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1 UVOD
V strokovnem poročilu prikazujemo splošne statistične podatke ter realizacijo
programa v letu 2014, 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 psihiatričnega
zdravljenje v skupnosti. V poročilu so podani podatki o glavnih odpustnih diagnozah
bolnikov v letu 2014, 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 2014.

2 NEKATERI SPLOŠNI STATISTIČNI PODATKI IN REALIZACIJA
STORITEV V LETU 2014
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 bolnišničnih oskrbnih dni v neakutni obravnavi. V letu 2014 je bilo skupno v
hospitalno in dnevno hospitalno oskrbo sprejetih 1.648 pacientov ter odpuščenih
1.677 pacientov, od tega 1.564 hospitalnih in 113 dnevnih. V primerjavi z letom 2013
se je ponovno povečalo število ambulantnih obravnav, ki smo jih izvedli tako v
bolnišnici kot ambulantah v posameznih središčih naše regije.
ZASEDENOST: 79%, (166 postelj) (izračunan je iz skupnega števila BOD 168,
178, 180)
• POVPREČNA LEŽALNA DOBA (akutna): 33 dni (skupno akutna in neakutna 33,
36, 37.1)
• SPREJEMI: (hospital in dnevni hospital): 1.648 pacient …... (1.675, 1.648, 1.608)
• ODPUSTI (hospital in dnevni hospital): 1.677 pacientov……(1.676, 1.626, 1.597)
• ODPUSTI (dnevni hospital): 112 pacientov ……………………….…. (100, 86, 86)
• PRVIH SPREJEMOV V LETU 2014: 531 pacientov…………….. (547, 495, 492)
Opomba: Števila v oklepajih pomenijo realizacijo v letu 2013, 2012 in 2011.
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Tabela 1: Podatki po regijah – realizacija programa za ZZZS

Ljubljana
(2013)
(2012)
(2011)
Koper
(2013)
(2012)
(2011)
Nova Gorica
(2013)
(2012)
(2011)
Kranj
(2013)
(2012)
(2011)
Maribor
(2013)
(2012)
(2011)
Celje
(2013)
(2012)
(2011)
Ravne na Koroškem
(2013)
(2012)
(2011)
Novo mesto
(2013)
(2012)
(2011)
Murska Sobota
(2013)
(2012)
(2011)
Krško
(2013)
(2012)
(2011)
Ostali plačniki
Skupaj ZZZS 2014
Skupaj ZZZS 2013
Skupaj ZZZS 2012
plan 2014
plan 2013
plan 2012
% plana 2014
% plana 2013
% plana 2012

22

/
3.031
1.917
2.230
2.132
2.132
2.132
142
90
105

17,06
76,50
/
192.202
189.753
165.762
192.395
199.135
166.370
100
95
100

155
67
42
452
1.358
1.240
1.552
554
1.482
610
506
731
0
0
49

64

66
14

Hospitalni
primeri

Hospital
dnevni primeri

289
315
296
305
650
634
654
701
503
509
485
407
46
49
48
57
4
7
1
4

42
34
46
4
32
34
29
11
32
27
39
29
5
3
6
5
0
1

10
2
2
5
6
3
5
5
14
5
3
5
3
2
5
3
/
1.507
1.529
1.517
1.510
1.523
1.510
100
100
101

1

/
112
100
86
110
94
112
102
106
107

Število
ambulantnih
obiskov
5098
3.984
4.365
4.542
4.801
2.633
2.535
2.165
1.892
1.140
1.332
1.380
473
310
333
291
22
21
15
24
18
10
14
32
21
5
12
14
13
10
16
20
18
13
17
3
2
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OBMOČNE ENOTE

Št. točk v
izvenbolniš
nični
obravnavi
70.701
73.256
69.715,34
64.678,19
81.904
82.101
61.987,60
45.888,37
31.224
27.224
27.023,95
21.884,62
6.615
6.121
5.654,48
4.193,20
296
287
410
341,89
351
153
233,13
821,77
496
88
101,87
292,28
174
274
331,48
429,88
301
249
286,68
41,79
140

Neakutna
obravnava
(dni)

1
1
/
12.358
11.983
8.640
11.958
8.576
9.325
103
94
93
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Slika 1: Število primerov v dnevni bolnišnici
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Slika 2: Število ambulantnih obiskov

1700

število pacientov

1680

1676

1677

1660
1640
1626

1620
1600

1605

1609
1597

1580
1560
1540
2009

2010

2011

1012

2013

2014

Slika 3: Število odpustov v bolnišnici (skupno hospitalni in dnevno hospitalni program)
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b. Psihiatrična bolnišnica ima vsebinsko razvejano obliko ambulantnega
psihiatričnega zdravljenja. V okviru Psihiatričnega dispanzerja Idrija so
organizirane splošne psihiatrične ambulante, ambulanta za zdravljenje odvisnosti
od alkohola, gerontopsihiatrična ambulanta ter ambulanta za klinično psihologijo.
V bolnišnici redno delujejo ekstrahospitalni skupini za zdravljenje odvisnosti od
alkohola, ekstrahospitalna skupina za nevrotsko patologijo, ekstrahospitalna
skupina za bolnike s psihotično motnjo. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima
psihiatrično ambulanto v Logatcu, Postojni ter Izoli. Večje število storitev je
izvedla tudi psihološka služba in sicer v okviru ambulant kliničnega psihologa v
Zdravstvenem zavodu Celjenje v Kopru, v ambulanti v Logatcu in Postojni ter
Pedopsihiatrični ambulanti Lee Šinkovec v Idriji.
V letu 2014 je bilo skupno obravnavanih 12.358 oseb. V skladu s splošnim
dogovorom, ki je opredelil povečane kvote ambulantnih dejavnosti, smo dosegli
100% načrtovane aktivnosti za ZZZS in sicer 192.202 točki.
c. Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov je bila v letu 2014, 33 dni.
Povprečna ležalna doba odraža samo akutno ležalno dobo. V nadaljevanju
poročila je posebej izpostavljen čas zdravljenja za posamezne duševne motnje
pridobljene v skladu z mednarodno klasifikacijo bolezni in je bil primerljiv s tistim v
preteklem obdobju.
d. Neakutna bolnišnična obravnava je namenjena pacientom z duševno motnjo, ki
so zaključili akutni del zdravljenja ter diagnostiko bolezenskega stanja, zaradi
katerega so bili sprejeti v akutno bolnišnično obravnavo ter je bila uvedena
ustrezna terapija in določena rehabilitacija, bolezensko stanje ter socialno okolje
pa ni dovoljevalo odpust domov, oz. je bilo potrebno urediti ustrezno obliko
pomoči na domu. V letu 2014 je bilo vključenih v neakutno zdravljenje 43 oseb,
35 moških in 8 žensk, kar je predstavljalo 3.7% vseh sprejetih oseb v bolnišnično
zdravljenje. Realizirali smo 3.031 bolnišnično oskrbnih dni, kar predstavlja 142%
načrtovanega plana nekautne bolnišnične obravnave. Povprečna ležalna doba v
neakutni obravnavi je bila 53 dni (leta 2013 58, 2012 50 dni, 2011 61 dni).
(Podatki so vzeti iz poročila kazalnika o podaljšanih hospitalizacijah v PB Idrija v letu
2014, ki ga je pripravil Bojan Krivec, univ. dipl. soc. del.)
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Komentar:
a. V letu 2014 je iz bolnišničnega zdravljenja bilo odpuščenih 1.564 pacientov, od
tega 1.507 v programu ZZZS, kar je predstavljalo 100% planiranega
bolnišničnega dela. V bolnišnici so se zdravile 4 osebe napotene iz Centra za
tujce v Postojni ter je bil njihov plačnik Ministrstvo za zdravje, 1 osebja je bila
samoplačnik. 27 bolnikov je bilo napoteno na zdravljenje v druge bolnišnice
zaradi somatskega obolenja ter je bilo pozneje ponovno sprejetih v PB Idrija
zaradi nadaljnjega zdravja duševne motnje.
Iz dnevnobolnišničnega programa je bilo odpuščenih 112 oseb, načrtovan
program je bil presežen za 2%.
Zastopanost bolnikov iz območnih enot, ki jih bolnišnica pokriva (Koper, Nova
Gorica, Ljubljana), je bila podobna kot v preteklem letu. Ponovno se je blago
povišalo število sprejemov iz območne enote Koper ter znižalo iz OE Ljubljana.
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e. V letu 2014 smo v okviru programa skupnostnega psihiatričnega zdravljenja
spremljali 165 oseb (79 moških, 86 žensk). Realizirali smo 120 primerov, kar
predstavlja 98% načrtovanega plana.
V okviru programa projekta Ministrstva za zdravje je bilo s strani Ekipe
skupnostnega psihiatričnega zdravljenja izvedenih 148 obiskov na domu za 113
pacientov, od tega 94 prvih ter 29 ponovnih. Program psihiatričnega zdravljenja v
skupnosti je dopolnjeval program hospitalne obravnave pacientov, ki imajo težji
potek bolezni, pogoste hospitalizacije ter komorbidne motnje.
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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 predhodnih treh let.
I. Organske, vključno simptomatske duševne motnje (F00 – F09)
Tabela 2: Hospitalna obravnava (F00 – F09)
M
Ž
število

lež. doba

1
7
10
7
16
43
84
97
89
100

7
430
191
371
446
1120
2565
2504
3167
2614

število

3
5
2
21
118
149
111
107
124

SKUPAJ

lež. doba

število

lež. doba

povprečje

41
124
116
815
3175
4271
3346
2920
3887

1
10
15
9
37
161
233
208
196
224

7
471
315
487
1261
4295
6836
5850
6087
6501

29,3 dni
28,1 dni
31,1 dni
29,0 dni

Komentar:
V letu 2014 smo v bolnišnici obravnavali 233 oseb (208 v letu 2013), ležalna doba pa
je bila 29 dni. Zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob demenci, je bilo sprejetih 119
oseb, beležimo bistveno višji delež sprejetih žena (86). Zaradi delirija, ki ga ne
povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne substance, je bilo zdravljenih 56 oseb,
zaradi drugih duševnih motenj zaradi možganske okvare in disfunkcij ter zaradi
telesnih bolezni, pa 43 oseb, v enakem razmerju moških in žensk.
II. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi (F10 – F19)
Tabela 3: Hospitalna obravnava (F10 – F19)
M
Ž
starost
0 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2013
2012
2011

število

lež. doba

18
65
65
87
28
8
271
271
303
272

326
1806
2298
3316
803
157
8706
8491
9796
9241

število
1
2
5
11
14
7
3
43
55
91
64

lež. doba
14
79
37
276
489
312
98
1305
1867
3069
2200

SKUPAJ
število
1
20
70
76
101
35
11
314
326
394
336

lež. doba
14
405
1843
2574
3805
1115
255
10011
10358
12865
11441

povprečje

31,8 dni
31,8 dni
32,6 dni
34,0 dni

Poglavje: STRUKTURA BOLNIKOV ZDRAVLJENIH V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA GLEDE NA NJIHOVO DUŠEVNO MOTNJO
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Leto
2014
2013
2012

število
28
23
29

lež. doba
528
488
621

Ž

število
3
5
4

SKUPAJ

lež. doba
49
88
83

število
31
28
33

lež. doba
577
576
704

povprečje
18,6 dni
20,6 dni
21,3 dni

Komentar:
V bolnišnici je bilo odpuščenih zaradi duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja
psihoaktivnih snovi, 314 oseb (271 moških in 43 žensk). Povprečna ležalna doba je
bila 31.8, ter bila enaka kot v preteklem letu. Med pacienti so prevladovale duševne
in vedenjske motnje zaradi uživanje alkohola, sprejeto je bilo 250 oseb, od tega 221
moških in 29 žensk. Povprečni čas zdravljenja je bil 36 dni. Zaradi odvisnosti od
sedativov in hipnotikov se je zdravilo 9 oseb. Naslednjo večjo skupino predstavljajo
osebe, ki so bile sprejete zaradi uživanja več drog in drugih psihoaktivnih substanc.
Sprejetih je bilo 54 oseb, od tega večji del moških (46). Povprečna ležalna doba v tej
skupini je bila kratka in sicer 12.5 dneva.
Tabela 5: Hospitalna obravnava (F10.0 – F10.9)
M
starost
0 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj

Ž

SKUPAJ

število

lež. doba

število

lež. doba

število

lež. doba

povprečje

8
40
54
83
28
8
221

198
1539
2136
3241
803
157
8074

1

42

10
10
5
3
29

264
409
224
98
1037

9
40
64
93
33
11
250

240
1539
2400
3650
1027
255
9111

36,4 dni

Tabela 6: Dnevni hospital ( F10.0 – F10.9)
M
Ž
leto
2014

število
28

lež. doba
528

število
3

lež. doba
49

SKUPAJ
število
31

lež. doba
577

povprečje
18,6 dni

Komentar:
V okviru psihiatričnega bolnišničnega zdravljenja je večji delež pacientov sprejet v
program zdravljenja odvisnosti od alkohola, tako hospitalni kot tudi izvenbolnišnični
del, stalen pa je tudi del sprejetih zaradi zapletov v okviru odvisnosti od nedovoljenih
psihoaktivnih substanc oz. komorbidnih psihiatričnih komplikacij (psihotične motnje,
amnestični sindromi, samomorilna ogroženost, razpoloženjske motnje). V klinični
praksi beležimo visok delež zlorabe kanabinoidov, kar bi pa zahtevalo dodatno
statistično obdelavo.
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Tabela 4: Dnevni hospital (F10 – F19)
M
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III. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje (F20 – F29)
Tabela 7: Hospitalna obravnava (F20 – F29)
M
Ž
lež. doba

število

lež. doba

število

lež. doba

povprečje

4
35
78
47
59
17
11
251
277
238
240

58
1507
2457
1767
2198
492
505
8984
9877
11780
10959

1
15
42
32
47
23
21
181
193
187
200

84
613
1981
987
1871
739
720
6995
8264
8127
8277

5
50
120
79
106
40
32
432
470
425
440

142
2120
4438
2754
4069
1231
1225
15979
18141
19907
19236

37,9 dni
38,6 dni
46,8 dni
43,7 dni

Tabela 8: Dnevni hospital (F20 – F29)
M
Leto
2014
2013
2012

SKUPAJ

število

število
11
12
6

lež. doba
151
232
154

število
13
11
9

Ž
lež. doba
238
245
188

SKUPAJ
število
24
23
15

lež. doba
489
477
342

povprečje
20,3 dni
20,7 dni
22,8 dni

Komentar:
V letu 2014 je bilo odpuščenih iz bolnišnice 432 oseb zaradi shizofrenije, shizotipske
in blodnjave motnje. Tudi v tem obdobju so prevladovali moški sprejemi (251), v
manjšem deležu pa so bile na zdravljenju ženske (181). Povprečna ležalna doba je
bila 38 dni. Zaradi shizofrenije se je zdravilo 221 oseb (137 moških, povprečen čas
zdravljenja je bil 35.7 dneva. Zaradi trajne blodnjave motnje se je zdravilo 23 oseb,
zaradi akutne blodnjave motnje pa 100 oseb, v enakem deležu med spoloma.
Povprečno trajanje zdravljenja akutno blodnjave motnje je bilo 34 dni. Diagnoza
shizoafektivna motnja smo postavili pri 73 osebah, povprečen čas zdravljenja pa je
bil 43.8 dni. V dnevno obliko zdravljenja je bilo vključenih 24 oseb, povprečen čas
zdravljenja pa je bil 20 dni.
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Slika 4: Število oseb po spolu, ki so bile odpuščene v zadnjih osmih letih zaradi shizofrenije,
shizotipske in blodnjave motnje

IV. Razpoloženjske motnje (F30 – F39)
Tabela 9: Hospitalna obravnava (F30 – F39)
M
Ž
starost
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2013
2012
2011

SKUPAJ

število

lež. doba

število

lež. doba

število

lež. doba

povprečje

9
14
22
53
25
24
147
145
115
99

389
555
667
1739
1014
903
5267
4610
4225
3916

2
6
13
34
62
47
72
236
192
175
175

17
177
389
1371
2618
2012
3155
9739
8154
6900
8634

2
15
27
56
115
72
96
383
337
290
274

17
566
944
2038
4357
3026
4058
15006
12764
11125
12550

39,1 dni
37,9 dni
38,4 dni
45,8 dni

Tabela 10: Dnevni hospital (F30 – F39)
M
Ž
Leto
2014
2013
2012

število
11
13
12

lež. doba
257
238
271

število
28
24
16

lež. doba
961
849
420

SKUPAJ
število
39
37
28

lež. doba
1218
1087
691

povprečje
31,2 dni
29,4 dni
24,7 dni
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Komentar:
V letu 2014 je zaključilo zdravljenje 383 oseb, zaradi motenj razpoloženja.
Prevladovale so bolnice in sicer 236, moških pa je bilo 147. Povprečna ležalna doba
je bila 39 dni, kar predstavlja blag dvig trajanja zdravljenja v bolnišnici. Zaradi
manične motnje se je zdravilo 7 oseb, zaradi bipolarne motnje pa 75 oseb.
Prevladovale so ženske (53), povprečen čas zdravljenja pa je bil 38.7 dneva. Zaradi
prve epizode depresivne motnje je bilo zdravljenih ter odpuščenih 112 oseb,
enakomerno po spolu, čas zdravljenja pa je bil 36.6 dneva. Pogostejši je bil sprejem
na zdravljenje zaradi ponavljajoče se depresije in sicer 188 oseb, večji delež žensk
(122), moških 66. Povprečno zdravljenje ponavljajoče se depresivne motnje je bilo
nekoliko daljše in sicer 41 dni.
V. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje (F40 – F49)
Tabela 11: Hospitalna obravnava (F40 – F49)
M
Ž

SKUPAJ

število

lež. doba

število

lež. doba

število

lež.
doba

0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2013
2012
2011

2
9
10
7
9
3
1
41
66
47
66

14
227
232
90
140
92
13
808
1580
871
1828

2
4
6
18
8
11
2
51
60
58
30

45
82
145
347
169
282
21
1091
1511
1410
884

4
13
16
25
17
14
3
92
126
105
96

59
309
377
437
309
374
34
1899
3091
2281
2712

Tabela 12: Dnevni hospital (F40 – F49)
M
Ž

povprečje

20,6 dni
24,5 dni
21,7 dni
28,3 dni

SKUPAJ

Leto

število

lež. doba

število

lež. doba

število

2014
2013
2012

9
3
5

221
38
174

5
7
3

115
213
45

14
10
8

lež.
doba
336
251
219

povprečje
24 dni
25,1 dan
27,4 dni

Komentar:
V letu 2014 se je v bolnišnici skupno zdravilo 92 oseb (41 moških in 51 žensk), zaradi
nevrotskih, stresnih in somatoformnih motenj. Zdravljenje je povprečno trajalo 20.6
dneva. V dnevni bolnišnični program je bilo vključenih 14 oseb, zdravljenje pa je
trajalo povprečno 24 dni. Tudi v preteklem letu so prevladovale med zdravljenci
osebe, ki so bile sprejete zaradi kriznih intervencij. Zaradi posttravmatske stresne
motnje, prilagoditvene motnje in akutne stresne reakcije, je bilo v bolnišničnem
zdravljenju 45 oseb (21 moških, 24 žensk). Povprečna doba zdravljenja je bila 16 dni.
32 oseb je bilo na zdravljenju zaradi anksioznih motenj, 10 oseb pa se je zdravilo
zaradi obsesivno kompulzivne motnje, čas zdravljenja je bil 26 dni.
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VI. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi (F60 – F69)
Tabela 13: Hospitalna obravnava (F60 –F69)
M
Ž

0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2013
2012
2011

SKUPAJ

število

lež. doba

število

lež. doba

število

lež.
doba

1
7
4
8
7
3

3
121
118
239
207
87

30
31
38
42

775
609
886
995

1
1
5
8
4
1
1
21
15
24
29

78
17
132
274
136
22
5
664
438
805
661

2
8
9
16
11
4
1
51
46
62
71

81
138
250
513
343
109
5
1439
1047
1691
1656

povprečje

28,2 dni
22,8 dni
27,3 dni
23,3 dni

Komentar:
V letu 2014 je bilo zaradi motenj osebnosti in vedenja v odrasli dobi sprejetih 51 oseb
(30 moških, 21 žensk), povprečna ležalna doba je bila 28 dni. Opisani diagnostični
kriterij opredeljuje predvsem prvo diagnozo, potrebno pa je poudariti, da so pacienti
pogosto sprejeti zaradi komorbidnih motenj, ki se definirajo tudi z drugo diagnozo,
npr. odvisnost, samomorilna ogroženost, depresivna motnja…
VII. Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) (F70 – F79)
Tabela 14: Hospitalna obravnava (F70 – F79)
M
Ž
starost

število

lež. doba

0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2013
2012
2011

3
6
4
5
4
4
2
28
38
37
32

23
117
80
95
58
66
26
465
927
780
690

število

SKUPAJ

lež. doba

2
4
3
2

23
60
47
65

11
6
9
12

195
91
244
279

število

lež.
doba

3
6
6
9
7
6
2
39
44
46
44

23
117
103
155
105
131
26
660
1018
1024
969

povprečje

16,9 dni
23,2 dni
22,3 dni
22,0 dni

Komentar:
V bolnišnično zdravljenje je bilo sprejeto 39 oseb zaradi psihičnih in vedenjskih
motenj ob duševni manjrazvitosti. Večji del je moških (28), 21 žensk. Povprečna
ležalna doba je kratka in sicer 17 dni. Pacienti so napoteni iz domačega okolja ali iz
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socialnih ustanov in sicer zaradi motenj vedenja in psihičnih sprememb ob duševni
manjrazvitosti.
V letu 2014 se je v bolnišnici zdravilo 10 oseb zaradi psihičnih in vedenjskih motenj
ob nevroloških obolenjih (2 zaradi epilepsije, 3 zaradi Parkinsonove bolezni).

3.1 POVZETEK

starost
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 100
skupaj
2013
2012
2011

število
1
13
86
182
166
227
99
91
865
933
876
863

lež. doba
2
108
2.708
5.678
5.386
8.046
3.077
2.776
27.781
28.691
31.774
30.648

Ž

število

lež. doba

10
29
76
112
140
112
220
699
643
664
647

263
969
2.748
3.439
5.446
4.247
7.354
24.466
23.792
23.695
25.399

Tabela 16: Dnevni hospital
M
starost
skupaj
2013
2012

število
59
52
53

lež. doba
1.257
1.089
1.243

SKUPAJ
število
1
23
115
258
278
367
211
311
1.564
1.576
1.540
1.510

Ž
število
54
48
33

lež. doba
1.547
1.411
768

lež. doba
2
371
3.677
8.426
8.825
13.492
7.324
10.130
52.247
52.483
55.469
56.047

povprečje

33,4 dni
33,3 dni
36,0 dni
37,1 dni

SKUPAJ
število
113
100
86

lež. doba
2.804
2.500
2.011

Povprečje
24,8 dni
25,0 dni
23,4 dni

Komentar:
V letu 2014 je bilo iz bolnišničnega programa skupno odpuščenih 1564 oseb (v letu
2013 pa 1576). Bolnišnično pomoč je poiskalo večje število moških (865), v
povprečju s preteklimi obdobji pa je v letu 2014 bilo sprejetih tudi večji delež žensk
(699). Povprečna ležalna doba je bila 33.4 dneva ter je enaka ležalni dobi v
preteklem letu.
Tabela 17 prikazuje obravnavo pacientov v dnevnem bolnišničnem zdravljenju. Iz
dnevnega hospitala je bilo odpuščenih večji delež pacientov kot v preteklih obdobjih
(113 oseb, 59 moških, 54 žensk). Povprečna ležalna doba je bila 25 dni.
Sedem bolnikov je bilo v bolnišnici na zdravljenju več kot 365 dni, pet zaradi
shizofrenije, eden zaradi trajne blodnjave motnje ter eden zaradi psihičnih in
vedenjskih motenj ob degenerativni bolezni).
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Slika 5: Število moških in ženskih sprejemov v bolnišnično zdravljenje
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14

Strokovno poročilo 2014

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 enoti, intenzivna in odprta. Vsaka enota razpolaga z 21 posteljami.
Med zaposlenimi poteka stalno usklajevanje in pretok informacij glede
organizacije in strokovnosti dela na obeh enotah.
Število sprejetih, premeščenih ter odpuščenih pacientov: Tekom leta 2014
(tabela 19) je bilo na oddelek sprejetih 427 bolnic, 11 bolnic je bilo premeščenih z
drugih oddelkov naše bolnišnice. Povprečno smo sprejeli 35 bolnic mesečno. Z
oddelka je bilo odpuščenih 335 bolnic. Evidentiranih je bilo 98 premestitev na
druge oddelke znotraj bolnišnice (psihoterapevtski oddelek, gerontopsihiatrični
oddelek in oddelek za zdravljenje odvisnosti) in 6 premestitev v druge bolnišnice.
Tri bolnice so bile vključene v dnevno obliko zdravljenja. V letu 2014 je bila na
intenzivnem oddelku stalno zasedena postelja zaradi hospitalizacije bolnice, pri
kateri je bil podan predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. V letu 2014 smo zabeležili 5% več
sprejemov na oddelek glede na leto pred tem.
Tabela 17: Število sprejemov, odpustov in premestitev na S2 oddelku v letu 2014
SPREJEM

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SKUPAJ

45
28
42
34
30
38
41
39
26
37
36
31
427

na S2
2
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
6

PREMESTITVE
iz S2 na druge oddelke PBI
15
4
9
9
10
9
6
6
3
6
11
10
98

ODPUST
21
23
31
31
21
24
37
35
28
31
21
32
335

V letu 2014 so bili posebni varovalni ukrepi izvedeni pri 21 bolnicah, skupno število
oviranj pa je bilo 48, kar predstavlja kar skoraj dve tretjini več oviranj kot leto pred
tem. Zlasti v drugi polovici leta smo beležili več sprejemov bolnic, ki so izkazovale
heteroagresivno vedenje. 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.

Poglavje: NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST BOLNIŠNICE

MESEC

15

b. Kadrovska zasedba: V letu 2014 so na ženskem splošnem psihiatričnem
oddelku delali trije zdravniki specialisti psihiatrije. Stalno je bil na oddelku prisoten
tudi zdravnik specializant psihiatrije. Glede na predpisano usposabljanje iz
psihiatrije pri specializantih in kadrovske potrebe smo sproti prilagajali tudi
kadrovsko zasedbo na intenzivni in odprti enoti. Tekom preteklega leta smo tako
na našem oddelku izvajali mentorstvo trem specializantom psihiatrije.
Na bolniškem oddelku S2 so bile v letu 2014 razporejene štiri diplomirane
medicinske sestre. Diplomirana medicinska sestra je opravljala dela in naloge
glavne medicinske sestre, ostale tri pa so bile razporejene v ekipo dežurnih
medicinskih sester. Ob tem je ena opravljala dela in naloge vodje oskrbovalcev,
druga pa, od junija 2014 dalje, dela in naloge pomočnice glavne medicinske
sestre bolnišnice za področje kakovosti. Timske medicinske sestre so bile na
oddelek večinoma razporejene le v primeru nadomeščanja odsotnosti (letni
dopust) glavne medicinske sestre oddelka in pokrivanja odsotnosti zdravstvenih
tehnikov. V delo na oddelku sta bili stalno vključeni dve delovni terapevtki, v
oddelčnem timu je sodelovala tudi klinična psihologinja. V delo na oddelku se je
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.
Kadrovska zasedba zdravnikov na oddelku je bila tekom leta ob vključevanju
zdravnikov specializantov psihiatrije zadovoljiva, zato so bile bolnice deležne
kvalitetne in poglobljene obravnave. Kljub temu je zlasti v poletnih mesecih, pa
tudi sicer obdobno tekom leta, ob koriščenju letnega dopusta in večjemu številu
sprejemov prihajala do izraza kadrovska podhranjenost, saj smo preostali
zdravniki opravljali delo v povečanem obsegu, zaradi česar smo bili izpostavljeni
povečanim obremenitvam.
Podobne zagate so se obdobno pojavljale tudi med zaposlenimi v zdravstveni
negi, saj je bilo ob nenadnih nenačrtovanih kadrovskih izpadih zaradi bolniških
dopustov težko zagotavljati ustrezno obravnavo akutno bolnih in vedenjsko
motenih bolnic, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje in stalni nadzor. Tekom
vikendov in praznikov sta v popoldanskem turnusu razporejena le dva
zdravstvena tehnika, kar predstavlja povečan obseg dela in povečane
obremenitve zanje.
c. 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 se je vršil sestanek terapevtske skupnosti.
Terapevtsko delo je bilo ob sprejemu bolnic večinoma individualno naravnano, pri
čemer se je vršila diagnostika in terapija duševnih motenj. Kasneje ob
izboljševanju simptomatike so se bolnice vključevale v skupinske terapevtske
dejavnosti, ki so bile organizirane v sklopu oddelka. V individualno in skupinsko
obravnavo so bili vključeni vsi člani tima, pri čemer so uporabljali znanja s svojih
področij delovanja.
Psihologinja je sodelovala v diagnostiki duševnih motenj, hkrati pa je izvajala
individualno psihoterapevtsko obravnavo izbranih bolnic, pri čemer je uporabljala
elemente suportivne, kognitivno vedenjske in družinske psihoterapije. Poleg tega
je v letu 2014 kontinuirano enkrat tedensko vodila psihoedukativno skupino,
ločeno na intenzivni in odprti enoti.
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Delovni terapevtki na oddelku sta sodelovali pri individualnih in skupinskih
aktivnostih. Vodili sta kognitivno, kreativno, komunikacijsko skupino, 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 na intenzivnem in odprtem oddelku poteka
sestanek terapevtske skupnosti, ki ga vodita delovni terapevtki. V dogovoru z
zdravnikom je delovna terapevtka opravila 14 ocenjevanj motoričnih in procesnih
spretnosti (AMPS). Organiziran je bil tudi popoldanski program delovno
terapevtskih aktivnosti, kar je predstavljalo dodatno možnost za vključevanje za
paciente z odprtega oddelka in paciente, ki so 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. V letu 2014 je pod vodstvom zdravnika specialista
psihiatrije na oddelku enkrat tedensko na odprti enoti kontinuirano potekala
psihodramska skupina.

e. Drugi dosežki in problemi na oddelku: Iz obrata bolnic na oddelku je razvidna
velika intenzivnost dela celotnega terapevtskega tima, saj je obremenitev oddelka
z novosprejetimi bolnicami velika, možnosti premestitve na druge oddelke znotraj
bolnišnice po izboljšanju njihovega psihičnega stanja pa so omejene. Poleg tega
se srečujemo s pestrostjo simptomatike, saj so neredko na oddelek sprejete
bolnice s sindromom odvisnosti od alkohola in sindromom demence zaradi
pomanjkanja prostora na ustreznih oddelkih v bolnišnici, ki zahtevajo specifičnost
obravnave, pri obeh skupinah bolnic pa je tudi večja prisotnost somatskih obolenj.
To kaže na maksimalno vključenost in prizadevanja vseh članov tima pri
obravnavi bolnic z raznovrstno simptomatiko. Zlasti v drugi polovici leta 2014 smo
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. Zaradi vsega naštetega se kaže
potreba po večjem številu zaposlenih v zdravstveni negi, tudi na ženskem oddelku
bi bilo smiselno razporediti več moških zdravstvenih tehnikov.
(Povzetek je sestavljen po poročilu, ki ga je posredovala vodja ženskega splošnega
oddelka S2, Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psihiatrije)
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d. Delo oddelčnih timov: Na oddelku so dnevno po končani viziti potekali kratki
timski sestanki, ki so bili namenjeni diagnostični in terapevtski obravnavi
novosprejetih bolnic in aktualni problematiki na oddelku. Redno so potekali
sestanki 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. Celoten tim je sodeloval pri vključevanju
bolnic v program Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, po odpustu iz bolnišnice
pa so po predhodno pridobljenem soglasju pri njihovem vodenju sodelovali člani
multidisciplinarnega tima, ki izvajajo program Psihiatričnega zdravljenja v
skupnosti.
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4.1.2 Splošni psihiatrični oddelek – moški S3

b. Kadrovska zasedba: V letu 2014 smo bile na oddelku zaposlene štiri zdravnice
psihiatrinje in nekaj mesecev še zdravnik specializant psihiatrije. Na oddelku sta
bili v letu 2014 razporejeni dve dipl. med. sestri in dipl. zdravstvenik ter 15
zdravstvenih tehnikov. Ena dipl. med. sestra opravlja naloge oddelčne sestre,
ostala dva pa sta razporejena v ekipo dežurnih med. sester in opravljata
triizmenski turnus. Vsled tega se velikokrat na oddelku kaže potreba po stalni dipl.
medicinski sestri, ki bi bila zadolžena zgolj za odprti oddelek. Predvidevamo, da bi
s tem delo lažje zorganizirali in bi bilo manj napak. Število zdravstvenih tehnikov
po posameznih mesecih nekoliko niha (od 15 do 17), eden je zaradi zdravstvenih
omejitev razporejen na delovno mesto s skrajšanim delovnim časom. 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,
eden na intenzivni enoti, terapevtka na odprtem oddelku. Za potrebe diagnostike
imamo klinično psihologinjo, ki vodi tudi individualne obravnave pacientov. V letu
2014 je bilo ob dogovoru glede stalne prisotnosti socialnih delavk tovrstno
problematiko lažje obvladovati.
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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. Ob prostorski stiski sicer nameščanje pacientov rešujemo s
prerazporeditvijo pacientov na druge oddelke. V letu 2014 smo imeli stalno
hospitalizirana dva pacienta, eden na intenzivni enoti, drugi na odprti enoti, ki 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 2014 nismo
spreminjali. Trenutni pogoji v zdravstvu nasploh, pa tudi znotraj bolnišnice, ne
dopuščajo večjih sprememb, tako da ostajamo zgolj pri sprotnem zagotavljanju
ustreznih bivalnih pogojev za paciente in pri zagotavljanju ustrezne strokovne
obravnave. 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, ki jih srečujemo
pogosteje kot v preteklosti.
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c. Število sprejetih, premeščenih ter odpuščenih pacientov
Tabela 18: Število sprejetih, premeščenih ter odpuščenih pacientov
MESEC
SPREJEMI PREMESTITVE ODPUSTI
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
SKUPAJ

46
33
44
38
43
38
64
39
52
36
39
40
512

na S3

iz S3

0
0
0
0
0
0
1
5
3
1
3
1
14

9
10
13
16
7
10
19
13
22
10
15
12
156

37
29
22
34
38
25
34
30
41
26
24
34
374

V letu 2014 sta bila dva pacienta premeščena iz S3 oddelka v druge bolnišnice.
Dnevnih hospitalizacij na S3 oddelku v letu 2014 nismo izvajali.

d. Oblike terapevtskih dejavnosti: V letu 2014 novih dejavnosti nismo uvajali.
Tako na sprejemnem kot na odprtem oddelku potekajo dnevne vizite po sobah.
Ob vizitah sodelujejo vsi člani tima (psihiatrinja, sr. zdravstvenik, 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. 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

Poglavje: NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST BOLNIŠNICE

Na oddelku zaradi zaščite pacientov občasno še uporabimo posebne varovalne
ukrepe v skladu s kriteriji za izvedbo. V letu 2014 je bilo fizično omejevanih v posteljo
74 pacientov, skupno število oviranj pa je bilo 184. Število pacientov, pri katerih je bil
izveden ukrep oviranja v fotelj je 8, vseh oviranj je bilo 132.
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nismo ugotavljali, kaže pa se potreba po dodatni edukaciji v zvezi s pravnoformalnimi 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 (gibalno terapijo,
fitnes, glasbene ure, kognitivne skupine, kreativne skupine, gospodinjske
aktivnosti, produktivne dejavnosti itd.). Enkrat tedensko je na oddelku potekala
zdravstveno vzgojna skupina pod vodstvom dipl. med. sestre. Nismo pa uspeli
ponovno organizirati skupinskega dela pod vodstvom psihologinje in socialne
delavke.
e. Delo oddelčnega tima: Tako kot doslej smo tudi v letu 2014 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. Poskušali smo izvajati redne
vsakodnevne sestanke oddelčnega tima po opravljenih vizitah in se informirati o
stanju pacientov, predvidenih diagnostičnih in terapevtskih postopkih za
posamezne paciente ter drugi problematiki, ki smo jo tekom zdravljenja
ugotavljali. Dogovorjeni smo bili za nekoliko obširnejši pregled dela dvakrat
mesečno, sicer pa smo imeli sestanek celotnega zdravstvenega tima enkrat.
Sestanki negovalnega tima so bili organizirani trikrat. 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
2014 večkrat priča. Menim, da bi bilo potrebno v sklopu bolnišnice zagotoviti
ustrezne varnostne mehanizme tako za zaposlene kot za hospitalizirane.

4.1.3 Psihoterapevtski oddelek S4
a. Organizacija dela: SIV oddelek je psihoterapevtski oddelek odprtega, mešanega
tipa. 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. 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
odločata zdravnici., Pri triaži sprejemov se upošteva narava bolezenske motnje
(psihotična, nevrotska skupina), zasedenost posamezne skupine.
Delo s pacienti na oddelku je integrativno konceptirano in poteka na več nivojih. V
pretežni meri je naslonjeno na individualne in skupinske psihoterapevtske metode
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(Poročilo je posredovala vodja oddelka Erika Mitrovič, dr. med., spec. psihiatrije)
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b. Število sprejetih, premeščenih ter odpuščenih pacientov: V letu 2014 je bilo
na oddelek sprejetih 226 pacientov - 147 direktno in 79 premestitev iz drugih
oddelkov (39 iz S2 oddelka in 39 iz S3 oddelka, 1 iz L3 oddelka). V program
dnevne hospitalizacije je bilo vključenih 80 pacientov, kar je 27% več kot leto prej.
Odpuščenih je bilo 223 pacientov, 74 iz programa dnevne hospitalizacije.
Povprečna ležalna doba na oddelku je bila 41 dni.
c. Kadrovska zasedba:
• Dve psihiatrinji, ki sva vključeni tudi v redno in dopolnilno ambulantno dejavnost
• Dve psihologinji sta vključeni v paru v skupinsko psihoterapijo dvakrat tedensko, v
individualno psihoterapevtsko vodenje ter v sam proces diagnostike, kot tudi v
ambulantno dejavnost.
• Dve DMS. DMS, ki je strokovni vodja oddelka in hkrati tudi pomočnica glavne
medicinske sestre za področje kakovosti in razvoja, je od junija na bolniškem oz.
porodniškem dopustu. Občasno jo je nadomeščala druga DMS. Kontinuiteto je
tako zagotavljala večino časa samo ena 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, ena
DMS je določena tudi za ambulantno dejavnost (dajanje depo terapije,
koterapevtka na ambulantni psihoterapevtski skupini za psihotike – dvakrat
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dela (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 aktivnosti so podprte z medikamentozno terapijo, aktivacijskimi
dejavnostmi in učenjem relaksacijskih tehnik. Glede na naravo psihičnega
obolenja, 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 psihotični populaciji. 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 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 pa je poudarek na intenzivnejšem individualnem psihoterapevtskem
vodenju.
Aktivnosti so strukturirane po dnevih in urah. V sklopu terapevtskega programa so
tudi vikend dopusti v domačem okolju.
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 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.
Ob odpustu se paciente ob postavljenih indikacijah lahko vključi v nadaljnjo
vodenje v ambulantne psihoterapevtske skupine za odpuščene paciente.
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•

•

d. Oblike terapevtskih 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 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. V lanskem letu se je organiziralo tudi učenje in izvajanje
relaksacije za psihotične paciente. Le-ti izvajajo program enkrat dnevno. Vaje so
krajše, prilagojene. Izvajajo se vedno v navzočnosti personala.
V sklopu aktivacijske terapije – nosilki oz. koordinatorki sta delovni terapevtki, se
izvaja gibalna, likovna, oblikovalna, muziko in biblioterapija ter kognitivne
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 (enkrat tedensko) je namenjeno razvijanju in učenju
socialnih tehnik in veščin. Poudarek učenja socialnih tehnik in veščin je tudi v
sklopu skupin s socialno delavko, ki vodi 1x tedensko (petek) veliko skupino in
vsak drugi teden malo popoldansko skupino.
Mesečno je organizirana suportivna in edukacijska skupina za svojce psihotičnih
pacientov, ki jo vodi DMS in delovna terapevtka.
Intenziviralo se je program dnevnega zdravljenja – v lanskem letu je bilo tako v
program vključenih 17 pacientov več kot leto poprej. Nadaljuje se z vključevanjem
odpuščenih pacientov v ambulantno skupino s ciljem izboljšati in stabilizirati
doseženo remisijo, kar je pomembno za obe skupini pacientov.
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•

mesečno). Od septembra je vključena tudi v delavnice Metakognitivni trening za
psihotike.
Ker je ena delavna terapevtka na porodniškem dopustu, vodi vso aktivacijsko
terapijo (za obe skupini, ki imata različno strukturirane programe), le ena delavna
terapevtka, kar pomeni upad kakovosti pri obravnavi pacientov. 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 petkih vodi interakcijske vaje in trening socialnih
veščin. Do oktobra je sodelovala enkrat tedensko v procesu skupinske
psihoterapevtske obravnave ter imela vsak drugi teden popoldanske tematske
skupine. Vključuje se tudi v individualno delo s pacienti – pomoč pri razreševanju
socialne tematike. V prihodnje se načrtuje ponovno organizacijo popoldanskih
tematskih skupin, ter organizacijo delavnic: Edukativne delavnice po načelih VKT.
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.
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Tako je organizirana ambulantna skupinska psihoterapevtska obravnava za
psihotično populacijo, ki jo vodita psihiatrinja in DMS (zadnje pol leta psihologinja
z drugega oddelka – zaradi porodniškega dopusta 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 ob predčasnem
zaključku hospitalizacije ali ob nezadostni remisiji s ciljem pomoči pri
obvladovanju stresogenih faktorjev v domačem okolju. Lahko pa se vanjo
vključuje tudi osebe, ki se zdravijo sicer že ambulantno, a je indicirana
intenzivnejša psihoterapevtska obravnava.
V lanskem letu se je prvič pričelo z izvajanjem delavnic metakognitivnega treninga
za paciente s shizofrenijo. V te delavnice so vključeni ambulantni pacienti iz
ambulantne skupinske psihoterapevtske obravnave prirejene za psihotično
populacijo. Skupino oz. delavnice vodita DMS in psihologinja, program predvideva
osem delavnic.
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.

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. 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.
f. Pomanjkanja kadra: Koriščenje porodniškega dopusta, se odraža v padcu
kvalitete pri obravnavi pacientov. V lanskem letu smo bili tako celo leto brez ene
delovne terapevtke, pol leta pa brez stalne DMS. Kot je pomembno, da DMS ki je
vpeta v strukturiran terapevtski program zagotavlja kontinuiteto, se vse bolj kaže
tudi potreba po vsaj delni stalnosti srednjega kadra. Smiselno bi bilo, da bi se
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ustrezno preorganiziralo tudi menjave srednjega kadra na oddelku. Predlagali bi
vsaj eno stalno srednjo medicinsko sestro, ki bi vpeljevala druge ob rednih
periodičnih menjavah.
Ponovno bi poudarili tudi, da je za zagotavljanje kvalitetne obravnave pacientov
pomembna tako kontinuirana prisotnost dveh DMS kot tudi prisotnost obeh
delovnih terapevtk, saj je vsebina programa za obe psihoterapevtski skupini
različna.
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Danica Menard, dr. med., spec. psihiatrije)

a. Organizacija dela: Oddelek razpolaga s 30 posteljami (+2 zasilki). Je odprt, po
spolu mešan. Štiri postelje v moški in dve postelji v ženski sprejemni sobi, so
namenjene novosprejetim bolnikom z odtegnitvenimi krizami, drugimi duševnimi
in telesnimi zdravstvenimi zapleti.odvisnosti.
Na oddelku L1 se zdravijo odvisni od alkohola in sedativov, izjemoma odvisni od
ilegalnih drog, ki po opustitvi ileg. drog razvijejo odvisnost od alkohola. Velik del
bolnikov potrebuje zdravljenje komorbidnih duševnih motenj.
Fizično oviranje se uporabi le izjemoma, v preteklem letu ni bilo potrebno.
Vzporedno s hospitaliziranimi, zdravimo še nekaj bolnikov v dnevni obliki.
Del bolnikov je sprejetih preko ambulante za zdravljenje odvisnosti, velik je del
nenaročenih nujnih sprejemov.
Po sanaciji odtegnitvenih stanj in izboljšanju zdravstvenih zapletov odvisnosti,
bolnike vključimo v skupinsko zdravljenje. Prvo zdravljenje traja praviloma 10
tednov, obravnava recidiva 5 do 6 tednov Manjši del bolnikov je odpuščenih po
ureditvi nujnih stanj v 1 do 2 tednih.
Psiho in socioterapevtsko delo na oddelku je v letu 2014 potekalo začasno v 3
skupinah (odsotnost terapevtke zaradi porod. dopusta). Skupinska terapija
odvisnosti poteka vse delovne dni v tednu.
En dan v tednu se izvajajo edukativna predavanja in skupinska terapija za
zdravljence in sodelujoče svojce (ponedeljek).
Ob sredah so terapevtske aktivnosti organizirane po več vzporednih dejavnostih,
usmerjenih na potrebe posameznih bolnikov. Potekajo edukacijsko motivacijska
skupina, trening socialnih veščin, progresivna mišična relaksacija, glasbena
terapija, fitnes vadba.
V popoldanskem času se zdravljenci udeležujejo ustvarjalnih delavnic, gibalne
terapije, bralnih ur, edukativnih ur s srednjo med. sestro s tematiko bolezni
odvisnosti, zdravega življenjskega stila, nekajenja, higiene.
Diplomirane med. sestre izvajajo program Pot k dobremu počutju in Pravilna in
varna raba zdravil. V popoldanskem času zdravljenci pišejo poročila o delu
skupin, terapevtske naloge, predstavitve bolezni. Udeležujejo se rekreativnih in
družabnih aktivnosti.
b. Število sprejetih, premeščenih ter odpuščenih pacientov: V letu 2014 smo na
oddelek L1 sprejeli 181 (lani 196) bolnikov,163 moških in 18 žensk. Odpustili smo
185 (lani 188) bolnikov. 54 bolnikov je bilo naročenih za sprejem, 93 je bilo
sprejetih neneročenih. V skupinsko zdravljenje odvisnosti je bilo vključenih 141
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(lani 147) bolnikov. 110 je zaključilo celoten 10 tedenski program, 16 obravnavo
recidiva. 33 bolnikov je bilo kratkotrajno zdravljenih zaradi vzpostavitve
abstinence in odtegnitvenih stanj. 15 je skupinsko zdravljenje predčasno
samovoljno prekinilo. 31 (lani 40) bolnikov je bilo premeščenih k nam z drugih
oddelkov v PBI, z L1 na druge oddelke PBI pa 8 bolnikov. Na dnevnem
zdravljenju je bilo 31 (lani 29) bolnikov. Zaposleni na oddelku L1 izvajamo tudi
obsežno ambulantno dejavnost. Ob ponedeljkih potekajo individualni pregledi,
diagnostika, motivacijski postopki, terapevtska obravnava komorbidnih motenj po
zdravljenju odvisnosti, obravnava recidivov. Ambulantne preglede sva izvajali J.
Milič, dr. med. 3, A. Erznožnik Lazar, dr. med. prvi ponedeljek mesečno. Vsako 2.
sredo poteka skupina za obravnavo recidiva, kamor je vključenih po 6 do 8
bolnikov skupaj s svojci. Skupino vodi psiholog dr. R. Podkrajšek, koterapevtko
Basile D. je v oktobru 2014 nadomestila T. Mesec. Vsako sredo poteka
ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti, ki jo vodita ista terapevta. Ob
četrtkih poteka ambulantna skupina za zdravljenje SOA (vsaka skupina po 7 do
10 zdravljencev plus svojci). Ambulantno skupino vodi zdravnica J. Milič,
koterapevtko D. Basile je nadomestila A. Ferfolja. V okvir ambulantne dejavnosti
sodijo tudi skupine odpuščenih bolnikov, ki pridejo na kontrolo štirikrat, v prvem
letu po odpustu.
Dve sredi v mesecu poteka ambulantna dejavnost sistemske družinske terapije, ki
jo izvajata zdravnica J. Milič in S. Čuk.
Zdravnika J. Milič in V. Miloševič nadaljujeta z ambulantno psihodramsko skupino
za bolnike zdravljene za SOA, ki poteka enkrat tedensko, na četrtek.
Izvajali smo tudi ambulanto za voznike, po prekrških vožnje pod vplivom alkohola.

c. Kadrovska zasedba: Na oddelku dela pet zdravstvenih tehtnic, ki izvajajo 24urno zdravstveno nego. Kot skupinski terapevti so zaposleni; dva socialna
delavca, dve diplomirani med. sestri, dva psihologa, andragoginja in delovna
terapevtka. Terapevtski pari so oblikovani z upoštevanjem različne osnovne
izobrazbe in delovnih izkušenj.
V letu 2014 je zaradi porod. dopusta psihologinje mag. N. Podobnik, delo s
hospitaliziranimi zdravljenci, potekalo v 3 skupinah; Terapevti 1. skupine: T.
Mesec, S. Čuk, 2. skupine: S. Pisk, A. Ferfolja, 3.skupine: B. Krivec, A. Gruden
Potrebno je dodatno postdiplomsko izobraževanje terapevtov iz medicine
odvisnosti in (ali) psihoterapije. Zdravnici sva vključeni v delo na oddelku in v
ambulanti. Zaradi širitve amb. dejavnosti se obremenitve večajo, potrebne bodo
kadrovske okrepitve ali reorganizacija dela z opuščanjem nekaterih dejavnosti.
A. Lazar sem bila zaradi bolezni odsotna od marca do julija, kasneje sem delala
po polovičnem delovnem času. Vodenje oddelka L1 je s 1. decembrom sprejela
zdravnica J. Milič.
d. Oblike terapevtskih dejavnosti: Terapevtska dejavnost poteka v skladu z
veljavno doktrino za zdravljenje odvisnosti
Izvaja se skupinska socio in psihoterapija bolezni odvisnosti in komorbidnih
duševnih motenj. V primerih komorbidnih duševnih motenj, je potrebna dodatna
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individualna diagnostična in terapevtska obravnava (zdravnik, psiholog). Večina
bolnikov potrebuje (vsaj prve tedne v času detoksikacije) intenzivno zdravstveno
oskrbo, zaradi odtegnitvenih stanj in vzporednih ali posledičnih telesnih bolezni.
Potrebno je delo z družino in drugimi pomembnimi bližnjimi, ki sodelujejo v
terapevtskem programu (enkrat tedensko).
Sodelujemo s socialnimi službami izven PBI, delovnimi organizacijami, klubi
zdravljenih alkoholikov,… V letu 2014 so se na oddelku nadaljevale edukativne
delavnice; Pot k dobremu počutju, Varna in pravilna raba zdravil. Enkrat tedensko
poteka trening socialnih veščin in trening progresivne mišične relaksacije,
glasbena terapija, gibalna terapija in ustvarjalne delavnice. Večina bolnikov je
skupinsko psihološko pregledanih, bolniki s komorbidnimi motnjami individualno.
Edukativna predavanja za zdravljence in svojce, so porazdeljena na več članov
tima.
e. Delo oddelčnega tima: Oddelčni tim ima redne enkrat tedensko sestanke, sicer
se odvijajo medsebojne konzultacije in načrtovanje dela tudi sproti, vsakodnevno.
Dvakrat mesečno poteka supervizija za terapevtski tim. 2. in 4. petek v mesecu jo
vodi zdravnica M. Cerar Lotrič.
(Poročilo je posredovala Anka Erznožnik Lazar, dr. med., spec. psihiatrije)

a. Organizacija dela: Gerontopsihiatrični oddelek ohranja dosedanjo organizacijsko
strukturo. Razdeljen je na varovani – intenzivni del s 17 negovalnimi posteljami
ter odprti del s 17 posteljami. Enoti sta med seboj prostorsko in funkcionalno
povezani. Oddelčno osebje je stalno prisotno na varovani enoti, na odprti enoti pa
v času dopoldanskih terapevtskih aktivnosti, ob rednih obdobnih nadzorih in v
času razdeljevanja zdravil. Med člani osebja poteka stalen pretok informacij ter
usklajevanje glede organizacije dela. Sprejemi in odpusti bolnikov se vršijo na
obeh enotah.
b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2014 je bilo
direktno na oddelek sprejetih 231 bolnikov, iz drugih oddelkov je bilo premeščenih
60 bolnikov. Odpustili smo 251 bolnikov (147 domov, 104 v DSO). 36 bolnikov je
bilo premeščenih v somatsko bolnišnico. 13 bolnikov smo premestili na drug
oddelek naše bolnišnice. 3 bolniki so umrli.
Uporaba PVU je na gerontopsihiatričnem oddelku redna strokovna praksa s ciljem
preprečevanja možnih padcev in posledičnih poškodb pri bolnikih, ki so rizični za
padec iz različnih razlogov (fiziološki upad gibalnih sposobnosti, težave s
koordinacijo, vpliv zdravil, akutna in kronična somatska bolezenska stanja, akutna
psihična poslabšanja). PVU izvajamo tudi pri izrazito nemirnih in agitiranih
bolnikih do uspešne in varne umiritve s psihofarmakoterapevtiki ter pri določenih
medicinsko tehničnih intervencijah (parenteralna aplikacija tekočin in zdravil).
Večina PVU se izvede v fotelju preko dneva, redkeje je bil potreben PVU v
posteljo. V okviru izvajanja PVU se redno vodi predpisano dokumentacijo.
Podatke o številu izvedenih PVU in o številu padcev natančno beležita strokovni
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skupini za spremljanje kazalnikov kakovosti in skrb za varstvo v zdravstveni negi.
V letu 2014 je bilo fizično omejevanih v posteljo 17 bolnikov, v fotelj pa 111
bolnikov.

Kot kadrovski problem je že znana potreba po zdravniku specialistu. Trenutna
zasedenost ne zadošča potrebam oddelka, ker moramo upoštevati, da na
oddelku deluje predstojnik bolnišnice z vrsto obveznosti iz naslova te funkcije. V
zdravstveni negi se je kontinuiteta dela na oddelku zagotavljala z dvema
novozaposlenima kadroma, ki šele gradita širino, odgovornost ter obseg del in
nalog in s kadri, ki so razporejeni na šest oziroma štiriurni delavnik zaradi
zdravstvenih omejitev ali koriščenja pravic iz socialnega varstva. Posledično je
zaradi tega povečana obremenitev na ZT, ki na oddelku delujeta polni delovni
čas.
Že znan problem zadnjih let je pomanjkanje osebja v zdravstveni negi, kar pride
še posebno do izraza v času odsotnosti zaradi bolniških dopustov.
d. Oblike terapevtskih dejavnosti: V letu 2014 nismo uvajali novih dejavnosti. Na
varovani in odprti enoti so potekale vizite trikrat tedensko. Na vizitah sodelujejo
vsi člani tima, razdeljeni na obe enoti. Na varovani enoti se izvajajo vizite v
skupini. Terapevtsko delo je individualno naravnano in usmerjeno v diagnostiko
ter terapijo bolnikov z duševno motnjo v starosti, pogostokrat s spremljajočo
akutno somatsko problematiko ali poslabšanjem kroničnih somatskih bolezni, kar
terja prioritetne ukrepe. Pri delu z bolniki na gerontopsihiatričnem oddelku je
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c. Kadrovska zasedba: V letu 2014 smo na oddelku delovali dva zdravnika
specialista psihiatrije in zdravnik specializant iz psihiatrije. Zdravnika specialista
opravljata še redno ambulantno delo (2x mesečno), eden izmed njiju pa tudi
glavna vodstvena dela bolnišnice.
Na oddelku je redno delovala ena DMS, druga DMS je bila razpisana v dežurstvo
oziroma triizmensko delo. Tretja DMS je s skrajšanim delovnim časom na 6 ur na
oddelku delovala do junija meseca.
V zdravstveni negi so bile v dopoldanski izmeni razporejene tri srednje
medicinske sestre (ZT), popoldan tri ZT, v nočnem času pa dve ZT.
Na oddelek je bilo v mesecu januarju razporejenih 15 ZT, od februarja do aprila
18 ZT (od tega 2 pripravnika) ter do konca leta 16 ZT.
Od 16 ZT je bila ena delavka s časovno omejitvijo na 4 ure iz zdravstvenih
razlogov razporejena kot četrti ZT na oddelek tekom celega leta. V delovne
procese se je vključevala v dopoldanski ali popoldanski izmeni.
V mesecu januarju in februarju je bila na oddelku razporejena še ena delavka z
zdravstvenimi omejitvami, pretežno v dopoldansko izmeno, proti koncu februarja
pa še v popoldansko izmeno kot tretji ZT. Posledično so bile povečane
obremenitve pri ostalih dveh ZT.
Od marca do oktobra sta bili dve delavki razporejeni v dopoldansko ali
popoldansko izmeno na 4 ure zaradi koriščenja pravic iz socialnega varstva.
Delovne naloge sta opravljali izmenjaje po 4 ure na izmeno.
V delo na oddelku so bili vključeni še ena socialna delavka s skrajšanim delovnim
časom na 6 ur ter dve delovni terapevtki. Druga delovna terapevtka je v drugi
polovici leta nadomeščala odsotnosti na L3 oddelku, sicer pa je bila prisotna dva
dneva v tednu.
Internist je na oddelek prihajal dvakrat na teden.
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ključnega pomena dobra informiranost članov tima z aktualno problematiko in
načrtom obravnave, skrb za izmenjavo informacij med člani tima, dobro
opazovanje, zagotavljanje nadzora ter varnosti. V večinskem deležu bolniki
potrebujejo vodenje, delno ali popolno pomoč pri osebni higieni, transferju iz
različnih položajev, pomoč pri hoji, hranjenju in pitju tekočin. Popolna odvisnost
od pomoči osebja pri temeljnih življenjskih aktivnostih je najpogosteje posledica
nepokretnosti, telesne oslabelosti ali pa simptomov napredovale faze demence.
Glede na kognitivne in telesne zmogljivosti se nekatere bolnike z varovane enote
vključuje v individualne ali skupinske aktivnosti delovne terapije.
Na odprti enoti potekajo vizite po sobah. Usmerjene so na posameznega bolnika
s poudarkom na diagnostiki in terapiji duševnih motenj, poleg tega pa se bolnike
poskuša intenzivneje vključevati v aktivnosti delovne terapije, ki se izvajajo
individualno ali skupinsko (jutranja telovadba, gibalna terapija, glasbena ura,
komunikacijska skupina, kreativna skupina, aktivnosti za izboljšanje kognitivnih
sposobnosti, drobne terapevtske tehnike, gospodinjske aktivnosti, sprehodi,
družabne aktivnosti).
Enkrat tedensko so se na odprti enoti vršili sestanki terapevtske skupnosti, na dva
tedna zdravstveno vzgojna skupina z DMS ter enkrat na dva tedna skupina s
socialno delavko.
Občasno se je z izbranimi bolniki izvajala terapija s psom.

f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek:
• Organizirali smo »Delavnico za preventivo okvar hrbtenice« pod vodstvom
zdravnika Pelhana B.
• Pridobili smo novo dvigalo za pomoč pri kopanju bolnikov, dva rolatorja, kolo
za aktivno in pasivno razgibavanje okončin.
• Na seznamu nujne nabave so fotelji v dnevnem prostoru in zamenjava
kopalne kadi.
• Zamrlo je delovanje skupine za svojce iz več razlogov: neugoden termin za
svojce, preobremenjenost sodelujočih članov tima, lažja dostopnost do
informacij prek medijev. Posledično smo pogosteje vabili člane družin
posameznih bolnikov na pogovore z lečečim zdravnikom in socialno delavko,
ki so bili edukativno in suportivno podprti ter usmerjeni v razreševanje
problematike zagotavljanja pomoči, oskrbe in nadzora po bolnikovem odpustu
iz bolnišnice.
• Na oddelku nismo uspeli zagotavljati dovolj prostih mest za vse sprejete
bolnike z demenco, zato so se tekom celega leta vršili sprejemi tudi na L3
oddelek.
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Marinka Rudolf, dr. med., spec. psihiatrije)
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e. Delo oddelčnih timov: Vsakodnevni kratki sestanki po opravljeni viziti so
namenjeni dodatnemu informiranju in obravnavi diagnostičnih in terapevtskih
postopkov za posamezne bolnike ter načrtovanju odpustov z rednim
sodelovanjem socialne delavke. Ob petkih so se dokaj redno vršili sestanki
oddelčnega tima, ki so bili namenjeni poglobljenemu spoznavanju bolnikov,
načrtovanju diagnostike in terapije ter odpusta.
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4.1.6 Splošni psihiatrični oddelek L3
a. Organizacija dela: Splošni psihiatrični moški oddelek je samostojna
organizacijska enota bolnišnice, ki obsega 33 bolniških postelj. Sestavlja jo
intenzivna enota z 22 posteljami in rehabilitacijska enota z 11 posteljami. Obe
enoti sta med seboj prostorsko povezani, na obeh enotah potekajo enaki
medicinski, terapevtski in negovalni postopki. Na oddelku se zdravi heterogena
skupina pacientov, ki trpi zaradi poslabšanj ob kronificiranih oblikah psihoze,
dolgotrajnih razpoloženjskih motnjah in organskih stanj. Na oddelku so
hospitalizirani pacienti z izraženim simptomom demence ter odvisni od
psihoaktivnih substanc.
b. Število sprejetih, premeščenih ter odpuščenih pacientov: V letu 2014 je bilo
na oddelek sprejetih 152 pacientov. Odpuščenih 227 pacientov. Evidentiranih je
17 premestitev na druge bolniške oddelke bolnišnice (sprejemni moški oddelek,
gerontopsihiatrični oddelek). Premestitev iz drugih bolniških oddelkov pa je bilo
88. V program dnevnega zdravljenja je bil vključen en pacient. V letu 2014 se je, v
primerjavi z lanskim letom, število neposrednih sprejemov na oddelek zmanjšalo,
povečalo pa se je število pacientov, ki so bili na oddelek premeščeni iz drugih
oddelkov naše bolnišnice ter število odpustov in premestitev na druge oddelke
naše bolnišnice ali druge zdravstvene ustanove.

c. Kadrovska zasedba: Oddelčni tim so v lanskem letu sestavljali:
Dva zdravnika specialista ter specializanti, ki so bili razporejeni na delo na
oddelek, dve delovni terapevtki, socialna delavka, dve diplomirani medicinski
sestri, diplomirani zdravstvenik, 10 SMS/ZT.
Mesto strokovne vodje VII je septembra 2014 prevzela N. Velikanje. Razlog je bil
zdravstveni.
Na oddelku je bil razporejen še diplomiran zdravstvenik, ki je bil vključen v
dežurno službo. Na oddelku je bilo razporejenih povprečno 10 ZT/ SMS.
Razporejeni so bili v dopoldansko delovno izmeno dva delavca, v popoldansko
izmeno dva delavca ter dva v nočno izmeno (zahteva je, da je vsaj en delavec
moški ZT).
Ker je oddelek razpolagal z manjšim številom moških ZT so nočne delovne
izmene pokrivali ZT iz sprejemnega moškega oddelka. Kontinuiteto dela v prvih
mesecih leta 2014 je slabila razporejenost ZT/SMS iz drugih oddelkov tudi v
dnevne izmene. V zvezi s tem so bile podane pripombe vodstvu in so bile
pozitivno sprejete. Z mesecem marcem je oddelek pridobil eno SMS s polovičnim
delovnim časom in eno SMS s polnim delovnim časom. Nadomeščanje
negovalnega kadra v dnevnih izmenah iz drugih bolniških oddelkov je bil tako le
še izjema, predvsem ob vikendih.
Negovalno osebje je tekom leta izpostavljalo kadrovsko podhranjenost
popoldanske delovne izmene ter dopoldansko delovno izmeno med vikendi, ko
sta za povprečno 27 pacientov na oddelku skrbela le dva zdravstvena tehnika.
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V letu 2014 je bil na bolniškem oddelku posebni varovalni ukrep v posteljo
izveden pri 25 pacientih, v fotelj pa pri 34 pacientih. Izvajal se je po strokovnih
smernicah, za vsak ukrep se je vodila zakonsko določena dokumentacija.
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Zastavljalo se je vprašanje, ali bo oddelek z obstoječim kadrom še lahko
zagotavljal standarde sprejemljive zdravstvene nege .
V povezavi s kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege (upoštevaj tudi spodaj
napisano) je na večino sicer potekajočih se aktivnosti zdravstvene nege,
predvsem v zadnjih mesecih leta 2014, vplivala povečana intenzivnost dela.
Poleg zagotavljanja varnosti, bližine osebja ter terapevtske komunikacije, se je na
bolniškem oddelku izvajalo številne in različne intervencije zdravstvene nege, ki
so se nanašale na ugotovljeno stopnjo samostojnosti in zmožnostjo samooskrbe
pri temeljnih življenjskih aktivnostih. Obdobje je zaznamovalo večje število
pacientov z različnimi psihičnimi motnjami in težavami, ki so jih pogosto spremljali
tudi somatski zapleti. Ocenjene potrebe pacientov po zdravstveni negi so
zahtevale večje število različnih intervencij, diagnostično terapevtskega programa
ter drugih aktivnosti. Trud negovalnega kadra je bil s tem usmerjen predvsem v
zadovoljevanje osnovnih potreb pacientov in ohranjanje standarda še sprejemljive
zdravstvene nege. Potrebno je bilo prerazporejanje negovalnega kadra v
popoldanskem času in/ ali v dodatne delovne izmene.
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Slika 6: Delež pacientov po posameznih kategorijah na oddelku po mesecih v letu 2014

Zdravstveno vzgojno delo, ki je na oddelku potekalo v letu 2014, je bilo zgolj
individualno, glede na posamezne potrebe pacienta. Največ pozornosti je bilo
usmerjeno pacientom predvidenim za odpust iz bolnišnice (skrb za redno uživanje
medikamentozne terapije v domačem okolju, urejanje ambulantnih psihiatrov poudarjanje smisla rednih kontrol). Diplomirana medicinska sestra je ob odpustu
pacientom, ki so bili odpuščeni v domove upokojencev in druge zavode, izpolnila
odpustno dokumentacijo zdravstvene nege; pacientom odpuščenim v domače
okolje pa je pripravila seznam uživanja medikamentozne terapije.
S pacienti iz odprte enote se je enkrat tedensko obravnavalo hišni red in skrbelo
za urejeno in čisto bivalno enoto.
Dejstvo, da se število geriatričnih pacientov z različnimi dejavniki tveganja
(ogroženost za padec, tveganje za nastanek razjede zaradi pritiska) na oddelku
povečuje, narekuje nujno potrebo po zagotovitvi dodatnih pripomočkov in opreme.
Aktivnosti zdravstvene nege bi bile le tako lahko ciljano usmerjene v zagotavljanje
varne in kakovostne obravnave. Oddelek trenutno razpolaga le s štirimi
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d. Delo oddelčnega tima: Krajša srečanja več-disciplinarnega tima so v letu 2014
potekala skorajda vsakodnevno. Namenjena so bila izmenjavi informacij
predvsem o diagnostično terapevtski obravnavi pacientov. V prihodnjem letu člani
tima načrtujemo timske sestanke enkrat tedensko. Zaradi večje pretočnosti
informacij se bo v zvezi s sestanki vpeljalo zvezek z dokumentiranjem vsebine
sestanka in vodenjem evidence prisotnosti članov tima. Oddelčni sestanki
zdravstveno negovalnega tima so bili v letu 2014 organizirani štirikrat. Udeležba
in tematika so razvidni iz posameznih zapisnikov. Poudariti gre, da se je na
sestankih večkrat izpostavljalo pomen dokumentiranja kot vira informaciji in
dokazovanja opravljenih storitev.
e. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Oddelek je glede
intenzitete dela kadrovsko podhranjen, tako s številom razporejenega srednjega
medicinskega kadra, kakor tudi s strani zdravniške zasedbe. V času koriščenja
letnega dopusta oz bolniškega staleža zgolj in samo eden zdravnik specialist, pa
naj bo še tako izkušen, nalogi pač ni več kos.
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Patricija Logar, dr. med., spec. psihiatrije)
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negovalnimi posteljami in manjšim številom pripomočkov za preprečevanje razjed
zaradi pritiska (dve antidekubitor zračni blazini, ena antidekubitor blazina za
fotelj).
Aktivnosti delovne terapije sta do konca meseca marca opravljali dve delovni
terapevtki, od tega ena za skrajšani delovni čas (6ur), druga je odšla na
porodniški dopust in je na oddelek vskočila delavna terapevtka, ki je sicer
razporejena na delo na L2 oddelku.
Aktivnosti delovne terapije so potekale tako v prostorih delovne terapije kot tudi
na oddelku, občasno pa tudi izven bolnišničnega okolja (ogledi likovnih in drugih
razstav v mestu, Akvarija, Antonijevega rova,..).
Delo je potekalo tako skupinsko kot tudi individualno. Aktivnosti za funkcionalno
gibljivost telesa, sem spada jutranja telovadba (5x tedensko), fitnes (2x tedensko),
sprehodi, gibalne aktivnosti v telovadnici (1-2x tedensko). Kreativna skupina je
potekala enkrat tedensko, aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih funkcij
dvakrat tedensko, pogovorna skupina enkrat tedensko, sestanek terapevtske
skupnosti enkrat tedensko ter 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, produktivne
aktivnosti, uporaba računalnika, izposoja knjig, drobne terapevtske tehnike).
Socialna delavka je bila do novembra 2014 dvakrat tedensko prisotna na
oddelčnih vizitah, sodelovala je na timskih sestankih. V mesecu decembru pa je
bila razporejena zgolj na oddelek L3. V mesecu novembru je pričela z
interakcijskimi vajami z elementi treninga socialnih veščin.
V letu 2014 je bilo iz splošnega psihiatričnega oddelka premeščeno 28 pacientov
v DU, SVZ in stanovanjske skupine. V psihiatrično zdravljenje v skupnosti smo
predlagali in so bili kasneje vključeni štirje pacienti. V neakutno obravnavo je bilo
vključenih 33 pacientov, kar je za leto 2014 skupno 2.239 dni.
Klinični psiholog v delo na delo v oddelek ni redno vključen. V kolikor potrebujemo
pregled s strani kliničnega psihologa, se dogovorimo sproti.
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4.2 IZVENBOLNIŠNIČNA PSIHIATRIČNA DEJAVNOST
4.2.1 Psihiatrične ambulante v Psihiatrični bolnišnici Idrija

b. Splošna psihiatrična ambulanta: V delo je bilo vključenih 9 specialistov
psihiatrije, administratorka, DMS (aplikacija depo terapije) in socialna delavka po
dogovoru.
V letu 2014 je bilo 2960 psihiatričnih obravnav, od tega 178 začetnih.
Aplicira se tudi depo terapijo. Večino depo aplikacij se je v preteklosti izvedlo v
ambulanti, izjemoma ter po predhodnih dogovorih, na posameznih oddelkih ali
zaradi specifike aplikacije depo preparata ali specifičnosti pacienta. Od lanskega
leta pa so v porastu aplikacije atipičnih depo antipsihotikov, ki se jih večinoma
aplicira na oddelku zaradi njihove specifike oz. navodil. Večinoma se te aplikacije
izvedejo na S4 oddelku (dodatna obremenitev sester), nekaj pa tudi na drugih
oddelkih (S2 in S3)
c. Urgentna psihiatrična ambulanta: Sem sodijo kontrolne individualne 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 524, od tega 74 začetnih.
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. Takih obravnav je bilo 263. Nosilec dejavnosti je dežurni
zdravnik.
e. Gerontopsihiatrična ambulanta: V tej ambulanti dela specialist
administratorka. V letu 2014 je bilo narejenih 242 obravnav (43 začetnih).

in
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a. Psihiatrični dispanzer Idrija: 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 v delo vključuje tudi socialna
delavka (individualne napotitve, eventualna izvedba edukativnih delavnic po
načelih VKT na temo depresija).
Tečaji avtogenega treninga potekajo, v kolikor je prijavljeno zadostno število
udeležencev (10–12). Cikel je časovno omejen na devet tedenskih srečanj - lani
se je dokončal že predlani začeti cikel. Dejavnost se je zatem izvajala
individualno. Nadaljuje se z vedenjsko kognitivno skupinsko psihoterapevtsko
obravnavo anksioznih motenj. Izvaja se osnovni strukturiran program, ki je
omejen na deset rednih tedenskih srečanj in dve vzdrževalni srečanji ter napredni
program – v to skupino se ob indikacijah vključujejo pacienti po opravljene
osnovnem programu in obsega 15 mesečnih srečanj.
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f. Epileptološka ambulanta: Nosilec dejavnosti je psihiater in administratorka.
Opravljenih je bilo 251 obravnav, od tega 39 začetnih.
g. Ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo: Nosilec dejavnosti je
psihiatrinja, ki dela v koterapevtskem paru s terapevtko na L1 oddelku.
h. EEG laboratorij: Nosilca dejavnosti sta psihiater in asistentka za EEG. V okviru
EEG laboratorija je bilo obravnavanih 347 oseb, od tega 93 ambulantnih
(zunanjih) pacientov.
i. Alkohološka ambulantna dejavnost: V okvir te dejavnosti je zajeta skupinska
socio in psihoterapevtska ambulantna obravnava, v katero je vključen celoten
oddelčni tim (z izjemo srednjih sester) ter individualna obravnava pacientov z
boleznimi odvisnosti, ki jo izvajata obe specialistki. 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 2014 je bilo opravljenih 313 obravnav (54
začetnih).
• Ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti skupaj s svojci
• Ambulantna skupina za obravnavo recidiva
• Ambulantna psihodramska skupina za bolnike z SOA in svojce
V okviru skupinskih dejavnosti je bilo opravljenih 1059 obravnav.

k. Psihiatrična ambulanta PB Idrija v Logatcu: Nosilec dejavnosti je psihiater in
administratorka. Dejavnost poteka dvakrat mesečno. Izvaja tudi skupinsko
psihoterapijo – enkrat mesečno. Narejenih je bilo 354 pregledov, od tega 30
začetnih.
l. Splošna psihiatrična ambulanta 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 šestkrat mesečno. Opravljenih je bilo 701 obravnav, od tega 106 začetnih.
m. Ambulantne skupinske psihoterapevtske obravnave: Organizirano je pet
redno potekajočih ambulantnih skupinskih psihoterapevtskih obravnav, in sicer:
• ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti skupaj s svojci,
• ambulantna skupina za obravnavo recidiva,
• ambulantna psihodramska skupina za bolnike z SOA in svojce
• ambulantna psihoterapevtska skupina za psihoze,
• ambulantna psihoterapevtska skupina za nevroze,
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j. Psihiatrična ambulanta PB Idrija v Postojni: Nosilki tamkajšnje dejavnosti sta
psihiatrinji: A. Gorjanc Vitez, ki je imela po štiri ambulante mesečno, ter A. Fabič –
štiri ambulante mesečno. A. Gorjanc Vitez ima tudi enkrat tedensko skupinsko
analitsko psihoterapevtsko obravnavo. V ambulanti A. Gorjanc Vitez je bilo
narejenih 1.270 obravnav (62 začetnih). V ambulanti A. Fabič pa je bilo 521 (60
začetnih).
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• analitska psihoterapevtska skupina (v Postojni),
• vedenjsko kognitivna skupinska psihoterapevtska obravnava anksioznih
motenj,
• tečaji avtogenih treningov,
Nosilci so terapevti in koterapevti, ki so vključeni tudi v delo na matičnih oddelkih.
n. 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.
o. Alkohološka ambulanta za voznike: Ambulanta je samoplačniška. V njej se je
pregledalo 15 voznikov.
p. Ambulantna psihološka dejavnost: Delo psiholoških ambulant bo podrobneje
podano v poročilu s strani vodje psihološke službe.
q. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti: Poročilo bo podano s strani vodje tega
programa.

Psih. amb. izven PBI
- PA Postojna
- PA Logatec
- PA Izola
PA v času dežurstva
Epileptološka amb.
EEG laboratorij
Gerontopsihiatrična amb.
Alkohološka ambulanta
- skupinska obravnava
- individualna obravnava
Amb. psihoterap. skupine (v
okviru S4 oddelka)
Psihološka služba
- v PBI
- izven PBI
Amb. PZS

9.247
1.398

20.033
5.037
3.112
2.010
3.760
1.869
3.478

23.743
3.379
13.001
1.974
3.321
1.707
3.596

22.946
3.927
9.600
2.386
3.160
1.587
3.271

1.412
4.761
1.783
3.597

1.811
4.603
1.430
4.068

18.824
5.218

17.585
5.100

18.787
4.872
3.782

19.524
6.168
2.987

14.940
5.853
3.419

21.050

20.395
25.860

19.886
26.440
9417

23.510
34.430
9.110

23.666
34.308
20.704

V letu 2014 je bilo v specialistični ambulantni dejavnosti doseženih 192.202
obračunskih točk. Plan, odobren s strani ZZZS, je bil 192.395 točk, kar predstavlja
100% realizacijo.
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Tabela 19: Pregled ambulantno opravljenih storitev, izraženih z doseženim številom točk
Št. točk v letu
2010
2011
2012
2013
2014
Splošna psihiatrična amb.
36.920
38.839
37.935
38.311
37.586
Urgentna psih. amb.
6.331
8.119
9.475
5.057
6.431
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Nadaljuje se z vnašanjem novih psihoterapevtskih metod, tako individualnih kot
skupinskih, pri delu s pacienti, kar bogati našo ponudbo ambulantnih psihiatričnih
storitev. Vrste psihoterapevtskih metod, ki se jih uporablja pri delu s pacienti, so bile
navedene že v prvi točki poročila. V lanskem letu se je organiziralo ambulanto za
sistemsko družinsko psihoterapijo kot samostojno ambulantno aktivnost
(Poročilo je podala vodja izvenbolnišnične dejavnosti Danica Menard, dr. med., spec.
psihiatrije)

4.2.2 Poročilo psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) za leto 2014

V timu PZS, delujejo:
Zdravnica K. Tubić, diplomirana med. sestra S. Bolčič, diplomirana med. sestra S.
Gnezda, diplomirana delovna terapevtka D. Peternel, diplomirana socialna delavka
mag. K. Širaj Mažgon.
Klinični psihologinji V. Rupnik in M. Martinčič sodelujeta v timu PZS kot konzultantki
ter pomagata pri ambulantnih pregledih pacientom, ki to potrebujejo.
Tabela 20: Realizacija programov
št.
pacientov
PZS
165
AMB PZS
40
AMB PZS39
DRUGI
PROJEKT MZ
123
SKUPAJ

obiski popv.
mesečno
105
7

Obiski 2014
1259
85

7

92

12
131

148
1584 obiskov

Povprečno smo mesečno opravili 131 obiskov na domu. (vsi programi skupaj).
Da je delo potekalo nemoteno in kvalitetno, smo paciente sicer obiskali v paru,
kasneje pa tudi samostojno, zaradi razbremenitve ekipe.
Za nemoteno delo ekipe ter za povečan obseg dela, bi potrebovali vsaj še eno
službeno vozilo ter še dva strokovnjaka.
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Ekipa PZS je v letu 2014 v sklopu samostojne službe za zunaj bolnišnično dejavnost
v PBI-Psihiatrično zdravljenje v skupnosti, vodila in opravljala tri projekte:
Primeri v PZS: Spremljanje pacientov v programu-v letu 2014 je bilo predvidenih 122
pacientov za obračun za PZS-100% realizacija programa.
Projekt Ministrstva za zdravje: Zaključek projekta na podlagi razpisa s strani
Ministrstva za zdravje-odobren projekt z naslovom: Obisk psihiatra na domu, s ciljem
zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju kot krepitev duševnega zdravja in integracije
v skupnosti, ki ga v ko-terapevtskem paru izvaja zdravnica K. Tubić (trajanje projekta:
od julija 2013 do novembra 2014).
Ambulanta PZS: Spremljanje pacientov v ambulanti dejavnosti - konzultacije, obiski
na domu, telefonski kontakti ter ambulantna suportivna skupina v ZD Izola: za
paciente, ki so ali so bili vključeni v program PZS.
Vse storitve, ki jih izvajamo v omenjenih dejavnostih, beležimo sproti ter po navodilih
ZZZS. (nabor storitev ter obračunavanje storitev ter obračunavanje primerov).
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Realizacija programa PZS v letu 2014
V letu 2014 smo v okviru programa skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, ki ga
izvaja Psihiatrična bolnišnica Idrija:
• spremljali 165 primerov (79 M, 86 Ž)
• skupaj je bilo opravljenih 1259 obiskov na domu za vse vodene paciente (165 p.),
povprečno 7,63 obiskov na vodenega pacienta.
Povprečno so bili pacienti, ki so bili vodeni v 2014, stari 50.9 let.
• obračunali 122 primerov (55 M, 67 Ž)
Področje: NG, Ajdovščina: 16 ž, 18 m- skupaj 34 pacientov
Področje: Idrija, Tolmin, Bovec: 9 ž, 7 m-skupaj 16 pacientov
Področje: Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica: 9 ž, 5 m-skupaj 14 pacientov
Področje: Sežana, Kras: 10 ž, 2 m-skupaj 12 pacientov
Področje: Obala: 23 ž, 23 m- skupaj 46 pacientov
Skupaj je bilo opravljenih 1019 obiskov na domu za obračunane paciente (122 p.) v
PZS- povprečno 8.35 obiskov na pacienta. Povprečno so bili pacienti stari 51 let.
Program smo zaključili pri 55 pacientih (z njimi ostajamo v telefonski navezi, obisk po
potrebi). Večinoma po zaključku programa, pacienti živijo doma (49 pacientov od
tega samo dva pacienta delata, 15 pacientov je brezposelnih in imajo urejene
socialne transferje, 32 pacientov pa je invalidsko upokojenih), 5 pacientov se je
vključilo v DU, SVZ, ST. SKUPINA, ena pacientka je umrla zaradi somatskih
zapletov. Predčasno smo torej zaključil program PZS pri šestih pacientih. Ostale
paciente vodimo naprej v 2015.

Hospitalizacije v PZS V 2014: Vodenih je bilo 165 pacientov.
• hospitaliziranih 31 pacientov (18,8% vseh vodenih). (12 Ž in 19 M)
Skupaj beležimo 42 hospitalizacij (18 Ž in 24 M) ter skupaj 1.858 hospitalnih dni
(na 42 hospitalizacij)
Beležimo 24 hospitalizacij pri 20 pacientih na našo pobudo (torej na dan obiska ali
kasneje v telefonskih konzultacijah). Beležimo dve hospitalizaciji proti volji, z ostalimi
potrebnimi hospitalizacijami so se pacienti strinjali.
Na domu smo z naše strani aplicirali depo terapijo 11 pacientom (4 M, 7 Ž), v
dogovoru v timu ter v dogovoru z ambulantnimi psihiatri ter patronažnimi službami.
Tabela 21: Na novo smo vključili 69 pacientov
L2

L3

S2

S3

S4

SVOJCI, SAMI

5

4

19

22

2

4

AMB.PSIH.,
OS. ZDRAVNIK
12

DRUGE
SLUŽBE
1

SKUPAJ
69
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Diagnoze
F20-F29 Shizofrenija, shizotipskem in blodnjave motnje: 97 pacientov (F 20.0)
najbolj pogosto postavljena diagnoza (pri 41 pacientih)
F30-39 Razpoloženjske (afektivne motnje): 22 pacientov
F 70-79.9 Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija): 3 pacienti
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Ostali pacienti (77 pacientov), ki smo jih vodili v 2014, so bili vodeni tudi v letu 2013.
V PZS smo vključiti še (19 pacientov), ki so v preteklosti že zaključili PZS in so zaradi
ponovnih hospitalizacij ali lastne pobude, ponovno vključeni v PZS. Zastavljen
program PZS za leto 2014 je bil v celoti realiziran.

Realizacija programa PROJEKT Ministrstva za zdravje:
• V letu 2014 je bilo skupaj poleg konzultacij, telefonskih klicev za paciente in
konzultacij in sodelovanja z zunanjimi službami opravljenih 148 obiskov na domu
za 123 pacientov. (1.2 obiska na pacienta).
Prvi obiski: 94 pacientov: 108 obiskov.
Kontrolni obiski: 29 pacientov: 40 obiskov
• Beleženje obiskov pokaže, da je program uspešno zastavljen. Od januarja 2014
do decembra 2014 beležimo povprečno 12 obiskov mesečno.
• Projekt se je zaključil v novembru 2014. Zastavljen program in delo nadaljujemo
naprej.
• V letu 2014 beležimo 15 hospitalizacij v PBI (8 hospitalizacij proti volji, 7
prostovoljnih hospitalizacij).
• Po opravljenih obiskih na domu pa beležimo naknadno še 16 hospitalizacij za 16
pacientov in sicer na našo pobudo (telefonski kontakt in svetovanje te oblike
pomoči).
V PZS program smo vključili od vseh 123 vodenih in obiskanih pacientov 12
pacientov (4 M, 8 Ž).
• Potrebe po tovrstnih obiskih in modelu dela na domu se povečujejo. Beležimo
presežek obiskov, od predvidenih obiskov (za 7 obiskov mesečno). Potrebe in
reorganizacijo dela smo prilagodili potrebam terena.
• Obiske je delno sofinanciralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
Zastavljen program je v celoti realiziran.
Skupaj AMB PZS ter PROGRAM MZ smo obračunali 20.700 ambulantnih točk.
V letu 2014 smo v vseh programih v okviru PZS vodili skupaj 325 pacientov.
V letu 2014 smo za zaključene paciente v PZS pripravili anketni vprašalnik o
Zadovoljstvu s programom. Analiza anketnih vprašalnikov je predvidena v 2015.
(Poročilo je pripravila mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. delavka)
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Realizacija programa AMBULANTA PZS:
V okviru ambulante PZS smo spremljali: (obiski na domu, konzultacije s pacienti in
drugi strokovnimi službami na terenu,telefonski klici…)
• Skupaj je bilo poleg konzultacij (za 106 pacientov), telefonskih klicev za paciente
in konzultacij in sodelovanja z zunanjimi službami opravljenih skupaj še dodatnih
177 obiskov na domu.
• Suportivne skupine za paciente, ki so vključeni v PZS ali so bili vključeni v
preteklosti, smo organizirali od januarja do avgusta 2014. (skupaj pet srečanjpovprečno je bilo na skupini šest pacientov).
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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 2014je bilo izvedenih skupno 350 EEG preiskav, od tega je bilo 254 preiskav
opravljenih pri bolnišničnih pacientih, 96 pa pri bolnikih, ki so bili na preiskavo
napoteni z napotnico družinske medicine ali druge specialistične ambulante.
(Poročilo je pripravil dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih.)

4.3 SLUŽBE IN DEJAVNOSTI VEZANE NA ZDRAVSTVENE ENOTE

a. Kadrovska zasedba: Kadrovska zasedenost stalno zaposlenih številčno ostaja
ista kot preteklo leto - PB Idrija je zaposlovala 8 psihologov, za določen čas je bil
zaposlen pripravnik.
• 7 univ. dipl. psihologov – spec. klin. psih (ena specializantka je opravila
specialistični izpit)
• univ.dipl. psiholog – novembra pridobili status specializanta
• univ.dipl. psiholog - pripravnik
V tem letu je bilo v bolnišnici v povprečju stalno prisotnih 7 psihologov in sicer je
bil en psiholog vključen v delo na oddelku za zdravljenje odvisnosti – prevzemal je
predvsem diagnostično delo, kot terapevt je bil vključen v ambulantne skupinske
obravnave (recidivisti, redna ambulantna skupina), ostali psihologi pa so
razporejeni na delo na »psihiatričnih« oddelkih v okviru matične ustanove in
opravljali delo v ambulantah, ena psihologinja opravlja samo ambulantna dela.
Specializantka je prvo polovico leta nadaljevala z opravljanjem študijskih
obveznosti izven matične ustanove, v drugi polovici po opravljenem
specialističnim izpitu je nadaljevala delo s polnim delovnim časom v bolnišnici.
Razporejena je na SIV oddelek, vključena v delo v ambulanti za klinično
psihologijo. Novembra je kolegica pridobila status specializantke, s programom
specializacije je začela v okviru matične ustanove. Kolegica je bila na
porodniškem dopustu do srede novembra. Delo v ambulanti v Logatcu, ki jo je
organizirala, je nadomeščala nekaj mesecev upokojena kolegica I. Mlinar Črv,

Poglavje: NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST BOLNIŠNICE

4.3.1 Psihološka služba
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zaradi zakonskih določil pa jo je z marcem nadomestil kolega dr. R. Podkrajšek in
delo je opravljal v okviru rednega delovnega časa.

b. Delo v bolnišnici: V tem letu je bil v delo na oddelku za zdravljenje odvisnosti
vključen en psiholog. Z odhodom kolegice na porodniški dopust je kolega
opravljal predvsem diagnostično in svetovalno individualno delo, sodeloval v
edukacijskem programu pacientov in njihovih svojcev hospitaliziranih na oddelku,
nadomeščal terapevte pri izvajanju relaksacijskih tehnik in trening socialnih
spretnosti. Vključen je bil v ambulantne skupine - skupino za obravnavo recidiva,
ambulantna skupina zdravljena odvisnosti.
Ostali psihologi so izpolnjevali potrebe po psihološki obravnavi na ostalih,
»psihiatričnih oddelkih« in ambulanti. Vezanost posameznih psihologinj, vpetost
v terapevtske skupnosti na posameznih oddelkih predstavlja neko konstanto,
intenzivnejše pa poteka na SII, SIII, SIV oddelku in oddelku za zdravljenje
odvisnosti.
Pomemben je doprinos v fazi psihodiagnostične opredelitve. To se pogosto razširi
v širšo psihološko pomoč, vključujoč svetovalno, suportivno delo. Pomemben je
tudi doprinos individualne psihoterapevtske obravnava in vodenje, ki je na SIV
oddelku in oddelku za zdravljenje odvisnosti že ustaljena, krepi se tudi na
intenzivnih oddelkih (SII in SIII), seveda z oblikami ustreznimi za pacientovo
stanje. (suport, edukacija, tehnike sproščanja… bodisi v individualnih ali
skupinskih seansah.)
Z vidika pogostosti uporabe teoretskega modela prevladuje vedenjsko-kognitiven
pristop, uporablja pa se ob splošnih teoretskih opredelitvah znotraj psihološke
znanosti, tako okvire spoznanj psihodinamike, analitskega pristopa, skupinske
dinamike, transakcijske integrativne psihoterapije, družinske terapije, realitetne
terapije, …..
V procesu intenzivne diagnostične in individualne terapevtske obravnave
(suportivno vodenje, obravnava po principu VKT,..), je bilo obravnavanih 345
pacientov, nekaterih načinov nudenja pomoči pacientom pa je težko uloviti v
številke (npr. edukatinve skupine na SII oddelku). Večina je še vedno z osnovnim
namenom psihodiagnostične opredelitve, vendar razmejevanje v procesu
diagnostičnega in suportivnega, je v tem odnosu pacient – psiholog, manj jasno.
Na SIII oddelku prevladuje ob diagnostičnem delu individualno terapevtsko delo.
Drugo vrsto pristopa v delu psihologa je skupinska terapevtska obravnava
pacientov. Po različnih oddelkih je tudi različno vsebinsko zasnovana.
Na oddelku za zdravljenje odvisnosti je ta pristop prevladujoč, skupine potekajo
dvakrat dnevno.
Glede na program dela na SIV oddelku je skupinska psihoterapevtska obravnava
organizirana dvakrat tedensko – tako v okviru hospitalnega kot dnevno
hospitalnega programa.
Terapevtska skupinska srečanja so organizirana tudi na ženskem oddelku.
Skupine so organizirane za vse pacientke SII oddelka enkrat tedensko. So
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V psihološki službi imata kolegici N. Podobnik in Š. Hvalec naziv magistri
znanosti - slednja tudi Certifikat psihoterapevta vedenjsko kognitivne terapije,
sredi leta je opravila specialistični izpit iz klinične psihologije, kolega dr. R.
Podkrajšek ima naziv doktorja znanosti.
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c. Delo v okviru ambulante za klinično psihologijo: V letu 2014 se je nadaljevalo
z intenzivnim delom v ambulanti za klinično psihologijo. Delo je tako diagnostične
kot terapevtske narave, v zadnjem letu beležimo večje potrebe prav po slednjem.
V ambulantah za klinično psihologijo pokrivamo potrebe po teh uslugah za Idrijo,
deloma za Postojno (EGO, psihiatrične ambulante vezane na PBI), Koper
(Celjenje), Logatec, Tolmin, Novo Gorico, Ajdovščino. Pacienti so v obravnavo
napoteni bodisi s strani osebnih zdravnikov ali specialistov, psihiatrov.
V tem letu je bilo v ambulantno obravnavo vključenih okvirno 428 pacientov - od
tega sicer prevladujejo psihodiagnostični pregledi, veča se število pacientov
poslanih v psihoterapevtsko obravnavo, bodisi individualno ali pa skupinsko, širi
se tudi različnost obravnave – kolega mag. Š. Hvalec in dr. R. Podkrajšek sta
izdelala napredni program za obravnavo anksioznih motenj po principih VKT,
kolegica M. Zelenc in pedopsihiatrinja L. Šinkovec sta organizirali skupinsko
obravnavo otrok z ADHD motnjo. Kolegica B. Urbančič se je v tem letu vključila v
skupinsko obravnavo pacientov s psihotično motnjo po odpustu iz PBI (SIV
oddelka), ter organizirala delavnice - Metakognitivni trening za paciente s
psihotično motnjo.
V tem letu sta bila organizirana dva sklopa začetnega programa Skupinska
psihoterapija za obravnavo anksioznih motenj (obsega 10 osnovnih in booster
seanso) in Skupina naprednega programa (12 srečanj), utečeno je tudi delo
ambulantne skupine pacientov po odpustu iz bolnišnice, ki poteka dvakrat
mesečno (pacienti z SIV oddelka, posamezni so bili usmerjeni iz psihiatrične
ambulante).
Standardno je psiholog vključen v skupino za obravnavo recidiva in v ambulantno
skupino za zdravljenje odvisnosti.
Obseg dela v okviru ambulantnih storitev lahko ponazorimo s obračunanimi
točkami v okviru storitvenega sistema – psihologi smo v tem letu opravili
63.531.53 točk. V Ambulanti za klinično psihologijo, ki je organizirana v matični
ustanove je bilo opravljenih 23.665.53 točk, v ambulantah izven matične ustanove
je bilo opravljenih 34.308,10. Poleg tega pa je nekaj ambulantnih storitev, ki jih
opravimo psihologi, zabeleženo tudi v okviru alkohološke ambulante – 5.557.18,
nekaj točk je zabeleženo tudi v okviru Psihiatrične ambulante v okviru PBI. Za
primerjavo, to predstavlja delovno obveznost za sistematizacijo 2.8 kliničnega
psihologa. Primerjalno s preteklim letom (2013) je bilo opravljenih za 2.454,55
točk več storitev, primerjalno z ZZZS dogovorjenim programom (50.352) je obseg
opravljenega dela večji za 26%, v primerjavi za lanskim letom pa za 4%.
(Poročilo je podala vodja psihološke službe Branka Režun, spec. klin. psihologije)
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tematsko, psihoedukativno, suportivno naravnane, občasno poteka učenje tehnik
sproščanja.
Psihologi smo vključeni tudi v time skupnostne skrbi. Polega tega smo na ravni
bolnišnice vključeni v različne delavne skupine, in komisije (Komisija za kakovost
– M. Zelenc, Režun B., skupina za pripravo ukrepov za pridobitev certifikata za
standard ISO9001- dr. R. Podkrajšek). Bedimo tudi nad strokovno osnovo,
izvedbo in interpretacijo Kazalnika zadovoljstva pacientov hospitaliziranih v PBI.
Poleg tega prevzemamo tudi mentorstvo pri uvajanju pripravnika, študentov
psihologije v okviru potrebnega praktičnega usposabljanja tekom študija, priprava
predavanja študentom Visoke zdravstvene šole, internega izobraževanja s
predavanji sodelovali v projektu »Kako si«.
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4.3.2 Aktivacijska terapija
a. Organizacija dela in kadrovska zasedba: V letu 2014 je bilo za izvajanje

programov aktivacijske terapije zaposlenih 14 delovnih terapevtov. Od teh sta bili
dve delovni terapevtki zaradi nastopa porodniškega dopusta odsotni celo leto,
ena delovna terapevtka pa je bila odsotna od aprila 2014 dalje. Ena delovna
terapevtka je zaposlena za 6 ur. Programe aktivacijske terapije smo izvajali tako
na bolniških oddelkih kot v prostorih aktivacijske terapije, športno-rekreativnih
površinah bolnišnice, v bližnji in širši okolici bolnišnice ter v samem mestu.
Dejavnosti smo izvajali individualno ter v malih in velikih skupinah. Svoje skupne
usmeritve in delo smo usklajevali na vsakodnevnih krajših sestankih. Poleg teh
smo občasno imeli tudi daljše timske sestanke. Skozi celo leto, razen v mesecu
juliju in avgustu, smo v prostorih aktivacijske terapije redno organizirali delovnoterapevtske aktivnosti za paciente vseh oddelkov do 17 ure. Večkrat letno smo v
popoldanskem času organizirali skupne dejavnosti za vse paciente (kulturne,
športne, družabne prireditve). Takrat smo urnik podaljšali dokler je bilo potrebno.

b. Osnovni podatki o dejavnosti in službi: Delovnoterapevtske obravnave se

• Aktivnosti za funkcionalno gibljivost in mobilnost
- jutranja rekreacija – 9 skupin vsak delovni dan
- vaje na fitnes napravah – 8 skupin enkrat do trikrat tedensko
- gibalne aktivnosti – 9 skupin enkrat do dvakrat tedensko
- krajši in daljši sprehodi
- pasivno razgibavanje – po potrebi
- športne aktivnosti - občasno
• Kreativne aktivnosti – 8 skupin enkrat/teden
• Likovne aktivnosti – 1 skupina enkrat/teden
• Aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti – 2 skupini
dvakrat/teden, 5 skupin enkrat/teden
• Sestanki oddelčnih terapevtskih skupnosti – 7 skupin enkrat/teden, 1 skupina
vsak delovni dan
• Glasbene aktivnosti – 8 skupin enkrat/teden
• Družabne aktivnosti – 5 skupin enkrat/teden
• Komunikacijske aktivnosti – 4 skupine enkrat/teden
• Biblioterapija in bralne aktivnosti – 2 skupini enkrat/teden
• Planiranje aktivnosti za čas vikenda – 2 skupini enkrat/teden
• Relaksacija – 1 skupina trikrat tedensko
• Produktivne aktivnosti - občasno
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odvijajo z namenom, da bi okrepili tiste pacientove prešibke ali manjkajoče
sposobnosti in veščine, ki so potrebne za samostojno, učinkovito, varno ter
zadovoljno obvladovanje aktivnosti. To pa so aktivnosti s sledečih področij:
funkcionalna gibljivost in mobilnost, osebna urejenost, funkcioniranje v
družbenem okolju, sposobnosti za opravljanje in ohranitev službe, dokončanje
študija, vodenje gospodinjstva, urejanje stanovanja in družinskih dejavnosti ter
smiselno in socialno sprejemljivo organiziranje in koriščenje prostega časa. V te
namene delovni terapevti načrtujemo, organiziramo in vodimo skupinske in
individualne obravnave. Najbolj utečene so naslednje:
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• Gospodinjske aktivnosti (učenje, trening, ocenjevanje) – večinoma
individualno ali v malih skupinah, skupinsko le v sklopu večjih prireditev
• Aktivnosti v bivalnem okolju – individualno in skupinsko oddelek L3, ostali
oddelki občasno
• Dnevne aktivnosti - individualno
• Uporaba računalnika (oblikovanje besedil, dostop do interneta za potrebe
študija, službe ali pridobivanje podatkov za potrebe terapevtskih aktivnosti) individualno
• Skupina za svojce – 1 skupina enkrat mesečno, 1 skupina enkrat tedensko
• Edukativna skupina: skupina pot k dobremu počutju – 3 skupine obdobno
• Terapije s pomočjo psa – na gerontopsihatričnem oddelku so pod vodstvom
delovnih terapevtk in prostovoljnega terapevtskega para potekale terapije s
pomočjo psa-v letu 2014 so imeli 10 srečanj
• Organiziranje in vodenje sestankov upravnega odbora združenja terapevtskih
skupnosti kot specifična oblika partnerskega dela s pacienti
• Pomoč pacientom iz zaprtih enot na udeležbo pri verskih dejavnostih –
enkrat/teden
• Ocenjevanje: osa, amps – v letu 2014 smo ga opravili pri 14 pacientih
Zgoraj navedene programe in aktivnosti dopolnjujemo še s kulturnimi, rekreativnimi,
športnimi, družabnimi in zabavnimi programi in prireditvami, ki so v pasivni in aktivni
obliki namenjeni večjim in manjšim skupinam pacientov.
 9 koncertov z gostujočimi posamezniki ali skupinami
 3 nastope z gostujočimi skupinami (nastop KUD Planika Vojsko, 2 nastopa
lutkovno gledališkega krožka OŠ Idrija)
 5 kvizov znanja
 3 potopisna predavanja z gostujočimi posamezniki
 2 sklopa ustvarjalnih delavnic
 2 šahovski simultanki z gospodom Kovačem
 z ekipo pacientov smo se udeležili kostanjevega piknika v Mariboru
 4 skupinske in 6 samostojnih predstavitev likovnega izražanja pacientov - na
hodniku aktivacijske terapije
 2. interni slikarski Ex-tempore
 likovni natečaj za zaščitni znak 41. Kulturno športnega tedna
 s 4 slikarskimi deli smo sodelovali na mednarodnem psihiatričnem kongresu v
Cankarjevem domu
 z 2 slikarskimi deli smo sodelovali na razstavi v okviru 33. Festivala idrijske
čipke
 4 številke 45. letnika glasila pacientov Mozaik
 druge kulturne, družabne, športne, rekreativne in zabavne prireditve (pustni
ples, čiščenje okolice bolnišnice v okviru akcije Očistimo Slovenijo, ogledi
razstav in znamenitosti mesta Idrija, športne igre, izdelava adventnih venčkov
in novoletnega okrasja ter voščilnic, peka prazničnega peciva in piškotov, 2
nagradni tomboli,…)
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c. V letu 2014 smo pripravili:
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d. Večji projekti v letu 2014:

• 25. Maksov spominski šahovski teden (tekmovanje v kartanju, tekmovanje v
šahu, odprti turnir v pospešenem šahu v sodelovanju s ŠK Kolektor)
• 41. Kulturno športni teden, ki je potekal od 23.9. do 2.10. 2014 – kulturna,
športna, družabna, rekreativna in zabavna prireditev. Organizacijski vodja tega
več dimenzionalnega projekta je bila v tem letu diplomirana delovna
terapevtka D. Poljanec.
Dokumentacija je shranjena v arhivu aktivacijske terapije in v arhivu Združenja
terapevtskih skupnosti.
Sodelovanje, kvaliteto participacije in odnos do terapevtskih aktivnosti pri vseh
pacientih redno spremljamo in beležimo na obrazcu: Sodelovanje v aktivnostih
delovne terapije: Obr.:PBI-DT:II/2014, celoten proces delovne terapije pri
posameznih pacientih pa je zabeležen v Kartonu delovne terapije – Obr.: PBIDT:III/2014.
e. Vključevanje delovnih terapevtov v terapevtske time in ostala razporeditev:

SII: 2 delovni terapevtki
SIII: 2 delovna terapevta
SIV: delovna terapevtka
LI: delovna terapevtka – skupinski terapevt
LII: 2 delovni terapevtki do konca marca 2014, nato 1,5 del. ter. + delovna
terapevtka + delovna terapevtka samo 3 dni v tednu
• LIII: do konca marca 2014 2 delovni terapevtki, nato 1,5 delovne terapevtke,
delovna terapevtka + delovna terapevtka samo 2 dni v tednu
• prostori DT: 2 delovna terapevta
S tem številom delovnih terapevtov skušamo zagotoviti nemoteno izvajanje planiranih
programov za vse skupine pacientov vseh oddelkov.
Vključujemo se v vse terapevtske time, kjer prispevamo svoj delež tako pri
načrtovanju celostne obravnave kot pri izvajanju delovnoterapevtskih aktivnosti. Pri
tem nas vodijo teoretična izhodišča procesa delovne terapije usmerjene na klienta,
kjer so pacientove sposobnosti in nezmožnosti, pacientov aktivni prispevek v
obravnavi ter partnerski odnos glavna gibala izbora vsebin dejavnosti.
Novosti pri organizaciji dela, drugi dosežki ali problem
Popoldanski program delovno-terapevtskih aktivnosti To je program aktivnosti, ki
je bil sprejet novembra 2013. Aktivnosti so namenjene pacientom odprtih oddelkov in
pacientom, ki so vključeni v dnevne oblike zdravljenja. Potekale so vsak delovni dan
od ponedeljka do četrtka med 13.45 in 17 uro, in sicer pod vodstvom 2 ali 3 delovnih
terapevtov. Povprečno se je tega programa udeleževalo 10 pacientov. Najboljši obisk
je bil v mesecu novembru, najslabši pa v mesecu maju.

f.

Uvedba neobveznega kazalnika kakovosti: Na priporočilo akreditacijske komisije
smo tudi v naši službi pripravili neobvezni kazalnik z naslovom Uporaba ustvarjalnosti
v programih aktivacijske terapije. Področje kreativnosti smo izbrali, ker so vanj
vključeni pacienti vseh oddelkov. Od meseca februarja dalje smo redno beležili koliko
od vseh hospitaliziranih pacientov iz posameznih oddelkov se udeležuje kreativnih
skupin in vzroke za odsotnost.
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Ukinitev Združenja terapevtskih skupnosti: Zaradi prenehanja poslovnega
sodelovanja s podjetjem Ascom ter zelo nizkih sponzorskih in donatorskih sredstev,
smo se soglasno odločili za ukinitev Združenja terapevtskih skupnosti. Kar pa ne
pomeni, da utečenega programa aktivnosti ne bomo več izvajali. Še vedno bomo
organizirali vse tradicionalne kulturne, družabne in športne prireditve. Vsa donatorska
in sponzorska sredstva, namenjena tovrstnim aktivnostim, pa bomo odslej zbirali na
račun Psihiatrične bolnišnice Idrija.
(Poročilo je podala vodja aktivacijske terapije Darja Poljanec, dipl. del. ter.)

4.3.3 Socialna služba

b. Dejavnosti na ravni bolnišnice: Stalnico v delu socialnih delavk predstavljajo:
• 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;
• izvajanje in koordiniranje dela v skupnosti (skupnostna psihiatrija);
• kontaktiranje in sodelovanje s koordinatorjem v skupnosti.
V letu 2014 je bilo v PBI brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (OZZ in PZZ)
sprejetih naslednje število pacientov:
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a. Kadrovska zasedba: V bolnišnici je redno zaposlenih šest socialnih delavcev, ki
delajo na naslednjih področjih:
• mag. A. Grudnik Seljak, univ.dipl.soc.del. – vodja socialne službe, socialna
delavka na S4 oddelku in na S3 oddelku, odprta enota.
• B. Krivec, univ. dipl. soc. del. – skupinski terapevt in socialni delavec na OZO
PBI, namestnik vodje socialne službe;
• T. Mesec, univ. dipl. soc. del. - skupinska terapevtka in socialna delavka na
OZO PBI.
• M. Uršič, univ. dipl. soc. del. – socialna delavka na oddelku L2.
• A. Stolc, univ. dipl. soc. del. – socialna delavka na oddelku L3, soc. del., do
meseca novembra 2014 soc. del. na moškem sprejemnem oddelku – zaprta
enota.
• M. Pavlišič, dipl. soc. del. – socialna delavka na oddelku S2, od meseca
novembra 2014 tudi na S3 oddelku, zaprta enota.
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• na oddelku L1 je bilo pet pacientov brez KZZ, 5 pac. sprejetih na oddelek je
imelo sicer urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar je bila ta
pravica zadržana, ker so bili neredni plačniki, tri pac. so v času hospitalizacije
finančni dolg poravnali, dva pac. Ne. Brez PZZ je bilo pet pacientov.
• na oddelku L2 je bilo 5 oseb brez KZZ, ena oseba brez PZZ;
• na oddelku L3 so bili 4 pacienti brez KZZ, ena brez PZZ in OZZ
• na oddelku S2 je bilo 33 pacientk brez KZZ, 13 brez PZZ, brez OZZ 2
• na oddelku S3 je bilo 59 pacientov brez KZZ, 16 brez OZZ;
• na oddelku S4 so bile 4 osebe brez PZZ, ena brez OZZ

d. Delo s svojci: Na vseh oddelkih poteka delo s svojci v obliki individualnih
pogovorov, občasno tudi skupaj z oddelčnim zdravnikom. Skupine s svojci
delujejo na dveh oddelkih:
1. L1: delo s svojci poteka v vseh skupinah enkrat tedensko;
2. S4: srečanje poteka enkrat mesečno (soc.del. je svojcem na voljo po skupini
individualno, saj ima v času skupine s svojci, svojo skupino s pacienti).
e. Terensko delo: Vključuje pomoč pri urejanju konkretnih zadev za oz. s pacienti,
obiski na domu, spremstva v DU, stanovanjske skupnosti, sestanke na CSD,
spremljanje na sodišče, banke ipd.(Tovrstnih odhodov je bilo skupaj 142.)
f. Timski sestanki z zunanjimi akterji: V letu 2012 so socialni delavci sodelovali
na 29 timskih sestankih z zunanjimi akterji, nekateri so bili izvedeni v PBI, drugi v
pristojnih ustanovah na terenu.
g. Urejanje namestitev oz. premestitev v institucije: V letu 2014 je bilo v DU
nameščenih 69 oseb, v SVZ 8 oseb, v stanovanjske skupnosti pa 12 oseb.
Prikaz podaljšanih hospitalizacij je v Obveznem kazalniku o podaljšanih
hospitalizacijah za leto 2014.
(Poročilo je podala vodja socialne službe, mag. Andreja G. Seljak, univ. dipl. soc.
del.)
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c. Terapevtsko delo na oddelkih
S2: Tekom leta je bilo izvedenih 30 skupin. Povprečno je bilo vključenih 12
pacientk. Tematika se je prilagajala glede na populacijo pacientk in aktualne
dogodke (pogovorne skupine, trening socialnih veščin ipd.).
S4: Tekom leta je bilo izvedenih 47 treningov socialnih veščin. Občasno je
potekala tudi popoldanska pogovorna skupina, v kombinaciji s predavanji za
Študente FZN.
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. Trening socialnih spretnosti poteka enkrat tedensko
v dopoldanskem času. V letu 2014 je bilo takih delavnic 49, vanje je bilo
vključenih 121 pacientov, povprečno 10 na skupino.
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 15.
L3: Od novembra 2014 potekajo treningi socialnih veščin enkrat tedensko
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4.3.4 Medicinsko kemični laboratorij
a. Laboratorijske storitve:
V tabeli je predstavljen spekter naših analiz in število izvedenih analiz v letu
2014. V Prilogi 1 je navedeno število analiz po posameznih parametrih za leta
2010 do 2014, v Prilogi 2 je prikazana primerjava v številu preiskav med letoma
2013 in 2014. (Prilogi sta del celotnega poročila, shranjenem v arhivu
predstojnika).
Celokupno število preiskav (57.355) ostaja primerljivo s preteklim letom. Poleg
2401 izvedenih testov na droge v laboratoriju, se je na oddelke izdalo še 1.279
testov. Testiranje na troponinT se je izvajalo večinoma kot POCT (40 primerov).

Tabela 22: Število vzorcev po naročnikih
Šifra
Ime naročnika
A1
A4
A5
A6
A7
A8
AG
AI
AV
HOSP
L1
L2
L3
S2
S3
S4
PP
SD
VP
ZDI
ZDT
ŠINKOVEC
SPL

A1 - Psihiatrična ambulanta (Dispanzer)
ALKOHOLOŠKA AMB. V PB IDRIJA
A5 - Psihiatrična ambulanta v PBI
A6 - Epileptološka ambulanta
URGENTNA PSIH. AMB.
A8 - PBI DEŽURNA SLUŽBA
AG - Gerontopsihiatrična ambulanta
AI - Alkohološka ambulanta v PBI
AMBULANTA ZA VOZNIKE MOTORNIH
VOZIL
ODDELKI
L1 - Oddelek za zdravljenje odvisnosti
L2 - Gerontopsihiatrični oddelek
L3 - Splošni psih. oddelek
S2 - Splošni psih. oddelek - ženski
S3 - Splošni psih. oddelek - moški
S4 - Psihoterapevtski oddelek
Preventivni pregled - sistematika, PBI
Pregled za sprejem na delo, PBI
Preventiva / cepilni status-PBI
ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA
ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN
ZAS. AMB. DR. ŠINKOVEC LEA
SAMOPLAČNIK

Število
SPREJEMOV
139
14
2
25
43
10
46
232
14

978
1293
860
1434
1418
295
33
0
20
4719
9
1
1

št.
STORITEV
1086
81
2
190
272
134
715
454
75

8089
10777
6500
12520
15272
2604
390
0
22
8815
9
1
4
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Z oddelkov smo opravili 6.278 sprejemov vzorcev pacientov. Število sprejemov
vzorcev je bilo največje z S2 oddelka, sledijo S3, L2, L1, L3 in S4. Število
opravljenih storitev je bilo največje za S3, sledi S2, L2, L1, L3 in S4. Trend števila
sprejemov ambulantnih pacientov je v primerjavi z lanskim letom v rahlem porastu
(525). Za ambulantne paciente je bilo opravljenih 3.009 storitev. Osnovne
biokemijske analize smo izvršili na 4.772 vzorcih, skupno 41.352 storitev. Število
vzorcev in preiskav ostaja na enakem nivoju kot lani, prav tako na področju
imunologije (2.056 storitev), če upoštevamo le storitve, izvedene za interne
potrebe.
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b. Spekter preiskav: V letošnjem letu nismo razširili spektra preiskav.
Tabela 23: Preiskave, ki smo jih naročili v zunanjih laboratorijih
Pošiljanje v
Preiskava
Število
anti HBs titer*
DIGOKSIN
S-KREATIN KINAZA
PČ
MRSA-POOL
MRSA
MRSA- 1bris (rana)
Sanford (vzorec urin)
Antibiogram+identifikacija (urikult)
HCV
Borrelia
HBV
HBV- anti HBc
HBV - antiHBs
HBV - HBs Ag
Treponema pallidum
HIV
ESBL,VRE
HCV-anti HCV
HCV-RNA kvali.
HCV-RNA kvanti.
HAV
F-paraziti 3x
KBAKTERIJE,GLIVE sputum
KOPROKULTURA
S-KORTIZOL

20
3
1
1
240
43
16
16
57
45
16
7
15
12
6
10
9
3
3
3
1
3
1
1
1
1

c. Letni stroški za nakup laboratorijskega materiala in reagentov - Celotni
stroški za laboratorijski material so v letu 2014 znašali 39.054,97€ (lani 46.402€).
Nižji stroški so nastali zaradi zmanjšanja zalog reagentov in znižanja cen
nekaterih dražjih reagentov kot posledica naše aktivnosti pri dobaviteljih v smislu
zniževanja cen reagentov (imunologija). Z letošnjim letom smo vodenje naročanja
in nabave laboratorijskega materiala aplicirali v SOP sistem, kar nam bo v bodoče
omogočilo boljši nadzor nad porabo sredstev.
d. Zakonske določbe na področju laboratorijske dejavnosti: V septembru nam
je poteklo dovoljenje za delo, ki ga je MZ laboratoriju izdalo za dobo 5 let.
Dovoljenje temelji na izpolnjevanju pogojev iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske
medicine (Uradni list 64/04 11.6.2004). Junija 2014 smo vložili vlogo za ponovni
pregled, vendar se zaenkrat drugi krog pregledov laboratorijev še ni začel.
Omenjeni pravilnik je v prenovi in pred sprejetjem revidiranega pravilnika ni
pričakovati, da bi prejeli odločbo o pregledu.
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MIKRO LJ
MIKRO LJ
MIKRO LJ
MIKRO LJ
MIKRO LJ
Nuklearna medicina LJ
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e. Prostori, analizatorji in ostala laboratorijska oprema: Z letom 2013 smo začeli
postopno obnovo manjših analitskih sistemov, in sicer, zamenjali smo dva
analizatorja (aparat za osnovno analizo urina in aparat za merjenje HbA1c). Veliki
analizatorji (hematološki, biokemijski in imunološki) so v dobrem stanju in
zaenkrat ni potreb po zamenjavi.

g. Laboratorijska dejavnost za zunanje naročnike - Laboratorijsko dejavnost za
zunanje naročnike izvajamo v pretežni meri za ZDI, za ostale naročnike/
samoplačnike pa malo. Eden od vzrokov je gotovo, da ne izvajamo dodatnih
aktivnosti, ki bi privabile samoplačnike. Osnovni problem je, ker ni urejene
blagajne za plačevanje storitev z gotovino. Z ZDI sodelujemo na področju
imunologije kot izvajalci. V letošnjem letu smo za potrebe ZDI izvedli 8.641
imunoloških preiskav (ščitnični hormoni, PSA, folna kislina in vitamin B12,
feritin), kar predstavlja kar 33% porast v primerjavi z lanskim letom (2013 -6500
storitev). Udeležba ZDI pri skupnih imunoloških preiskavah je porasla iz lanskih
63% na 71%, udeležba PBI je 29%. Z zaračunavanjem vloženega dela (6.050€)
smo pokrili kar 40% stroškov za imunologijo. Naše več delo sicer ni vrednoteno.
h. Kadrovski problemi v zvezi s funkcioniranjem enote: Delo v sedanjem obsegu
pokriva kader v zasedbi laboratorijskega tehnika in specialista medicinske
biokemije – vodja laboratorija.
i. Urgentni primeri: V letu 2014 smo imeli dva primera urgentnega dela izven
rednega delovnega časa.
j. Problematika laboratorija: Večjih problemov, ki bi jih bilo potrebno izpostaviti, ni.
Kot že omenjeno bi bilo potrebno zagotoviti način za obravnavo samoplačnikov,
kar pa je v domeni vodstva bolnišnice.
k. Laboratorijska dejavnost na bolniških oddelkih: V fazi predanalitike, kjer
sodelujemo tako laboratorijsko kot medicinsko osebje, smo se tudi letos trudili
izboljšati sledljivost v postopkih identifikacije pacientov-vzorcev in zapisa časa
odvzema bioloških vzorcev. V ta namen smo realizirali možnost tiskanja nalepk z

Poglavje: NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST BOLNIŠNICE

f. 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 in presejalnih testov na droge. Republiška kontrola SNEQAS pa
nam zagotavlja ZOK za analitična področja hematologije, biokemije, imunologije
(ščitnični hormoni) in analitike urinov. Na podlagi pridobljenih certifikatov se nam
potrjuje visoka kakovost opravljenih storitev. V letu 2014 smo v zunanjo
kontrolo SNEQAS vključili tudi POCT - glukometre na oddelkih. Rezultati
kažejo na dobro primerljivost z ostalimi uporabniki. Za leto 2015 planiramo še
dodatno kontrolo za biokemijo RFB DGKL program KS. Kontrolo se naroča
sproti po dobljenih rezultatih republiške kontrole, in sicer, za parametre, ki v
republiški kontroli SNEQAS ne dosežejo optimalnih rezultatov in za parametre, ki
jih SNEQAS program za biokemijo ne pokriva.
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osnovnimi podatki pacientov v sprejemni ambulanti. Zaključili smo še s tretjo fazo
vodenja kazalnika kakovosti » Dokumentacija v predanalitiki –naročanje«, kjer je
glavni zaključek, da bo še potrebno delati na zagotavljanju sledljivosti časa
odvzema vzorcev.

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.
• Interno izobraževanje in usposabljanje z naslovom Priporočeni postopek
za odvzem, zbiranje, hranjenje in transport urina
01.04.2014 je bilo izvedeno redno letno izobraževanje, obvezno za vse zdravstvene
delavce v okviru usposabljanja za delo. Udeležba je bila zadovoljiva (50
udeležencev). Namen predavanja je bil osvežitev in dopolnitev znanja slušateljev za
izvajanje postopkov za odvzem, zbiranje, hranjenje in transport urina. Izobraževanje
je eden od ukrepov za zmanjšanje napak v fazi predpredanalitike.
• Zamenjava sistema merjenja HbA1c za potrebe internistične obravneve
pacientov s sladkorno boleznijo – kontrola korektivnega ukrepa
S 01.10.2013 smo uvedli novo metodo za določanje HbA1c - DCA VANTAGE
Siemens, ker se je izkazalo, da je stari sistem A1CNow+ BAYER medlaboratorijsko
slabo primerljiv. Poleg tega smo metodo zastavili kot POCT, izkazalo pa se je, da
lahko meritve opravljamo izključno v laboratoriju in ni potreb po analizi ob pacientu.
Rezultati letošnje republiške kontrole SNEQAS so odlični, kar potrjuje pravilnost v
odločitev za izvedbo korektivnega ukrepa.
• Izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC) za glukometre
V izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC) so aktivno vključeni tudi izvajalci POCT.
IQC izvajajo enkrat tedensko. Pregled izvajanja kontrol in primerjalno kontrolo
izvajam na dva meseca. Ugotavljam, da se je kontrola izvajala na vsah oddelkih
dosledno kot dogovorjeno. Prav tako ni ugotovljenih odstopanj od tarčnih vrednosti
kontrol, glukometri so med seboj zelo dobro primerljivi, prav tako je dobra
primerljivost (odstopanja pod 10%) glukometrov z analizatorjem Konelab 30.
• Izvajanje zunanje ocene kakovosti (EQC) za glukometre
Z letošnjim letom smo se vključili v zunanjo (republiško) kontrolo SNEQAS še s
programom POCT-glukometri. Kontrola se izvaja štirikrat letno. Rezultati kažejo na
dobro primerljivost meritev tako znotraj aparatov istega tipa kot v primerjavi z vsemi
aparati.
• 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
f:/ mreži, v letu 2015 se bo evidenca prenesla na o:/ pod [07 MEDICINSKO
KEMIČNI LABORATORIJ]] / DOKUMENTI ZA ODDELKE/. Obnova evidence
pooblastil se je izvedla v marcu 14 in v juniju 2014 za aparate.
• Preglednost in dostopnost navodil za delo na področju POCT
Vsa navodila, ki so namenjena medicinskemu osebju na oddelkih, so na voljo tako v
pisni obliki na posameznih oddelkih kot v elektronski obliki na F:/ direktoriju, na mreži.
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POROČILO interdisciplinarne skupine za nadzor nad POCT - pregled aktivnosti
v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2014

49

Strokovno poročilo 2014
V letu 2015 se bo evidenca prenesla na o:/ pod [07 MEDICINSKO KEMIČNI
LABORATORIJ]] / DOKUMENTI ZA ODDELKE/.
(Poročilo je posredovala vodja medicinsko-kemičnega laboratorija dr. Bojana Križaj,
spec. med. biokem.)

4.3.5 Zdravstvena administracija

Kadrovska zasedba je v preteklem letu ostala nespremenjena: vodja zdravstvene
administracije in pet zdravstvenih administratork. Poleg vseh opravil, povezanih s
hospitaliziranimi pacienti (1648 sprejetih, 1677 odpuščenih), smo administratorke
opravljale dela tudi v posameznih enotah izvenbolnišnične dejavnosti: splošni
psihiatrični ambulanti, kjer ena administratorka opravlja večino svoje delovne
obveznosti mesečno je bilo povprečno 17 psihiatričnih ambulant), gerontopsihiatrični
ambulanti (2x mesečno), ambulanti za zdravljenje odvisnosti – skupinska in
individualna obravnava, urgentni psihiatrični ambulanti, za EEG laboratorij, ambulanti
v okviru izvajanja dežurne službe, ambulantni skupinski psihoterapevtski obravnavi
(pet redno potekajočih), psihološki, ambulanti za sistemsko in družinsko psihoterapijo
in psihiatrični ambulanti izven PBI (dvakrat mesečno v PA Logatec, štirikrat mesečno
v PA Postojna).
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. Meseca junija se je kadrovska zasedba zmanjšala za eno
administratorko (porodniški dopust). Nastalo vrzel smo sicer zapolnili z upokojeno
zdravstveno administratorko, ki pa je pri svojem delu žal omejena z določenim
številom ur. Delo v psihiatričnih ambulantah izven PBI (Logatec in Postojna) pa sta
poleg rednega dela v bolnišnici opravljali administratorki po pogodbi. Koncem leta
2014 smo uvedli elektronski čakalni knjigi še v psihiatrični ambulanti v Izoli in
Postojni.
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.
Kot problem še vedno ostaja nadomeščanje izpadov ob (daljših) 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 je tako povzročilo težave tudi pri koriščenju letnega dopusta, saj je bilo
potrebno veliko usklajevanja 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. Ne glede na vse težave in probleme
smo svoje delo opravile kakovostno in se trudile "čim hitreje zadostiti potrebam,
željam in zahtevam ostalih".
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Zdravstvena administracija je zaradi vsebine in načina dela v bolnišnici razdeljena na
administracijo v S in L stavbi ter v enotah izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti.
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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)

4.3.6 Lekarna

Tabela 24: Vrednost izdaje na naročilnice v letu 2014 v primerjavi z letom 2013
2013/EUR
2014/EUR
Razlika v
porabi
/EUR
41.458
S2
41.610
+ 152
37.314
S3
38.030
+ 716
16.618
S4
15.482
- 1.136
9.387
L1
10.285
+ 898
65.343
L2
63.162
- 2.181
35.708
L3
42.947
+ 7.239
706
PSIHIATRIČNA AMBULANTA IDRIJA
7.627
+ 6.921
PSIHIATRIČNA AMBULANTA LOGATEC 125
49
- 76
100
PSIHIATRIČNA AMBULANTA
6.896
+ 6.796
POSTOJNA
178
PSIHIATRIČNA AMBULANTA IZOLA
1.833
+ 1.655
953
STERILIZACIJA
1.040
+ 87
2.061
URGENTNA AMBULANTA
1.646
- 415
214
EEG
498
+ 284
1.637
BIOKEMIČNI LABORATORIJ
1.587
- 50
359
BOLNIŠNIČNA LEKARNA
320
- 39
150
DELOVNA TERAPIJA
124
- 26
2.075
KUHINJA
2.359
+ 284
51
VZDRŽEVALNA SLUŽBA
67
+ 16
228
UPRAVA
349
+ 121
349
SKLADIŠČE PERILA
743
+ 394
0
SOCIALNA SLUŽBA
22
+ 22
0
ZAŠČITA DELAVCEV PBI – CEPIVA
109
+ 109
371
JEDILNICA ZA BOLNIKE
422
+ 51
0
PSIHOLOŠKA SLUŽBA
166
+ 166
603
PSIH. ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI
1.730
+ 1.127
215.988
239.099
+ 23.111
SKUPAJ
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a. Poslovanje lekarne v letu 2014:
V letu 2014 je bilo nabavljeno za 243.555 EUR zdravil in medicinskih pripomočkov,
kar je za 7.368 EUR (3,1%) več kot v letu 2013.
Na naročilnice je bilo izdano za 239.099 EUR zdravil in medicinskih pripomočkov
(brez doniranih zdravil), kar je za 23.111 EUR (10,7%) več kot v letu 2013.
Poraba doniranih zdravil v letu 2014 in stanje zalog doniranih zdravil (31.12.2014);
porabljeno za 26.554 EUR, zaloga 4.027 EUR (Glej prilogo 1!).
Iz zaloge vrnjenih zdravil je bilo izdano 782 zdravil v približni vrednosti 12.202 EUR.
Vrednost odpisa zdravil in medicinskih pripomočkov v letu 2014 je bila 725 EUR.
V bolnišnični lekarni smo v preteklem letu pripravili 257 magistralnih pripravkov.
Naredili smo 32 izvidov kliničnega farmacevta.

51

Strokovno poročilo 2014
Komentar:
Povečano porabo v letu 2014 pripisujem spremenjenemu načinu predpisovanja
novejših depo antipsihotikov. Sredstva za omenjena zdravila, predpisana v
psihiatričnih ambulantah PBI, krije ZZZS v sklopu ambulantne obravnave.
Tabela 25: Primerjalna tabela 2009/ 2010 /2011/2012 /2013
2010
2011
PREJEM
271.553 267.523
PORABA
264.974 263.477
ZALOGA
45.177
46.549
(na dan 31.12.)
ANTIPSIHOTIKI – poraba
118.663 109.139
ANTIDEPRESIVI – poraba
10.519
11.852
ANKSIOLITIKI/ SEDATIVI/ HIPNOTIKI
5.134
5.607
ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE
8.753
7.861
DEMENCE
ANTIPARKINSONIKI – poraba
3.251
3.955
ANTIEPILEPTIKI – poraba
8.449
9.014
ZDRAVILA ZA SISTEMSKO
4.462
6.048
ZDRAVLJENJE INFEKCIJ – poraba
MEDICINSKI PRIPOMOČKI – poraba
55.096
57.992
209.878 205.485
ZDRAVILA – poraba

2012
248.303
233.355
35.895

2013
236.187
215.988
31.264

2014
243.555
239.099
35.003

82.021
8.922
5.088
6.521

65.875
9.146
5.428
6.847

79.452
11.387
5.312
5.107

1.862
6.746
6.076

2.745
5.342
4.953

2.889
5.492
3.528

63.720
169.635

66.324
149.664

73.280
165.819

(Poročilo je podala vodja bolnišnične lekarne Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec.
klin. farm.)

4.3.7 Internistična ambulanta
a. Časovni obseg dela: Povprečno 55 ur mesečno skozi vseh 12 mesecev. Skupaj
je bilo v letu 2014 opravljenih cca 660 ur internistike.
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

Poglavje: NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST BOLNIŠNICE

V Tabeli 27 so zbrane vrednosti prejema, porabe in zaloge zdravil in medicinskih
pripomočkov ter vrednosti porabe antipsihotikov, antidepresivov, anksiolitikov/
sedativov/ hipnotikov, zdravil za zdravljenje demence, antiparkinsonikov,
antiepileptikov, zdravil za sistemsko zdravljenje infekcij, medicinskih pripomočkov in
vseh zdravil v letih, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014. Poraba doniranih zdravil ni
upoštevana.
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d. Statistika – vzorčna ocena:
Analiziranih je vzorčno 100 zaporednih pregledov v oktobru 2014 zavedenih v
Protokolu internističnih pregledov PBI.
Telefonski konziliarni posveti z lečečim ali dežurnim psihiatrom, odčitavanje
rutinskih EKG-jev in odčitavanje Rentgenskih slik p/c na CD v to statistiko niso
vključeni.
V času od 01.01 do 31.12.2014 je bilo opravljenih 3.200 pregledov oz. obravnav,
kar je v povprečju 4,8 bolnika na uro. Od tega (ocena):
• 80% v oddelčnih ambulantah
• 15% neposredno ob bolniški postelji na oddelkih
• 5% na klasični ambulantni način v ustreznem ambulantnem prostoru
bolnišnice
Glede na akutno ali kronično stanje (ocena):
• 80 – 85% pregledov je bilo na račun kroničnih somatskih obolenj,
• 15 - 20% pregledov v smislu akutnih somatskih obolenj
Bolniki so bili pregledani primarno (po vodilni internistični diagnozi) zaradi:
• v 36% zaradi obolenj srčno žilnega sistema
(kron. bolezni perifernega arterijskega ožilja, venske tromboze, kardiopatije,
srčno popuščanje, motnje srčnega ritma, anemije)
• v 28% zaradi obolenj presnove in endokrinih bolezni
(sladkorna bolezen, motnje v presnovi maščob, bolezni ščitnice, debelost )
• v 17% zaradi obolenj na dihalih
(akutni respiratorni infekti, poslabšanja kroničnih plj. bolezni, KOPB in
bronhialna astma)
• v 10% zaradi bolezni odvisnosti, (etilne okvare notranjih organov,
abstinenčni somatske motnje, hepatitisi)
• v 9% zaradi ostalih int. obolenj (ledvične bolezni, revma in degenerativna
obolenja, nerespiratorne infekcije, rak, elektrolitske motnje)
(Poročilo je pripravil Milan Vončina, dr. med., spec. internist)
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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 int. 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
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5 NEKATERI DRUGI POMEMBNEJŠI PARAMETRI STROKOVNEGA
DELA V ZAVODU

5.1 STROKOVNO MEDICINSKI SVET
SMS je imel v letu 2014 dve redni seji. Na njih se je obravnavalo naslednje teme:
1. Potrditev uporabe zloženke za preprečevanje padcev pacientov.
2. Potrditev uporabe obrazcev o privolitvi avdio video snemanj terapevtskih
srečanj, vezanih na delo ambulante za sistemsko in družinsko psihoterapijo.
3. Seznanitev o prenehanju soglasja za pogodbeno delo s strani Ministrstva za
zdravje za go. D. Basile – posledična reorganizacija dela ambulantnih skupin
na oddelku za zdravljenje odvisnosti, v katere je vključena.
4. Revizija Navodil za predpisovanje zdravil na temperaturni list.
5. Nočni zunanji klici preko vratarja.
6. Razno: Ureditev kopalnice na S4 oddelku za invalidne osebe.
7. Obvladovanje agresivnega pacienta v Psihiatrični bolnišnici Idrija ob trenutni
kadrovski zasedbi
8. Načrtovanje strokovnega medicinskega kadra v prihodnje.

(Poročilo je pripravila predsednica SMS Danica Menard, dr. med., spec. psih.)

5.2 KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
V letu 2014 je Komisija za obvladovanje in bolnišničnih okužb (KOBO) vodila in
nadzorovala izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
(POBO). Komisija se je v letu 2014 sestala trikrat.
KOBO je preučil in sprejel predlog za uvedbo preiskave združenih vzorcev na MRSA
(t.i. MRSAPOL preiskava), z namenom racionalizacije stroškov pri presejanju
pacientov na kolonizacijo z MRSA. Z namenom našega uvajanja vredno prakso je
pregledal in potrdil tudi pisna navodila za nočne preiskave v sklopu Protokola za
preprečevanje in širjenje MRSA.
KOBO se je seznanil z dokumentom Nadzorstvo nad izvajanjem programa POBO
(SOP 19 10) in ga sprejel kot del POBO.
KOBO se je seznanil z novimi kontaktnimi podatki dežurnih epidemiologov za prijavo
nalezljivih bolezni v času izven rednega delovnega časa OE Ljubljana NIJZ, ki so tudi
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Natančnejša vsebina obravnavane problematike je razvidna iz zapisnika posameznih
sej.
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obnovljeni v dokumentu Protokol prijavljanja nalezljivih bolezni v bolnišnici (ZDPOBO-NAV/10, revidirano dne 18.4.2014).
KOBO se je seznanil s spremembo vodstva KOBO, in sicer je po sklepih direktorja
bolnišnice Bogdana Tušarja, univ.dipl. pravnika, z dne 12. 6. 2013 in 1. 4. 2014,
vodstvo KOBO prevzela M. Matvoz Kos, dr. med., ki opravlja tudi delo ZOBO. KOBO
se je seznanil tudi s predvideno odsotnostjo ZOBO zaradi študijskih obveznosti.
KOBO je potrdil predvideno izobraževanje za zdravstvene delavce o bolnišničnih
okužbah, ki bo predvidoma dne 9. 9. 2014 v PBI, izobraževanje bo pripravila ZOBO.
Podan je bil predlog s strani vodje laboratorija o morebitni sklenitvi pogodbe o
sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo glede na veliko število
opravljenih preiskav v okviru bolnišnice. Predlog bo ustno posredovan direktorju
bolnišnice.

KOBO se je seznanila s predlogom prenovljenih dokumentov celotnega Programa
POBO, ki so bili vsi prilagojeni zahtevam krovnega dokumenta Obvladovanje
dokumentacije. Seznanila se je tudi z vsebinskimi spremembami pri nekaterih
dokumentih.
KOBO je podala predlog, da se dokument Čiščenje in razkuževanje (SOP 12 10)
dopolni z novimi strokovnimi usmeritvami čiščenja za vse prostore v okviru
bolnišnice, predvsem za stavbo E in stavbo A, saj je ob pregledu ugotovila, da za
nekatere prostore zahteve čiščenja do sedaj še niso bile opredeljene.
KOBO je prejela predlog za dopolnitev obrazca »Seznanitev s programom
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb« (OB 16/01 10).
Odobreni so bili tudi vsi ostali dokumenti v okviru programa POBO. Vsa
dokumentacija v okviru programa POBO bo odslej dostopna tudi v elektronski obliki
na internem računalniškem omrežju bolnišnice.
Izvedeno je bilo izobraževanje za zdravstvene delavce o bolnišničnih okužbah z
naslednjimi temami:
• higiena rok,
• MRSA,
• obravnava bolnika z okužbo,
• spremljanje okužb na oddelkih,
• predstavitev dokumentov v okviru programa POBO
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V mesecu aprilu je bila s strani dežurnih diplomiranih medicinskih sester vodena
evidenca o pacientih, sprejetih iz DSO ali sprejetih direktno iz bolnišnice, kar bi
podalo povprečno oceno števila pacientov, pri katerih bi v obzir prišli nadzorni brisi za
ESBL. V mesecu aprilu je bilo teh pacientov skupno 18 (15 pacientov sprejetih
direktno iz DSO in 3 pacienti direktno iz druge bolnišnice). Komisija bo predlog še
preučila v bodoče.

55

Strokovno poročilo 2014
SOBO je predstavila podatke o epidemiološkem spremljanju nosilstva MRSA v naši
bolnišnici. V prvi polovici leta 2014 smo odkrili 5 nosilcev MRSA ob rutinskem
presejanju ob sprejemu (od tega 3 sprejeti iz DSO, 1 sprejet iz SB Nova Gorica in 1
pacient od doma). V obdobju od 1.4. do 30.6.2014 so bile nadzorne kužnine odvzete
pri 58 pacientih, kar znaša 14,42% od vseh sprejetih pacientov. Večji odstotek
odvzetih nadzornih kužnin v primerjavi z letom 2013 (11,88%) je predvsem na račun
spremenjene indikacije za odvzem kužnin, sočasno smo v tem obdobju odkrili tudi
enega nosilca več v primerjavi z celotnim letom 2013.
V mesecu maju smo na poziv NIJZ opravili interni strokovni nadzor v zvezi s postopki
ravnanja s cepivi in cepljenjem; anketa je bila elektronsko posredovana NIJZ.
Ob prihodnji odsotnosti trenutne ZOBO (zaradi koriščenja starševskega dopusta) je
KOBO podala predlog, da se odsotnost nadomesti z eno od zunanjih sodelavk
KOBO (dr. Tatjana Frelih, dr. med. spec., spec. epidemiolog ali doc. dr. Mateja
Logar, dr. med., spec. infektolog), ki bi prevzela vlogo ZOBO v bolnišnici, predvsem
zaradi zahtevane izobrazbe na tem delovnem mestu.
(Poročila so povzeta po zapisnikih KOBO)

Komisija je v letu 2014 obravnavala tri primere nevarnih dogodkov ter jih v skladu s
pravili predstavila Ministrstvu za zdravje. Komisije so pripravile analizo dogodkov ter
predlagale ustrezne ukrepe. Natančnejša vsebina je razvidna iz arhiva komisije. Delo
Komisije za opozorilne in nevarne dogodke vključuje široko oceno in pregled stanja
neželenega dogodka ter priti do ustreznih ukrepov za izboljšanje stanje. Zaključek
temelji na obširni ekspertizi. Posamezne komisije sta vodili M. Rudolf dr. med., ter A.
Trpin Katarić, dr. med.
Ukrepi v zvezi z možnostjo povečanja nasilnega vedenja so vključevali spodbujanje
prepoznavnosti in beleženje takšnega vedenja, izobraževanje negovalnega kadra,
prizadevanje za ničelno toleranco do nasilnega vedenja, ustrezno kadrovsko
zasedenost oddelkov ter urejanje pomoči oz. supervizijo osebja.

5.4 ORGANIZACIJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)
Organizacijo NMP v bolnišnici vodita D. Fenjveši, dr. med., spec. psih. in J. Menart,
dipl. med. sestra. V skladu z načrtovanim programom je bilo izvedeno obnovitveno
izobraževanje iz postopkov oživljanja. V dveh ponovitvenih sklopih je za zdravstveno
osebje bila organizirana delavnica ter predavanje na temo »Obravnava življenjsko
ogroženega pacienta«.

Poglavje: NEKATERI DRUGI POMEMBNEJŠI PARAMETRI STROKOVNEGA DELA V ZAVODU

5.3 KOMISIJA ZA OBVEŠČANJE O OPOZORILNIH IN NEVARNIH
DOGODKIH

56

Strokovno poročilo 2014

5.5 SPREJEM NA ZDRAVLJENJE BREZ PRIVOLITVE V NUJNIH
PRIMERIH
V skladu z Zakonu o duševnem zdravju smo v bolnišnici v letu 2014 prijavili 381
oseb, ki so bile sprejete na zdravljenje v nujnem primeru brez njihove privolitve (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 11 mladoletnih oseb ter 108 oseb,
ki so se zdravili na gerontopsihiatričnem oddelku zaradi napredovale demence ter
psihičnih in vedenjskih motenj v okviru demence.
V skladu z Zakonom o duševnem zdravju, bolnišnica zagotavlja ustrezne možnosti
prihajanja zagovornice k pacientom, ki so na zdravljenju na oddelkih pod posebnim
nadzorom. Bolnišnica je kritična do pristopanja k bolnikom, ki jo niso pozvali, saj s
tem posega v integriteto bolnika.

Posebne varovalne ukrepe izvajamo v skladu s smernicami, ki jih je sprejel
Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo. V bolnišnici je uporaba posebnih varovalnih
ukrepov izvedena v skladu s Pravilnikom in Protokolom uporabe posebnih varovalnih
ukrepov, natančno pa je določen tudi začetni in nadaljevalni postopek edukacije
zdravstvenega osebja. V letu 2014 smo za natančnejše spremljanje bolnika in
izvedbe posebnega varovalnega ukrepa sprejeli klinično pot: »Klinična pot za
obravnavo pacienta z agresivnim vedenjem«. V letu 2014 smo uporabili posebne
varovalne ukrepe (PVU) in sicer s pasovi Segufix za fiksacijo v posteljo v 687 (306 –
2013, 463- 2012) primerih. Bolnišnica vodi evidenco uporabe PVU, kar tudi letno
poroča na Ministrstvo za zdravje. Posebni varovalni ukrepi so se v večjem deležu
uporabljali pri bolnikih zaradi delirantnih stanj ob napredovali demenci oz. psihičnih in
vedenjskih motenj pri bolnikih z organskimi spremembami in poškodbi možganov,
redkeje pa za obvladovanje nevarnega vedenja v okviru psihotičnih motenj.

5.7 EVIDENCA PREDPISOVANJA PSIHOTROPNIH ZDRAVIL PREKO
PREDPISANEGA ODMERKA
V skladu z Zakonom o duševnem zdravju je bolnišnica spremljala rabo psihotropnih
zdravil, vendarle pa v letu 2014 nismo beležili porabe psihotropnih zdravil preko
predpisanega odmerka.

5.8 UKREP OBVEZNEGA PSIHIATRIČNEGA ZDRAVLJENJA
V letu 2014 sta bila hospitalizirana dva pacienta na zdravljenju v okviru postopka
sodne obravnave ter je bila izvedena ustrezna diagnostična in terapevtska
obravnava. Sicer so vsi pacienti z ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja
napoteni v forenzični del UKC Maribor.
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6 SPREMLJANJE IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI BOLNIŠNICE

a. Delovanje bolnišničnega odbora za kakovost in varnost pacientov: V skladu
z nacionalnimi usmeritvami za razvoj kakovosti zdravstva pri Ministrstvu za
zdravje, je v bolnišnici organiziran odbor za kakovost v sestavi: direktor bolnišnice
B. Tušar, univ. dipl. prav., predstojnik bolnišnice dr. M. Pišljar, dr. med., spec.
psih., glavna medicinska sestra bolnišnice L. Mrak, dipl. med. sestra, spec. in
vodja komisije za kakovost, dr. B. Križaj, spec. med. biokem.
b. V bolnišnici so bili koncem leta 2014 imenovani novi člani komisije za kakovost
v sestavi: 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., M.
Zelenc, spec. klin. psih., mag. A. Grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del., M. Kavčič,
dipl. del. ter., R. Menart, kom. inž.
Komisija je obravnavala naslednje tematike:
Komisija za kakovost se je v letu 2014 sestala štirikrat. Obravnavane so bile
predvsem teme s področja vodenja kazalnikov kakovosti in realizacije zastavljenih
aktivnosti za uvajanje zahtev standarda ISO 9001 in DNV.
Predstavitev in sprejetje prenovljenega vprašalnika za kazalnik
kakovosti Stopnja zadovoljstva pacientov.
Kot je bilo načrtovano, so za leto 2014 v psihološki službi oblikovali
prenovljeni anketni vprašalnik za vodenje kazalnika Stopnja zadovoljstva
pacientov. Vprašalnik je oblikovan tako, da so vprašanja stvarnejša, preglednejša,
več je osnovnih podatkov o anketirancih, sicer pa je vsebina, v primerjavi s 1.
izdajo, ohranjena. Vprašalnik je bil potrjen in vpeljan v uporabo.
•

Predstavitev in sprejem prenovljenega anketnega vprašalnika za
vodenje kazalnika kakovosti Zadovoljstvo pacientov s prehrano.
Novosti prenovljenega vprašalnika so dodane analize, osnovni podatki o
anketirancih, natančneje določene postavke anketnih vprašanj in dodane nove
rubrike (pobude za izboljšave in dogodki za nezadovoljstvo). Osnovni podatki
anketiranca in ocenjevalna lestvica so poenoteni oz. povzeti po vprašalniku za
vodenje kazalnika Stopnja zadovoljstva pacientov. Vprašalnik je bil potrjen z
manjšimi popravki in vpeljan v uporabo.
Sklep o uvrstitvi delovnih skupin za preprečevanje razjed, za
preprečevanje padcev in za obravnavo PVU v Politiko kakovosti PBI.
V sklopu ukrepov oz. izboljšav kazalnika kakovosti Število razjed zaradi pritiska
(RZP), nastalih v bolnišnici, prav tako v sklopu ukrepov oz. izboljšav kazalnika
kakovosti Padci pacientov in v okviru kazalnika Delež pacientov s PVU so bile
ustanovljene delovne skupine, katerih namen je izobraževanje zdravstvenih
delavcev v smislu prepoznavanja problemov in ukrepanja ter celostni pristop
(timski) k problematiki, ki jih spremljajo v okviru navedenih kazalnikov kakovosti.
Komisija za kakovost je sprejela sklep o uvrstitvi obravnavanih delovnih skupin v
Politiko kakovosti PBI.
•
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Obravnava in uvedba dveh novih neobveznih kazalnikov kakovosti:
Uporaba ustvarjalnosti v programih aktivacijske terapije in kazalnika
kakovosti psihološke službe
Po priporočilih akreditacijske komisije je tudi služba delovne terapije oblikovala
neobvezni kazalnik kakovosti z naslovom »Uporaba ustvarjalnosti v programih
aktivacijske terapije«.
Področje kreativnih skupin je izbrano zato, ker so vanje vključeni pacienti z vseh
oddelkov. Namen oz. cilj kazalnika je lažje, kvalitetnejše planiranje aktivnosti za
paciente. Predlog kazalnika je bil pregledan in potrjen za uporabo. Preliminarni
rezultati so bili predstavljeni v septembru.
Kazalnik psihološke službe se nanaša na psihološko obravnavo pacientov ob
prvem sprejemu. Namen je lažje in kvalitetnejše načrtovanje aktivnosti s pacienti.
Predlog kazalnika je bil potrjen za uporabo.
•

• Predstavitev kazalnikov kakovosti 2013
Predstavljeni so bili vsi obvezni kazalniki v letu 2013 in sedem neobveznih
kazalnikov.
Število neobveznih kazalnikov, ki se vsako leto povečuje in poročila o aktivnostih
na podlagi rezultatov kazalnikov, zlasti delovnih skupin za izboljšanje kakovosti v
službi zdravstvene nege, vzbuja optimizem glede zavedanja in aktivnega
udejstvovanja vseh vpletenih v procesih izboljšanja kakovosti in varnosti
pacientov kot tudi osebja v bolnišnici.
Nacionalna anketa o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici
in psihiatrični bolnišnici za leto 2014 – priprava na izvedbo
V septembru je Komisija obravnavala pripravo na izvedbo nacionalne ankete o
izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici in psihiatrični bolnišnici za leto
2014. Za anketiranje se je uporabil standardizirani postopek kot že prejšnja leta.
Določen je bil ciljni vzorec pacientov, in sicer: odd. za psihotične bolezni (N=50,
25 žensk in 25 moških, oddelki S2, S3, S4) in odd. za bolezni odvisnosti (oddelek
L1) v enakem številu in sestavi. Ker je žensko kvoto težko doseči, prav tako
število odpustov iz L1, je bil postavljen cilj doseči zastavljeno celokupno število
izpolnjenih anket (N=100), pri tem pa slediti zastavljeni strukturi anketirancev,
kolikor so dopuščale objektivne okoliščine. Anketa se je izvajala od 01.10.2014 do
31.12.2014.
• Realizacija aktivnosti za implementacijo ISO 9001
Komisija za kakovost je obravnavala tudi realizacijo aktivnosti za implementacijo
ISO 9001 in sicer realizacijo delavnic s pomočjo zunanje svetovalke ge. Šprajcer
D., univ. dipl. inž., skrbnice sistema vodenja kakovosti v Bolnišnici Golnik. Od
osmih planiranih je bilo realiziranih šest delavnic. Posamezne strokovne službe so
dejavne na svojih delovnih področjih v realizaciji priporočil zadnje akreditacijske
presoje in implementaciji ISO 9001. Enotne smernice oz. navodila za skupne
procese, kot so urejanje dokumentacije, notranje presoje, vodenje korektivnih in
preventivnih ukrepov... se postopno realizirajo.
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V letu 2015 se Komisija za kakovost preoblikuje v smislu večjih kompetenc in
odgovornosti za področje celovitejše obravnave kakovosti in varnosti v bolnišnici,
vodstvo komisije pa prevzame skrbnica kakovosti bolnišnice.
(Poročilo je pripravila dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.)
c. Izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov:
V okviru notranje interne presoje se je izvajala presoja ustreznosti ravnanja z
zdravili na oddelkih PBI (C. Bačar Bole), v okviru varnostnih vizit vodstva se je
izvajala notranja presoja ustreznosti predpisovanja zdravil na temperaturni list (dr.
M. Pišljar), v medicinsko kemičnem laboratoriju izvaja notranjo presojo v
postopkih Predanalitične in Postanalitične faze laboratorijske medicine (dr. B.
Križaj).
V bolnišnici redno spremljamo nezaključenost popisov bolezni odpuščenih
pacientov. Dosedanji nadzor ter ukrepi so doprinesli k nadaljnjemu zmanjšanju
števila nezaključenih popisov. V tabeli 28 prikazujemo oceno nezaključenih
popisov za leto 2014 v obdobju enega meseca po odpustu (v letu 2013 ni bilo
nezaključenih popisov).

% NEDOKON.
POPISOV

L1

210

20

9,50%

L2

287

0

0%

L3

241

15

6,20%

S2

343

18

5,20%

S3

370

0

0%

S4

224

0

0%

1677

53

3,16%

PBI SKUPAJ

(Pregled pripravila Alenka Tušar, univ. dipl. elektroteh.)
d. 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.
Komisija za kakovost je posebno pozornost namenila pogovorom o varnosti.
Delovna skupina bo oblikovala predloge vsebin, ki so posebej izpostavljene v
postopku psihiatrične obravnave, tako za bolnika kot strokovno osebje.
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.
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e. 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
bolnikov v bolnišnici.
Na morbiditetni in mortalitetni konferenci sodelujejo zdravniki in klinični psihologi.
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.
V okviru konference poteka predstavitev pacienta, pregled izvidov diagnostike in
zdravljenja (psihološko poročilo, laboratorijski izvidi, slikovne preiskave,
nevrološki izvidi, poročilo kliničnega farmacevta…). Tekom obravnave in razprave
primera se izvedejo ustrezna priporočila in možen načrt sprememb.
Oseba odgovorna za vodenje konferenc vodi register konferenc, ki vključuje
datum morbiditetne konference, ime poročevalca primera, inicialke in starost
pacienta ter bolnikove diagnoze. Reden potek konferenc vodi organizator, v
njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Organizatorja imenuje predstojnik.
Konference vodijo predstojnik ali neposredni mentor specializantov. Oseba
odgovorna za vodenje konference letno posreduje register konferenc predstojniku
ter o delu poroča bolnišnični komisiji za kakovost.

f. Ob četrtkih so v okviru zdravniškega kolegija predavanja s področja kliničnih in
farmakoloških vsebin. Izvajajo jih vabljeni ter domači predavatelji. Evidentiranih je
bilo 15 predavanj.
g. Klinične poti: V bolnišnici smo v letu 2014 pripravili klinično pot z naslovom
»Opis klinične poti za obravnavo pacientov z agresivnim vedenjem«. Namen
klinične poti je poenotiti pristop pri obvladovanju agresivnega vedenja in
ukrepanja v primerih, ko je potrebno pri pacientu uporabiti najbolj restriktivno
obliko zagotavljanja varnosti. Med cilje klinične poti vključujemo natančno
opredeljene načine zagotavljanja varnosti, usklajeno ter pravočasno delovanje v
smeri preprečevanja ali zmanjševanja agresivnega vedenja in njegovih posledic.
Učinkovita organizacija dela pri zagotavljanju varnosti z uporabo predpisanih
omejevalnih pripomočkov ter jasno postopke omejevanja, ki temeljijo na
strokovnem znanju, zmanjšuje možnosti nastanka neželenih dogodkov. Klinična
pot opredeljuje natančno prepoznavanje tveganja, uporabljena po BVC (Brøset
Violence Checklist) – ocenjevalna lestvica nasilnega vedenja. Natančno so
opredeljeni postopki pri obvladovanju agresivnega pacienta ter predhodne oblike
pomoči. Klinična pot opredeljuje razloge za uvedbo posebnega varovalnega
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Predstavitve primerov bolnikov predstavljajo specializanti v okviru reševanja
zapletenejših diagnostičnih terapevtskih postopkov ter procesov obravnavanj v
bolnišnici. Organizacija morbiditetnih konferenc (prikazi primerov), vodi M. Rudolf,
dr. med., spec. psih. Predstavljenih je bilo 13 primerov bolnikov.
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ukrepa, aktivnosti med izvajanjem posebnega varovalnega ukrepa ter obveščanje
svojcev.
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h. Akreditacijska presoja: 21.05.2014 je potekala v Psihiatrični bolnišnici Idrija
druga redna presoja v okviru DNV mednarodnih akreditacijskih standardov za
bolnišnice. V akreditacijskem postopku smo se odzvali na pripombe, ki so se
nanašale na vsebino s področja sistema vodenja kakovosti, medicinskega osebja,
revizije izrabe virov, fizičnega okolja ter upravljanje s tveganji.
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i. Kazalniki kakovosti
OBVEZNI KAZALNIKI:
1. Število vseh padcev v bolnišnici v letu 2014
Padci in poškodbe zaradi padcev so najpogostejši neželeni dogodki pri
hospitaliziranih bolnikih. So neželeni dogodki, ki povzročijo škodo za paciente,
podaljšajo čas hospitalizacije in povečajo stroške zdravstvene oskrbe.
V letu 2014 je v bolnišnici utrpelo padec 108 pacientov, oz. 7% glede na 1.531
v bolnišnici hospitaliziranih pacientov.
Število vseh padcev na 1000 oskrbnih dni za obdobje od 01.01.2014 do
31.12.2014
število vseh padcev
število vseh padcev, pomnoženo s 1000
število oskrbnih dni za vse bolnike

skupaj jan-dec 2014
108.000
60.658

Tabela 27: Padec bolnika na 1000 oskrbnih dni
ŠTEVILO VSEH PADCEV, POMNOŽENO S 1000
ŠTEVILO OSKRBNIH DNI ZA VSE BOLNIKE
ŠTEVILO VSEH PADCEV NA 1000 OSKRBNIH DNI

108.000
60658
1,781

število padcev s postelje
število padcev s postelje, pomnoženo s 1000
število oskrbnih dni za vse bolnike

skupaj jan-dec 2014
29.000
60.658

Tabela 28: Padec bolnika s postelje na 1000 oskrbnih dni
ŠTEVILO PADCEV S POSTELJE, POMNOŽENO S 1000
ŠTEVILO OSKRBNIH DNI ZA VSE BOLNIKE
ŠTEVILO PADCEV S POSTELJE NA 1000 OSKRBNIH DNI

29.000
60658
0,478

Tabela 29: Odstotek padcev s hudimi poškodbami

ŠTEVILO PADCEV S HUJŠIMI POŠKODBAMI, POMNOŽENO S 100 700
ŠTEVILO VSEH PADCEV
108
ŠTEVILO PADCEV S HUJŠIMI POŠKODBAMI GLEDE NA ŠTEVILO 6,48%
VSEH PADCEV
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Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni za obdobje od 01.01.2014 do
31.12.2014
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ŠTEVILO PADCEV PO ODDELKIH
0
9

3
L1

15

L2
L3

44

S2
S3
S4

37

Slika 7: Število padcev po posameznih oddelkih

Prikaz analize podatkov števila padcev s postelje
Število oskrbnih dni v letu 2014: 60.658
Število padcev s postelje v letu 2014: 29
ŠTEVILO PADCEV S POSTELJE PO ODDELKIH
0
2

0
7

14

L1

L2

L3

S2

S3

S4

Slika 8: Število padcev s postelje po posameznih oddelkih

Predlagane izboljšave in načrt izvedbe izboljšav
Uporaba preventivnega ravnanja učinkovito zmanjšuje možnost za padce, zmanjšuje
število padcev, možnih poškodb in posledičnih stroškov. Cilj lestvice za oceno
tveganja za padce je identificirati, kateri so tisti pacienti, pri katerih so prisotni
dejavniki tveganja za padec. Na oddelkih je potrebno zagotavljati varno okolje za
paciente.
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Ocena stanja v letu 2014
V letu 2014 smo realizirali naslednje zastavljene cilje:
 na Gerontopsihiatričnem oddelku se je uvedlo rdeče zapestnice za visoko
ogrožene paciente z namenom čimprejšnje identifikacije in senzibilizacije osebja o
njihovi ogroženosti,
 izdelana, predstavljena Strokovno medicinskem svetu in sprejeta je bila zloženka
za svojce z namenom informiranja in osveščanja svojcev s tovrstno problematiko,
 izdelan je bil prototip opomnika s tveganji in ustreznimi protokoli z namenom
informiranja in senzibilizacije vseh zaposlenih v bolnišnici.
 Pod okriljem delavnih terapevtk vključenih v skupino je izdelan gibalni program, ki
spodbuja paciente k fizični aktivnosti in s tem na ohranjanju/ pridobivanju moči in
ravnotežju,
 v Delovno skupino smo vključili nove člane s področja zdravstvene nege.
Pridružili so se nam dodatni zdravstveni tehniki z oddelkov, kjer se kaže večja
potreba po obravnavi tovrstnih pacientov.
Realizirana ni bila uvedba novega obrazca Ocena tveganja za padec
Ugotavlja se, da se je število vseh padcev glede na leto 2013 v letu 2014 povečalo
za 16, povečalo se je tudi število padcev s postelje. Zmanjšalo se je število padcev s
hujšimi posledicami.

Še vedno se kaže potreba po ugotovitvi obremenjenosti negovalnega kadra glede na
število pacientov in intervencij potrebnih za preprečevanje padcev, po senzibilizaciji
negovalnega kadra po doslednejšem pretoku informacij med zaposlenimi v zvezi z
ogroženimi pacienti za padec. V letu 2015 bomo izvedli evalvacijo in uvedbo novega
obrazca Ocena tveganja za padec. Izvedli bomo štiri srečanja Delovne skupine z
ciljem zmanjšanja števila padcev.
Bolniški oddelki bodo redno obveščeni o pojavu padcev.
Kaj smo se naučili
Tekom let, ko redno spremljamo število nastalih padcev v bolnišnici ugotavljamo, da
število vseh padcev konstantno narašča. Vzroki so: zelo dosledno izpolnjevanje
poročil, saj zabeležimo praktično vsak zdrs, ki se zgodi v bolnišnici, kar zahteva tudi
metodologija spremljanja kazalnika. Narašča tudi število pacientov pri katerih obstaja
večje tveganje za padec, veča se obremenjenost kadra na bolniških oddelkih
(bolniške odsotnosti, dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti). Vzroke za
naraščanje števila padcev iščemo tudi v strukturi pacientov, populacija je vse
starejša. V letu 2014 je bila narejena tudi analiza starostne strukture pacientov, ki so
v letu 2013 utrpeli padec. Analiza je pokazala, da starost vpliva na število padcev. V
letu 2013 je v bolnišnici utrpelo 92 pacientov padec od tega je bilo 59 pacientov
starejših od 65 let in le 27 pacientov mlajših od 65 let. Kljub vsemu pa v letu 2014
beležimo zmanjšanje števila pacientov, ki so ob padcu utrpeli hujše poškodbe. V letu
2013 smo zabeležili 8 hujših poškodb v letu 2014 smo tovrstnih poškodb zabeležili 7.
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Še vedno se ugotavlja, da v klinični praksi manjka celovit in timski pristop k
problematiki padcev s strani vseh članov zdravstvenega tima na bolniških oddelkih.
Potrebno je stalno spremljanje možnosti padca pacienta in ob odpustu pacienta
obveščati pristojne službe. Kljub rednejšemu beleženju obrazcev »Poročilo o padcu«,
ter rednemu izpolnjevanju obrazca »Orodje za ugotavljanje možnosti padca pri
bolniku« in razvijanju zavesti, da padce lahko v veliki meri s pravimi ukrepi
preprečujemo, število padcev iz leta v leto narašča. V prihodnosti bi bilo potrebno s
sodelovanjem različnih strokovnjakov znotraj zdravstvenega tima na posameznih
bolniških oddelkih definirati, opredeliti, izpostaviti in ugotoviti ključne vzroke za padce
pacientov. Na podlagi ugotovljenih vzrokov pa bi se lahko načrtovale dejavnosti za
odpravljanje vzrokov padcev. Odprava ključnih vzrokov padcev bi vplivala tudi na
zmanjšano število padcev pacientov.
(Povzeto po kazalniku, ki ga je pripravila Andreja Kodela, dipl. med. sestra)

2. Delež razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000
hospitaliziranih bolnikov v letu 2014
Tabela 30: Kazalnik 1: Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 1000 sprejetih
pacientov v letu 2014
SKUPAJ
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
JANUAR – DECEMBER 2014
Število RZP, pomnoženo s 1000
6000
Število sprejetih pacientov

1531

RZP na 1000 sprejetih pacientov

3,92

8

6

4

2

0

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Slika 9: Pojav, v bolnišnici nastalih, RZP v obdobju zadnjih petih let (2009 – 2014)
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V letu 2014 je v bolnišnici nastalo 6 razjed zaradi pritiska, kar pomeni 3,92 RZP na
1000 sprejetih pacientov. Glede na prejšnje leto je v letu 2014 število RZP nastalih v
bolnišnici, manjše. (slika 9).
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Tabela 31: Število pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu v bolnišnico na 1000
sprejetih pacientov v letu 2014
RAZJEDA ZARADI PRITISKA
SKUPAJ
JANUAR – DECEMBER 2014
Število že prisotnih RZP, pomnoženo s 1000
7000
Število sprejetih pacientov
1531
RZP na 1000 sprejetih pacientov
4,57

V letu 2014 je bilo ob sprejemu v bolnišnico evidentiranih 7 primerov RZP.
Evidentirane so bile ob sprejemu na gerontopsihiatrični oddelek (1), na oddelku za
zdravljenje odvisnosti (1), na splošnem psihiatričnem oddelku (2) ter na sprejemnem
moškem oddelku (3).

Kdaj

Leto 2015

Merila za
spremljanje
ukrepov

-

Sprotno poročanje o nastanku RZP v bolnišnici (Poročila o neželenem
dogodku, Mesečna poročila).
Analiza odklonov na rednih srečanjih Delovne skupine ter poročanje
(Kolegiju medicinskih sester).

(Povzeto po kazalniku, ki ga je izdelala Nataša Hvala, dipl. med. sestra)
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Tabela 32: Načrt izboljšav
Kaj
Cilj aktivnosti je znižanje števila RZP nastalih v bolnišnici na 6 in manj
- Spremljanje kazalnika: evidentiranje podatkov o RZP nastali v bolnišnici in
RZP prisotni že ob sprejemu v bolnišnico. Poudarjati pravilno in natančno
dokumentiranje vseh zahtevanih kriterijev.
- Dosledno izvajanje načrtovanega preventivnega programa za
preprečevanje RZP.
- Nadaljnje izobraževanje negovalnega osebja s področja preventive –
izpeljava Učne delavnice za zaposlene
- Pridobivanje dodatnih znanj – udeležiti se zunanjega strokovnega
izobraževanja.
- Nadzor nad izvajanjem Programa za preprečevanje RZP (člani Delovne
skupine) – organizirati štiri delovne sestanke Delovne skupine za
preprečevanje in obravnavo RZP (analiza odklonov, iskanje rešitev).
Kdo
DMS, dežurne DMS v vseh delovnih izmenah, ZT/ SMS, člani Delovne skupine
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3. Kolonizacija z MRSA
Tabela 33: Kolonizacija z MRSA
Definicija
Kazalnik prikazuje koliko pacientov je bilo od 01.01.2014 do 31.12.2014
koloniziranih z MRSA ob sprejemu in koliko pacientov je pridobilo MRSA v
tekočem letu v Psihiatrični bolnišnici Idrija.
Operativna
Števec: V psihiatrični bolnišnici Idrija noben od pacientov ni pridobil MRSA po
definicija
sprejemu na oddelek.

Vir podatkov

Razsežnost
kazalnika

Vrsta kazalnika

Podkazalnik

Imenovalec: V času od 01.01.2014 do 31.12.2014 smo ugotovili kolonizacijo z
MRSA ob sprejemu pri osmih pacientih.
• Na vseh bolniških oddelkih se nahajajo evidence za registracijo pacientov,
koloniziranih z MRSA.
• Vir podatkov v bolnišnici je sprotno spremljanje kolonizacij in okužb.
V letu 2014 so bili brisi nadzornih kužnin odvzeti 265 pacientom, kar
pomeni 16.88% od 1.648 sprejetih pacientov.
Pacienti, pri katerih je bila ugotovljena kolonizacija z MRSA so bili sprejeti iz
socialno varstvene ustanove (4 pacienti), premeščeni iz bolnišnice (2 pacienta) in
sprejeti od doma (2 pacienta). Obravnavani so bili na S3, L2 in L3 oddelku.
Izvajalo se je kontaktno izolacijo in postopke dekolonizacije.
V treh primerih je bila dekolonizacija uspešna, v treh primerih neuspešna. V dveh
primerih pa se dekolonizacija ni izvajala.
Trije pacienti so bili opuščeni v domače okolje, en pacient pa je bil premeščen na
Infekcijsko kliniko. Ostali štirje pacienti pa so bili premeščeni nazaj v socialno
varstveno ustanovo.
Trem pacientom, ki so bili nameščeni skupaj v sobi s pacientom koloniziranim z
MRSA najmanj tri dni, so bili odvzeti standardni brisi .
Izvajanje in upoštevanje navodil programa obvladovanja in preprečevanja
bolnišničnih okužb s poudarkom na standardu higiene rok je osnova za
preprečevanje širjenja MRSA v bolnišnici, kar predstavlja tudi kakovostno
obravnavo pacientov ter varnost pacientov in osebja.
V bolnišnici je bilo od 01.01.2014 do 31.12.2014 odkritih osem primerov nosilcev
MRSA v tekočem letu, kar znaša 4.85 primerov na 1.000 sprejemov v tekočem
letu.

4. Obravnava prvega zamaha shizofrenije v hospitalnem okolju
Ministrstvo za zdravje v okviru projekta Kakovosti v zdravstvu Slovenije je za
področje psihiatrije predvidelo zbir dveh kazalnikov za vsakega sprejetega
pacienta, pri katerem je bila prvič hospitalno postavljena diagnoza shizofrenija
(Prvi zamah shizofrenije): Vprašalnik je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije.
Spremljajo se trajanje hospitalizacije za pacienta, ki je bil prvič sprejet ter skupno
število vseh psihiatričnih zdravil, ki so bile predpisane pacientom ob odpustu. V
okviru opazovanega vzorca so bili evidentirani in posredovani podatki za 25 oseb.
(v preteklih letih skupno 139 primerov). Analiza za leto 2014 se še pripravlja ter
bo naknadno poslana v elektronski obliki v vsaki bolnišnici.
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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.

NEOBVEZNI KAZALNIKI
Delež pacientov v letu 2014, pri katerih je bil izveden PVU s pasovi Segufix, analiza
neželenih dogodkov v zdravstveni negi in oskrbi ter kazalnik zadovoljstva s prehrano
v Psihiatrični bolnišnici Idrija, so prikazani v strokovnem poročilu za dejavnost
zdravstvene nege in oskrbe za leto 2014 ter v celoti dodani v prilogi.
V skrajšani obliki predstavljamo izsledke ostalih neobveznih kazalnikov.

Pogosto se ob sprejemu ali pa kmalu po začetku obravnave pokaže potreba po
urejanju domskega varstva, stanovanjske skupnosti oz. kašne druge oblike, za
bolnika primerne institucionalne oblike bivanja. Nemalokrat pa trenutne domače
razmere preprosto ne dopuščajo, da bi se oseba vrnila domov (vsaj dokler se
razmere ne uredijo).
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 2014 je bilo v Psihiatrično bolnišnico Idrija sprejetih 1.648 oseb, od tega je
podaljšano zdravljenje potrebovalo 44 oseb, to je 2.67%. Podrobnejše stanje po
posameznih oddelkih je prikazano v tabeli.
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bolnišnici, čakajo na odpust
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Tabela 34: Število podaljšanih hospitalizacij po posameznih oddelkih PBI

Oddelek za zdrav. odvisnosti (L1)
Gerontopsihiatrični oddelek (L2)
Splošni psihiatrični oddelek (L3)
Ženski sprejemni oddelek (S2)
Moški sprejemni oddelek (S3)
Psihoterapevtski oddelek (S4)
SKUPAJ

Št.
sprejemov v
letu 2014
175
228
162
426
511
146
1648

Št.
podaljšanih
zdravljenj
0
8
31
1
4
0
44

% podaljšanih
zdravljenje glede na št.
sprejemov v letu 2014
0
3,5
19,13
0,23
0,78
0
2,67

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

V letu 2013 smo odpustili 1.677 pacientk in pacientov. Nenačrtovanih ponovnih
sprejemov v roku sedem dni po predhodnem odpustu je bilo 43, kar znaša 2.56%.
Glede na primerjalni podatek iz leta 2013, ko je bilo odpuščenih 1.676 pacientov
in pacientk, nenačrtovanih ponovnih sprejemov v roku 7 dni po predhodnem
odpustu pa je bilo 45, kar je znašalo 2.68%, je torej letošnji kazalnik boljši kot v
lanskem letu.
Tabela 35: Število odpustov po diagnozah in spolu
skupina
št. odpustov
ženske
F00 – F09
5
2
F10 – F19
9
1
F20 – F29
18
5
F30 – F39
4
3
F40 – F48
2
2
F50 – F59
F60 – F69
2
F70 – F79
3
F80 – F89
3
F90 – F98
skupaj
43
16

spol
moški
3
8
13
1

2

27
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2. Število ponovno sprejetih bolnikov v roku sedmih dni po predhodnem
odpustu
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Spremljali smo odpustne diagnoze ponovno sprejetih pacientov in pacientk v roku
sedem dni po predhodnem odpustu, po posameznih diagnostičnih skupinah, po
spolu, komorbidnosti in povprečni ležalni dobi.

Slika 10: Odpusti po diagnostičnih skupinah in spolu

Sledi ji skupina F10–F19 – Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja
psihoaktivnih snovi in šteje 8 pacientov (7 M, 1 Ž). Tudi v tej skupini prevladujejo
moški, pri katerih smo ugotavljali škodljivo rabo anksiolitikov, motnje v razpoloženju v
razponu od zmerne do ponavljajoče se depresivne epizode in mešane anksiozno
depresivne motnje. Pri predstavnici ženskega spola pa je bila pridružena motnja iz
sklopa mešane anksiozne in depresivne motnje.
Skupina F00–F09 – Organske, vključno simptomatske, duševne motnje šteje 3
paciente (1 M, 2 Ž), kjer smo ugotavljali nacepljen delirij na napredovalo fazo
demence tako pri pacientu kot pri pacientki, pri eni bolnici pa spremljajočo depresivno
epizodo.
Povprečna ležalna doba pacientk in pacientov, sprejetih v roku sedem dni po
predhodnem odpustu, je za leto 2014 znašala 34 dni.

Slika 11: Ležalna doba pacientov po posameznih diagnostičnih skupinah
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Dvojne diagnoze smo postavili pri 29-ih pacientih oz. pacientkah. Najštevilčnejša
skupina, pri katerih smo ugotavljali dvojne diagnoze, je bila F20–F29 – Shizofrenija,
shizotipske in blodnjave motnje in je štela 10 pacientov, od tega (7M in 3Ž).
Pri moških smo ugotavljali komorbidnost v kombinaciji s škodljivo rabo alkohola,
uživanjem kanabinoidov, anksiolitikov ter uživanjem večih psihoaktivnih substanc, pri
ženskah pa smo ugotavljali specifične osebnostne lastnosti.
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Predlagane izboljšave in načrt za izvedbo izboljšave
• Ukrepi za izboljšanje sodelovanja pacienta pri zdravljenju
V bolnišnico se vrača pravzaprav heterogena skupina pacientov. V letošnjem letu
smo sprejeli največ pacientov, ki se zdravijo zaradi shizofrenije in blodnjavih
motenj, s težavami na področju odvisnosti od alkohola, bolniki s sindromom
demence, pacienti z motnjami v razpoloženju, pacienti z vedenjskimi in psihičnimi
težavami v sklopu duševne manjrazvitosti, stresne in somatoformne motnje in
motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi.
K zdravljenju nameravamo tudi v prihodnje pritegniti svojce in jih ustrezno
izobraziti o naravi, poteku, prognozi in možnostih nadaljnjega zdravljenja in
rehabilitacije. Z že utečenimi oblikami dela, kot so edukacijske skupine za svojce,
bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
• Aktivnejše vključevanje socialnih služb v socialnih ustanovah in zavodih pri
iskanju optimalnih rešitev za bivanje pacientov.
• Natančnejši načrt nadaljnjega zdravljena in socialne skrbi za posameznika v
skupnosti.
• Vključevanje koordinatorjev v program skupnostne skrbi za paciente.
Kaj smo se naučili (spremljanje rizičnih dejavnikov)
Ob ponovnih sprejemih bolnikov v bolnišnico smo postali pozorni, zakaj se
posamezna skupina bolnikov vse prepogosto vrača v bolnišnico. V okviru bolniških
timov smo pričeli preverjati vključevanje področnih centrov za socialno delo in delo
patronažne službe na terenu (institucija v skupnosti) in obliko predpisane terapije
(oralna, depo oblika).

(Kazalnik sta pripravili Patricija Logar, dr. med., spec. psih. in Ines Bevk, posl. sek.)
3. Kazalniki stopnje zadovoljstva
Spremljanje zadovoljstva z obravnavo v naši ustanovi smo si zadali s ciljem
pridobitve informacij, uporabnih za načrtovanje izboljšave v procesu obravnave in
bivanja v bolnišnici nasploh.
Stopnjo zadovoljstva smo preverjali med hospitaliziranimi pacienti Psihiatrične
bolnišnice Idrija po zaključeni obravnavi, to je tik pred odpustom iz bolnišnice.
Od 01.01.2014 do 06.01.2015 smo prejeli 508 anket (izpolnilo 30% odpuščenih
pacientov), od tega je bilo 470 (še zadovoljivo izpolnjene) vključenih v analizo, 38 je
bilo nepopolno izpolnjenih in neuporabnih, še 44 pacientom je bila anketa ponujena,
a so izjavili, da je ne zmorejo izpolniti.
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Ranljive skupine ostajajo skupine bolnikov s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo
motnjo, skupina pacientov odvisnih od alkohola in pacienti z napredovalo fazo
demence.
Bolniki s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo motnjo že zaradi narave bolezni same
slabše sodelujejo pri zdravljenju in ostajajo do bolezenskega stanja nekritični.
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Pacienti so bili v anketi naprošeni, naj na 5-stopenjski lestvici ocenijo splošno stopnjo
zadovoljstva z obravnavo in bivanjem v bolnišnici, izračunano povprečje ocen je
glavni, splošni kazalec zadovoljstva.

Tabela 36: Prikaz ocen splošnega zadovoljstva.
LETO

M
2001

4,0

2004

4,3

2005/1
2005/2
2006

4,3 (SD = 0,64)
4,3 (SD = 0,57)
4,28 (SD = 1,04)

2007

4,30 (SD = 0,18)

2008

4,38 (SD = 0,79)

Tabela 37: Prikaz povprečne ocene zadovoljstva s posameznim dejavnikom
POSTAVKE
2014
A. ODNOS OSEBJA
4,56 (0,72)
1. Odnos osebja ob sprejemu
4,54
2. Odnos medicinskega osebja
4,59
3. Odnos nemedicinskega osebja
4,55
4. Spoštovanje zasebnosti in
4,54
diskretnosti
B. OBRAVNAVA IN INFORMIRANOST
4,45 (0,85)
5. Obveščenost o zdravljenju
4,24
6. Obveščenost o zdravilih
4,37
7. Individualni stik z osebjem
4,47
8. Skupinske oblike obravnave
4,45
9. Obveščenost o pravicah in dolžnostih
4,30
10. Informacije za svojce
4,58
11. Navodila za jemanje zdravil
4,62
12. Navodila za možnosti zdrav. po odp.
4,53
C. BIVALNI POGOJI
4,22 (0,97)
13. Čistoča, higiena na oddelku
4,28
14. Zasebnost v bivalnih pogojih
4,23
15. Urejenost okolice
4,36
16. Prehrana
4,15
17. Druge nezdravstvene usluge
4,07
(kiosk….)
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2009
4,33 (SD = 0,84)
2010
4,30 (SD = 0,91)
2011
4,40 (SD = 0,82)
2012
4,35 (SD = 0,86)
2013
4,37 (SD = 0,84)
2014
4,41 (SD = 0,87)
*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
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Pogled na tabelo nam pokaže, da so še vedno najvišje ocenjene postavke, ki se
nanašajo na odnos do pacientov, tako medicinskega kot nemedicinskega osebja
(povprečna ocena je 4.56), prav tako so ocene dokaj homogene, razpršenost ocen je
manjša (SD = 0.72).
Nekoliko nižje je ocenjena informiranost (povprečna ocena je 4.45), razpršenost ocen
nekoliko večja (SD= 0.85), večji je tudi razpon najvišje in najnižje ocene, saj je tudi
vsebinski razpon kategorije manj homogen. V okviru tega izstopa vprašanje o
jasnosti navodil jemanja zdravil (povp. 4.62 – je tudi najvišja ocena), najslabše pa je
ocenjeno informiranje o pravicah in dolžnostih, kar pa je značilnost že vseh let.
Najslabše so ocenjeni bivalni pogoji (povprečje je 4.22), znotraj te kategorije pa
možnosti drugih nezdravstvenih uslug (povp. 4.07 – najnižja ocena). Razpršenost
ocen je še večja (SD = 0.97)
Iz celotnih rezultatov- kljub ohlapnejši primerljivosti s preteklimi leti, bi lahko izvedli
nekaj posplošitev:
• 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.

Ob prebiranju in sortiranju različnih predlogov, pripomb, tudi kritik, opažamo že več
let ponavljane podobnih vsebin – to je potreba po večih športnih aktivnostih, tudi
čistoči. Pojavljanje podobnih vsebin skozi vsa let govori tudi o pomembnosti teh
postavk tako v procesu zdravljenje in s tem tudi zadovoljstva. Kot predlog izboljšav bi
izpostavili predvsem vztrajanje na iskanju še večih možnosti realizacije teh aktivnosti,
razmislili o vzvodih za vzdrževanje večje osveščenosti v zvezi s higieno.
(Podatki so vzeti iz kazalnika, ki sta ga pripravili Branka Režun, spec. klin. psih. ter
Alenka Tušar, univ. dipl. elektroteh.
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Predlogi izboljšav
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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 kongresi, ki so jih omogočila farmacevtska
podjetja.

-

-

-

Aktivna udeležba na seminarjih in kongresih
K. Tubić, dr. med., spec. psih.: Zdravstvena nega v javnem zdravstvu:
Fakulteta za vede o zdravju: Konferenca z mednarodno udeležbo: 31.01.2014;
Srečanje na CSD Sežana – dobra praksa – Sežana: 02.04.2014; Predstavitev
PZS – CSD Koper: 20.05.2014.
P. Logar, dr. med., spec. psih.: Predavanje z naslovom »Agitacija« v PB Idrija.
M. Rudolf, dr. med., spec. psih.: Predavanje »Vedenjske in psihične
spremembe pri bolniku z demenco« v izobraževalnem programu »Spomni se
me«, ki ga organizira Društvo GO-Spominčica (29.3. in 21.5.2014); predavanje
na strokovnem srečanju za zdravnike primorske regije z naslovom »Bolnik z
demenco v psihiatrični bolnišnici: kdaj, zakaj?« (29.5.2014), predavanje z
naslovom »Demenca« za stanovalce DSO Idrija, njihove svojce in zunanje
udeležence 04.12.2014.
V. Milošević, dr. med., spec. psih.: se je udeležil WPA Regional Congress 9.12.4.2014, Ljubljana, kot predsedujoči in vodja delavnice Different levels of
stigmatization in psychiatry; BPA Conference: Empowering practice: Integrating
psychodrama, sociodrama and other modalities 28.8.-1.9.2014, London, kot
vodja seminarja Experiences of psychodrama treatment with psychiatric patients;
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• Izobraževanje in usposabljanje zdravnikov in psihologov
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
- A. Trpin Katarić, dr. med., spec. psih: Magistrski študij:.
- A. Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.: Študij Skupinske analize:
- J. Milič, dr. med., spec. psih., S. Čuk, univ. dipl. and.: Nadaljevalni
postdiplomski študij sistemske psihoterapije in družinske dinamike
- 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
- B. Urbančič, univ. dipl. psih.: VKT podiplomski študij – VKT Praktikum II, Tečaj
iz Rorchaove psihodiagnostike, Integracija VKT v pomoči ljudem z mejno
osebnostno motnjo
- Mag. Š. Hvalec, spec. klin. psih.: Tečaj iz Rorchaove psihodiagnostike
- M. Martinčič, spec. klin. psih.: Integracija VKT v pomoči ljudem z mejno
osebnostno motnjo
- B. Režun, spec. klin. psih.: Ocena osebnosti s PAI osebnostnimi inventarji
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-

-

International spring accademy 22.-25.5.2014, Novigrad, kot vodja delavnice in
supervizor; Vodja redne psihodramske edukacije na Hrvaškem, 15 vikend
delavnic v Zagrebu v letu 2014.
A. Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.: 12. ISPS srečanje na Bledu: Psihoza in
komorbidnost 19.09.2014
J. Milič, dr. med., spec. psih.: Starostnik v stiski – tečaj za svetovalce Klica v
duševni stiski (CMZ Ljubljana), december 2014; predavanje: «Družina, družba in
odvisnost od alkohola« za društvo medicinskih sester (PB Idrija), 07.10.2014;
»Alkohol, česa še ne vem?« Interaktivne delavnice za KIŠ, 03.05.2014;
predavanje za dijake srednjih šol »O duševnih motnjah in psihiatriji« (PBI), marec
2014; delavnica »O odvisnosti« za učence OŠ Črni vrh (PBI), januar 2014,
moderator skupine na 21. tečaju za svetovalce »Klica v duševni stiski« (CMZ),
27.10.2014 – 02.3.2015.
Dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih: Depresija v starosti: WPA Regional
Congress 2014. Ljubljana, 09.- 11.04.2014; Impaired information processing and
executive dysfunction in late onset depression. WPA Regional Congress 2014.
Ljubljana, 09.- 11.04.2014; »Urgentna psihiatrična stanja starostnika z duševno
motnjo«, predavanje za ZD Idrija 09.10.2014.

• Socialna služba
Aktivna udeležba:
- Mag. K. Širaj Mažgon, dipl. soc. del.: Zdravstvena nega v javnem
zdravstvu:Fakulteta za vede o zdravju: Konferenca z mednarodno udeležbo:
31.1.2014; Srečanje na CSD Sežana; Dobra praksa, Sežana: 2.4.2014;
predstavitev PZS: Bolnišnica Kotor; Črna Gora: 3.4.2014; predstavitev PZS-CSD
Koper; Koper: 20.5.2014; predstavitev PZS-Zaposlenim iz VDC Zagorje ob SaviPsihiatrična bolnišnica Idrija: 26.9.2014; predstavitev PZS-Študenti Pedagoške
fakultete; Psihiatrična bolnišnica Idrija: 28.11.2014.
- Mag. A. Grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del: Predavanje za dijake sr.
zdravstvene šole Izola 01.04.2014; predavanje za dijake Sr. zdravstvene šole
Nova Gorica 03.04.2014; predavanje gostom iz Črne Gore 03.04.2014;
predavanje študentom Pedagoške fakultete.
• Medicinsko kemični laboratorij
Aktivna udeležba:
dr. B. Križaj, spec. med. biokem.: Priporočeni postopek za odvzem, zbiranje,
hranjenje in transport urina; predavanje v okviru POCT, namenjeno vsem
zdravstvenim delavcem v okviru usposabljanja za delo, 01.04.2014.
• Lekarna PB Idrija
Aktivna udeležba:
C. Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm.:
Psihofarmakoterapija, predavanja za študente FVZ Izola v PB
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• Aktivacijska terapija
Aktivna udeležba:
D. Poljanec, dipl. del. ter.: Predavanje predstavnikom v okviru programa HOPE;
predavanje skupini študentov Biopsihologije; predstavitev bolnišnice za ŠENT
Postojna; predavanje za skupino osnovnošolcev in petim skupinam srednješolcev.
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8 FUNKCIJE V STROKOVNIH ZDRUŽENJIH IN STROKOVNE
AKTIVNOSTI IZVEN BOLNIŠNICE
Dr. B. Križaj, spec. med. biokem. Članica: Slovensko združenje za klinično kemijo
in laboratorijsko medicino (SZKKLM), Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
(ZLMS). Kot presojevalec MZ v postopkih ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Članica Komisije za nadzore
pri ZLMS.
C. Bačar Bole, mag. farm, spec. klin. farm. je članica Izdajateljskega sveta SFD, je
članica Upravnega odbora Sekcije bolnišničnih farmacevtov pri SFD, članica
Slovenske skupine za spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v Sloveniji.
J. Milič, dr. med., spec. psih: Supervizor za svetovalce na Klic v duševni stiski na
PK Ljubljana, asistentka na Univerzi na Primorskem – Famnit, Biopsihologija, za
predmet duševno zdravje in duševno motnjo, član upravnega odbora na Slovenskem
združenju za preprečevanje samomora. Glavna mentorica za specializante iz
psihiatrije. Sodelovanje v zdravniški liniji, pri reviji Viva.

M. Vidmar Šinkovec, dipl. del. ter. Je članica skupine za pripravo storitev DT pri
Zbornici DT Slovenije
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 član invalidske komisije I. st. v Novi Gorici
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D. Poljanec, dipl. del ter. je članica Strokovnega kolegija psihiatrične sekcije del.
terapevtov Slovenije
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9 PUBLIKACIJE
Tubić K, Širaj Mažgon K, Zbornik prispevkov. Druga znanstvena konferenca z
mednarodno udeležbo: Psihiatrično zdravljenje v skupnosti – primer dobre prakse:
Psihiater na domu – dodana vrednost, 2014.
C. Bačar Bole, Sekundarno avtorstvo/komentor pri diplomskih delih:
NAGODE, Katja. Vrednotenje interakcij med zdravili pri bolnikih s shizofrenijo,
shizotipsko in blodnjavo motnjo v Psihiatrični bolnišnici Idrija = Evaluation of drug
interactions among patients with schizophrenia, schizotypal and delusional disorder
in Psychiatric Hospital Idrija: [univerzitetni študij farmacije]. Ljubljana: [K. Nagode],
2014.
BEZAK, Vesna. Značilnosti bolnikov in njihovega zdravljenja z antidepresivi in
antipsihotiki- enoletna raziskava v lekarni Supernova = Characteristics of patients
and their therapy with antidepressants and antipsychotics - one year research in
Supernova pharmacy: specialistična naloga. Ljubljana: [V. Bezak], 2014. VII, 67 f.,
tabele.
Pišljar M, Študij motenj spoznavnih sposobnosti pri bolnikih s starostno depresijo
(PhD thesis) Ljubljana: Medicinska fakulteta; 2014
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Darovec J, Kogoj A, Kores Plesničar B, Muršec M, Pišljar M, Pregelj P, Stokin G B.
Smernice za obravnavo bolnikov z demenco. Zdrav. Vestn 2014; 83: 497-504.
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10 SKLEP
1. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima organizirano razvejano bolnišnično in
izvenbolnišnično dejavnost. Bolnišnični program vključuje zdravljenje na šestih
specializiranih psihiatričnih oddelkih, med njimi ženskem in moškem intenzivnem
psihiatričnem oddelku, psihoterapevtskem oddelku, oddelku za zdravljenje
odvisnosti, gerontopsihiatričnem oddelku ter splošnem psihiatričnem oddelku.
Posebej deluje oddelek za neakutno obravnavo.
V letu 2014 je bilo iz bolnišničnega zdravljenja odpuščenih 1.564 bolnikov, v
okviru ZZZS programa je bilo realiziranih v hospitalnem programu 1.507 odpustov
pacientov. V bolnišnici so se zdravile tudi osebe, napotene iz Centra za tujce v
Postojni, nekateri pacienti pa so bili odpuščeni v druge bolnišnice zaradi
somatskega obolenja.
Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov na akutnem hospitalnem
zdravljenju je bila 33 dni. Povprečna ležalna doba vključuje zdravljenje pacientov
na različnih oddelkih zaradi duševnih motenj, ki zahtevajo daljšo obravnavo
(shizofrenija) ali krajše terapevtsko vodenje (krizne intervencije).
V dnevnem programu bolnišničnega zdravljenja je bilo obravnavanih 112 oseb,
povprečen čas zdravljenja v dnevnem hospitalu je ostal nespremenjen (25 dni).
2. 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 2014 je bilo vključenih v neakutno zdravljenje 43 oseb (leta
2013 41 oseb, 2012 44 oseb, leta 2011 34 oseb), kar predstavlja 3.7% vse
sprejetih oseb v bolnišnično zdravljenje. Povprečno trajanje neakutne obravnave
je bilo 53 dni. Realizirali smo 3.031 bolnišnično oskrbnih dni (BOD), kar
predstavlja 142% načrtovanega plana neakutne bolnišnične obravnave. Iz
neobveznega kazalnika kakovosti, ki opredeljuje število dni, ko bolniki, ki so
končali zdravljenje v akutni bolnišnici čakajo na odpust lahko povzamemo, da je
pomembno načrtovanje odpusta že ob samem sprejemu, oz. kmalu po njem, ter
čim boljše sodelovanje s svojci in drugimi ustanovami na terenu (socialna služba,
nevladne organizacije).

V okviru psihiatričnega dispanzerja v Idriji sta organizirani ambulantna psihiatrična
ambulanta, 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
realaksacijskih tehnik, individualna socioterapevtska obravnava, trening socialnih
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3. Psihiatrična bolnišnica Idrija je nadaljevala z intenziviranjem izvenbolnišnične
psihiatrične dejavnosti. Poleg splošnih in specializiranih psihiatričnih ambulant v
Psihiatričnem dispanzerju Idrija ima bolnišnica organizirane psihiatrične
ambulante v Postojni, Izoli in Logatcu, ter ambulante kliničnega psihologa v
Logatcu, Postojni in Kopru. V letu 2014 smo v skladu s splošnim dogovorom, ki je
opredelil povečanje kvote ambulantne dejavnosti, dosegli 100% načrtovane
aktivnosti za ZZZS in sicer 192.202 točki.
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veščin, tečaji avtogenega treninga, vedenjsko kognitivna skupinska
psihoterapevtska obravnava, sistemska družinska psihoterapija ter psihodrama.
Razširjena ponudba, predvsem psihoterapevtskih metod omogoča kvalitetnejšo
oskrbo oseb z duševnimi motnjami.
Organizirano je pet redno potekajočih ambulantnih skupinskih psihoterapevtskih
obravnav in sicer ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti, ambulantna
skupina za obravnavo recidiva, ambulantna psihodramska skupina za bolnike z
SOA in svojce, ambulantna psihoterapevtska skupina za psihoze, ambulantna
psihoterapevtska skupina za nevroze.
Redno delujejo tri dispanzerske skupine za zdravljenje odvisnosti od alkohola,
alkohološka ambulantna dejavnost ter alkohološka ambulanta za voznike. Nosilec
dejavnosti v ambulanti za sistemsko družinsko psihoterapijo sta psihiatrinji in
terapevtka z oddelka za zdravljenje odvisnosti.
V zadnjih letih je opazen porast števila bolnikov, ki išče pomoč v
gerontopsihiatrični ambulanti, kar odraža dvigajoč trend starejše populacije v
družbi. V epileptološki ambulanti smo se posebej posvetili bolnikom z epilepsijo
ter pridruženimi duševnimi motnjami.
Med ekstrahospitalno dejavnost v bolnišnici je posebej za izpostaviti psihiatrične
ambulante, ki delujejo zunaj psihiatrične bolnišnice Idrija in sicer v Logatcu,
Postojni in Izoli. V Postojni poleg redne ambulante deluje tudi analitska
psihoterapevtska skupina, v Logatcu pa psihodramska skupina.
Tako v bolnišničnem okviru, kot tudi v omenjenih ambulantah izven Psihiatrične
bolnišnice Idrija delujejo ambulante kliničnega psihologa, ki omogočajo intenzivno
diagnostično obravnavo ter psihoterapevtske storitve ter s tem bistveno
dopolnjujejo psihiatrično oskrbo.
4. Ekipa za psihiatrično zdravljenje v skupnosti deluje tretje leto ter v celoti izvaja
program skupnostne psihiatrične obravnave na področju, ki ga pokriva
Psihiatrična bolnišnica Idrija, to je koprska regija, severnoprimorska regija ter del
notranjskega področja. V letu 2014 je v okviru programa skupnostno psihiatrično
zdravljenje bilo spremljanih 165 oseb, zdravljenje v programu pa je zaključilo 120
oseb. V okviru programa pri Ministrstvu za zdravje ter s strani ekipe skupnostno
psihiatrično zdravljenje je izvedenih dodatno 148 obiskov na domu. Na podlagi
razpisa s strani Ministrstva za zdravje je bilo juliju 2014 odobren projekt z
naslovom »Obisk psihiatra na domu«. Cilj projekta je bilo zagotavljanje varnosti v
lokalnem okolju, krepitve duševnega zdravja in integracija bolnikov v skupnosti.

6. V bolnišnici redno spremljamo neobvezne kazalnike, s katerimi smo v bolnilnišnici
pridobili dodatne podatke o nekaterih relevantnih kliničnih področij ter spremljanje
kakovosti obravnave: Analiza neželenih dogodkov v zdravstveni negi in oskrbi,
delež pacientov v letu 2014, pri katerih je bil izveden PVU, kazalnik zadovoljstva s
prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija, kazalnik o spremljanju ponovnega

Poglavje: SKLEP

5. 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, obravnava prvega zamaha
shizofrenije v hospitalnem okolju. 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.
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sprejema bolnikov v roku sedmih dni po predhodnem odpustu, bolnišnični
kazalnik stopnje zadovoljstva za leto 2014. V letu 2014 smo začeli spremljati dva
nova kazalnika kakovosti in sicer v okviru psihološke službe spremljamo
psihološko obravnavo pacientov ob prvem sprejemu, v okviru aktivacijske terapije
pa uporabo ustvarjalnosti v programih aktivacijske terapije.
7. V bolnišnici nadgrajujemo aktivnosti za vzdrževanje in zboljševanje kakovosti
dela. V maju 2014 je potekala druga redna zunanja presoja po Akreditacijskem
standardu NIAHO. V bolnišnici so se nadaljevale aktivnosti za implementacijo ISO
9001 standarda. S pomočjo zunanje svetovalke smo realizirali šest delavnic,
izobrazili notranje presojevalce ter izvedli prvo preizkusno notranjo presojo.
Posamezne strokovne službe so dejavne na svojih delovnih področjih v realizaciji
priporočil zadnje akreditacijske presoje in implementaciji ISO 9001. Pripravljale so
se enotne smernice oz. navodila za skupne procese, kot so urejanje
dokumentacije, notranje presoje, vodenje korektivnih in preventivnih ukrepov. V
letu 2015 začne delovati novoimenovana komisija za kakovost. V decembru 2014
je bila za vodjo sistema kakovosti imenovana N. Hvala, dipl. med. ses.
8. V letu 2014 so se nadaljevali v okviru vladne uredbe ostri varčevalni ukrepi v
zdravstvu. Omejitve zaposlovanja so se najhuje odražale predvsem na področju
zdravstvene nege. Navkljub možnim racionalizacijam ter vsebinam prilagajanja
potreb po posameznih oddelkih, je bilo možno organizirati službo s skrajnimi
napori ter delom preko polnega delovnega časa. Soočamo se s stalno
obremenitvijo, predvsem v času zagotavljanja službe ob dopustih ali bolniških
odsotnostih. V zadnjih letih beležimo postopen dvig sprejema geriatričnih bolnikov
z duševnimi motnjami, ki tekom zdravljenja potrebujejo intenzivnejšo negovalno
obravnavo, kar prinaša dodatno obremenitev negovalnega osebja v bolnišnici.
Vodstvo bolnišnice se je z ozirom na omenjene kazalnike, večje obremenjenosti
negovalnega osebja, ter pomanjkljive kadrovske zasedbe odločalo za zaposlitev
negovalnega kadra ter s tem ustreznega nadomeščanja bolniške odsotnosti, oz.
kadrovskega pomanjkanja.

10. 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

Poglavje: SKLEP

9. Izobraževanje zdravstvenega osebja in sodelavcev poteka v skladu z načrtom
usposabljanja in izobraževanja. Posebej so načrtovana izobraževanja in
usposabljanja v okviru specializacij zdravnikov in psihologov ter podiplomskih,
predvsem psihoterapevtskih študijev terapevtov. V skladu s potrebami ter
kadrovskimi zmožnostmi omogočamo na bolnišničnem in izvenbolnišničnem
nivoju različne oblike psihoterapevtskih metod od analitsko usmerjenih, vedenjsko
kognitivnih, sistemskih, do psihodrame in različnih integrativnih oblik
psihoterapije.
Udeležba na interno organiziranih delavnicah in predavanjih ter izobraževanjih na
strokovnih seminarjih izven bolnišnice je evidentirana v poročilu posameznih
strokovnih služb in vodij oddelkov ter se nahaja v arhivu predstojnika oz.
posamezne službe. Aktivna udeležba ter publicistična dejavnost in funkcije
posameznih uslužbencev v strokovnih združenjih so predstavljene v strokovnem
poročilu.
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pripravništva na področju zdravstvene nege, socialne službe, delovne terapije in
klinične farmacije. Na osnovi pridobitve naziva učne baze bolnišnice se v
bolnišnici izvajaj klinično usposabljanje študentov tretjega letnika dodpiplomskega
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«.
11. V bolnišnici smo imeli tudi v letu 2014 več obiskov iz sorodnih zdravstvenih in
socialnih inštitutov v državi ter gostov iz tujine, kar omogoča stalno izmenjavo
izkušenj ter primer Dobre prakse na strokovnem in organizacijskem področju.
Odzivali smo se tudi na prošnje nekaterih drugih nezdravstvenih fakultet ter
srednjih in osnovnih šol ter omogočili obisk bolnišnice. S približevanjem
strokovnjakov in psihiatrične bolnišnice laični in predvsem mlajši populaciji smo v
najboljši meri prispevali k boljši promociji duševnega zdravja ter destigmatizaciji
duševnih obolenj.

Poglavje: SKLEP

Predstojnik psihiatrične bolnišnice
Dr. Marko Pišljar, dr. med.
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Priloge
Kazalniki kakovosti
Obvezni kazalniki
1. Število padcev v bolnišnici v letu 2014, na 1000 oskrbnih dni
2. Število razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih pacientov v
letu 2014
3. Kolonizacija z MRSA v letu 2014
Neobvezni kazalniki
1. Delež pacientov, pri katerih je bil izveden posebni varovalni ukrep (PVU) s pasovi Segufix
2. Zadovoljstvo s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija
3. Čakanje na odpust: Dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na
odpust
4. Nenačrtovani ponovni sprejemi bolnikov v roku sedmih dni po predhodnem odpustu
5. Kazalniki stopnje zadovoljstva
6. Neželeni dogodki v zdravstveni negi
Klinične poti
1. Opis klinične poti za obravnavo pacientov z agresivnim vedenjem
Pri izdelavi poročila so sodelovali:
Lidija Mrak, dipl. med. sestra, spec., glavna med. sestra bolnišnice
Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih., vodja ženskega psihiatričnega oddelka
Erika Mitrovič, dr. med., spec. psih., vodja moškega psihiatričnega oddelka
Anka Erznožnik Lazar, 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 psihoterapevtskega oddelka in vodja izvenbolnišnične
dejavnosti
dr. Bojana Križaj, spec. med. biokemije, vodja medicinsko-kemičnega laboratorija
Darja Poljanec, dipl. del. ter., vodja aktivacijske terapije
Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm., vodja lekarne
Branka Režun, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., vodja psihološke službe
mag. Andreja Grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del., vodja socialne službe
Ines Bevk, vodja zdravstvene administracije
mag. Klavdija Širaj Mažgon, vodja Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti
Katalin Tubić, dr. med., spec. psih.
Dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih., vodja EEG laboratorija
Alenka Tušar, univ. dipl. elektroteh.
sodelavci pri izdelavi kazalnikov:
 Bojan Krivec, univ. dipl. soc.
 Mateja Zelenc, spec. klin. psih.
 Zorica Filipovič, dipl. med. ses.
 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.
 Alenka Tušar, univ. dipl. ing. elektr.

Poglavje: SKLEP

Uredila: Natalija Taljat Tušar, strokovna sodelavka
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STROKOVNO POROČILO ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE
NEGE IN OSKRBE ZA LETO 2014
- POVZETEK-

Glavna medicinska sestra bolnišnice:
Lidija Mrak, dipl. med. sestra, spec.

Poročilo je sestavila glavna medicinska sestra bolnišnice, na osnovi internih poročil
strokovnih vodij - glavnih medicinskih sester bolniških oddelkov, povzetkov
dokumentacije in zbirnikov evidenc, ki se vodijo v dejavnosti zdravstvene nege in
oskrbe.
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Strokovno poročilo za dejavnost zdravstvene nege in
oskrbe za leto 2014
Poročilo je sestavila glavna medicinska sestra bolnišnice, na osnovi internih poročil
strokovnih vodij - glavnih medicinskih sester bolniških oddelkov, povzetkov
dokumentacije in zbirnikov evidenc, ki se vodijo v dejavnosti zdravstvene nege in
oskrbe.

Zdravstvena nega zajema avtonomno in sodelujočo skrb za posameznike vseh
starosti, za družine, skupine in skupnost, za bolne in zdrave v vseh okoljih.
Zdravstvena nega vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za
obolele, invalide ter umirajoče. Ključne naloge zdravstvene nege so tudi
zagovorništvo, spodbujanje varnega okolja, izobraževanje, raziskovanje, sodelovanje
pri oblikovanju zdravstvene politike ter sodelovanje v obravnavi pacientov in
upravljanju zdravstvenih sistemov.
Zdravstvena nega na področju mentalnega zdravja je specialno področje klinične
prakse. Ukvarja se s posameznikom z duševnimi težavami in motnjami, z družino ali
širšo skupnostjo v primarnem, sekundarnem in terciarnem zdravstvenem varstvu.
Njena osnovna značilnost je proces človeške komunikacije, ki vključuje medicinsko
sestro in pacienta, njun odnos, sodelovanje in interakcije. Namen tega procesa je
usmerjenost v prizadevanje, pospeševanje in podpiranje vedenja, katerega cilj je
razvoj osebnosti in prilagojeno funkcioniranje, s čimer se pacientu pomaga do večje
uspešnosti in zadovoljstva v življenju. Poleg spretnosti terapevtske komunikacije so
specialna področja klinične prakse v zdravstveni negi pacientov z duševnimi
motnjami zagotavljanje varnosti in bližina osebja ter učenje posameznikov, družin in
širše skupnosti, ki je usmerjeno v pospeševanje in podpiranje vedenja, zdravih
vzorcev obnašanja in prilagojeno funkcioniranje.

1 ORGANIZACIJA SLUŽBE IN AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE
Intervencije procesa zdravstvene nege in oskrbe v Psihiatrični bolnišnici Idrija
potekajo na šestih bolniških oddelkih, v dežurni službi, v EEG laboratoriju, ambulantni
dejavnosti in dejavnosti psihiatričnega zdravljenja v skupnosti. Zaposleni v
zdravstveni negi v okviru kompetenc sodelujejo v samostojni in soodvisni vlogi pri
izvajanju procesa zdravstvene oskrbe pacientov z duševno motnjo. Glede na
ocenjene potrebe pacientov ob sprejemu v bolnišnico se načrtujejo in izvajajo
zdravstveno negovalne aktivnosti ter zdravstveno vzgojno delo. Poleg intervencij
terapevtske komunikacije in bližine osebja ter zagotavljanja varnosti, se dnevno
ugotavlja, načrtuje in izvaja aktivnosti glede na probleme povezane z osnovnimi
življenjskimi aktivnostmi, vzdrževanje samostojnosti, izvajanje delne ali popolne
pomoči pri življenjskih aktivnostih pacientov. Izvaja se svetovanje pacientom in
njihovim svojcem ter posreduje informacij v okviru pristojnosti. Za vse paciente se od
sprejema do odpusta vodi negovalna dokumentacija v skladu z zakonodajo. Izvaja se
program preprečevanja bolnišničnih okužb (POBO), sistem zagotavljanja in
izboljševanja varne in kakovostne zdravstvene obravnave pacientov (DNV, ISO) ter
sistem za zagotavljanje varne prehrane v bolnišnici (HACCP).
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1.1

Razporejanje zdravstveno negovalnega kadra

Osebje zdravstvene nege in oskrbe na bolniških oddelkih in v dežurni službi z
izmenskim delom sodeluje pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene obravnave
pacientov. V letu 2014 je bilo v zdravstveni negi in oskrbi administrativno zaposlenih
103 delavcev: 68 zdravstvenih tehnikov/srednjih medicinskih sester, 10
oskrbovalk/cev in 25 diplomiranih medicinskih sester. Zaradi nadomeščanja
dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti, se je za določen čas, v mesecu maju
zaposlilo zdravstvenega tehnika B. Muniha ter v mesecu septembru srednjo
medicinsko sestro T. Čataković. Oba delavca sta v mesecu aprilu v bolnišnici
opravila pripravništvo za poklic zdravstvenega tehnika. Z namenom nadomeščanja
porodniške odsotnosti glavne medicinske sestre Psihoterapevtskega oddelka, se je
na mesto diplomirane medicinske sestre prerazporedilo diplomirano medicinsko
sestro T. Bačar. Dve diplomirani medicinski sestri sta vključeni v multidisciplinarni tim
Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti.
Za izvajanje delovnega procesa zdravstvene nege se planira mesečne razporede
dela, ki zagotavljajo strokovne potrebe po zdravstveno negovalnem kadru po
posameznih bolniških oddelkih. Zagotavlja se neprekinjenost delovnih procesov,
letno se planira termine odsotnosti zaradi letnega dopusta. Na bolniške oddelke so
izmenoma v tri delovne izmene razporejeni (odvisno od oddelka) od en do trije
zdravstveni tehniki. Zaradi porodniške odsotnosti dveh diplomiranih medicinskih
sester, časovno krajših delovnih urnikov ter zagotavljanjem dežurne službe s
triizmenskim turnusom, je v dopoldansko delovno izmeno na bolniške oddelke, ko
poteka diagnostično terapevtski program, razporejena večinoma le ena diplomirana
medicinska sestra. S povečanim obsegom dela se dnevno nadomešča nenačrtovane
odsotnosti zdravstveno negovalnega kadra zaradi bolezni, nege družinskih članov,
izredno plačanega dopusta ali drugih odsotnosti. Saldo ur zaradi povečanega obsega
dela konec leta 2014 znaša za diplomirane medicinske sestre 490 ur (2013 - 715 ur;
2012 – 881 ur), za zdravstvene tehnike/srednje medicinske sestre 929 ur (2013 2030 ur; 2012 - 2478 ur) in za bolniške oskrbovalce 187 ur (2013 - 520 ur; 2012 235 ur), kar je skupno 1606 ur (2013 - 3265 ur; 2012 – 3594 ur).

1.1.1 Ocena kadrovskega stanja
Dejansko število razpoložljivega kadra za mesečno razporejanje je vsled porodniških
in bolniških odsotnosti nižje (Slika 1). Hkrati je potrebno upoštevati časovne in
zdravstvene omejitve zaposlenih. Podatki o številu delavcev z delovnimi omejitvami
so prikazani v Tabeli 1. Časovne omejitve zaposlenih določajo delo s krajšim
delovnim časom sedmih, šestih ali štirih ur. Zdravstvene omejitve najpogosteje
narekujejo prepoved dvigovanja težjih bremen, opravljanja nadur ter nočnega dela
posameznikov. Posledično pomeni, da se zaradi zagotavljanja kontinuitete
zdravstvene oskrbe in upoštevanja omejitev vse večje breme delovnih obremenitev
prenaša na zdravo jedro zaposlenih.
S podaljševanjem delovne dobe se veča delež delavcev starejših nad 50 let. To
pomeni pravico zaposlenega do dodatnih 5 dni letnega dopusta. Delavcev starejših
nad 50 let je bilo v letu 2014 - 25. V letu 2015 bodo dopolnili 50 let štirje delavci.
Dolgoročno spremljanje kaže, da bo v letu 2016, skupno število delavcev starejših
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nad 50 let 33. Starejši delavci (starost nad 55 let) pridobijo pravico do ne opravljanja
nočnega in nadurnega dela. V letu 2014 so bili taki delavci trije, a so se prostovoljno
na podlagi pisne izjave odločili, da pripadajočih pravic še ne koristijo.
V letu 2014 je bil 35% (36) delež zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, ki niso nikoli
koristili bolniškega staleža.

Število ur odsotnosti zaradi bolniške
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Slika 1:Število ur odsotnosti zaradi bolniške v letu 2014
Tabela 1: Časovne in zdravstvene omejitve zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
KADER
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DMS
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1
/
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7
1
1
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2
/
/
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2
1
/

Porod.

3
2
/

SKUPAJ
2014
(2013)

17 (13)
8 (7)
1 (0)

1.1.2 Zagotavljanje spremstva za ne-nujne prevoze
Na bolniških oddelkih je bilo v letu 2014 organiziranih 557 ne-nujnih prevozov
pacientov izven bolnišnice zaradi različnih potreb. Zdravstveno negovalno osebje je
izvedlo 35 spremstev. Spremstvo se je zagotavljalo v dopoldanski izmeni z
razpoložljivim kadrom, v 16 primerih pa z delom preko polnega delovnega časa ali z
dodatnim prerazporejanjem. Prevoze je izvajal kombi PB Idrija in reševalna služba
ZD Idrija (Tabela 2).
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Tabela 2: Število prevozov in spremstev pacientov
oddelek
Skupno štev.
Kombi
Prevoz
prevozov
PB Idrija
ZD Idrija
S2
130
121
9
S3
36
33
3
S4
9
9
/
L1
83
50
3
L2
174
103
71
L3
125
119
6
Skupaj 2014
557
435
92
Skupaj 2013
544
461
83
Skupaj 2012
Skupaj 2011

1.2

568
701

459
409

109
269

Sprem. ZT,
SMS; DMS
7
15
/
2
8
3
35
48

Povečan obs.
dela ZT/SMS
3
9
/
1
3
/
16
10

60
68

12
28

Timski sestanki v službi zdravstvene nege in oskrbe

Na vseh bolniških oddelkih potekajo timski sestanki kliničnih in negovalnih timov.
Sestanki negovalnih timov so bili namenjeni reševanju aktualne problematike in
uvajanju novosti na oddelku, informiranju zaposlenih o postopkih uvajanja sistema
izboljševanja kakovosti, seznanjanju o izobraževalnih vsebinah ter poročanju
delavcev iz zunanjih izobraževanj.
Strokovni kolegij zdravstvene nege se je sestal šestkrat. Teme sestankov so bile s
področja zagotavljanja kakovosti in varnosti pacientov, organizacije službe
zdravstvene nege, programa kliničnega usposabljanja, kategorizacije zahtevnosti
zdravstvene nege, izboljševanja procesov zdravstvene nege, planiranja kadra in
reševanja aktualne problematike.

1.3

Letni razgovori z zaposlenimi v zdravstveni negi in oskrbi

V mesecu februarju in marcu 2014 se je izvajalo letne razgovore v skladu z navodili
za ocenjevanje delavcev. Ob razgovorih se izpolnjuje ocenjevalni list delavca za leto
2013. Vse zapisnike sta podpisala delavec in neposredno nadrejeni. Analiza
ocenjevalnih parametrov bo tudi v prihodnosti podlaga za planiranje usposabljanja v
zdravstveni negi in oskrbi ter bodočega načrtovanja profesionalnega razvoja
delavcev.
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2 KATEGORIZACIJA ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE
Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege je metoda razvrščanja pacientov glede
na potrebe po zdravstveni negi in posebnosti v določenem časovnem obdobju.
Enoten kategorizacijski sistem za bolnišnično zdravstveno nego se uporablja po
sklepu RSKZN od leta 2003 in je sestavni del negovalne dokumentacije pacienta, kar
opredeljuje tudi Zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu (UL 65/2000). V letu 2011 je
bila Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege sprejeta na
Zdravstvenem svetu na Ministrstvu za zdravje. Sprejetje dokumenta pomeni sprejetje
enotnega orodja za ugotavljanje potreb po negovalnem kadru. S kategorizacijo
zahtevnosti se opredeli vrsto in pogostost intervencij in čas za direktno in indirektno
zdravstveno nego, določi se število in strukturo kadra ki je potreben, da se aktivnosti
dela v 24 urah strokovno opravijo.
V okviru Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego že več let deluje
skupina za slovensko kategorizacijo potreb po zdravstveni negi. Pomembno je, da so
rezultati pravilni in da osebje v bolnišnici pozna kriterije in način kategoriziranja
pacientov, saj je le tako možno podatke primerjati in jih uporabiti za pregled potreb po
kadru in lažja prerazporejanje kadrov glede na potrebe. V letu 2013 je bila tudi naša
bolnišnica določena za izvajanje zunanje presoje. Iz Uradnega zapisnika izvedenega
postopka je razvidno, da je bila ugotovljena 83,3% skladnost kategorij (pacient je bil v
treh primerih razvrščen v nižjo kategorijo in v dveh primerih v višjo). Omenjena
skladnost kategorij je zelo pomembna z vidika načrtovanja kadra v bolnišnici, kot tudi
spremljanja potreb negovalnega kadra. Sklepati gre, da je kategorizacija pacientov v
bolnišnici realna, kar pomeni, da prikazuje resnična kadrovska odstopanja.
Kategorizacija zahtevnosti za posameznega pacienta se izvaja dnevno od sprejema
do odpusta. Paciente se kategorizira v Birpis programu. V letu 2014 je bilo skupno
hospitaliziranih 1.648 pacientov in realiziranih 63.699 bolnišnično oskrbnih dni
(60.658 hospitalnih in 3.041 dnevnih). Povprečno je bilo razvrščenih v 1. kategorijo
(kat.) zahtevnosti skupno 68,32% hospitaliziranih pacientov, v 2. kat. zahtevnosti
25.36%, v 3. kat. 5.61% in v 4. kat. 0,71%. Delež pacientov v posamezni kategoriji
zahtevnosti ZN se spreminja po posameznih bolniških oddelkih. V preteklih letih smo
beležili največji delež pacientov v 3. KZZN na Gerontopsihiatričnem oddelku. V letu
2014 beležimo približno enak delež pacientov v 3. KZZN (10%) tako na
gerontopsihiatričnem kot tudi na splošnem psihiatričnem oddelku. Na podlagi
navedenih podatkov sklepamo, da se potrebe pacientov po intervencijah ZN
(izvajanje delne ali popolne pomoči pri TŽA) večajo tudi na Splošnem psihiatričnem
oddelku, vzporedno pa se veča tudi obremenjenost kadra (Slika 2), (Priloga 1).
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Delež pacientov v 1, 2, 3, 4 KZZN po bolniških oddelkih
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Slika 2 : Kategorizacija ZZN na posameznih bolniških oddelkih

3 IZVAJANJE PRIPRAVNIŠTVA IN KLINIČNEGA USPOSABLJANJA
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE
Bolnišnica je leta 2006 prvič pridobila naziv učne baze za obdobje petih let, v avgustu
2011 je naziv učne baze pridobila ponovno, za obdobje nadaljnjih pet let. Na osnovi
pridobitve naziva učne baze bolnišnice se v bolnišnici izvaja klinično usposabljanje
študentov 3. letnika dodiplomskega študija zdravstvene nege za področje
Zdravstvena nega in mentalno zdravje. Visokošolski zavodi s katerimi bolnišnica
sodeluje pri izvajanju kliničnih vaj študentov so: UP Fakulteta za vede o zdravju Izola,
Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor.
V letu 2014 smo izvedli klinično usposabljanje v sodelovanju z UP Fakulteta za vede
o zdravju Izola za redne in izredne študente 3. letnika dodiplomskega študija
zdravstvene nege za področje Zdravstvena nega in mentalno zdravje. Izvajalo se je
tudi pripravništvo za poklic zdravstveni tehnik in prakso dijakov srednjega
strokovnega izobraževanja zdravstvena nega Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna (Tabela 3).
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Tabela 3: Klinično usposabljanje
Klinično
2006 2007
usposabljanje
PB
Idrija
Redni študenti –
47
62
Izola/3 letnik
Redni študenti –
Nova Gorica/3 letnik
Izredni
študenti/3 5
30
letnik
Pripravništvo SMS/ZT
4
4
Kroženje
v
okviru 11
20
pripravništva
DMS/DZT
Praksa
dijaki (Postojna)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

60

60

42

39

36

51

38

30

34

32

32

26

34

21

32

34

46

43

26

28

33

4
15

2
10

1

1
5

3
4

2
0

2
0

-

31

-

-

25

26

32

Od 13. januarja do 6. junija 2014 smo v bolnišnici izvedli klinične in seminarske vaje
za 59 rednih (5 skupin) in 33 izrednih (3 skupine) študentov ter opravili 7.520
mentorskih ur. Študenti v bolnišničnem okolju spoznajo motnje in simptome iz
področja mentalnega zdravja, spoznajo oblike zdravljenja, zdravstvene nege in druge
oblike pomoči, da znajo vzpostaviti in izvajati terapevtsko komunikacijo ter druge
komunikacijske spretnosti. Samostojno izvajajo negovalne in terapevtske intervencije
v procesu zdravstvene nege ter ob zaključku kliničnih vaj predstavijo študijo primera.
Klinične vaje za celotno bolnišnico pomenijo velik organizacijski in intelektualni napor,
vendar smo jih ob sodelovanju vseh, uspešno izvedli.
V času od 24. novembra do 5. decembra 2014 je v bolnišnici opravljalo prakso
zdravstvene nege s področja mentalnega zdravja 32 dijakinj in dijakov 4. letnika
srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega Srednje gozdarske in
lesarske šole Postojna.
V okviru strokovne ekskurzije so nas obiskali dijaki Srednje zdravstvene šole Izola in
Nova Gorica, v okviru karierne orientacije pa učenci-devetošolci Osnovne šole Črni
vrh nad Idrijo. V sklopu programa HOPE je bolnišnica 9. maja gostila tri udeležence,
in sicer zdravstvenika iz Malte, menedžerko v bolnišnici iz Portugalske in politologinjo
iz Danske. Program predstavitve bolnišnice je zajemal tudi prezentacijo dejavnosti
zdravstvene nege.
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4 IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE
NEGOVALNEGA KADRA IN OSKRBOVALCEV

ZDRAVSTVENO

V letu 2014 smo za dejavnost zdravstvene nege in oskrbe prejeli kvoto za
izobraževanje in usposabljanje v vrednosti 10.296,00€. Z namenom racionalne
porabe kvote in omogočanje udeležbe večjemu številu zaposlenih v zdravstveni negi
na zunanjih izobraževanjih smo se z organizatorji izobraževanj (Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, DMSBZT Ljubljana,…) dogovarjali o
nudenju brezplačnih kotizacij glede na število plačanih kotizacij. Vsebine
izobraževanja smo izbrali na osnovi letnih razgovorov in načrtovanja profesionalnega
razvoja posameznih delavcev. V bolnišnici smo skupno organizirali 9 internih
strokovnih predavanj in 12 delavnic z zunanjimi in notranjimi izvajalci (Tabela 4).
Zaposleni v zdravstveni negi so se udeleževali tudi predavanj in strokovnih
seminarjev izven bolnišnice (dve z aktivno udeležbo). Poimenski seznam
udeležencev na posameznih internih in zunanjih izobraževanj vodi in hrani glavna
medicinska sestra bolnišnice.
Zaposleni v zdravstveni negi so aktivno sodelovali na internih predavanjih, ki so
potekala v bolnišnici. S strani članov Skupine za prvo pomoč sta bili izvedeni sta bili
dve predavanji Obravnave življenjsko ogroženega pacienta v PBI. Na predavanju so
aktivno sodelovali: Menart J., Zajc D., Velikanje N., Vihtelič S., Filipovič Z., Bevk J.
in Krašna J.
Uršič A. in Kržišnik K. sta aktivno sodelovali na internem izobraževanju o
preprečevanju bolnišničnih okužb. Uršič A. je pripravila predavanje o ravnanju z
odpadki iz zdravstvene dejavnosti, Kržišnik K. pa o pomenu higiene rok.
Člani delovne skupine za Preprečevanje razjede zaradi pritiska so v aprilu pripravili
dve učni delavnici o preventivi razjede zaradi pritiska. Aktivni so bili: Hvala N., Kodela
A., Gantar M., Lidjan I., Hadžić M., Kenda N. in Krašna J.
Skupina za posebne varovalne ukrepe (PVU) je izvedla dve predavanji in pet
delavnic. Aktivni člani na internem usposabljanju so bili: Gruden A., Ogrič M., Likar
K., Filipovič Z., Gnezda S., Pavlin B., Miklavčič N., Dizdarević M., Vidmar I., Bizjak
B., Novak J., Velikonja E., Peternelj Š. in Tušar A.
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Tabela 4: Izobraževanja in interna usposabljanja za delo v ZN
Datum
20.1.2014
Januar
(22. in 29.)

Tema
Uporaba
MetaKognitivnega
treninga (1 predavanje)
Obravnava
življenjsko
ogroženega pacienta v PBI (2
predavanji)

Št.
udel.
15
103

Februar
(5; 12;19)

Obravnava
ogroženega pacienta
(3 delavnice)

življenjsko

89

Marec
(18. in 26.)
1.4.2014

Bolnišnične okužbe
(2 predavanji)
Priporočeni postopek za odvzem,
zbiranje, hranjenje in transport
urina
Izkustvena
delavnica
o
Psihodrami
Učna delavnica preventiva razjede
zaradi pritiska (2 delavnici)
Kategorizacija
zahtevnosti
bolnišnične zdravstvene nege

96

7.4.2014
April
(9. in 10.)
6.5.2014

Notranji (dr. Bojana Križaj,
spec.med.biokem.)

8

Notranji
(Vladimir
Milošević, psihiater)
Notranji
(Skupina
za
preprečevanje RZP)
Zunanji (Andreja Peternelj
dipl.m.s,
mag.
Branko
Bregar dipl. zn)
Notranji (člani KOBO)
Irena Todorovič san.inž.

54
22

Bolnišnične okužbe
Haccp sistem

72
29

17.10.2014

Družina, družba in odvisnost od
alkohola

24

November
(13;20;27)
December
(1. in 4.)
3.12.2014

Obravnava pacienta z agresivnim
in
odklonilnim
vedenjem
v
psihiatriji in uporaba posebnih
varovalnih ukrepov (2 predavanji)
Posebni
varovalni ukrepi
v
psihiatriji in vloga izvajalcev ZN
5 delavnic
Predstavitev novega aspiratorja

Zunanji
(Iris
Kračun
psihologinja)
Notranji (Skupina za prvo
pomoč)
Zunanji (Reševalna služba
ZD Idrija)
Notranji (Skupina za prvo
pomoč)
Zunanji (Reševalna postaja
Ljubljana)
Notranji (člani KOBO)

49

9.9.2015
14.10.2014

November
(11. in 25.)

Izvajalci

91

Notranji
(Janja
dr.med., spec.psih.
Saša Čuk univ.
pedagog)
Notranji
(Skupina za PVU)

101

Notranji
(Skupina za PVU)

24

Zunanji (Primož
mag.zdr.neg.)

Milič

Organizat
or
Eli Lilly
ZN

ZN

KOBO
Medicinsk
o kemični
laboratorij
PBI
ZN
ZN
KOBO
HACCP
tim
DMSBZT
Ljubljana

dipl.
ZN

ZN

Režek

ZN in
podjetje
Meditra
d.o.o.
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4.1

Aktivna udeležba na zunanjih predavanjih in v delovnih
skupinah, društvih, sekcijah

4.1.1 Aktivna udeležba na zunanjih predavanjih
Hvala N., Ferfolja A.: Aktivna udeležba s predavanjem in strokovni prispevek na
Mednarodni konferenci Zdravstvena nega v javnem zdravstvu. Izola, januar 2014.
Hvala N., Ferfolja A.: Aktivna udeležba s predavanjem in strokovni prispevek na
izobraževanju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji z
naslovom Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje. Ljubljana, april 2014.
Hvala N., Ferfolja A.: Aktivna udeležba s predavanjem in strokovni prispevek na
izobraževanju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji z
naslovom Izzivi v forenzični psihiatriji. Maribor, oktober 2014.
4.1.2 Aktivna udeležba v delovnih skupinah, društvih, sekcijah
V Republiški skupini za kategorizacijo v ZN sodeluje Mivšek A., ki je tudi članica
Izvršnega odbora sekcije Medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
Zaradi dolgotrajne odsotnosti imenovane od meseca maja 2014 dalje, jo v republiški
komisiji za kategorizacijo nadomešča M. Pirih, N. Hvala pa je prevzela članstvo v
Izvršnem odboru sekcije Medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
Gruden A., Vihtelič S.: Aktivna udeležba v programsko organizacijskem odboru:
Simpozij društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Prenos
informacij v zdravstveni in babiški negi: Ljubljana.
Ferfolja A., Gruden A.: Aktivno s predavanji sodelujeta v bolnišnici v okviru
terapevtskega progama zdravljenja odvisnosti.
Gruden A.: Je članica upravnega odbora DMSBZT Ljubljana. Aktivno sodeluje pri
organizaciji kliničnih večerov DMSBZT Ljubljana. V mesecu oktobru je bil organiziran
klinični večer »Družina, družba in odvisnost od alkohola«, ki je potekal v prostorih
Psihiatrične bolnišnice Idrija. Sodeluje pri organizaciji udeležbe zaposlenih na
simpoziju in obveznih vsebinah izobraževanja (TPO, zakonodaja in etika) in izvajanju
programa (DMSBZT Ljubljana). O izvedbi kliničnega večera je prispevala članek za
glasilo Utrip.
Vihtelič S.: Je članica upravnega in izvršnega odbora DMSBZT Ljubljana. Aktivno
sodeluje pri pripravi kliničnih večerov DMSZBZT Ljubljana. V mesecu oktobru je bil
organiziran klinični večer »Družina, družba in odvisnost od alkohola«, ki je potekal v
prostorih Psihiatrične bolnišnice Idrija. Sodeluje pri organizaciji udeležbe zaposlenih
na simpoziju in obveznih vsebinah izobraževanja (TPO, zakonodaja in etika) in
izvajanju programa (DMSBZT Ljubljana).
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4.1.3 Strokovne publikacije
Ferfolja A, Hvala N. Vpliv zdravstvene vzgoje na ozaveščenost in zavzetost
pacientov pri varni rabi zdravil: evalvacija zdravstveno vzgojnih delavnic na oddelku
za zdravljenje odvisnosti. In: Štemberger Kolnik T. et al, eds. Zdravstvena nega v
javnem zdravju: druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 31.
januar 2014: zbornik prispevkov. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014;31324.
Hvala N, Ferfolja A. Zavzetost pacientov s kronično duševno motnjo pri zdravljenju z
zdravili kot dinamična kategorija. V: Bregar B, Loncnar D, ur. Podpora pacientu pri
obvladovanju duševne motnje: zbornik prispevkov z recenzijo: seminar, Ljubljana, 8.
april 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2014; 16-24.
Hvala N., Ferfolja A. (Zlo)raba moči v zdravstveni negi kot moralno – etični problem:
spregledana neenakomerna razmerja med pacientom in negovalnim osebjem. V:
Loncnar D, Videčnik I, ur. Izzivi v forenzični psihiatriji: zbornik prispevkov z recenzijo:
seminar, Maribor, 10. oktober 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege
– Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji; 2014: 4147.

4.2

Priznanja

V mesecu oktobru je srednja medicinska sestra Milena Leskovec prejela priznanje
na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji v okviru Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. Zasluge za omenjeno
priznanje je nagrajenka pridobila na podlagi kakovostnega izvajanja zdravstvene
nege ter humanega odnosa do paciente v in sodelavcev.
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5 DOKUMENTACIJA ZDRAVSTVENE NEGE
Vodi se standardizirana negovalna dokumentacija, individualno za vsakega pacienta,
iz katere so razvidne potrebe pacientov po zdravstveni negi. Vodi se računalniški
način vodenja podatkov kategoriziranja pacientov. Pacienti so obravnavani
individualno, po procesu zdravstvene nege, vsak ima narejen načrt zdravstvene nege
glede na potrebe po zadovoljevanju temeljnih življenjskih aktivnosti. Dnevno se
beleži opazovanje zdravstvenega stanja v moder list opazovanja in sicer za vsako
izmeno posebej. Ob odpustu se izpolnjuje Odpustna dokumentacija zdravstvene
nege. Dvakrat v letu je bil izveden strokovni nadzor službe zdravstvene nege nad
skladnostjo razvrščanja pacientov v ustrezno kategorijo zahtevnosti zdravstvene
nege, načrtom zdravstvene nege ter izvajanjem na modrem listu.
Za namen informiranja in varovanja pred padci je bila za paciente in njihove svojce
izdelana zloženka »Preprečevanje padcev pacientov«. Za zaposlene je bil v obliki
priročne zloženke izdelan standard »Osebna urejenost zaposlenih v zdravstveni negi
in oskrbi v Psihiatrični bolnišnici Idrija«.

6 ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO
Na vseh bolniških oddelkih enkrat tedensko potekajo zdravstveno vzgojne skupine
in pogovorne skupine, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre. V skupino so delno
vključeni vsi pacienti/ke na oddelkih.
Na sprejemnem ženskem oddelku zdravstveno vzgojne skupine potekajo v
popoldanskem času, enkrat tedensko. Cilj zdravstveno vzgojnih skupin, je
seznanjanje, informiranje, podpora in opogumljanje pri spreminjanju miselnosti,
navad in vedenja v zvezi z nezdravim življenjskim slogom, jemanjem zdravil,
sodelovanjem v procesu zdravljenja...... Teme so prilagojene potrebam po znanju pri
pacientkah. Vodi se evidenca o realizaciji skupine, predstavljeni temi, datumu,
udeleženih pacientkah in morebitnih posebnostih.
Zdravstveno vzgojno delo poteka tudi individualno.
Na sprejemnem moškem oddelku v popoldanskem času diplomirana medicinska
sestra izvaja in vodi zdravstveno vzgojne skupine za paciente z odprte enote
oddelka. Skupine potekajo redno po programu vsako sredo od 15-16h. Na skupinah
diplomirana medicinska sestra podaja informacije, izobražuje, motivira paciente k
aktivnemu vključevanju v pogovor. Teme izbere diplomirana medicinska sestra ali pa
se z pacienti dogovori za temo, ki jo izberejo sami. Evidenca o realizaciji skupine,
predstavljeni temi, trajanju skupine ter udeležencih skupine se vodijo na oddelku.
Zdravstvena vzgoja na intenzivno varovani enoti poteka v obliki individualnih
pogovorov z pacienti o pomembnosti rednega jemanja zdravil, simptomih bolezni,
pomenu redne skrbi zase in za svoje okolje.
Psihoterapevtski oddelek deluje po načelih terapevtske skupnosti, ki je sestavljena
iz dveh skupin; v prvo se vključujejo osebe s psihotično motnjo, v drugo pa osebe z
nevrotično motnjo. Osebje zdravstvene nege sodeluje pri skupinski psihoterapiji
96

Strokovno poročilo 2014
oseb s psihotično motnjo dvakrat tedensko. V letu 2014 so DMS in DT na oddelku
nadaljevale z izvajanjem programa »Pot k dobremu počutju«. Program poteka ločeno
za prvo in drugo skupino. Prilagojen je dinamiki oddelka, tako, da se v skupino lahko
vključijo novi člani ob sprejemu na oddelek. Skupine potekajo načeloma enkrat
tedensko v popoldanskem času. V dopoldanskem času ob torkih poteka skupina z
DMS za paciente s psihotično motnjo. Enkrat mesečno se svojce obolelih za
psihotično motnjo vabi na Edukativno suportivno skupino, pri kateri sodelujeta tudi
diplomirana in srednja medicinska sestra.
Na oddelku za zdravljenje odvisnosti so v letu 2014 potekale naslednje
zdravstveno vzgojne skupine: Varna in pravilna raba zdravil, Pot k dobremu počutju,
ter zdravstveno vzgojna skupina na temo Opuščanje kajenja. Zdravstveno vzgojna
delavnica na temo »Varna in pravilna raba zdravil«, pod vodstvom A. Ferfolja, je v
okviru bolnišničnega zdravljenja odvisnosti potekala v treh sklopih tri zaporedne
srede. Namen zdravstveno vzgojne skupine z delavnico je pomagati pacientom do
znanja, spretnosti in izboljšanja ozaveščenosti glede varne in pravilne rabe zdravil ter
spodbuditi in pospeševati aktivno sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili.
Zdravstveno vzgojna delavnica na temo »Opuščanje kajenja« je bila realizirana v
dveh sklopih po tri zaporedne srede, pod vodstvom diplomiranih medicinskih sester
A. Ferfolja ali A. Gruden. Namen zdravstveno vzgojnih delavnic je okrepitev
motivacije pacientov za vztrajanje v ne-kajenju ali zmanjšanje števila pokajenih
cigaret. Najobsežnejši del je zajemal program »Pot k dobremu počutju«. Program
se izvaja že četrto leto. Skupine trajajo šest zaporednih tedenskih delavnic. Vodita
jih diplomirana medicinska sestra A. Gruden in delovna terapevtka, ki izmenjaje
podajata teme prehrane in telesne aktivnosti. Namen programa je ozavestiti paciente
kako izboljšati prehrano, telesno aktivnost in način življenja. V povezavi z
zdravljenjem pomaga pacientom izboljšati kakovost življenja. Srednje medicinske
sestre so bile tudi v letu 2014 aktivno vključene v izvajanje popoldanskega
strukturiranega programa edukativnih skupin..
Pomembno vodilo pri delovanju zdravstvene nege na gerontopsihiatričnem
oddelku je čim daljše ohranjanje samostojnosti pri izvajanju temeljnih življenjskih
aktivnostih, krepitev kognitivnih sposobnosti ter ustrezna/strokovna terapevtska
komunikacija pri osebi z demenco. Na oddelku so potekale skupine s pacienti z
demenco pri katerih se je izvajal trening urjenja spomina z prilagojenimi vajami.
Zdravstveno vzgojne skupine z medicinsko sestro so potekale v dopoldanskem času
ob petkih izmenično s socialno delavko.
Na splošnem psihiatričnem oddelku je delo usmerjeno h krepitvi samostojnosti pri
vseh življenjskih aktivnostih pacientov. Zelo pomembno vlogo imata edukacija in
zdravstveno vzgojno delo, ki je v letu 2014 na oddelku potekalo zgolj individualno,
glede na posamezne potrebe pacienta. Največ pozornosti je bilo usmerjeno
pacientom predvidenim za odpust iz bolnišnice (skrb za redno uživanje
medikamentozne terapije v domačem okolju, urejanje ambulantnih psihiatrov poudarjanje smisla rednih kontrol).
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7 OSKRBA NA BOLNIŠKIH ODDELKIH
Na oddelku se izvaja nabava materiala in pripomočkov, ki jih uporabljamo pri svojem
delu. Nabava zdravil in medicinskih pripomočkov se vrši v bolnišnični lekarni dnevno,
po pregledani zalogi oddelčne lekarne, ki ga vrši zdravstveni tehnik v nočni izmeni.
Količino in potrebe preverita oddelčni zdravnik in diplomirana medicinska sestra.
Mesečno se vrši nabava pisarniškega materiala in čistilnih sredstev. Nabava delovne
obleke in obutve poteka enkrat letno v mesecu maju. Odpis osnovnih sredstev in
drobnega materiala ter delovne obleke poteka dvakrat letno. Na oddelku se preveri
obstoječe stanje in pripravi material za odpis. Redno se skrbi za vzdrževanje opreme
in popravila na oddelku. V letu 2014 se je uvedlo sistem elektronskega naročanja
obrokov za paciente, pisarniškega materiala, čistil in materiala za osebni higieno ter
naročanja vzdrževalnih del.
Čiščenje bolnišnice izvaja čistilni servis AKTIVA. Čiščenje se izvaja po programu
dnevno, tedensko ter generalno. Napisan seznam storitev in organizacij delovišč, se
je uskladilo z zahtevami bolnišnice. Spremlja se evidenca čiščenja, ki jo vodijo
čistilke. Nadzor nad kakovostjo opravljenih storitev in vodenjem evidenc izvajajo
glavne medicinske sestre bolniških oddelkov in glavna medicinska sestra bolnišnice.
V letu 2014 je bilo s strani čistilne službe odvzetih 80 kontrolnih brisov površin za
objektivno potrditev kakovosti čiščenja. Dogovorjeno je, da se vodja čistilne službe
oz. delovne enote in glavna medicinska sestra bolnišnice sestajata redno 1x
tedensko. Generalno čiščenje in obnovitev premazov tal se je v letu 2014 opravilo
dvakrat (v spomladanskem in jesenskem terminu).

8 POROČILO DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE
LABORATORIJU ZA LETO 2014

NEGE

V

EEG

V elektroencefalografskem (EEG) laboratoriju se izvaja EEG preiskavo, pri kateri se
odjema spremembe električnega potenciala možganskih celic in s pomočjo katere se
ugotavlja fiziološka in patološka dogajanja v centralnem živčevju. Izvajalki preiskave
sta dve diplomirani medicinski sestri. Diplomirana medicinska sestra, nevrofiziološka
asistentka za področje elektroencefalografije z opravljeno specializacijo, ki izvaja
snemanje EEG-jev opravlja tudi funkcijo glavne medicinske sestre bolnišnice. Od
meseca maja 2013 je v izvajanje EEG preiskav vključena diplomirana medicinska
sestra s časovno krajšim delovnim časom (4 ure). Za izvajanje posnetkov je bila
priučena s strani nevrofiziološke asistentke za področje elektroencefalografije.
V letu 2014 je bilo izvedenih 350 EEG preiskav; od tega je bilo 254 preiskav
opravljenih pri hospitaliziranih pacientih in 96 pri pacientih, ki so bili na preiskavo
napoteni ambulantno (iz ambulant splošne medicine, psihiatričnih ambulant,
nevroloških ambulant,…). Osrednja naloga medicinske sestre v EEG laboratoriju je
snemanje tehnično in strokovno neoporečnih EEG posnetkov. Izvedbo le-teh
omogoča ustrezna psihična in telesna priprava pacienta na snemanje in izvajanje
meritve po predpisanih strokovnih smernicah. Po končani preiskavi se opravi in
dokumentira delno oceno EEG posnetka. Medicinska sestra je zadolžena tudi za
organizacijo rednega vzdrževanja EEG aparata, elektrod, pripomočkov, prostora,
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delovnih površin. Skrbi za red v razporedu naročanja preiskovancev, sodeluje pri
arhiviranje posnetkov na CD medije ter statistiko dela. V EEG laboratoriju so tudi v
letu 2014 po programu potekale klinične vaje rednih in izrednih študentov Fakultete
za vede o zdravju Izola in Nova Gorica.

9 ZDRAVSTVENA NEGA V AMBULANTNI DEJAVNOSTI
Diplomirane medicinske sestre se vključujejo tudi v ambulantno delo. Najpogosteje
izvajajo aplikacij depo terapije, ki poteka na bolniških oddelkih ali v prostorih
ambulante. Dogovorjeno je, da aplikacijo depo terapije v ambulanti izvaja diplomirana
medicinska sestra iz Psihoterapevtskega oddelka, v primeru njene odsotnosti se
vključi diplomirana medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik iz splošnega
psihiatričnega oddelka. Podatki o številu aplikacij depo terapije v letu 2014 so
prikazani v Tabeli 5. Diplomirana medicinska sestra se vsakodnevno informira o
seznamu pacientov, ki imajo predpisano aplikacijo depo terapije. Obravnava pacienta
poteka v določenem ambulantnem prostoru, postopek se dokumentira v kartonček
depo terapije pacienta in na obrazec Seznam pacientov, ki prejemajo depo terapijo
paranteralno. Diplomirana medicinska sestra se pred aplikacijo terapije s pacientom
pogovori in ugotovi njegovo psihofizično stanje. O morebitnih odstopanjih poroča
ambulantnemu psihiatru. Po potrebi se izvaja še dodatne intervencije zdravstvene
nege (izvajanje alkotesta, merjenje telesne teže, telesne temperature,…).
Tabela 5: Aplikacija depo terapije po mesecih v ambulanti v letu 2014:
jan. febr. mar. apr. maj jun. jul. avg. sept. okt. nov.
MD 9x
10x
9x
10x
9x
10x 10x
9x
10x
10x 10x
CD 4x
4x
4x
3x
4x
4x
4x
3x
3x
4x
4x
FD
3x
3x
3x
3x
3x
3x 3x
3x
3x
3x
3x
HD 1x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
1x

dec.
10x
3x
3x
2x

Skupaj
116x
44x
36x
21x

Določeni pacienti, v okviru ambulantne obravnave prejemajo predpisano depo
terapijo na bolniških oddelkih. Aplikacijo izvede diplomirana medicinska sestra, ki je
razporejena v delo na bolniškem oddelku (Tabela 6). Navedene intervencije vplivajo
na obremenitev osebja v hospitalni dejavnosti s storitvami ambulantne dejavnosti.
Tabela 6: Aplikacija depo terapije ambulantnim pacientom na bolniških oddelkih v letu 2014
S4
S2
S3
L3
Skupaj
CD
27x
3 x
/
/
24 x
MD
88x
21 x
15x
34x
18 x
FD

/

6x

30x

/

36x

Zypadhera
Xeplion
Risperdal Consta

39 x
27 x
/

19x
13x
/

/
5x
30x

/
/
28 x

58x
45x
58x

Razmišlja se o večjem obsegu vključevanja diplomirane medicinske sestre v
ambulantno dejavnost, ki bi izvajala aplikacijo depo terapije in zdravstveno vzgojne
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skupine s pacienti (ambulantna skupina »Pot k dobremu počutju«, sodelovanje pri
delavnicah »Vedenjsko kognitivne terapije«,…).

10 AKREDITACIJA BOLNIŠNICE, UVAJANJE STANDARDA ISO 9001
V mesecu maju je v bolnišnici potekala tretja akreditacijska presoja po mednarodnem
standardu kakovosti DIAS. Presoja se je osredotočala na področja dejavnosti
povezanimi z možnim tveganjem za varnost pacientov in kakovost zdravstvene
oskrbe. Stroka zdravstvene nege je k dejavnostim realizacije priporočil druge
akreditacijske presoje in k pripravi na tretji postopek akreditacije v bolnišnici
pristopila odgovorno. Zaposleni v zdravstveni negi smo bili dejavni in aktivni pri
konkretnih razgovorih s presojevalci pri dokazovanju kakovosti dela, ki ga
opravljamo. Med potekom presoje se je s strani presojevalcev ugotavljalo ali je
zatečeno stanje v procesih skladno z napisanimi mednarodnimi standardi. Komisija
je oceno presoje podala v zapisniku z ugotovitvami dveh neskladja 1. kategorije in
petih neskladij 2. kategorije. Ugotovljena neskladja niso bila ugotovljena neposredno
v stroki zdravstvene nege.
V sklopu priprav na ISO standardizacijo je potekalo izobraževanje za notranje
presojevalce, kamor so bile vključene tudi diplomirane medicinske sestre. V mesecu
decembru se je na treh področjih delovanja bolnišnice izvedlo testne notranje
presoje. Stroka ZN pa se je preteklo leto 2014 intenzivno vključila v pripravo oziroma
revidiranje standardnih operativnih postopkov (SOP) in obrazcev v ZN na način, ki
zagotavlja uporabo le ustrezno veljavne verzije.

11 ZAKLJUČEK POROČILA ZDRAVSTVENE NEGE
Pacienti z duševno motnjo v hospitalno obravnavo vstopajo z vse bolj kompleksnimi
potrebami po zdravstveni obravnavo in vse bolj ozaveščenimi s pravicami, ki jim
pripadajo. Za doseganje skupnega cilja zagotavljanja varne in kakovostne
zdravstvene obravnave pacientov, potrebujemo ustrezne prostorske, materialne in
kadrovske vire. Orodja za delo v zdravstveni negi so ljudje, pri čemer je potrebno
poudariti, da se aktivnost terapevtske komunikacije, kot diagnostičnega in
terapevtskega sredstva, lahko izvaja samo v domeni strokovno usposobljenega
izvajalca. Zadostno število strokovno usposobljenih izvajalcev zdravstvene nege, ki
ostajajo ob pacientu 24 ur na dan in vse dni v letu, je izjemno pomembno tako za
paciente, zaposlene kot tudi samo zdravstveno organizacijo. Pacienti imajo pravico
do varne zdravstvene obravnave, zaposleni imajo pravico do varnega delovnega
okolja. Potrebujemo dobro in učinkovito kadrovsko načrtovanje, ki bi bilo vključeno v
vizijo strategijo in načrt poslovanja bolnišnice. Potrebno je predvidevati kadrovski
primanjkljaj, upoštevati koriščenje socialnih transferjev ter dolgoročno načrtovati nove
kadrovske vire. Poskrbeti je potrebno za načrtovanje in razvoj kariernih poti
posameznikov.
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Leto 2014 nam je pokazalo, da so kadrovskih rezerv nimamo. Zastavlja se vprašanje
ali bo leto 2015 prineslo spremembe na političnem in družbenem področju, s katerimi
bi lahko realizirali potrebno kadrovsko politiko.
»V zdravstveni negi se prihodnost ne prerokuje, ampak kadruje. Od kadrovanja
včeraj, imamo rezultate danes, od kadrovanja danes, bomo imeli rezultate
jutri.« Ljudje so tisti, ki kreirajo razvoj in delovna mesta. Od tega kako
kakovostno delajo zaposleni v zavodu, je odvisna naša skupna prihodnost
(Drobnič, 2009).

12 SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI
VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI

IN SKRB ZA

Kakovost in varnost v bolnišnici je osredotočena na paciente in pomeni izvajanje
aktivnosti varne zdravstvene nege in oskrbe ter preprečevanje zapletov in škode za
paciente. Od leta 2004 po navodilih MZ zbiramo podatke in spremljamo tri obvezne
kazalnike: vsi padci in padci s postelje na 1000 oskrbnih dni odraslih pacientov,
število preležanin (RZP - razjede zaradi pritiska) nastale v bolnišnici na 1000
hospitaliziranih bolnikov in kazalnik kolonizacija z MRSA. Opisi kazalnikov so priloga
letnega poročila.
V bolnišnici od leta 2004 spremljamo tudi druge neobvezne kazalnike kakovosti:
število vseh neželenih dogodkov in incidentov v zdravstveni negi, delež pacientov s
posebnim varovalnim ukrepom in zadovoljstvo pacientov s prehrano. Izboljšave
uvajamo v vse procese dela na ravni izvajalcev, poleg metode kategorizacije
zahtevnosti ZN, uporabljamo v praksi tudi oceno tveganja za padec, oceno razjede
zaradi pritiska (RZP) - vse stopnje in oceno tveganja za MRSA. Odgovornost in
motiviranost zaposlenih za evidentiranje neželenih dogodkov se izboljšuje. Za
evidentiranje padcev v bolnišničnem okolju od leta 2011 uporabljamo nov obrazec, ki
je enoten za celotno področje psihiatrije v Sloveniji. Na osnovi analize podatkov
letno uvajamo izboljšave v procese dela v zdravstveni negi.

12.1 Obvezni kazalnik v zdravstveni negi:
Evidentiranje neželenih dogodkov zaradi vseh padcev
(A. Kodela)

V letu 2014 oziroma v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014, se je v bolnišnici zgodilo
skupno 108 padcev, kar pomeni 7% od vseh 1531 hospitaliziranih pacientov. Padcev
s postelje je bilo 29. Število vseh evidentiranih padcev od leta 2004 dalje se
povečuje. Leta 2004 je bilo evidentiranih 18 padcev, leta 2005 - 24 padcev, leta 2006
- 28 padcev, leta 2007 - 34 padcev, leta 2008 - 48 padcev, leta 2009 - 48 padcev,
leta 2010 - 70 padcev, leta 2011 - 70 padcev, leta 2012 - 80 padcev, leta 2013 - 92
padcev in leta 2014 – 108 padcev (Tabela 7).
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Tabela 7: Primerjava števila vseh padcev po bolniških oddelkih od 2007 do 2014
Oddelek
2007
2008
2009 2010 2011 2012
2013
L1
0
0
0
4
0
6
5
L2
22
28
28
37
35
34
41
L3
6
6
13
27
26
20
25
S2
5
4
3
1
5
13
12
S3
1
2
4
1
4
6
8
S4
0
0
0
0
0
1
0
Delovna terapija
1
Skupaj vsi padci
34
40
48
70
70
80
92
Vsi padci na 1000 0,515
0,622
0,792 1,062 1,1
1,263
1,497
oskrbnih dni

2014
3
44
37
15
9
0
0
108
1,781

Ugotavlja se, da se je število vseh padcev glede na leto 2013 v letu 2014 povečalo
za 16, povečalo se je tudi število padcev s postelje. Zmanjšalo se je število padcev s
hujšimi posledicami. Do leta 2012 je analiza kazalnika obsegala število vseh padcev
v bolnišničnem okolju ter število padcev s postelje. V letu 2013 pa je bilo na zahtevo
Ministrstva za zdravje potrebno začeti spremljati tudi število hujših poškodb (zlom,
izpah, poškodbe mehkih tkiv-šivanje, kirurška oskrba, poškodba glave, hrbtenice), ki
so jih pacienti utrpeli ob padcu. Pacientov, ki so utrpeli hujše poškodbe ob padcu v
naši bolnišnici, je bilo v letu 2014 sedem.
V letu 2012 je bila znotraj bolnišnice v okviru službe zdravstvene nege formirana
delovna skupina za preprečevanje padcev, ki je konec leta opravila prvi sestanek.
Določeni so bili cilji delovanja skupine (preprečevanje padcev v bolnišnici) ter naloge
za dosego ciljev. Z namenom vključevanja vseh zaposlenih in timskim ustvarjanjem
idej so bili v skupino vključeni zdravstveni tehniki in srednje medicinske sestre iz
vseh bolniških oddelkov.
Naloge, ki si jih je delovna skupina v začetku zadala v začetku so bile informiranje in
nadzor nad izpolnjevanjem dokumentacije ki jo bolnišnica uporablja za preprečevanje
padcev v bolnišničnem okolju. Člani Delovne skupine povezujejo Delovno skupino z
bolniškimi oddelki, senzibilizirajo in informirajo osebje na oddelkih o problematiki
padcev, pridobivajo dodatna znanja na področju preprečevanja padcev in skrbijo za
izboljševanje znanja zaposlenih na področju preventivnih ukrepov, izvajajo aktivnosti
po programih vezanih na pacienta z različnimi pripomočki ob vključenosti različnih
profilov zdravstvenih delavcev ter skrbijo za informiranje in osveščanje svojcev v
zvezi z problematiko padcev v bolnišničnem okolju. V letu 2013 je delovna skupina
pridobila sodelovanje zdravnice ter dveh delovnih terapevtk. Tudi kazalci analize
kažejo na nujnost timske obravnave problematike padcev.
V letu 2014 je bilo realiziranih kar nekaj zastavljenih ciljev. Na Gerontopsihiatričnem
oddelku se je uvedlo rdeče zapestnice za visoko ogrožene paciente z namenom
čimprejšnje identifikacije in senzibilizacije osebja o njihovi ogroženosti. Izdelana,
predstavljena Strokovno medicinskem svetu in sprejeta je bila zloženka za svojce z
namenom informiranja in osveščanja svojcev s tovrstno problematiko. Izdelan je bil
prototip opomnika s tveganji in ustreznimi protokoli z namenom informiranja in
senzibilizacije vseh zaposlenih v bolnišnici. Pod okriljem delavnih terapevtk
vključenih v skupino je izdelan gibalni program, ki spodbuja paciente k fizični
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aktivnosti in s tem na ohranjanju/ pridobivanju moči in ravnotežju. V Delovno skupino
so bili vključeni novi člani s področja zdravstvene nege iz tistih oddelkov, kjer se kaže
večja potreba po obravnavi tovrstnih pacientov.
Delovna skupina za leto 2015 načrtuje, da bi bilo potrebno ugotovitvi obremenjenost
negovalnega kadra glede na število pacientov in intervencij potrebnih za
preprečevanje padcev. Nadalje načrtuje senzibilizacijo negovalnega kadra po
doslednejšem pretoku informacij med zaposlenimi v zvezi z ogroženimi pacienti za
padec. V letu 2015 bodo izvedli evalvacijo in uvedbo novega obrazca Ocena
tveganja za padec. Načrtujejo tudi izvedbo štirih srečanj Delovne skupine z ciljem
zmanjšanja števila padcev. Bolniški oddelki bodo redno obveščeni o pojavu padcev.
Ob večletnem rednem spremljanju števila nastalih padcev v bolnišnici ugotavljamo,
da število vseh padcev konstantno narašča. Predvidevamo, da so vzroki v
doslednem izpolnjevanju poročil o padcu, naraščanju števila pacientov pri katerih
obstaja večje tveganje za padec, večanju obremenjenosti kadra na bolniških oddelkih
(bolniške odsotnosti, dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti), spremenjeni
strukturi pacientov (populacija je vse starejša). Kljub vsemu pa v letu 2014 beležimo
zmanjšanje števila pacientov, ki so ob padcu utrpeli hujše poškodbe (v letu 2013 – 8;
v letu 2014 – 7). Še vedno se ugotavlja, da v klinični praksi manjka celovit in timski
pristop k problematiki padcev s strani vseh članov zdravstvenega tima na bolniških
oddelkih.

12.2 Obvezni kazalnik zdravstvene nege:
Razjede zaradi pritiska nastale v bolnišnici
(Hvala N.)

V zdravstveni negi je obvezno tudi evidentiranje RZP nastalih v bolnišnici.
Tabela 8: Primerjava števila RZP nastalih v bolnišnici od leta 2006 do 2014
2006 2007
2008
2009 2010 2011 2012
Št.
sprejetih 1554 1664
1767
1772 1657 1646 1563
pacientov
Število RZP
6
21
12
4
7
7
3
Število RZP na 1000 3, 86 12, 62 6, 79
2,25
4,22
4,25
1,9
sprejetih pacientov

2013
1571

2014
1531

7
4,46

6
3,92

Od leta 2007 evidentiramo vse RZP vseh stopenj, tudi 1. stopnjo - rdečina. V letu
2014 je v bolnišnici nastalo 6 razjed zaradi pritiska, kar pomeni 3,92 RZP na 1000
sprejetih pacientov. Glede na prejšnje leto je v letu 2014 število RZP nastalih v
bolnišnici manjše (tabela 8).
Pojav RZP se beleži na gerontopsihiatričnem oddelku (3), Splošnem moškem
psihiatričnem oddelku (2), ki sta v letu 2014 obravnavala paciente s spremljajočimi
drugimi boleznimi in dejavniki tveganja za nastanek RZP. RZP je v enem primeru
nastala na Sprejemnem ženskem oddelku. Evidentirano je, da je nastala kot
posledica izvajanja posebnega varovalnega ukrepa.
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O nastanku razjede ne poroča Psihoterapevtski oddelek in Oddelek za zdravljenje
odvisnosti. Po pričakovanjih, ki izhajajo iz strukture in potreb pacientov, nastane
največ razjed na gerontopsihiatričnem oddelku in Splošnem psihiatričnem oddelku.
Povprečna starost pacientov, ki so utrpeli razjedo, je 72 let. Po spolu ni razlike –
razjedo so utrpeli trije moški in tri ženske. Nastale RZP so ocenjene z 1. stopnjo in 2.
stopnjo po EPUAP klasifikaciji. Nakazana je pojavnost razjede zaradi pritiska v
povezavi z izvajanjem posebnega varovalnega ukrepa (2 primera).
V letu 2014 je bilo ob sprejemu v bolnišnico evidentiranih 7 primerov RZP.
Evidentirane so bile ob sprejemu na Gerontopsihiatrični oddelek (1), na Oddelek za
zdravljenje odvisnosti (1), na Splošno psihiatrični oddelek (2) ter na Sprejemni moški
oddelek (3).
V letu 2012 je bila ustanovljena delovna skupina za preprečevanje in obravnavo
razjede zaradi pritiska, ki šteje 10 članov (zdravstveni tehniki in diplomirana
medicinska sestra). Eden izmed kriterijev pri organizaciji delovne skupine in izboru
članov je bil, da so v njej predstavniki iz vseh bolniških oddelkov. V letu 2014 so bili
izvedeni trije formalni sestanki Delovne skupine za preprečevanje in obravnavo RZP.
Člane delovne skupine se je seznanjalo z njihovo vlogo ter usmerjalo v izvajanje
nalog in aktivnosti na posameznih bolniških oddelkih. Obravnavala se je tekoča
problematika v zvezi z oskrbo ran ali preprečevanjem razjed. Pristop članov k
problemom je bil konstruktiven. Rešitve se je iskalo skupno. Tudi v letu 2014 je vsako
srečanje vsebovalo izobraževalni del, namenjen seznanjanju članov Delovne skupine
z novostmi na področju oskrbe ran.
V letu 2014 je Delovna skupina izvedla organizacijo dveh delavnic za zaposlene v
zdravstveni negi na temo preprečevanja razjede zaradi pritiska, predstavitev
izdelanih plakatov o oskrbi kronične rane s strani članov Delovne skupine po
posameznih bolniških oddelkih (v sklopu negovalnega sestanka po bolniških
oddelkih). Učni delavnici sta izpolnili pričakovanja tako udeležencem (rezultat analize
vprašalnika) kot tudi organizatorjem. Delavnic se je udeležila več kot polovica
zaposlenih v zdravstveni negi. Ocenjeni sta bili kot odlični. Velika pozitivna povratna
informacija za Delovno skupino je spremljanje učinkov pridobljenih informacij, znanj
in spretnosti pri negovalnem osebju v realnih situacijah. Načrtovani cilji delovne
skupine za leto 2015 so kontinuirano izobraževanje članov negovalnega tima na
temo preventive RZP ter oskrbe ran, znižanje števila pridobljenih RZP ter
kontinuirano spremljanje novosti na področju oskrbe/zdravljenja kroničnih ran in
preventive RZP.

12.3 Obvezni kazalnik:
Kolonizacija z MRSA
(A. Uršič)

V PB Idrija je bilo v letu 2014 odvzetih nadzornih kužnin zaradi možne okužbe z
MRSA 265 pacientom, kar znaša 16,08% glede na 1.648 sprejemov v bolnišnico.
Delež odvzetih kužnin je v okviru cilja NAKOBO, ki je od 10 do 20%. V bolnišnici je
bilo od 1.1.2014 do 31.12.2014 odkritih 8 primerov nosilcev MRSA na 1.648
sprejemov v tekočem letu, kar pomeni 4,85 na 1000 sprejemov v tekočem letu. Pri
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pacientih se je izvajalo kontaktno izolacijo in postopke dekolonizacije. V treh primerih
je bila dekolonizacija uspešna, v treh primerih neuspešna. Pri dveh pacientih se
dekolonizacija ni izvajala.

12.4 Kazalnik:
Higiena rok
(K. Kržišnik)

Ministrstvo za zdravje je v letu 2014 uvedlo nov kazalnik kakovosti- Higiena rok.
Kazalnik kakovosti »Higiena rok« je kazalnik Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO). Vključen je bil v Splošni dogovor za leto 2014 med kazalnike kakovosti, ki jih
bolnišnice spremljajo in o njih poročajo na Ministrstvo za zdravje. Bolnišnične okužbe
so eden izmed glavnih problemov, s katerimi se srečuje zdravstvo razvitih držav. Zelo
učinkovit način preprečevanja prenosa okužb je ravno dobra higiena rok, predvsem z
uporabo alkoholnih razkužil. Kazalnik se spremlja v bolnišnicah v skladu z
metodologijo SZO »5 trenutkov za higieno rok«. Zaradi nedefinirane metodologije so
psihiatrične bolnišnice iz spremljanja še izvzete. Kljub temu se je v letu 2014
opazovanje higiene rok izvajalo. V okviru službe POBO se načrtuje in izvaja letna
izobraževanja na temo higiene rok za vse zaposlene, ki prihajajo v stik z bolniki.

12.5 Neobvezni kazalnik:
Delež pacientov s Posebnim varovalnim ukrepom
(M. Kogoj)

Po Zakonu o duševnem zdravju je posebni varovalni ukrep (PVU) oz. telesno
oviranje nujen ukrep, ki se ga uporabi zaradi omogočanja zdravljenja osebe ali
zaradi odprave oziroma obvladovanja nevarnega vedenja osebe, kadar je ogroženo
njeno življenje ali življenje drugih, huje ogroženo njeno zdravje ali zdravje drugih ali z
njim povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim in ogrožanja ni mogoče
preprečiti z drugim, blažjim ukrepom. Uporablja se na oddelkih pod posebnim
nadzorom in na varovanih oddelkih. Narejena je bila analiza zbranih podatkov.
Število PVU v posteljo se je v letu 2014 povečalo (Slika 3), ravno tako tudi delež
glede na število vseh hospitaliziranih pacientov (Slika 4), pri katerih je bil v letu 2014
izveden PVU.
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Slika 3: Primerjava števila vseh izvedenih posebnih varovalnih ukrepov med leti 2006 -2014

Slika 4: Delež pacientov pri katerih je bil izveden PVU v posteljo od 2007 do 2014

V letu 2014 sta bila tako kot v lanskem letu najpogosteje (in hkrati) navedena razloga
za uvedbo PVU odpravljanje in obvladovanje nevarnega vedenja, ki ga pacient ni bil
sposoben sam obvladovati. Poleg fizičnega oviranja s Segufix pasovi v posteljo se
uporablja tudi fizično oviranje pacienta v počivalniku oziroma fotelju, kar je posebnost
PVU na gerontopsihiatričnem oddelku in na splošno psihiatričnem oddelku (Slika 5).
Nemir, nevarnost padca in posledično možnost poškodbe pa so bili tisti največkrat
dokumentirani razlogi, ki so vplivali na modro premišljeno odločitev o uvedbi fizičnega
oviranja s posebnimi pasovi v fotelj.
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Slika 5: Primerjava števila vseh izvedenih posebnih varovalnih ukrepov po bolniških oddelki v
letu 2014

V smernicah so zapisani dejavniki, ki vplivajo na kakovost izvedbe PVU: ocena
situacije in načrt ukrepanja, zagotovitev terapevtskega okolja, zadostno število
strokovno usposobljenega osebja, edukacija osebja in redno preverjanje
usposobljenosti, odrejanje ukrepa, nadzor izvajanja PVU in vodenje spremljajoče
dokumentacije. Poleg tega je potrebno osebju, ki izvaja PVU ponuditi razbremenitev
in pogovor, po potrebi pa vključiti tudi sodelovanje drugih služb pri ukrepanju
(Viceversa - Priročnik IV, str. 10-11). Da lahko ohranimo našo usmeritev v uspešno,
učinkovito in varno skrb za pacienta, nam pomaga tudi akreditacija po NIAHO
standardu, ki zahteva varovanje pacienta in njegovih pravic v primeru, da so
uporabljene metode prisilnih sredstev ali osamitve, vzpostavitev stalnega
ocenjevanja, nadzora in vrednotenja stanja pacienta, vodenje dokumentacije
pacienta v primeru uporabe prisilnih sredstev, vzpostavitev nadzora kakovosti v
primeru uporabe prisilnih sredstev, ter vzpostavitev usposabljanja osebja za primere
uporabe prisilnih sredstev.
V bolnišnici je organizirana Delovna skupina za PVU, v katero so vključeni zaposleni
zdravstvene nege iz vseh bolniških oddelkov. Naloge delovne skupine so:
kontinuirano spremljanje teoretičnih izhodišč iz Zakona o duševnem zdravju,
protokola PVU Zbornice – Zveze, kliničnih smernic psihiatričnih bolnišnic za izvajanje
PVU ter smernic in politike v Psihiatrični bolnišnici Idrija; organizacija in aktivna
vsebinska izvedba letnega usposabljanja/izobraževanja iz področja izvajanja PVU
pacienta za vse zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi; spremljanje kakovosti
izvajanja preventivnih ukrepov, izvajanje tehnik deeskalacije; umirjanja pacienta;
ocenjevanja stopnje agresivnega vedenja; spremljanje kakovosti vodenja
dokumentacije PVU in izboljševanje; reden nadzor nad pripomočki, dajanje
predlogov in pobud za nabavo novih pripomočkov; vzpostavitev sistema vodenja
varnosti in kakovosti na področju PVU (prepoznava kritičnih točk dela, pregled
preteklih aktivnosti, predlaganje in uvajanje izboljšav).
V letu 2014 se je skupini priključila P. Logar dr.med., specialistka psihiatrije.
Diplomirani medicinski sestri A. Gruden in M. Ogrič sta bili imenovani za članici
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Delovne skupine za področje PVU v psihiatriji, ki je bila ustanovljena v okviru Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. Udeležili sta se dveh
delovnih sestankov, ki sta potekala v Ljubljani.
Člani Delovne skupine so pripravili osnutek lestvice za ugotavljanje možnosti
nasilnega vedenja pacienta ter osnutek prenove obrazca Evidenca izvedbe PVU.
Sodelovali so pri vsebinski in organizacijski pripravi ter izvedbi internega
usposabljanja Obravnava pacienta z agresivnim in odklonilnim vedenjem v psihiatriji
in uporaba PVU. V času kliničnih vaj študentov Visoke šole za vede o zdravju so bile
predstavljene vsebine PVU s poudarkom na deeskalacijskih tehnikah. Program sta
predstavljali Gnezda S. in Gruden A.

12.6 Neobvezni kazalnik:
Število neželenih dogodkov v zdravstveni negi in oskrbi
(N. Velikanje)

Neželen dogodek v zdravstveni negi je dogodek, ki se je zgodil v delovnem procesu
in pomeni motnjo v učinkovitosti in nezgodo, ki ima lahko za posledico prizadetost
delavcev, sodelavcev, pacientov ali okolja (Molan, 2002). Prednost analize podatkov
je v stalnem izboljševanju kakovosti in varnosti procesov dela, pomanjkljivost pa
napačna interpretacija podatkov, saj neželeni dogodki nastajajo tudi tam, kjer se jih
ne evidentira. Obvladovanje neželenih dogodkov v psihiatrični zdravstveni negi za
vse zaposlene je eden ključnih členov pri ohranjanju in izboljševanju kakovosti
obravnave pacientov. Zagotavljanje varnosti pacientov v času zdravljenja in
pojavnost incidentov v psihiatrični zdravstveni negi so pomemben kazalec
opravljenega dela (Lapanja in sod., 2008).
V letu 2014 je bilo v Psihiatrični bolnišnici Idrija evidentiranih 109 neželenih
dogodkov. Največ evidentiranih neželenih dogodkov (43) je bilo zaradi nasilnega
vedenja usmerjenega v druge s strani pacienta. Od tega verbalna agresija
usmerjena na zaposlene 3, spolno nadlegovanje usmerjeno na zaposlene 2, sum
spolne zlorabe pacientke 1 ter fizična agresija 37. Poleg materialne škode (8), so bili
v 19 primerih poškodovani pacienti (1 dogodek asistenca policije, en dogodek prijava
policiji), v 10 primerih zaposleni. Zaradi posledic fizične agresije so bili 4 zaposleni
obravnavani pri osebnem zdravniku, trije (3) napoteni na specialističen pregled
(infekcijska klinika), en dogodek je bil prijavljen policiji in obravnavan pri komisiji za
neželene dogodke v bolnišnici.
Napak v postopku zdravstvene nege je bilo evidentiranih 28. Od tega 19 napak pri
aplikaciji zdravil ( napačen prepis 7, napačen pacient / čas 12). Vbodi 2, poškodba
delavcev v času spremstva z reševalnim vozilom 2, zapleti pri PVU 1 ter izguba
pacientove lastnine 4.
Nasilnega vedenja usmerjenega vase je bilo evidentiranih 7, kot samopoškodba
4, poizkus samomora 2 in samomor 1.
Evidentiranih je bilo 8 pobegov iz varovane enote (od tega 3, ko se pacienti niso
vrnili iz prostega izhoda) in 5 samovoljnih zapustitev bolnišnice iz odprtih enot. V
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štirih primerih je bila poleg pomoči sodelavcev iz drugih oddelkov klicana asistenca
policije ter svojci pacientov.
Nedovoljeno uživanje alkohola v bolnišničnem okolju je bilo evidentirano v 4
primerih. Zgodilo se nam je še 7 drugih neželenih dogodkov. Evidentirano je bilo
gibanje neznane osebe na oddelku (1), pacient na oddelek prinese neaktivirane
naboje (1), pacient si ob hoji zvije gleženj (1), okvara dvigala L stavbe – v njem
ostanejo obiskovalci (1), poškodba tal zaradi namernega poškodovanja s cigareto
(1), poplava v pisarni na oddelku (1) ter 2 opozorilna nevarna dogodka zaradi
nepričakovane smrti.
Sedem (7) neželenih dogodkov je bilo evidentiranih ob sprejemu, ko so bile pri
pacientih ugotovljene določene poškodbe telesa (opeklina 1, hematomi po telesu 5,
poškodbe kože – ne RZP 1).
Število neželenih dogodkov je večje v popoldanskem (63) kot v dopoldanskem času
(45), kar lahko povezujemo z manjšim nadzorom zaposlenih nad aktivnostmi
pacientov. Prav tako v popoldanskem času poteka manj aktivnosti za paciente, ki se
tako pogosto izgubijo v labirintu prostega časa, kar povečuje verjetnost nastanka
neželenih dogodkov. Nikakor ne moremo prezreti velike obremenjenosti zdravstvenonegovalnega kadra v popoldanskem in nočnem času. V tem času je skrb za paciente
na ramenih zaposlenih v zdravstveni negi, ki so z izjemo enega po razporedu
prisotnega zdravnika edini razporejeni na delo. Rezultati raziskav kažejo na
povezavo med nezadostnim zaposlovanjem osebja zdravstvene nege in različnimi
nezaželenimi izidi pri pacientih, kot so preležanine, okužbe, različne bolezni in zapleti
ter okužbe ran, napake pri zdravilih, neuspešno obvladovanje bolečin, krvavitve,
padci, neuspešna zdravljenja ter ponovni sprejemi v bolnišnico (International Countil
of Nurses, 2006). V nočni delovni izmeni je bil evidentiran 1 neželen dogodek.
Do neželenih dogodkov prihaja tako na strani izvajalcev, kot na strani uporabnikov
zdravstvenih storitev. Neželeni dogodki se ne dogajajo samo v zdravstveni negi
ampak se njihova pojavnost širi na celoten proces zdravstvene obravnave.
Pomembno je, da se vsi zaposleni zavedamo pomena natančnega beleženja vseh
neželenih dogodkov, ki se zgodijo.

12.7 Neobvezni kazalnik:
Zadovoljstvo pacientov s prehrano v bolnišnici
(A. Gruden)

V Psihiatrični bolnišnici Idrija že od leta 2006 dalje spremljamo neobvezni kazalnik
kakovosti Zadovoljstvo pacientov s prehrano. Rezultati anketnega vprašalnika
prikazujejo zadovoljstvo pacientov s kakovostjo prehrane v bolnišnici in dejavnike, ki
na prehrano vplivajo. V letu 2014 se je obstoječi anketni vprašalnik nekoliko dopolnilo
z demografskimi podatki. Stopnjo zadovoljstva s posameznimi trditvami pa se
namesto s tristopenjsko, ocenjuje s petstopenjsko lestvico. Dejavniki, ki jih pacienti
ocenjujejo so: čas obrokov, izbor živil, kakovost pripravljene hrane, dietna prehrana,
postopek razdeljevanja obrokov, odnos zaposlenih pri razdeljevanju obrokov,
informacija o jedilniku, higiena jedilnice ter higiena opreme in prostora.
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V letu 2014 je anketni vprašalnik o zadovoljstvu s prehrano ob odpustu iz bolnišnice
izpolnilo 401 pacientov (Slika 6). Trend večjega števila izpolnjenih anketnih
vprašalnikov (v letu 2013- 293) kaže na večjo osveščenosti zdravstvenih delavcev o
pomenu zadovoljstva pacientov glede bolnišnične prehrane in zadovoljstva oz.
nezadovoljstva z le-to. Na anketni vprašalnik je v lanskem letu odgovorilo več moških
kot žensk. Največ anketirancev je bila v starosti od 46 do 55 let. Delež glede na
izobrazbeno strukturo je enakomerno porazdeljen med osnovnošolsko, poklicno in
srednješolsko izobrazbo, manjši je delež višje in visoko izobraženih.
ANKETIRANCI PO ODDELKIH
101
70

71

58

56
38

S2

S3

S4

L1

L2

L3

Slika 6: Število pacientov, ki so izpolnili vprašalnik po posameznih bolniških oddelkih

Anketni vprašalnik vsebuje pet nivojev zadovoljstva: sploh nisem zadovoljen (1), sem
v manjši meri zadovoljen (2), sem srednje zadovoljen (3), sem v veliki meri
zadovoljen (4), sem v celoti zadovoljen (5). Dodani sta še vprašanji za mnenje,
pripombe, pohvale. Pri postavljenih vprašanjih pacient obkroži nivo zadovoljstva.
Analiza anketnih vprašalnikov nam prikazuje, da se nivo zadovoljstva po posameznih
sklopih bistveno ne spreminja od prejšnjih let.
Čeprav je največje število pacientov ocenilo, da so z izborom živil in kakovostjo
pripravljene hrane popolnoma zadovoljni (Slika 7 in Slika 8), ostaja visok delež
pacientov, ki so z ocenjenimi vidiki srednje in zelo zadovoljni. Vzporednice lahko
poiščemo v raziskavah, ki navajajo povezave med daljšo hospitalizacijo in s tem
povezanim (ne) zadovoljstvom s prehrano. Iz navedenega dejstva lahko izhaja tudi
slabše zadovoljstvo s ponavljajočimi jedilniki, ki ga izpostavljajo pacienti. Nekoliko
nižje je zadovoljstvo z dietno prehrano (Slika 9). Omeniti je potrebno dejstvo, da
zadovoljstvo s prehrano temelji na subjektivni oceni posameznika, njegovih izkušenj
in pričakovanj.
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ZADOVOLJSTVO Z IZBOROM ŽIVIL
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ZADOVOLJSTVO S KAKOVOSTJO
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Slika 7: Zadovoljstvo z izborom živil
hrane
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Slika 8: Zadovoljstvo s kakovostjo pripravljene

ZADOVOLJSTVO Z DIETNO PREHRANO
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Slika 9: Zadovoljstvo z dietno prehrano

Glede na vse večje število pacientov, ki morajo uživati dietno prehrano smo
nadaljevali z edukativnimi delavnicami o prehrani, nadaljevali z delavnicami Pot k
dobremu počutju po posameznih oddelkih, ki so jih izvajale diplomirane medicinske
sestre. Izvajale so se individualne delavnice o dietni prehrani. Ohranila se je občasna
kontrola nad dietno prehrano v centralni jedilnici, ki jo izvajajo diplomirane
medicinske sestre. V letu 2014 tako beležimo več diet vezanih na alergijske bolezni
ter prehrano, ki izhaja iz pacientovih načinov prehranjevanja (veganska,
vegetarijanska).
Odnos zaposlenih pri razdeljevanju hrane po mnenju pacientov pomembno vpliva na
zadovoljstvo. Velikokrat so v anketnih vprašalnikih napisane pohvale zaposlenih.
Seznanitev z rezultati ankete zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi pripomore k
profesionalnem odnosu do pacientov. Ostajajo še naprej visoko ocenjeni spremljajoči
dejavniki, ki se nanašajo na zadovoljstvo pri kriterijih higienskih dejavnikov, odnosa
osebja pri razdeljevanju hrane, seznanitve z jedilnikom ter postopku razdeljevanja
obrokov.
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Priloga 1:
OZNAKA
Vsi bolniki po dnevih v 1.kat. ZN
Povpr. št. bolnikov na dan v
1.kat.ZN
Delež bolnikov v 1. kat. ZN v %
Vsi bolniki po dnevih v 2.kat. ZN

JAN.

FEB.

MAR.

APRIL

MAJ

3316,20

2860,30

3133,60

3095,00

3033,40

106,97

102,15

101,08

103,17

70,68

73,13

68,93

JUNIJ

JULIJ

AVG.

SEPT.

2873,70

3322,20

3127,50

3084,10

97,85

95,79

107,17

100,89

68,44

68,61

66,97

69,63

OKT.

NOV.

DEC.

SKUPAJ

2918,40

2969,60

2971,10

36705,10

3058,76

102,80

94,14

98,99

95,84

1206,85

100,56

68,56

68,33

63,63

65,15

68,25

820,30

68,32

ā

1182,20

886,60

1165,30

1211,90

1094,50

1113,00

1166,40

1136,80

1021,20

1284,00

1330,00

1033,20

13625,10

1135,43

Povpr. št. bolnikov na dan v
2.kat.ZN

38,14

31,66

37,59

40,40

35,31

37,10

37,63

36,67

34,04

41,42

44,33

33,33

447,61

37,33

Delež bolnikov v 2. kat. ZN v %

25,20

22,67

25,63

26,80

24,76

25,94

24,45

24,92

22,63

28,00

29,18

23,73

303,89

25,36

Vsi bolniki po dnevih v 3.kat. ZN

164,60

143,30

219,20

214,30

285,00

288,90

278,70

270,60

311,70

324,40

201,40

313,60

3015,70

4,90

Povpr. št. bolnikov na dan v
3.kat.ZN

5,31

5,12

7,07

7,14

9,19

9,63

8,99

8,73

10,39

10,46

6,71

10,12

98,87

8,26

Delež bolnikov v 3. kat. ZN v %

3,07

3,25

4,21

4,13

5,61

6,00

5,20

5,07

6,06

6,06

3,82

6,21

58,69

5,61

Vsi bolniki po dnevih v 4.kat. ZN

29,00

21,20

28,20

1,00

8,40

15,70

3,80

26,50

96,40

59,60

57,40

35,50

382,70

0,62

Povpr. št. bolnikov na dan v
4.kat.ZN

0,94

0,76

0,91

0,03

0,27

0,52

0,12

0,85

3,21

1,92

1,91

1,15

12,60

1,05

Delež bolnikov v 4. kat. ZN v %

0,54

0,48

0,54

0,02

0,17

0,33

0,07

0,50

1,87

1,11

1,09

0,70

7,42

0,71

4691,90

3911,40

4546,30

4522,20

4421,30

4291,30

4771,10

4561,40

4513,40

4586,40

4558,40

4353,40

53728,60

4199,70

669,60

502,60

659,70

661,00

661,00

520,00

587,30

778,90

632,90

766,10

718,00

696,70

7853,80

654,48

5361,50

4414,00

5206,00

5183,20

5082,30

4811,30

5358,40

5340,30

5146,30

5352,50

5276,40

5050,10

61582,40

5131,87

Število vseh bolnikov
(1.+2.+3.+4.kat.ZN)
Število vseh bolnikov v rubriki
VIKEND
Število veh bolnikov skupaj
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