesti planirane presoje za faze naročanja, odvzema in transporta. V letu 2017 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 sprejema vzorca v laboratorij do časa, ko je rezultat/ izvid elektronsko potrjen.
Povzetek – 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.
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.
Redni plan servisov in kalibracij zadostuje za optimalno vzdrževanje laboratorijske
opreme. Obenem je potrebno nadaljevati z realizacijo rednih vzdrževalnih del s strani
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laboratorijskega osebja. Glede na starost velikih analizatorjev - biokemijski analizator
Konelab 30 (2007) in hematološki (2006), frekvenca okvar in stroški popravil še vedno ne
predstavljajo problema, ki bi narekoval zamenjavo aparatov v kratkoročnem planu.
Zamenjava obeh analizatorjev je umeščena v srednjeročni plan investicij.
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 9.801 imunoloških preiskav, (2015 – 9.325, 2014 - 8.641, 2013 6.500), kar predstavlja 5.1 % porast v primerjavi z lanskim letom in kar 50.8 % porast v
primerjavi z letom 2013. Udeležba pri skupnih imunoloških preiskavah je v razmerju ZDI :
PBI 77: 23. Z zaračunavanjem vloženega dela (6.860,70 €) smo pokrili kar 63 % stroškov
za imunologijo! Sicer je v letu 2016 prihodek od dejavnosti za zunanje naročnike znašal
7.173,14 €.

j. Problematika laboratorija, kadrovski problemi v zvezi s funkcioniranjem enote: Delo v
sedanjem obsegu pokriva kader v zasedbi laboratorijski tehnik in specialist medicinske
biokemije – vodja laboratorija. Ob pičli kadrovski zasedbi, ki se ni ojačala že skoraj 20 let,
je postala glavna skrb organizirati kakovostno in časovno ustrezno dnevno rutinsko
delo. Od 29 preiskav, ki jih je laboratorij nudil leta 1997, preden se je oblikovala današnja
kadrovska zasedba, ponujamo danes na seznamu laboratorijskih preiskav 70 parametrov.
Prav vsako leto se poveča celokupno število izvedenih preiskav, nabirajo pa se tudi nove
naloge laboratorija, predvsem v predanalitski fazi (sprejem in naročanje ambulantnih
pacientov, kreiranje naročil in donaročil hospitalnim pacientom, izvajanje odvzemov
vzorcev,..), ki močno posegajo v dnevni analizni proces.
Kot že navedeno v prejšnjih poročilih in v oceni tveganja bo kadrovski problem zagotovo
nastal v primeru daljše bolniške odsotnosti enega ali primeru odsotnosti obeh
laboratorijskih delavcev hkrati (poškodba/ bolezen). Opisani primeri se sicer še niso
zgodili, tudi na račun zapostavljanja zdravja.
Ambulantna dejavnost se širi, prav tako se širi tudi na področju laboratorijske analitike
(glej pod »Laboratorijske storitve«). Problem predstavlja predvsem sprejem/ odvzem, ki
terja od laboratorijskega delavca, da v trenutku potrebe po odvzemu zapusti svoje
delovno mesto v procesu analitike in se posveti pacientu. To po eni strani pomeni večjo
možnost napake, ker je moten delovni proces, po drugi stani pa zamik izvedbe analitike
za hospitalne paciente.
Urgentni primeri – V letu 2016 nismo imeli nobenega primera urgentnega dela izven
rednega delovnega časa.
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POROČILO - Pregled aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2016
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. 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 1x 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
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: 17.02., 20.04., 06.07., 15.09 in 01.12.16.
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 glikometrov in dela izvajalcev POCT za glukometre vključujejo zgoraj
navedene aktivnosti na področju kontrole analitske kakovosti glukometrov, pregledni so
tudi zapisi rezultatov meritev na pacientih (Laboratorijski protokoli), zapisi vodenja IQC s
strani izvajalcev, vodenje evidence vzdrževalnih del in vodenje evidence uporabe testnih
lističev (zavedeno mora biti vsako na novo odprto pakiranje testnih lističev zaradi
sledljivosti uporavljenih testov) .
Ugotovitve obdobnega pregleda so strnjene v poročilih, kjer so navedena, poleg
rezultatov analitske kakovosti glukometrov, tudi vsa druga ugotovljena neskladja,
priporočila in pohvale za dobro delo. Poročila so po pregledih poslana vsem oddelkom po
elektronski pošti, v elektronski obliki so arhivirana na “o” direktoriju.
Med letom ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj. Pereč pa je podatek, ki je ugotovljen na
koncu lata po pridobljenih podatkih izdaje testnih lističev iz bolnišnične lekarne. V letu
2016 je bilo uporabnikom izdanih 244 škatel s testnimi lističi, zavedenih za uporabo pa je
le 180 škatel! Kako se je porabilo 64 škatel, ni podatkov. Nastala razlika vsekakor ni
rezultat rezerve na oddelkih, saj ni smiselna. V luči racionalne porabe testov in sledljivosti
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uporabe testnih lističev na pacientih bo potrebno skrbneje voditi evidenco odpiranja
novih pakiranj testnih lističev!
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.

b. Osvežitev popisa POCT aparatov in pooblaščenih za delo na aparatih: Vsako leto se
pregleda in vnese eventuelne popravke ter nove izvajalce POCT v centralno evidenco, ki
se vodi v MKL. Evidenca je na vpogled v elektronski obliki na o: pod [07 MEDICINSKO
KEMIČNI LABORATORIJ]]/ DOKUMENTI ZA ODDELKE/. Obnova evidence pooblastil in
aparatov se je izvedla v novembru 2016.

c. Preglednost in dostopnost navodil za delo na področju POCT: Vsa navodila, ki so
namenjena medicinskemu oseblju 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/.

d. 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 se je močno
povečala poraba testov na PAS. Določanje glukoze na oddelkih (≈ 12.000) je po podatkih
izdaje testnih lističev iz bolnišnične lekarne še nekoliko poraslo v primerjavi z lanskim
letom. Kot že omenjeno evidenca izdaje testnih lističev iz bolnišnične lekarne ni skladna z
evidenco porabe!

Tabela 30: Število izvedenih POCT preiskav
število izvedenih preiskav (PČ) oz. oddanih testov na oddelke
PČ
260 (2015 – 206, 2014 – 196)
PAS
2.452 (2015 – 1.886, 2014 - 1.279), 47.5 % več kot lani!
glukozni lističi
12.200 (2015 - 11.450, 2014 – 11.350)
TnT
48 (2015 - 20)

(Poročilo je posredovala vodja medicinsko-kemičnega laboratorija dr. Bojana Križaj, spec.
med. biokem.)
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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. Aprila in maja smo ostale brez ene
administratorke (odpoved), nova administratorka se je zaposlila v mesecu juniju. Poleg vseh
opravil, povezanih s hospitalizirani pacienti (1741 sprejetih, 1729 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 ter 2 oz. 3 specializanti,
mesečno je bilo povprečno 18 psihiatričnih ambulant), gerontopsihiatrični ambulanti (2x
mesečno), epileptološki ambulanti, 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 v PA Postojna) ter tudi nekatera opravila za ekipo psihiatričnega zdravljena v
skupnosti.
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 nove
administratorke).
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.
Težile smo k temu, da smo bile seznanjene tako z novostmi kot tudi s problematiko,
povezano z delom v zdravstveni administraciji - uvedba rednih, mesečnih sestankov.
Ne glede na vse težave in probleme pa z vso gotovostjo trdim, da smo svoje delo opravile
kakovostno in se trudile "čim hitreje zadostiti potrebam, željam in zahtevam ostalih".
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)
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4.3.6 Lekarna
V letu 2016 je bilo nabavljeno za 365.149 € zdravil in medicinskih pripomočkov, kar je za
28.784 € več kot v letu 2015.
Na naročilnice je bilo izdano za 364.053 € zdravil in medicinskih pripomočkov, kar je za
30.512 € več kot v letu 2015.
Vrednost odpisa zdravil in medicinskih pripomočkov v letu 2016 je bila 822 €.
Iz zaloge vrnjenih zdravil je bilo izdano 991 (2015/ 608) zdravil v približni vrednosti 12.472 €
(2015/ 7.861 €).
V bolnišnični lekarni smo v preteklem letu pripravili 301 (2015/ 242) magistralnih
pripravkov.
Naredili smo 32 (2015/ 24) izvidov in mnenj kliničnega farmacevta.
V aprilu 2016 smo z namenom zmanjševanja napak pri zdravljenju z zdravili na oddelkih L3 in
L1 začeli s pripravo individualnih načrtov zdravljenja z zdravili z visokim tveganjem (ZVT) in
beleženjem aplikacije teh zdravil. Naredili smo 35 načrtov zdravljenja z ZVT. Nova klinična
praksa je bila predstavljena na Slovenskem psihiatričnem kongresu.
Več kot deset let opozarjam vodstvo PBI na kadrovski primanjkljaj v lekarni, na kršenje
Zakona o lekarniški dejavnosti, na nujno stalno prisotnost kliničnega farmacevta na
oddelkih PBI in na neustrezno kadrovsko načrtovanje, saj se ne upošteva starosti obeh
zaposlenih in dodatnih obremenitev (v nadaljevanju). V primeru odsotnosti sodelavke sem
prisiljena opravljati dela, ki niso v pristojnosti specialista klinične farmacije (npr. sprejem in
defektura pošiljk), in obratno, v primeru, ko je sodelavka (farm. tehnik) sama, presega svoje
kompetence (npr. izdaja zdravil, tudi narkotikov).
Iz podatkov je razvidno, da izvenbolnišnična poraba predstavlja skoraj 30 % porabe zdravil
in medicinskih pripomočkov, ali drugače povedano, predstavlja nenačrtovano obremenitev
za zaposleni v lekarni, kar je dodaten razlog za zaposlitev farmacevta.
V tabeli 31 so zbrani podatki o vrednosti porabe zdravil in medicinskih pripomočkov
posameznih stroškovnih mest v letih 2015 in 2016 ter razlika v porabi v letu 2016 glede na
leto 2015.

Tabela 31: Primerjava vrednosti izdaje na naročilnice 2015/2016
STROŠKOVNA MESTA
2015/EUR

2016/EUR

S2
S3
S4
L1
L2
L3
STERILIZACIJA
URGENTNA AMBULANTA
EEG
BIOKEMIČNI LABORATORIJ
BOLNIŠNIČNA LEKARNA
DELOVNA TERAPIJA
KUHINJA
VZDRŽEVALNA SLUŽBA

43.353
46.353
25.152
11.285
68.724
56.304
1.014
1.970
336
1.618
213
294
3.014
26

40.177
45.729
30.821
10.896
62.710
56.574
939
2.091
307
1.614
350
379
2.770
63

Razlika v
porabi /EUR
+ 3.176
+ 624
- 5.669
+ 389
+ 6.014
- 270
+ 75
- 121
+ 29
+4
- 137
- 85
+ 244
- 37
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UPRAVA
SKLADIŠČE PERILA
SOCIALNA SLUŽBA
ZAŠČITA DELAVCEV PBI – CEPIVA
JEDILNICA ZA BOLNIKE
PSIHOLOŠKA SLUŽBA
PSIH. ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI
PSIHIATRIČNA AMBULANTA IDRIJA
PSIHIATRIČNA AMBULANTA LOGATEC
PSIHIATRIČNA AMBULANTA POSTOJNA
PSIHIATRIČNA AMBULANTA IZOLA

300
489
90
209
569
17
2.406
38.571
491
25.980
8.998

514
457
108
63
526
19
9.116
39.506
185
35.818
18.087

+ 214
- 32
+ 18
- 146
- 43
+2
+ 6.710
+ 935
- 306
+ 9.838
+ 9.089

SKUPAJ

333.541

364.053

30.512

Komentar: Iz bolnišnične lekarne oskrbujemo tudi Psihiatrične ambulante PBI in PZS (poraba
v 2016 = 102.712 €, v 2015 = 76.446 €), kar predstavlja skoraj 30 % celotne porabe.

Tabela 32: Specifikacija vrednosti izdaje na naročilnice za bolnišnične oddelke v letu 2016 in primerjava z
letom 2015
BOLNIŠNIČNI
ZDRAVILA 2015/ 2016
MEDICINSKI PRIPOMOČKI 2015/ 2016
ODDELEK
(vrednost v EUR)
(vrednost v EUR)
L1
7.693
8.216
3.202
3.069
L2
29.954
34.426
32.756
34.297
L3
37.400
34.752
19.174
21.553
S2
33.057
35.820
7.120
7.533
S3
39.791
40.096
5.938
6.257
S4
29.542
23.861
1.279
1.290

V tabeli 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 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016.

Tabela 33: Primerjalna tabela 2012/ 2013/ 2014/2015/2016
2012
2013
2014
PREJEM
248.303
236.187
243.555

2015
336.365

2016
365.149

PORABA

233.355

215.988

239.099

333.541

364.053

ZALOGA
(na dan 31.12.)
ANTIPSIHOTIKI – poraba
ANTIDEPRESIVI – poraba
ANKSIOLITIKI/ SEDATIVI/
HIPNOTIKI – poraba
ZDRAVILA ZA
ZDRAVLJENJE DEMENCE –
poraba

35.895

31.264

35.003

36.300

35.845

82.021
8.922
5.088

65.875
9.146
5.428

79.452
11.387
5.312

167.843
11.475
4.864

182.937
10.005
5.879

6.521

6.847

5.107

3.251

4.291
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ANTIEPILEPTIKI – poraba
ZDRAVILA ZA SISTEMSKO
ZDRAVLJENJE INFEKCIJ –
poraba
MEDICINSKI PRIPOMOČKI
– poraba
ZDRAVILA – poraba

6.746
6.076

5.342
4.953

5.492
3.528

6.625
4.988

7.983
5.780

63.720

66.324

73.280

78.240

83.009

169.635

149.664

165.819

255.301

281.044

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

4.3.7 Internistična ambulanta

a. Časovni obseg dela: Skupaj je bilo v letu 2016 opravljenih 700 ur internistične dejavnosti,
kar je povprečno 58 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
• Konziliarno - telefonska opravila v in izven bolnišnice

c. Vsebina dela:
• splošna neinvazivna 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, ftiziologije)
• Predoperativne internistične konzultacije na interventni poseg naročenih bolnikov.
• Uvajanje in vodenje antikoagulacijske in antiagregacijske kemoprofilakse in terapije.
• Uvajanje in nadaljnje vodenje inzulinske diabetične terapije.
• Naročanje, analiza in posledično ukrepanje glede na izvide predhodnih preiskav
• Predlaganje napotitev na invazivne 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 od 01. februarja do
15. marca 2016, 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).
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V času od 01.01. do 31.12.2016 je bilo opravljenih 2.020 pregledov oz. obravnav, kar je v
povprečju 3 bolniki na uro. Od tega (ocena):
• 60 % v oddelčnih ambulantah
• 37 % 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

f. Bolniki so bili pregledani primarno (po vodilni internistični diagnozi) zaradi:
• v 33 % zaradi obolenj srčno žilnega sistema
(kron. bolezni perifernega arterijskega ožilja, venske tromboze, kardiopatije, srčno
popuščanje, motnje srčnega ritma, anemije)
• v 27 % zaradi obolenj na dihalih
(akutne respiratorne okužbe, poslabšanja kroničnih plj. bolezni, KOPB in bronhialna
astma)
• v 20 % zaradi obolenj presnove in endokrinih bolezni
(sladkorna bolezen, motnje v presnovi maščob, bolezni ščitnice, debelost )
• v 15 % zaradi ostalih int. obolenj (ledvične bolezni, revma in degenerativna obolenja,
ne respiratorne infekcije, rak, elektrolitske motnje)
• v 5 % zaradi bolezni odvisnosti, (etilne okvare notranjih organov, abstinenčni
somatske motnje, hepatitisi)

g. Opažanja:
• Ob praktično enaki letni časovni obremenitvi, je izvedeno manj obravnav, ki pa so
zahtevnejše, zaradi vse bolj kompleksne somatske patologije sprejetih bolnikov
• Zaradi istega razloga (vse težji polisomatski bolniki), je vse več internistične dejavnosti
izvedene neposredno ob postelji bolnika in manj ambulantno
• Vsa leta vodijo kot osnovni somatski problem kronična kardiovaskularnega stanja
• Porast obravnav s področja dihal je statistično navidezen, zaradi zajema podatkov v
epidemsko neugodnem času (pogosta respiratorna obolenja)

Tabela 34: Po glavnih organskih sistemih in št. Pregledov v letu
Leto
Št.
Srčno
Presnovna
Obolenja
pregledov
žilna
in endokrina dihal
obolenja
%
%
%
2006
880
40
20
25
2007
1.265
32
16
17
2008
1.040
31
21
18
2009
1.100
40
30
10
2010
2.100
30
30
10
1011
1.900
28
24
17

Obolenja vsled
odvisnosti
%
10
22
18
15
25
15

Ostala
internistična
obolenja
%
5
13
12
5
5
16
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2012
2013
2014
2015
2016

2.440
3.360
3.200
3.400
2.020

25
25
36
38
33

35
35
28
30
20

15
15
17
12
27

10
10
10
5
5

15
15
9
15
15

(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
SMS je na predlog zaposlenih obravnaval aktualne probleme, vezane na bolnišnico ter dal
tudi iniciativo za izboljšave na področju večje kakovosti obravnave pacientov. Na sejah smo
obravnavali naslednje točke:
1. Pregled in potrditev dokumentov in kliničnih poti, ki so v uporabi v PZS.
2. Potrditev popravljenih dokumentov in kliničnih poti, ki so v uporabi v PZS.
3. Sprejeli smo dopolnitev »Navodila za ravnanje z medicinsko dokumentacijo«, ki se nanašajo
na popravljanje podatkov, oz, napak v medicinski dokumentaciji pacientov.
Podan je bil predlog za sprejem dveh sobnih zdravnikov.

Natančnejša vsebina obravnavane problematike je razvidna iz zapisnika posameznih sej.
Glede same vloge SMS-a menim, da bi bilo potrebno vnovič opredeliti njegov pomen in vlogo
v bolnišnici.
(Poročilo je pripravila predsednica SMS Danica Menard, dr. med., spec. psih.)

5.2 KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
V letu 2016 je Komisija za obvladovanje in bolnišničnih okužb (KOBO) vodila in nadzorovala
izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO). Komisija se je
v tem obdobju sestala štirikrat, ena dodatna seja pa je potekala dopisno. Tekom letošnjega
leta se je sestava Komisije spremenila, in sicer sta se kot stalni članici pridružili K. Kržišnik,
DMS, namestnica SOBO, ter N. Hvala, DMS, skrbnica sistema vodenja kakovosti v bolnišnici;
članstvo v Komisiji pa je zaključila mag. A. Trpin, dr. med., spec. psih.
V tem obdobju je KOBO revidirala in dopolnila dokumentacijo v okviru programa POBO ter
posodobila nekatera navodila v skladu z aktualno epidemiološko situacijo. Največ sprememb
smo naredili v naslednjih dokumentih: Navodila in postopki za spremljanje bolnika z okužbo
(SOP 9 10), Pogoji razvrščanja in prevoza perila (SOP 14 10), Doktrina sterilizacije (SOP 11
10), Nadzorstvo nad izvajanjem programa POBO (SOP 19 10), Čiščenje in razkuževanje v PBI
(SOP 12 10), Preprečevanje širjenja MRSA (SOP 6 10). Ob koncu leta je bilo tako aktualnih 27
splošnih operativnih postopkov, 2 dokumenta splošnega pomena ter 42 internih obrazcev.
V mesecu oktobru je bilo izvedeno izobraževanje s področja preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb za zdravstvene delavce bolnišnice, ki so jih vodili zaposlenih v bolnišnici z
dodatnimi znanji s tega področja. Na izobraževanjih so se tokrat osvetlile predvsem teme o
higieni rok, načinih prenosa mikrobov in izolacijskih ukrepih s praktičnimi primeri, krvno
prenosljivih virusih, incidentu in drugih aktualnih temah s področja nalezljivih bolezni,

72

Strokovno poročilo 2016
predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju internih nadzorov. Na izobraževanjih so bile s strani
udeležencev izražene številne praktične dileme, ki vsakodnevno predstavljajo izziv s področja
preprečevanja okužb v psihiatrični bolnišnici, kar zagotovo kaže na specifičnost našega dela v
konkretnem kliničnem okolju. Izobraževanja o higieni rok so bila dodatno izvedena tudi v
okviru izobraževanja za HACCP. V izobraževanja o higieni rok je bilo spomladi vključeno tudi
nezdravstveno osebje, zaposleno v bolnišnici, ki pa vseeno pride v stik z bolniki, predvsem
zaposleni v administrativni in vzdrževalni službi. Dodatni podiplomski tečaj iz bolnišnične
higiene in s tem pridobitev naziva »sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb« je opravila K.
Kržišnik, DMS, ki bo v bodoče opravljala naloge namestnice SOBO.
KOBO je izvajala redni nadzor nad kvaliteto dela čistilnega servisa. Kot problematično se je
izkazalo podajanje poročil oziroma izvidov nadzornih kužnin brisov površin z njihove strani, ki
sprva niso bila podana v ustrezni obliki, kot jo je zahtevala KOBO oziroma niso zajela vseh
zahtevanih kriterijev. Zadnje poročilo v mesecu novembru je bilo podano v skladu z
zahtevami, odstopanj ni bilo.
Del nalog KOBO je sodelovanje pri skrbi za zdravstveno ustrezno pitno vodo. V bolnišnici se
je v letu 2016 izvajala obsežna sanacija internega vodovodnega omrežja, ki je potekala v
skladu z načrtom, odstopanja v samih postopkih so bila nepričakovana in manjša, niso pa
povzročila sprememb kvalitete pitne vode, kar so potrdile tudi naknadno opravljene
preiskave. Tako redne kot izredne (po sanaciji) kontrolne fizikalno-kemijske in mikrobiološke
preiskave ter tudi interne meritve temperature pitne vode so bile v tem letu v skladu s
strokovnimi smernicami.
KOBO je obravnavala aktualne probleme v bolnišnici, ki spadajo v okvir obravnave
bolnišničnih okužb. V obdobju od 15.02.2016 do 01.03.2016 so se v bolnišnici na oddelkih S3,
L3 in L1 pri pacientih pojavila gripozna obolenja, zbolelo je 20 bolnikov; iz ustreznih kužnin
pri dveh bolnikih je bil izoliran virus influence A. V obdobju od 22.02.2016 do 11.03.2016 je
16 bolnikov na L2 oddelku zbolelo z drisko, slabim počutjem in povišano temperaturo,
dodatna mikrobiološka diagnostika ni bila opravljena, izdano pa je bilo obvestilo o prepovedi
obiskov v tem obdobju. V obdobju od 07.10.2016 do 17.10.2016 so se na L3 oddelku pri 14
bolnikih pojavila prehladna obolenja s slabim počutjem, glavobolom in povišano telesno
temperaturo, brisi ustreznih kužnin niso bili odvzeti.
Zdravnikom bolnišnice so bila redno posredovala priporočila s strani NIJZ glede posameznih
aktualnih in epidemiološko pomembnih okužb, med drugim o ošpicah, Zika virusu.
V bolnišnici smo zabeležili 7 primerov bolnikov, nosilcev ESBL, ki so bili hospitalizirani na L2,
L3 in S2 oddelku. Sistematskega presejanja na ESBL v tem letu še nismo uvedli. KOBO je
pripravila protokol za presejanje na ESBL za testno obdobje v trajanju 14 dni, ki se bo izvajalo
v začetku leta 2017.
Pri bolnici, hospitalizirani na L2 oddelku, je bila potrjena okužba s CRE, nadzorne kužnine so
bile odvzete sopacientkam, nameščenim v isti sobi, prenosa nismo potrdili.
Iz poročil o spremljanju kolonizacije bolnikov z MRSA izhaja, da smo v letu 2016 odvzeli
nadzorne kužnine 375 bolnikom ob sprejemu (21.5 % vseh sprejetih), kar je sicer manj kot
leto prej (v letu 2015 smo nadzorne kužnine odvzeli 23.3 % sprejetih bolnikov), še vedno pa
več kot v preteklih letih in več kot znašajo priporočila (v letu 2014 smo nadzorne kužnine
odvzeli 16.08 % vseh sprejetih bolnikov, leta 2013 pa 11.88 %), zaradi česar se je KOBO
odločila za izključitev kriterija »hospitalizacija v zadnjem letu« pri določanju bolnikov za
presejanje na MRSA za prihodnje leto, saj s tem kriterijem v letu 2016 nismo zajeli nobenega
od nosilcev MRSA. Skupno smo ob sprejemu kolonizacijo z MRSA potrdili pri 18 bolnikih,
znotrajbolnišničnih prenosov MRSA pa nismo odkrili. Dekolonizacija se je izvajala pri 3
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bolnikih, v dveh primerih je bila z naknadnimi mikrobiološkimi preiskavami ocenjena kot
uspešna, v enem primeru neuspešna; pri ostalih bolnikih, nosilcih MRSA, se dekolonizacija ni
izvajala.

Tabela 35: število nosilcev MRSA glede na indikacije ob sprejemu po posameznih oddelkih. Opomba: Eden od
bolnikov je v tabeli registriran večkrat zaradi večkratnih sprejemov iz DSO, zaradi česar je absolutna številka
višja od vseh bolnikov, pri katerih smo odkrili MRSA (18).
ODD
L1
L2
L3
S2
S3
S4
SKUPAJ
Kriteriji
1.Sprejem,premestitev iz BO

1

1

2.Sprejem iz DU

8

5

2
4

17

3.Sprejem iz SVU
4.Nosilec MRSA
5.Kronična rana, RZP
6.Urinski kateter
7.Hospitalizacija v zadnjem letu
8. Kirurški poseg

1

1

9. Državljan tuje države
SKUPAJ

10

6

4

20

Zdravniški preventivni pregledi za zaposlene v bolnišnici so se izvajali tekom celotnega leta s
strani pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa. Sočasno smo izvajali tudi
nadzor nad stopnjo imunosti zaposlenih proti virusu hepatitisa B. Kri za določitev titrov
protiteles je bila odvzeta 57. zdravstvenim delavcem, pri vseh je bila stopnja imunosti
ustrezna.
V sezoni 2016/ 2017 se je izvajalo cepljenje proti gripi. Beležimo upad stopnje precepljenosti
zaposlenih v zadnjih letih. Zaposleni so bili oproščeni stroškov cepljenja oziroma je stroške
nosila bolnišnica.
V letu 2016 nismo beležili nobenega incidenca, kar delno pripisujemo rednim strokovnim
izobraževanjem zdravstvenega osebja in nabavi varnih igel za aplikacijo zdravilnih učinkovin.
Izvajali smo interne nadzore nad izvajanje programa POBO. Skupno je bilo ugotovljenih 9
neskladij.
Člani KOBO so sodelovali ob načrtovani letni akreditacijski presoji bolnišnice za pridobitev
standard AACI. S strani presojevalcev je bila izražena zahteva po implementaciji varnih
avtomatskih razkužilnikov za roke na bolnišnične oddelke, ki bi bili dostopni tako zaposlenim
kot bolnikom in obiskovalcem, kar je KOBO sicer načrtovala že v preteklosti.
(Poročilo je pripravila Mateja Matvoz Kos, dr. med., ZOBO, vodja KOBO)
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5.3 KOMISIJA ZA OBVEŠČANJE O OPOZORILNIH IN NEVARNIH DOGODKIH
Komisija je v letu 2016 obravnavala dva 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.
Med načrti ukrepanja ob pogrešanem pacientu je bilo posebej izpostavljeno takojšnje
poročanje o pogrešanem, prijava pogrešanega pacienta policiji. Smiselno je konkretizirati oz.
standardizirati operativni postopek v zvezi z iskanjem pogrešanega pacienta, vključno z
načinom kontaktiranja s službo, ki vodi iskanje pogrešanega.

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 okviru stalnega izobraževanja je v Psihiatrični bolnišnici Idrija za zdravnike imel m.
Vončina, dr. med., spec. internist predavanje »Oskrba bolnikov s hiperglikemijo v bolnišnici«
ter G. Budihna, dr. med., spec. internist predavanje z naslovom »Pomen kute intervala«.

5.5 SPREJEM NA ZDRAVLJENJE BREZ PRIVOLITVE V NUJNIH PRIMERIH
V skladu z Zakonu o duševnem zdravju smo v bolnišnici v letu 2016 prijavili 455 oseb, ki so
bile sprejete na zdravljenje v nujnem primeru brez njihove privolitve (v letu 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 8 mladoletnih oseb, ki so bile
sprejete na zdravljenje duševne motenj. Proti svoji volji je bilo v skladu z Zakonom o
duševnem zdravljenju prijavljenih tudi 10 tujcev.

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 tudi natančneje opredeljuje klinična pot za obravnavo
pacienta z agresivnim vedenjem. Bolnišnica vodi evidenco porabe PVU, kar tudi letno poroča
na Ministrstvo za zdravje. V letu 2016 smo uporabili posebne varovalne ukrepe in sicer s
pasovi Segufix za fiksacijo v posteljo v 795 (805 – 2015, 687 - 2014, 306 – 2013, 463- 2012)
primerih. Fizično omejevanih je bilo 120 pacientov zaradi bolezenskega stanja in vedenja
večkrat.
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V bolnišnici se soočamo s povečanjem števila sprejemov pacientov z demenco ter
spremljajočimi vedenjskimi in psihičnimi motnjami. Bolniki z demenco ter somatskimi
boleznimi so pogosto nagnjeni k padcem. Za zagotavljanje varnosti pred padci ter
poškodbami, uporabljamo posebne varovalne ukrepe v fotelju. Poudariti gre, da osebje
uporabi posebne varovalne ukrepe za zagotavljanje varnosti nikoli in samo ob primerih, ko so
vse ostale intervencije izčrpane.

5.7 EVIDENCA PREDPISOVANJA PSIHOTROPNIH ZDRAVIL PREKO PREDPISANEGA
ODMERKA
V skladu z Zakonom o duševnem zdravju je bolnišnica spremljala tudi evidenco posebnih
metod zdravljenja. V bolnišnici smo eno pacientko pripravili za premestitev za
elektrokonvulzivno zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico v Zagreb. Pripravljena je bila
ustrezna dokumentacija ter podpisana soglasja pacientke. V letu 2016 nismo uporabili
psihotropna zdravila preko predpisanega odmerka.

5.8 UKREP OBVEZNEGA PSIHIATRIČNEGA ZDRAVLJENJA
V letu 2016 v bolnišnici ni bilo sprejetih bolnikov zaradi ukrepa obveznega psihiatričnega
zdravljenja v bolnišnično zdravljenje, saj se pacienti z omenjeno odredbo zdravijo na
forenzični enoti Psihiatričnega oddelka UKC Maribor. Se pa soočamo z napotitvijo pacientov,
ki so v času akutnega pojava duševne motnje izvedli kaznivo dejanje, med njimi celo poskus
umora ali težje derikte in jih policija v času preiskovalnega postopka napotijo v psihiatrično
bolnišnico. Omenjeni pacienti potrebujejo ustrezno varovanje in ne samo psihiatrično
zdravljenje, zato bi bilo potrebno sistemsko urediti napotovanje omenjenih primerov na
forenzično enoto UKC Maribor, kjer imajo organizirano ustrezno varovanje, to je kadrovske
in namestitvene zmogljivosti.

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 2016 je zastopnica bila v Psihiatrični
bolnišnici Idrija 62 krat in sicer praviloma pri več osebah v istem terminu. Strokovno osebje v
bolnišnici je posebej kritično do pristopanja zastopnice k bolnikom, ki je niso pozvali pred
obiskom, saj s tem posega v integriteto bolnika.
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6

SPREMLJANJE IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI BOLNIŠNICE

Odbor za kakovost in varnost pacientov: V skladu z Nacionalno strategijo za razvoj kakovosti
in varnosti v zdravstvu ter Politiko odličnosti, kakovosti in varnosti se je Odbor za kakovost
(direktor bolnišnice B. Tušar, univ. dipl. prav., predstojnik bolnišnice dr. M. Pišljar, dr. med.,
spec. psih., glavna medicinska sestra bolnišnice L. Mrak, mag, zdr.-soc. manag., spec. in
skrbnica sistema vodenja kakovosti N. Hvala, dipl. m. s.) v letu 2016 sestal trikrat. Obravnaval
je aktualno problematiko v bolnišnici, analiziral poročilo notranjih presoj in zunanje
akreditacijske presoje ter drugih zunanjih nadzorov. Določili so ukrepe ter nosilce za
izpeljavo ukrepov.

Komisija za kakovost: V letu 2016 se je Komisija (vodja komisije N. Hvala, dipl. med. ses., J.
Milič, dr. med., spec. psih., dr. B. Križaj, spec. med. biokem., C. Bačar Bole, mag. farm., spec.
klin. farm., mag. A. Grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del., M. Kavčič, dipl. del. ter., R. Menart,
kom. inž.; odsotno M. Zelenc, spec. klin. psih. je nadomeščal dr. R. Podkrajšek) sestala
enkrat. Vsebina srečanja se je nanašala na spremljanje - rezultate kazalnikov kakovosti.
Oblikovalo se je stališče do časovnega okvirja za merjenje organizacijske klime. S strani vodje
je bil podan predlog, da vodenje Komisije prevzame nosilec dejavnosti tj. zdravnik.

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. Zajemala
je (in se nadaljuje tudi v naslednje leto) več sestankov - posebna pozornost je veljala
programu varnosti. Varnostna vizita je bila izvedena na L3 oddelku: problematika
pomanjkanja zdravnikov ter delovnega osebja, nameščanje pacientov po odpustu,
organizacija dela na oddelku.

Klinične poti: Leto je minilo v vsebinskih pregledih obstoječih kliničnih poti in pripravah na
revidiranja. SMS je v letu 2016 potrdil pripravljene klinične poti, ki se uporabljajo v
»psihiatričnem zdravljenju v skupnosti« (PZS).

Izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov: V letu 2016 redni interni strokovni nadzor
ni bil izveden. V okviru notranje interne presoje se je izvajala notranja presoja ustreznosti
predpisovanja zdravil na temperaturni list (dr. M. Pišljar), nadzor dokumentiranja (L. Mrak,
mag. zdr.- soc. manag., N. Hvala). Notranja presoja v okviru v medicinsko kemičnega
laboratorija je natančno opredeljena in opisana v poročilu medicinsko kemičnega
laboratorija.
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V bolnišnici redno spremljamo nezaključenost popisov bolezni odpuščenih pacientov.
Dosedanji nadzor ter ukrepi so doprinesli k nadaljnjemu zmanjšanju števila nezaključenih
popisov. V tabeli 36 prikazujemo oceno nezaključenih popisov za leto 2016 v obdobju enega
meseca po odpustu.

Tabela 36: Nezaključenost popisov
2016
JAN- MAR. 2016
APR. - JUN. 2016
L1
L2
L3
S2
S3
S4
PBI

0 / 49 = 0 %
0 / 67 = 0 %
3 / 48 = 6.25 %
0 / 80 = 0 %
0 / 102 = 0 %
0 / 49 =0 %
3 / 395= 0.76 %

0 / 57 = 0 %
0 / 82 = 0 %
0 / 44 = 0 %
0 / 117 = 0 %
0 / 113 = 0 %
0 / 62 = 0 %
0 / 475 = 0 %

JUL. - SEPT. 2016
1 / 58 = 1.7 %
0 / 72 = 0 %
0 / 56 = 0 %
0 / 80 = 0 %
0 / 113 = 0 %
0 / 53 = 0 %
1 / 432= 0.2 %

OKT. - DEC. 2016
0 / 58 = 0 %
0 / 36 = 0 %
3 / 50 = 6 %
0 / 93 = 0 %
0 / 110 = 0 %
0 / 38 = 0 %
3 / 385 = 0.8 %

I - XII
1 / 222 = 0,5 %
0 / 257 = 0.0 %
6 / 198 = 3.0 %
0 / 370 = 0,0 %
0 / 438 = 0,0 %
0 / 202 = 0 %
7 / 1687 = 0.4 %

(Pregled pripravila Alenka Tušar)

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: Cilj izvajanja morbiditetnih in mortalitetnih
konferenc je izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov na oddelkih in v celotni bolnišnici,
pospeševanje kulture odprtosti in razpravljanje o varnostnih zapletih pri pacientih.
Morbiditetne konference omogočajo učenje ter nenehno izboljševanje diagnostike
zdravljenja in drugih procesov obravnave pacientov v bolnišnici.
Izvajanje morbiditetnih in motralitetnih konferenc
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.
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. Evidentiranih je bilo 11 predavanj.

Akreditacijska presoja: S strani mednarodne akreditacijske hiše je 14. in 15. novembra 2016
potekala presoja po standardu AACI in ISO 9001/ 2008. Splošne ugotovitve članov Komisije
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so: bolnišnica ima razvit obsežen sistem vodenja kakovosti; vsi zaposleni, vključno z najvišjim
vodstvom, so predani izboljševanju kakovosti oskrbe in varnosti bolnikov; v vseh pregledanih
procesih še ni videti (dokumentiranega) celotnega kroga PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Kritičnih neskladij se ni ugotavljalo. Vsa štiri večja priporočila so se sicer nanašala na
strokovne službe Medicinskega sektorja.

79

Strokovno poročilo 2016
Kazalniki kakovosti
OBVEZNI KAZALNIKI

1. Število vseh padcev v bolnišnici v letu 2016

Tabela 37: Število vseh padcev na 1000 oskrbnih dni

Število vseh padcev, pomnoženo s 1000
Število bolniških oskrbnih dni za vse hospitalizirane paciente v letu 2016
KUMULATIVNA INCIDENCA VSEH PADCEV NA 1000 OSKRBNIH DNI

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2016
68000
61752
1,1011

Tabela 38: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni

Število padcev s postelje pomnoženo s 1000
Število bolniških oskrbnih dni za vse hospitalizirane paciente
KUMULATIVNA INCIDENCA PADCEV S POSTELJE NA 1000 OSKRBNIH DNI

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2016
17000
61752
0,275

Tabela 39: 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 2016
600
68
8,823

Tabela 40: Padci pacientov z manjšimi poškodbami

Število padcev z manjšimi poškodbami pomnoženo s 100
Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov
KUMULATIVNA INCIDENCA PADCEV Z MANJŠIMI POŠKODBAMI GLEDE
NA ŠTEVILO VSEH PADCEV

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2016
1400
68
20,588

Število padcev v letu 2015: 85

Realizacija ciljev: V letu 2016 se je število pacientov, ki so utrpeli padec, (ponovno) znatno
zmanjšalo. Na nivoju bolnišnice se, v primerjavi z lanskim letom, spremlja 17 padcev manj,
naraslo pa je število padcev s postelje (štiri padci s postelje več kot v letu 2015). Pokaže pa se
na manjši porast kumulativne incidence pri kazalniku št. 3 – Padci pacientov s hujšimi
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poškodbami. Kumulativna incidenca je bila v letu 2016 8, 235 ter minimalni porast pri padcih
iz postelje (v letu 2015 je bila 0.223).

Slika 10: Kumulativna incidenca vseh padcev na 1000 oskrbnih dni – primerjava med leti 2014-2016

Razloge za iskanje v manjšem številu padcev gre verjetno iskati v večjem številu izvedenih
Posebnih varovalnih ukrepov v bolnišnici (Povezav med kazalnikoma se ni izvedlo) predvsem
pa v celoletni, stalno povečani, pozornosti vseh zaposlenih v zdravstveni negi do pacientov,
pri katerih obstaja možnost za padec zagotavljanje stalne prisotnosti negovalnega osebja).
Oddelki so bili redno (vsake tri mesece) obveščeni o številu padcev na oddelku. Osebje ima
na ta način vpogled v stanje/ dogajanje na oddelku ter možnost izpeljave korektivnih
ukrepov.
Na nivoju bolnišnice še vedno ostaja problem pomanjkljivega izpolnjevanja posameznih
kriterijev na obrazcu Poročilo o padcu.
V letu 2016 se Delovna skupina ni sestala. Nadzor nad izpolnjevanjem dokumentacije v zvezi
z padci v letu 2016 ni bil izveden. V mesecu aprilu je bila izvedena predstavitev Kazalnika
kakovosti Padci v bolnišničnem okolju na nivoju bolnišnice.
(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

Tabela 41: Število vseh obravnavanih pacientov z razjedo zaradi pritiska
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
Število RZP
Število sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi
kriteriji po metodologiji)

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2016
22
1630
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Tabela 42: Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici na 1000 sprejetih pacientov v
letu 2016
RAZJEDA ZARADI PRITISKA

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2016
9000

Število RZP, pomnoženo s 1000
Število sprejetih pacientov

1630

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

5, 52

V letu 2016 je v bolnišnici nastalo 9 razjed zaradi pritiska, kar pomeni 5.52 RZP na 1000
sprejetih pacientov. Vrednost kazalnika se je, glede na prejšnje leto, povečala.
Pojav RZP se v letu 2016 beleži na sprejemnem moškem oddelku (1), splošnem moškem
psihiatričnem oddelku (1), sprejemnem ženskem oddelku (3) ter, pričakovano največje, na
gerontopsihiatričnem oddelku (4).
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Slika 11: Kazalnik Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 1000 sprejetih v tekočem letu primerjava med leti (2006 – 2016)

Anatomska lokacija nastalih RZP je peta (trije primeri), trtica oz. gluteus (trije primeri),
komolci (dva primera) in lične kosti (en primer). Nastale RZP so ocenjene s 1. (dva primera)
in 2. stopnjo (sedem primerov) po EPUAP klasifikaciji. V treh primerih je RZP nastala pri
moškem spolu. Povprečna starost pacientov, pri kateri je prijavljen nastanek razjede, je 63
let. Pacienti pri kateri se spremlja nastanek razjede, so bili razvrščeni v IV. kategorijo
zahtevnosti zdravstvene nege (4), III. kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (3), II.
kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (1). V enem primeru kategorija ni zavedena.
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Tabela 43: Število pacientov, ki so imeli prisotno razjedo zaradi pritiska ob sprejemu v bolnišnico na 1000
sprejetih pacientov v letu 2016
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
Število že prisotnih RZP, pomnoženo s 1000
Število sprejetih pacientov
RZP na 1000 sprejetih pacientov (vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriteriji po metodologiji)

SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2016
13000
1630
7, 97

V letu 2016 je bilo ob sprejemu v bolnišnico evidentiranih 13 primerov RZP. Evidentirane so
bile ob sprejemu na gerontopsihiatrični oddelek (10) in splošni moški psihiatrični oddelek (1).
V dveh primerih se je RZP evidentiralo že v sprejemni ambulanti. Ocenjene so bile s 2., 3. in
4. stopnjo po EPUAP klasifikaciji.
(Povzeto po kazalniku, ki ga je izdelala Nataša Hvala, dipl. med. sestra)

3. Kolonizacija z MRSA

•

Kratka definicija: Kazalnik prikazuje število pacientov, ki so bili kolonizirani z MRSA ob
sprejemu in število pacientov, ki so okužbo z MRSA pridobili v Psihiatrični bolnišnici Idrija
v obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016.

•

Razsežnost kazalnika: Analiza podatkov pokaže, da v obdobju od 01.01.2016 do
31.12.2016 nobeden od pacientov ni pridobil MRSA po sprejemu v Psihiatrično bolnišnico
Idrija. V času od 01.01.2016 do 31.12.2016 pa se ugotavlja kolonizacijo z MRSA ob
sprejemu pri 18. pacientih.
Med vsemi obravnavanimi pacienti z dokazano kolonizacijo z MRSA že ob sprejemu, se
ugotavlja, da:
- je bilo 17 pacientov sprejetih iz doma starejših občanov;
- sta bila 2 pacienta premeščena iz druge bolnišnice,
- je 1 pacient imeli kirurški poseg ali dializo v zadnjem letu,
(Opomba: Eden od pacientov je večkrat registriran zaradi večkratnih sprejemov
(večkratni sprejem iz DSO), zaradi česar je absolutna številka višja od vseh pacientov, pri
katerih smo odkrili MRSA (18).)
Obravnavani so bili na L2, L3 in S2 oddelku. Izvajalo se je kontaktno izolacijo in postopke
dekolonizacije.
V dveh primerih je bila dekolonizacija uspešna, v enem primeru neuspešna. V ostalih
primerih se dekolonizacija ni izvajala.

(Povzeto po kazalniku, ki ga je pripravila Andreja Uršič, dipl. med. sestra, SOBO)
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4. Obravnava prvega zamaha shizofrenije v hospitalnem okolju.
Spremljanje kazalnika kakovosti z naslovom Prvi zamah shizofrenije, ki ga je pripravilo
Ministrstvo za zdravje v okviru projekta Kakovosti v zdravstvu Slovenije je za področje
psihiatrije, se je zaključilo.
Načrtuje se priprava nove vsebine, ki bi ga spremljali v okviru kazalnikov kakovosti za
področje psihiatrije.
5. V splošnem dogovoru za leto 2014 je Ministrstvo za zdravje razširilo nabor kazalnikov
kakovosti, ki se spremljajo na nacionalni ravni. Posamezne bolnišnice so omejene na
spremljanje kazalnikov relevantnih za njihovo področje delovanja. Spremljalo se bo:
• Število nenačrtovano ponovno sprejetih bolnikov v (isto/ katerokoli) bolnišnico v 30
dneh po odpustu zaradi bipolarne motnje
• število nenačrtovano ponovno sprejetih bolnikov v (isto/ katerokoli) bolnišnico v 30
dneh po odpustu zaradi shizofrenije.
Podatki za zadnja dva kazalnika bodo izračunani na podlagi nacionalnih podatkovnih zbirk
(Inštitut za varovanje zdravja) in jih bolnišnice ne bodo posebej zbirale. Izračuni za
posamezno bolnišnico bodo pripravljeni na nacionalni ravni in nato posredovani
posamezni bolnišnici v pregled in komentar.
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NEOBVEZNI KAZALNIKI

1. Delež pacientov v letu 2016, pri katerih je bil izveden PVU s pasovi v posteljo/ fotelj

Tabela 44: Delež oviranih pacientov v posteljo s »Segufix« pasovi
SKUPAJ JANUAR – DECEMBER 2016
Števec

12.000

Imenovalec

1.630

DELEŽ

7.36 %

Tabela 45:Delež oviranih pacientov v fotelj s trebušnim pasom z perinealnim delom
SKUPAJ JANUAR – DECEMBER 2016
Števec

15.600

Imenovalec

1.630

DELEŽ

9.57 %

Analiza podatkov pokaže porast števila fizičnega omejevanja pacientov v posteljo na obeh
sprejemnih oddelkih. Izstopa sprejemni ženski oddelek, ki je v primerjavi z lanskim letom,
imel kar trikrat več oviranj v posteljo. Na sprejemnem moškem oddelku je bilo število
oviranj, v primerjavi z lanskim letom, nekaj manjše kot enkrat več. Za polovico se je
zmanjšalo število oviranj v posteljo na gerontopsihiatričnem oddelku. Še vedno, že
omenjeno, pa se največ oviranj v posteljo izvede na Splošno psihiatričnem oddelku - število
ni bistveno manjše v primerjavi z lanskim letom.
Število oviranj v fotelj se na vseh oddelkih (izjema je sprejemni moški oddelek) še vedno
povečuje. Največ oviranj v fotelj je bilo v letu 2016 izvedeno na gerontopsihiatričnem
oddelku. S številom izvedenih PVU za zagotavljanje varnosti pred padcem je z
gerontopsihiatričnim oddelkom primerljiv splošni (moški) psihiatrični oddelek. Navedeno se
povezuje s spremenjeno strukturo pacientov (povečan delež starejših pacientov), ki so v
zadnjih letih hospitalizirani na oddelku.
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.
(Povzeto po kazalniku, ki ga je pripravila Marjetka Kogoj, dipl. med. sestra)
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2. Čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo
na odpust

Navodilo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa pravi, da
pacient ne more biti odpuščen, v kolikor mu dane razmere ne dopuščajo dostojnega
življenja. Tako ostane v bolnišnici, kjer zdravstveni tim zanj, skupaj z zunanjimi ustanovami,
išče najprimernejšo rešitev.
V letu 2016 je bilo v Psihiatrično bolnišnico Idrija sprejetih 1.741 oseb, od tega je podaljšano
zdravljenje potrebovalo 50 oseb, to je 2.87 %. Podrobnejše stanje po posameznih oddelkih je
prikazano v tabeli.

Tabela 46: Število podaljšanih hospitalizacij po posameznih oddelkih PB Idrija
Št. sprejemov
Št.
v letu 2016
podaljšanih
zdravljenj
Oddelek za zdravljenje
191
0
odvisnosti (L1)
Gerontopsihiatrični oddelek (L2)
241
8
Splošni psihiatrični oddelek (L3)
178
34
Ženski sprejemni oddelek (S2)
467
4
Moški sprejemni oddelek (S3)
535
4
Psihoterapevtski oddelek (S4)
128
0
SKUPAJ
1741
50

% podaljšanih
zdravljenje glede na št.
sprejemov v letu 2016
0
3,3
19.1
0.8
0.7
0
2.87

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 bolnišnice
• Sprotno, zelo natančno beleženje vseh pacientov, ki čakajo na odpust po zaključeni
akutni obravnavi (za celotno bolnišnico in po posameznih oddelkih).
• Sprotno, zelo natančno beleženje vseh pacientov, ki čakajo na odpust po zaključeni
akutni obravnavi (za celotno bolnišnico in po posameznih oddelkih).
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Tabela 47: Povprečno število dni od zaključene akutne obravnave do dejanskega odpusta
(skupno in po posameznih oddelkih)
Oddelek
Št. oseb
Skupno št. dni
Povp. na oddelek (v
podal.
dneh)
hospitalizacije
Oddelek za zdravljenje odvisnosti
0
0
0
Gerontopsihiatrični oddelek
8
131
16.4
Splošni psihiatrični oddelek
34
2784
81.9
Ženski sprejemni oddelek
4
272
68
Moški sprejemni oddelek
4
237
59.25
Psihoterapevtski oddelek
0
0
0
Skupaj
50
3424
68.48

(Podatki so vzeti iz kazalnika, ki ga je pripravil Bojan Krivec, univ. dipl. soc. del.)

3. Spremljanje in analiza neželenih dogodkov/ varnostnih zapletov za leto 2016

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.

Ugotovitve
Število in vrsta neželenih dogodkov/ varnostnih zapletov
Evidentiranih je bilo 94 dogodkov vezanih na različne oblike nasilnega vedenja (slika12)
usmerjenega v sopaciente, vase, v izvajalce in/ ali inventar.

Prijava spolnega nasilja
Samopoškodba
Fizično nasilje usmerjeno v…
Verbalno nasilje usmerjeno v…
Verbalno nasilje usmerjeno v…
Verbalna agresija s strani svojcev
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Slika 12: Evidentirani neželeni dogodki povezani z različnimi oblikami nasilnega vedenja (leto 2016)
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Evidentiranih je bilo 11 pobegov in/ ali samovoljnih zapustitev varovanih oddelkov (pobeg
pacienta, pacient se ne vrne iz prostega izhoda, pacient s prostim izhodom zapusti bolnišnico
v spremstvu svojcev) ter 9 samovoljnih zapustitev odprtih oddelkov. Med slednjimi se je, ob
prihodu nazaj v bolnišnico, v 7 primerih ugotavljalo opitost in (3 primeri) verbalno agresijo
do izvajalcev.
Evidentiranih je bilo 29 neželenih dogodkov vezanih na zaznane poškodbe kože in/ ali telesa
že ob samem sprejemu pacienta, zmanjšane postopke varnosti pri izvajanju posebnega
varovalnega ukrepa, izgubo pacientove lastnine ter incidente (politje z izločki). Drugi
neželeni dogodki, ki so bili evidentirani, se nanašajo na pomanjkljivo in neustrezno
komunikacijo (3), nepredvidljivo vedenje/ stanje pacientov (5), neustrezno ravnanje/
odtujitev osebne in bolnišnične lastnine (2). Nanašali so se na dostavo neustreznega
proizvoda s strani ponudnika (1), ugriz pacienta s strani psa (1). Evidentirano je kaznivo
dejanje s poškodbo zunanjega izvajalca (1).
V letu 2016 se je evidentiralo 29 neželenih dogodkov na področju procesa ravnanja z zdravili.
Med njimi sta bila tudi dva, ki sta vezana na proizvajalca zdravila.
Posledice neželenih dogodkov/ varnostnih zapletov
Med posledicami neželenih dogodkov izstopajo telesne poškodbe pacientov v smislu
poškodb kože in duševna stiska/ strah/ zmanjšana varnost za paciente - osebje predvsem na
strani osebja. Primer smrti se je, v skladu z navodili in priporočili Ministrstva, obravnaval kot
opozorilni nevarni dogodek.
Na področju procesa ravnanja z zdravili vsi zaznani neželeni dogodki niso imeli škodljivih
posledic.

Napotitev na spec. pregled
Obveščanje svojcev
Brez ukrepov
Premestitev pacienta
Telefonski klic za pomoč
Stalni nadzor/ aplikacija zdravil/ PVU
Obveščanje odd. tima/ dež. ekipe
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Slika 13: Intervencije izvedene po neželenem dogodku (leto 2016)

V skoraj 100 % deležu (slika 13) se o nastalem neželenem dogodku obvešča zdravnika in
medicinsko sestro (oddelčni ali dežurni). Osebje udeleženo v neželenem dogodku izvede po
dogodku več vrst intervencij. Med pogostejšimi izvedenimi intervencijami pri neželenih
dogodkih v povezavi z zdravili sta bili kontrola vitalnih funkcij in opazovanje stanja zavesti.

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

Tudi v letu 2016 beležimo velik trend dietne prehrane, zadovoljstvo z le-to ostaja še vedno
visoko. Beleži se kar 14 % delež različnih drugih vrst hrane (vegetarijanska, veganska, različne
alergije…).
Visoko ocenjeni ostajajo spremljajoči dejavniki, ki se nanašajo na higienske dejavnike, odnos
osebja pri razdeljevanju hrane, seznanitvijo z jedilnikom ter postopkom razdeljevanja
obrokov.
V letu 2016 se je nadaljevalo z rednim trimesečnim analiziranjem anketnih vprašalnikov. Z
namenom seznanitve z rezultati ankete in realizacije nekaterih predlaganih izboljšav sta bila
izvedena dva sestanka z osebjem kuhinje. Uvedlo se je nekaj izboljšav. Nanašajo se na
uvedbo dveh vrst čaja, tedensko možnostjo izbire juhe. Povečalo se je število pribora. Že
načrtovane aktualne spremembe v letu 2017 so namestitev čajnikov na oddelke in
namestitev jedilnika na intenzivne oddelke.
(Podatki so vzeti iz kazalnika, ki ga je pripravila Andreja Gruden, dipl. med. sestre)

5. Stopnja zadovoljstva 2016

Spremljanje zadovoljstva pacientov z obravnavo v naši bolnišnici je eden od pokazateljev
kakovosti dela, vezan na sicer subjektivno oceno pacientov. Z željo ohranjati možnost
primerjave med posameznimi leti, ohranjamo vsa leta tudi osnovne predpostavke v
teoretičnih pogledih in izhodiščih, katere bi lahko strnila v:
• kakovostna zdravstvena oskrba je najboljša možna oskrba z najboljšimi izidi zdravljenja, ki
jo ljudje prejmejo vedno, ko jo potrebujejo.
• zadovoljstvo prejemnika je pomemben izid zdravstvene oskrbe.
• Zadovoljstvo predstavlja izraženo uporabnikovo dojemanje lastne izkušnje z zdravstveno
oskrbo, s posameznim postopkom, s posameznim izvajalcem, ustanovo, ipd.
(Donabedian, 1992). Na stopnjo zadovoljstva pomembno vplivajo tudi osebne lastnosti
bolnikov in v našem primeru (bolniki z duševno motnjo) tudi bolezen sama oz. razlike v
doživljanju sebe in drugih.
Stopnjo zadovoljstva preverjamo med hospitaliziranimi pacienti Psihiatrične bolnišnice Idrija
ob zaključku obravnave, tik pred odpustom iz bolnišnice.
Od 07.01.2016 do 03.01.2017 smo prejeli 388 anket (izpolnilo 24 % odpuščenih pacientov),
za statistično obdelavo zadovoljivo izpolnjenih je bilo 366 anket in vključenih v analizo, 13 je
bilo nepopolno izpolnjenih in neuporabnih, zavedenih je 5 zapisov o nezmožnosti
sodelovanja.
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Tabela 48: Prikaz ocen splošnega zadovoljstva.
LETO
1. M
2001

4,0

2004

4,3

2005/ 1

4,3 (SD = 0.64)

2005/ 2

4,3 (SD = 0.57)

2006

4,28 (SD = 1.04)

2007

4,30 (SD = 0.18)

2008

4,38 (SD = 0.79)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4,33 (SD = 0.84)
4,30 (SD = 0.91)
4,40 (SD = 0.82)
4,35 (SD = 0.86)
4,37 (SD = 0.84)
4,41 (SD = 0.87)
4,44 (SD = 0.85)
4,49 (SD = 0.82)

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

Skupna povprečna ocena zadovoljstva za leto 2016 znaša 4.49, splošna ocena zadovoljstva
pa 4.48.

Tabela 49: Prikaz povprečne ocene zadovoljstva s posameznim dejavnikom.
POSTAVKE
2014
2015
A. ODNOS OSEBJA
4.56 (0.72)
4.56 (0.76)
1. Odnos osebja ob sprejemu
4.54
4.52 (0.85)
2. Odnos medicinskega osebja
4.59
4.62 (0.68)
3. Odnos nemedicinskega osebja
4.55
4.61 (0.67)
4. Spoštovanje zasebnosti in diskretnosti 4.54
4.52 (0.82)
B. OBRAVNAVA IN INFORMIRANOST
4.45 (0.85)
4.44 (0.87)
5. Obveščenost o zdravljenju
4.24
4.25 (0.96)
6. Obveščenost o zdravilih
4.37
4.43 (0.86)
7. Individualni stik z osebjem
4.47
4.48 (0.82)
8. Skupinske oblike obravnave
4.45
4.41 (0.86)
9. Obveščenost o pravicah in dolžnostih
4.30
4.31 (0.96)
10. Informacije za svojce
4.58
4.58 (0.76)
11. Navodila za jemanje zdravil
4.62
4.55 (0.84)
12. Navodila za možnosti zdrav. po odp.
4.53
4.54 (0.84)
C.
13.
14.
15.
16.
17.

BIVALNI POGOJI
Čistoča, higiena na oddelku
Zasebnost v bivalnih pogojih
Urejenost okolice
Prehrana
Druge nezdravstvene usluge(kiosk….)

4.22 (0.97)
4.28
4.23
4.36
4.15
4.07

4.34 (0.89)
4.41 (0.79)
4.28 (0.93)
4.46 (0.81)
4.21 (0.94)
4.32 (0.94)

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

Pogled na tabelo nam kaže, da ni večjih sprememb, tako po posameznih vsebinskih sklopih,
kot tudi ne ob konkretni postavki. V primerjavi z lanskim letom je opazen rahel trend k

90

Strokovno poročilo 2016
višanju ocene v splošnem, največja razlika v primerjavi z lanskim letom (sicer še vedno
izražena v desetinkah) v pozitivno smer je pri postavkah vezanih na obveščanje o zdravljenju
zdravilih, pravicah in dolžnostih. Negativen trend pa je pri oceni nudenja drugih,
nezdravstvenih uslug.
Še so vedno najvišje ocenjene postavke, ki se nanašajo na odnos do pacientov, tako
medicinskega kot nemedicinskega osebja (povprečna ocena je 4.61), nekoliko nižje vrednosti
so pri vprašanjih vezanih na obravnavo in informiranost (a višje kot v preteklem letu – 4.52),
z izkazanim trendom izboljševanja informiranja tudi o zdravljenju, zdravilih.
Znotraj rezultatov ankete je najnižje ocenjena kategorija vezana na bivalne pogoje (4.34 na
ravni cele kategorije), v pozitivno smer prednjači postavka o čistoči in higieni na oddelku,
precej nižje v primerjavi s preteklim letom so ocenjene možnosti drugih nezdravstvenih
uslug.
Iz dobljenih rezultatov lahko naredimo splošnejše zaključke
• 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 drastičnih odmikov.
Velja tudi že večkratna 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.

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 športnega – 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)
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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

•

M. Gosar, dr. med., I. Sepin, dr. med., M. Matvoz Kos, dr. med., J. Žilavec, dr. med., M.
Pavlović, dr. med., T. M. Černuta, dr. med., D. Menard, dr. med.: Specializacija iz
psihiatrije

•

V. Božič, dr. med., spec. psih.: VKT podiplomski študij – Vedenjsko kognitivni Praktikum II

•

V. Rupnik, spec. klin. psih: VKT podiplomski študij – VKT Praktikum II. Ocena osebnosti s
PAI osebnostnimi inventarji

•

M. Zelenc, spec. klin. psih.: VKT podiplomski študij – VKT Praktikum II

•

Urbančič, univ. dipl. psih.: VKT podiplomski študij – VKT Praktikum II, Tečaj iz
Rorschachove psihodiagnostike, Integracija VKT v pomoči ljudem z mejno osebnostno
motnjo

7.1.2 Aktivna udeležba na seminarjih in kongresih

•

Zdravniška služba
Dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih.: Depresija in izgorelost ter oblike pomoči. Letno
srečanje strokovnih delavcev na področju rejništva, 29.09.2016, Pivka. Zdravljenje –
obravnava bolnika s samomorilnim vedenjem v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Regijski
posvet z naslovom »Samomor – od klica do hospitalizacije in nadaljnja pomoč«,
13.09.2016 v Novi Gorici. Poslanstvo in vrednote Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Nacionalna mreža telefonov otrok in mladostnikov – TOM, 03.12.2016 v Idriji.
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Psihomotorna upočasnjenost pri bolnikih s starostno depresijo, 6. Slovenski psihiatrični
kongres. 16. – 19.11.2016, Portorož. Depresija v starosti. Sinapsa – teden možganov.
Tolmin, 17.03.2016. Abnormal Stroop – Related event relatent potentials in patients with
onset depression in remission tired, 24. Evropski psihiatrični kongres, 12. - 15.03.2016,
Madrid.
•

V. Milošević, dr. med., spec. psih.: je bil vodja delavnice Psihodramsko raziskovanje
intimnosti v sklopu 13. študijskih dnevov SKZP z naslovom Spol in spolnost v psihoterapiji,
03. - 05. junij 2016, Rogla.
22. kongres Evropskega združenja za psihoterapijo (EAP) Authonomy and a sence of
belonging; vodja delavnice Trangenerational psychodrama – integrating genogram into
psychodrama action, 29.9. - 01.10.2016, Zagreb.
Seminar Prepoznavanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola – interdisciplinarni pogled;
predavanje Integracija sistemske terapije in psihodrame v skupini parov z odvisnostjo od
alkohola, 07.10.2016, Idrija.
Slovenski psihiatrični kongres; predavanje Izzivi psihoterapevtske edukacije in Integracija
sistemske terapije in psihodrame v skupini parov z odvisnostjo od alkohola, 16. 19.11.2016, Portorož.
International Spring Academy, 28.04. - 01.05.2016, Novigrad, vodja delavnice in
supervizor. Vodja redne psihodramske edukacije na Hrvaškem. Redni supervizor
organizacije »Rdeči noski – zdravniki klovni«. Vodja psihodramske delavnice: »Kako
preživeti lastno družino«, 13.-14.02.2016, Split. Vodja psihodramske delavnice in
konzultant za film »Muškarci ne plaču«, 07. - 11.09. 2016, Jahorina. Predavanje »Terapija
osebnostnih motenj«, 03.03.2016, Idrija. Vodja psihodramske delavnice v Centru za
raziskavo umetnosti igre 10.12.2016. Slovenski psihiatrični kongres 16. - 19. november
2016, Portorož; predavanje ˝Sopojavnost depresije in metaboličnega sindroma pri
bolnicah z depresivno motnjo˝.

•

mag. Trpin Katarić A., dr. med., spec. psih.: Zagovor magistrske naloge z naslovom
˝Sopojavnost depresije in metaboličnega sindroma pri bolnicah z depresivno motnjo˝ in
zaključek magistrskega študija, 13.07.2017, Ljubljana.

•

Tubić K., dr. med., spec. psih.: 08.09.2016 »Za povezavo organizacij za delo v skupnosti«okrogla miza: Sežana, oktober-svetovni dan duševnega zdravja: Šent Ajdovščina:
Ajdovščina, 22.10.2016 RTV Koper primorska kronika-reportaža: Koper, 10.11.2016
Srečanje 2. koordinacije Timov za skupnostno psihiatrično in nadzorovano
obravnavo:UPKLJ: Ljubljana

•

Rudolf M., dr. med., spec. psih.: Aktivno sodelovanje v izobraževalnem programu GO
Spominčica

•

Božič V., dr. med., spec. psih: 6. Slovenski psihiatrični kongres, predavanje z naslovom
»Obravnava tujih državljanov v Psihiatrični bolnišnici Idrija«.

•

Logar P., dr. med., spec. psih.: Predavanje v SVZ Dutovlje, »Shizofrenija«.
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•

•

•

•

J. Milič, dr. med., spec. psih. Strokovno srečanje v PBI (07.10.2016): Prepoznavanje in
zdravljenje odvisnosti od alkohola - interdisciplinarni pogled: Odvisnost od alkohola kot
bolezen družine, Integracija sistemske terapije in psihodrame v skupini parov z SOA (J.
Milič, dr. med., spec. psih. in V. Milošević, dr. med., spec. psih.); 6. slovenski psihiatrični
kongres (16. - 19.11.2016) Portorož: Integracija sistemske terapije in psihodrame v
skupini parov z odvisnostjo od alkohola (J. Milič, dr. med., spec. psih. in V. Milošević, dr.
med., spec. psih.); 27.05.2016 PBI - strokovno srečanje terapevtov s področja odvisnosti:
Predstavitev programa zdravljenja odvisnosti od alkohola v PBI; 13.01.2016 VZ Dutovlje:
Sindrom odvisnosti od alkohola (predavanje za osebje); 18.05.2016 VZ Dutovlje:
Samomor in ocena samomorilnega tveganja (predavanje za zaposlene); 19.01.2016 za OŠ
Črni Vrh 9. razred - predavanje z delavnico v PBI: O odvisnostih…; 18.01.2016:
sodelovanje v oddaji na Radio Slo 1: »Med štirimi stenami«; 11.10.2016 Tolmin predavanje na okrogli mizi »Skupaj zmoremo več«, Programi zdravljenja odvisnosti od
alkohola v PBI; 13.12.2016 - predavanje za svetovalce »TOM - telefon za otroke in
mladostnike« ob njihovem strokovnem srečanju v PB Idrija; predavanja v edukacijskem
programu Oddelka za zdravljenje odvisnosti: Komorbidne motnje, Preprečevanje recidiva
odvisnosti.

Aktivacijska terapija
M. Kavčič, dipl. del. ter.: predstavitev delovne terapije in ogled prostorov aktivacijske
terapije učencem OŠ Črni Vrh, študentom biopsihologije, skupini sre. zdr. šole Izola,
skupini sr. zdr. šole Nova Gorica, dijakom gimnazije Idrija in skupini zaposlenih iz CSD
Nova Gorica.
S. Pisk, dipl. del. ter.: predavanje za paciente in svojce v okviru programa zdravljenja
odvisnosti: Zdrav način življenja – telesna aktivnost.

Socialna služba
Mag. K. Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del.: 19.05.2016 Ministrstvo za zunanje zadeve:
Posvet: Ljubljana, 08.09.2016 »Za povezavo organizacij za delo v skupnosti«, Okrogla
miza: Sežana, 11.10.2016 10.oktober: Svetovni dan duševnega zdravja: okrogla miza;
Šent Ajdovščina: Ajdovščina, 25.10.2016 Možnost širitve programa Šent v Idriji: CSD
Idrija: Idrija, 10.11.2016 Srečanje 2. koordinacije Timov za skupnostno psihiatrično in
nadzorovano obravnavo: UPKLJ: Ljubljana

•

T. Mesec, dipl. soc. del.: 8 izvedenih predavanj za paciente in svojce v okviru programa
zdravljenja odvisnosti, Prepoznavanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola –
interdisciplinarni pogled, PBI (organizacijski odbor), terapevtska srečanja včeraj, danes,
jutri, Udeležba na skupinski superviziji, ki je potekala 2x mesečno na oddelku za
zdravljenje odvisnosti v PBI.

•

B. Krivec, dip soc. del.: 6 predavanj za zdravljence in svojce v okviru programa zdravljenja
odvisnosti od alkohola v PBI, 7 predavanj Predstavitev socialne službe v PBI za študente,
Član organizacijskega odbora strokovnega srečanja Prepoznavanje in zdravljenje
odvisnosti od alkohola – interdisciplinarni pogled, Strokovno srečanje terapevtov KZA,
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PBI, udeležba na skupinski superviziji, ki je potekala 2x mesečno na oddelku za
zdravljenje odvisnosti v PBI.
Mag. A. Grudnik Seljak, dipl. soc. del.: Predavanje na Fakulteti za socialno delo,
Ljubljana, predavanja za gostujoče dijake Srednjih zdravstvenih šol, predstavitev socialne
službe za uslužbence CSD Nova Gorica

•

Psihološka služba
Dr. Š. Hvalec, spec. klini. psih.: Slovenski psihiatrični kongres – prispevek: »Osebnostne
lastnosti, družinsko funkcioniranje in socialno omrežje pri osebah z nevrotskimi stresnimi
ali somatoformnimi motnjami«. Društvo medicinskih sester, babic in tehnikov Ljubljana –
predavanja Krepimo zdrave odnose v službi in doma (marec in maj), Predavanja
študentom zdravstvene nege v okviru KU v PBI.

•

•

•

•

Dr. R. Podkrajšek, spec. klin. psih.: Vloga dolgoročne terapevtske obravnave v kontekstu
zdravljenja odvisnosti od alkohola, prispevek na strokovnem srečanju: Prepoznavanje in
zdravljenje odvisnosti od alkohola – interdisciplinarni pogled, PB Idrija, 07.10.2016.

Medicinsko kemični laboratorij
dr. B. Križaj, spec. med. biokem.: Predavanje za osebje laboratorija ZDI; PREGLED
LABORATORIJA ZA DOVOLJENJE ZA DELO – zahteve za dovoljenje, Idrija 15.09.2015;
Interno izobraževanje DMS; Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi; –
predavateljica Bojana Križaj, Andreja Seljak, 07.12.2015; Vzorčenje krvi preiskovancev za
raziskave v okviru evropskih projektov EU7.OP – HEALS: Povezava med okoljem in
zdravjem pri velikih populacijskih preiskavah/ Health and Environment-wide Associations
Based on Large Population Surveys (7.OP - HEALS) in LIFE + project CROME-LIFE:
Okoljsko-zdravstvena mreža na Mediteranu/ Cross-Mediterranean Environment and
Health Network.

Bolnišnična lekarna
C. Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm.: Psihofarmakoterapija, PBI (klinično
usposabljanje študentov ZN v študijskem letu 2015/ 2016): 24.03., 04.05., 18.05., 01.06.,
Aripiprazol in duloksetin v klinični praksi – prikaz primerov, Zalošče – Srečanje primorskih
psihiatrov: 29.01.2016, Trazodon v klinični praksi, Divača – Srečanje članov Primorske
podružnice SFD: 11.02.2016, Zamenjava antipsihotikov – rezultati 16-mesečne klinične
raziskave pri bolnikih s shizofrenijo, Portorož – 6. Slovenski psihiatrični kongres:
17.11.2016, Upravljanje z zdravili z visokim tveganjem v PBI, Portorož – 6. Slovenski
psihiatrični kongres: 17.11.2016 (soavtorica: P. Logar).
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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; 2015,
članica Upravnega odbora Sekcije bolnišničnih farmacevtov pri SFD; 2015, članica
Slovenske skupine za spremljanje bolnišnične porabe protimikrobnih zdravil v Sloveniji.
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.
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; član
delovne skupine Projekta kakovosti in varnosti bolnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije;
glavni mentor za specializacijo iz psihiatrije pri Zdravniški zbornici Slovenije; sodelovanja
pri »Zdravniški liniji Revije Viva«
Dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih. je član Razširjenega republiškega strokovnega
kolegija za psihiatrijo, višji predavatelj iz predmeta Mentalno zdravje na Fakulteti za vede
o zdravju Izola ter predavatelj predmeta Duševno zdravje in duševne motnje na študiju
Biopsihologije (FAMNIT) na Primorski univerzi.
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 program zdravljenja na šestih
speciliziranih psihiatričnih oddelkih: ženski in moški intenzivni psihiatrični oddelek,
psihoterapevtski oddelek, oddelek za zdravljenje odvisnosti, gerontopsihiatrični oddelek
ter splošni psihiatrični oddelek.
V letu 2016 je bilo v bolnišničnem programu obravnavanih večje število pacientov, kot v
preteklem letu ter odpuščenih 1.729 pacientov, od tega 1.527 na programu ZZZS.
Realiziran program ZZZS je bil 101 %. V bolnišnici so se zdravili tudi pacienti, napoteni iz
Centra za tujce v Postojni, plačnik je bil Ministrstvo za zdravje. V kolikor je bila potrebna
dodatna somatska obravnava, so bili pacienti premeščeni v regionalne bolnišnice ter UKC
Ljubljana.
Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov v akutnem hospitalnem zdravljenju je bila
32.2 dneva. V poročilu so predstavljeni natančni podatki o številu sprejemov pacientov
glede na posamezni diagnostično skupino ter povprečno ležalno dobo.
V dnevnem programu bolnišničnega zdravljenja je bilo obravnavanih 117 oseb, program
pa je bil realiziran 106 %.
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 in pomoč. V letu
2016 je bilo vključenih v neakutno zdravljenje 50 oseb (leta 2015 42, leta 2014 43, leta
2013 41 oseb, 2012 44 oseb, leta 2011 34 oseb), kar predstavlja 2.87 % vse sprejetih v
bolnišnično zdravljenje. Povprečno trajanje neakutne obravnave je bilo 68 dni. Realizirali
smo 2.237 bolnišnično oskrbnih dni (BOD), kar je predstavljalo 119 % načrtovanega plana
neakutne bolnišnične obravnave.
V letu 2016 smo se soočali ponovno z večjimi težavami pri zmožnostih nameščanja v
domsko varstvo, zaradi deficita v domskih kapacitetah. V bolnišnici smo intenzivirali
vključevanje svojcev in vseh pristojnih služb na terenu, vključno s Centrom za socialno
delo. Intenzivira se ugotavljanje socialnega statusa zaradi razmer pacientov ter
načrtovanje odpustov takoj ob sprejemu oz. ob začetku zdravljenja.
c. V okviru specialističnih ambulant je Psihiatrična bolnišnica Idrija v letu 2016 skupno
obravnavala 12.818 obiskov pacientov. V skladu s splošnim dogovorom, ki je opredelil
kvoto ambulantnih dejavnosti, smo dosegli 100 % načrtovano aktivnost za ZZZS in sicer
209.172 točk.
Iz poročila vodje izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti so razvidne dejavnosti
posamezne psihiatrične ambulante in subspecialnosti (urgentna psihiatrična ambulanta,
ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola, gerontopsihiatrična ambulanta).
Posebno je potrebno izpostaviti ambulantne skupinske psihoterapevtske obravnave in
individualno psihoterapevtsko obravnavo v okviru psihiatričnih ambulant ter ambulant
kliničnega psihologa.
Ob intenziviranju ambulantnega dela – večanju števila ambulant v okviru psihiatrične
bolnišnice Idrija – se veča tudi obremenjenost zdravnikov ter kliničnih psihologov. V
zagotavljanju kvalitetnih psihoterapevtskih ter diagnostičnih storitev v okviru
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bolnišničnega ali ambulantnega programa bo potrebno za nemoteno delo zagotoviti
dodatno število zdravnikov oz. terapevtov.
d. Ekipa za psihiatrično zdravljenje v skupnosti izvaja program psihiatričnega zdravljenja v
skupnosti, program nadzorovane obravnave ter pregled psihiatra na domu. V programu
PZS smo v letu 2016 nudili obravnavo 178 pacientom, zaključili pa pri 130 pacientih. V
letu 2016 smo po sklepu sodišča imeli v nadzorovani obravnavi 3 pacienta. Pregled
psihiatra na domu se v okviru služb Psihiatrične bolnišnice Idrija v skupnosti izvaja četrto
leto. Obravnavali smo 134 pacientov in sicer na pobudo osebnih zdravnikov, ambulantnih
psihiatrov ter po posredovanju pristojnih CSD, koordinatorjev obravnave v skupnosti ter
svojcev.
e. V poročilu so predstavljeni vsi obvezni kazalniki kakovosti, v prilogi poročila pa priloženi v
celoti. Spremljali smo število padcev bolnikov v bolnišnici, število zaradi pritiska nastalih
razjed, kolonizacije z MRSA. Na nacionalnem nivoju se iz podatkovnih zbirk (Nacionalnem
Inštitut za varovanje zdravja) letno zbira podatke o številu in nenačrtovano ponovno
sprejetih bolnikov v bolnišnici v 30. dneh po odpustu zaradi bipolarne motnje ter
shizofrenije.
f. V bolnišnici redno spremljamo tudi nekatere neobvezne kazalnike, s katerimi želimo
pridobiti dodatne podatke in analizo nekaterih relevantnih kliničnih področij ter
spremljanja kakovosti obravnave. Analizo neželenih dogodkov v zdravstveni negi in
oskrbi, smo zaradi splošnega pomena spremljanja neželenih dogodkov razširili na
področje delovanja celotne bolnišnice oz. vseh služb. Med najpomembnejšimi
neobveznimi kazalniki je potrebno izpostaviti spremljanje deleža pacientov v letu 2016,
med katerimi je bil izveden PVU, kazalnik zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični bolnišnici
Idrija, Bolnišnični kazalnik stopnje zadovoljstva za leto 2016. Psihološka služba spremlja
Obravnavo pacientov ob prvem sprejemu, v okviru aktivacijske terapije pa spremljajo
prisotnost pacientov na kreativnih skupinah. (Ustvarjalnost v programih aktivacijske
terapije).
g. V skladu z nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu je Psihiatrična
bolnišnica Idrija nadaljevala s procesom Mednarodne akreditacijske presoje. S strani
mednarodne akreditacijske hiše je 14. in 15.11.2016 potekala presoja po standardu AACI
in ISO 9001: 2008. Splošne ugotovitve članov komisije so bile, da ima bolnišnica razvit
obsežen sistem spremljanja kakovosti, so pa še področja, ki omogočajo nadaljnjo
izboljšanje delovanja.
h. Polivalenten razvoj psihiatrične bolnišnice se je odrazil v organiziranju šestih
specialističnih hospitalnih oddelkov ter oblikovanju široke palete ambulantne dejavnosti
tako v bolnišnici, kot tudi izven bolnišnice v regiji. S širitvijo ambulantnih dejavnosti se
del aktivnosti zdravnikov ter drugih terapevtov oz. zdravstvenih in nezdravstvenih
delavcev (klinični psiholog, administracija) premaknili iz bolnišničnega v ambulantno
okolje ter dodatno obremenjuje zmogljivosti terapevtov. Vzporedno se v zadnjih letih
soočamo z povečanim številom sprejemov pacientov s somatskim obolenjem, predvsem
na področju starejšega prebivalstva (gerontopsihiatrija), ki narekuje potrebo po
intenzivnejši psihiatrični in somatski obravnavi ter diagnostičnih postopkih.
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Ob povečani obremenitvi na eni strani ter na drugi strani zaviranje zaposlovanja v
zdravstvu, se soočamo z resnim pomanjkanjem zdravnikov. Na bolnišničnem nivoju bi
potrebovali v letu 2017 zaposlitev dveh do treh psihiatrov, kar bi omogočilo normalno
strokovno delo na posameznih oddelkih ter možnost ustreznega nadomeščanja za čas
bolniških odsotnosti ali dopustov. Zaposlitev novih psihiatrov v bolnišnici bodo lahko tudi
zasnova za kakovosten razvoj bolnišnice ter tudi izvenbolnišničnih oblik dejavnosti.
Istočasno se v bolnišnici še vedno soočamo s pomanjkanjem negovalnega kadra, ki je
posledica vse višje starostne strukture zaposlenih ter izpadov ob bolniških odsotnosti oz.
povečani invalidnosti.
Celostna in kvalitetna oskrba bolnikov v Psihiatrični bolnišnici bi že v kratkoročnem
obdobju narekovala redno zaposlitev internista, saj bi na ta način bistveno povečali
kvaliteto zdravljenja vse starejše populacije, pa tudi somatsko bolj obremenjene
populacije bolnikov z duševno motnjo. Sodobni standardi nas obvezujejo k intenzivnemu
vključevanju kliničnih farmacevtov v klinično obravnavo pacienta, zato bi bilo tudi
potrebno z organizirati zaposlitev drugega farmacevta ter izvedba ustrezne specializacije
iz klinične farmacije.
i. V poročilu je poseben sklop namenjen 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.
j. 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«.
k. 07.10.2016 je bilo v bolnišnici organizirano strokovno srečanje z naslovom
»Prepoznavanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola – intedisciplinarni pogled«.
Sodelovali so strokovnjaki s področja alkohologije, medicine dela, prometa in športa,
nevrologi ter zdravniki družinske medicine. Ob tej priložnosti je bila izdana strokovna
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monografija s prispevki predavateljev. Recenzijo sta opravila prof. dr. M. Žmuc Tomori,
dr. med., ter mag. F. Velikanje, dr. med.
Bolnišnica je v znak priznanja dolgoletnega strokovnega dela v bolnišnici ter na področju
Slovenske psihiatrije se odločila, da bo seminarje, ki se organizirajo v Psihiatrični
bolnišnici Idrija, poimenovala po prim. J. Felcu. Njegovo strokovno in literarno delo je
neprecenljivo zaznamovalo razvoj bolnišnice tako v strokovnem, kot tudi humanističnem
pogledu.

Strokovni direktor bolnišnice
Dr. Marko Pišljar, dr. med.
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Priloge
Kazalniki kakovosti
Obvezni kazalniki
• Število vseh padcev v bolnišnici v letu 2016
• Število razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih bolnikov v letu 2016
• Kolonizacija z MRSA
Neobvezni kazalniki
• Delež pacientov v letu 2016, 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
• Kazalniki stopnje zadovoljstva
• Spremljanje in analiza neželenih dogodkov / varnostnih zapletov za leto 2016
Klinične poti
Klinična pot za osebe, ki so vključene v program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (3. izdaja)

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
Erika Mitrovič, dr. med., spec. psih.
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
dr. Bojana Križaj, spec. med. biokemije, vodja medicinsko-kemičnega laboratorija
Mateja Kavčič, dipl. del. ter., vodja aktivacijske terapije
Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm., vodja lekarne
Branka Režun, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
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
Katalin Tubić, dr. med., spec. psih.
Dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih., vodja EEG laboratorija
Alenka Tušar
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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