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1 UVOD 
 
 
 

Strokovno poročilo predstavlja obsežno bazo podatkov o delovanju Psihiatrične bolnišnice 
Idrija. V ospredju je v prvem poglavju realizacija programa v letu 2019, podatki o številu 
odpuščenih bolnikov v akutni bolnišnični, dnevni bolnišnični obravnavi ter neakutni in 
ambulantni obravnavi. Obširneje je prikazana izvenbolnišnična psihiatrična dejavnost v 
okviru različnih vrst psihiatričnih ambulant v sami bolnišnici v Idriji ter v ambulantah, ki jih je 
bolnišnica organizirala v regiji. Prikazane so tudi aktivnosti ekipe za psihiatrično zdravljenje v 
skupnosti. V poročilu so podani podatki o glavnih odpustih, diagnozah bolnikov v letu 2019, 
ločenih po spolu in starosti. Prikazane so tudi druge diagnoze pri pacientih, ki so bili na 
zdravljenju v PB Idrija. 
 
Iz poročila je razvidna notranja organiziranost in dejavnost bolnišnice po šestih oddelkih, 
njihova kadrovska struktura, terapevtske aktivnosti ter problematika, ki jo izpostavlja 
vodstvo oddelkov. Prikazane so aktivnosti drugih služb, vezanem na zdravstvene enote: 
psihološka služba, delovna terapija, socialna služba, medicinsko kemični laboratorij, EEG 
laboratorij. 
V letnem strokovnem poročilu so združena poročila vseh vodij oddelkov, služb in delovnih 
teles v bolnišnici in sicer v skrajšani ali polni obliki. Poročila ter osnovni statistični podatki so 
spravljeni v arhivu strokovnega direktorja. 
 
 
 

2 NEKATERI SPLOŠNI STATISTIČNI PODATKI IN REALIZACIJA STORITEV V 
LETU 2019 

 
 
 
V tabeli 1 so predstavljeni podatki o številu odpuščenih bolnikov po regijah, število bolnikov, 
ki so bili obravnavani v dnevni oskrbi, število ambulantnih pregledov ter število točk v 
izvenbolnišnični obravnavi. Razvidno je tudi število bolnišničnih oskrbnih dni v neakutni 
obravnavi. V letu 2019 je bilo skupno v bolnišnično in dnevno hospitalno oskrbo sprejetih 
1.704 pacientov ter odpuščenih 1.704 pacientov, od tega 106 bolnikov, ki so bili na dnevnem 
bolnišničnem zdravljenju. 
 

 

ZASEDENOST: 72 %, (151 postelj) (izračunan je iz skupnega števila BOD)……… (157, 165, 169) 
POVPREČNA LEŽALNA DOBA (akutna): 30.12 dni …………………………..............(31.53, 32.8, 32.2) 
SPREJEMI: (hospital in dnevni hospital): 1.704 pacientov ………………………(1.664, 1.674, 1.741) 
ODPUSTI (hospital in dnevni hospital): 1.704 pacientov………………………..(1.667, 1.702, 1.729) 
ODPUSTI (dnevni hospital):  106 pacientov ……………………….………………………….(107, 109, 117) 
PRVIH SPREJEMOV V LETU 2018: 528 pacientov (289 M, 239 Ž)…………………...(512, 504, 605) 

 
 

Opomba: Števila v oklepajih pomenijo realizacijo v letu 2018, 2017 in 2016. 
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Tabela 1: Podatki po regijah – realizacija programa za ZZZS 

OBMOČNE ENOTE Hospitalni 
primeri 

Hospital 
dnevni 
primeri 

Neakutna 
obravnava 
(dni) 

Št. točk v 
izvenbolnišnični 
obravnavi 

Število 
ambulantnih 
obiskov 

Ljubljana 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

315 
318 
282 
310 

21 
32 
25 
38 

792 
695 
450 
511 

82.268 
79.401 
81.503 
77.997 

6.219 
6.066 
5.922 
5.374 

Koper 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

609 
597 
672 
623 

35 
30 
40 
32 

1.344 
1.250 
2.369 
1.240 

78.366 
80.964 
81.895 
88.500 

5.151 
5.056 
5.001 
5.156 

Nova Gorica 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

502 
516 
496 
520 

36 
32 
39 
38 

845 
1.388 
625 
781 

30.219 
27.731 
28.230 
26.226 

2.017 
1.923 
1.932 
1.637 

Kranj 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

51 
43 
35 
41 

7 
6 
1 
5 

 
152 
32 
 

8.035 
8.297 
8.812 
8.460 

575 
625 
615 
565 

Maribor 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

14 
8 
5 
6 

3 
2 
3 
 

 
 
 
 

580 
583 
359 
265 

33 
36 
20 
19 

Celje 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

10 
6 
4 
5 

 
 
 
 

 
 
 
 

275 
96 
255 
592 

10 
7 
10 
31 

Ravne na Koroškem 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

9 
9 
5 
6 

1 
1 
 
1 

38 
 
 
 

483 
167 
 
17 

26 
7 
 
1 

Novo mesto 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

3 
6 
9 
11 

 
 
1 
2 

 
 
 
 

1.076 
1.036 
472 
132 

91 
56 
27 
9 

Murska sobota 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

2 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
 

264 
156 
192 
151 

17 
12 
12 
12 

Krško 
(2018) 
(2017) 
(2016) 

 
1 
2 
4 

 
 
 
 

 
 
 
 

12 
 
31 
285 

2 
 
2 
14 

Skupaj ZZZS 2019 
Skupaj ZZZS 2018 
Skupaj ZZZS 2017 
Skupaj ZZZS 2016 

1.515 
1.504 
1.510 
1.527 

103 
103 
109 
117 

3.019 
3.485 
3.476 
2.532 

201.582 
198.430 
201.751 
202.625 

14.141 
13.788 
13.541 
12.818 

Plan 2019 
Plan 2018 
Plan 2017 
plan 2016 

1.515 
1.505 
1.515 
1.515 

110 
119 
110 
110 

3.476 
3.476 
2.532 
2.132 

202.172 
202.172 
202.172 
202.172 

12.864 
12.864 
12.864 
12.859 

% plana 2019 
% plana 2018 
% plana 2017 
% plana 2016 

100 
100 
100 
101 

94 
87 
99 
106 

87 
100 
137 
119 

100 
98 
100 
100 

110 
107 
105 
100 
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Slika 1: Število primerov v dnevni bolnišnici (ZZZS) 
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Slika 2: Število ambulantnih obiskov 
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Slika 3: Število odpustov v bolnišnici (skupno hospitalni in dnevnohospitalni program) 
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Komentar: 
a. V letu 2019 je bilo iz bolnišničnih oblik zdravljenja odpuščenih 1.598 pacientov. 100 % je 

bil izveden program za ZZZS in sicer je bilo odpuščenih 1.515 pacientov (plan 1.515). V 
bolnišnici sta bila na zdravljenju dva pacienta iz Centra za tujce v Postojni ter en pacient 
migrant. Poleg tega je bilo bolnišnično obravnavanih 19 pacientov, ki so bili plačani po 
konvenciji ter trije pacienti, katerih zdravljenje je plačalo Ministrstvo za zdravje. V 
celotnem deležu odpuščenih pacientov je tretjina bila prvič sprejeta na zdravljenje in 
sicer 528 prvih sprejemov (289 moških, 239 žensk).  
V dnevno bolnišničnem programu je bilo odpuščenih 106 oseb, od tega 103 v sklopu 
kvote, katere plačnik je bil ZZZS (plan 110).  
 
 

b. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima vsebinsko razvejano obliko ambulantnega psihiatričnega 
zdravljenja in sicer v sami bolnišnici ter tudi v nekaterih centrih regije, ki jo bolnišnica 
pokriva. V ambulantni psihiatrični dejavnosti PB Idrija delujejo splošna psihiatrična 
ambulanta, urgentna psihiatrična ambulanta, psihiatrična ambulanta v okviru izvajanja 
dežurne službe, gerontopsihiatrična ambulanta, ambulanta za psihične motnje ob 
epilepsiji, ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo, EEG laboratorij, ambulantna 
dejavnost programa oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola, ambulante skupinske 
psihoterapevtske obravnave, v sklopu oddelka za zdravljenje odvisnosti, v sklopu 
psihoterapevtskega oddelka, alkohološka ambulanta za voznike, ambulantna dejavnost v 
okviru psihiatričnega zdravljenja v skupnosti. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima 
ambulantno dejavnost razvito tudi v Logatcu, Postojni ter Izoli. Na istih lokacijah delujejo 
specializirane ambulante kliničnega psihologa, poleg tega tudi skupinska 
psihoterapevtska obravnava v okviru psihiatrične ambulante v Logatcu ter Postojni. V 
letu 2019 je bilo skupno opravljenih 14.141 ambulantnih obiskov (12.864), kar 
predstavlja 10 % presežen načrtovan program obiskov. V skladu s splošnim dogovorom, 
smo opravili 100 % načrtovano aktivnost za ZZZS in sicer 201.582 točk (plan 2019 - 
202.172 točk).  

 
 
c. Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov v programu hospitalnega zdravljenja za leto 

2019 je bila ponovno krajša od preteklih in sicer 30.1 dneva, kar nakazuje intenziviranje 
poteka zdravljenja pacientov, posledično pa tudi nižanje števila zasedenih postelj v 
bolnišnici (povprečno 151 postelj dnevno). 

 
 
d. V letu 2019 je v Psihiatrično bolnišnico Idrija bilo sprejetih 1.704 oseb, od tega je bilo 

potrebno podaljšano bolnišnično zdravljenje po zaključenem akutnem zdravljenju, ker 
bolezensko stanje ter neurejene razmere v socialnem okolju, kjer so pacienti živeli, ni 
dovoljevalo odpust domov pri 77 pacientih. V neakutni bolnišnični obravnavi je bilo 
skupno realiziranih 3.019 bolnišničnih dni. Skupno je bilo realizirano 87 % načrtovane 
aktivnosti za ZZZS, v primerjavi s preteklim letom. Največji delež pacientov v neakutni 
obravnavi je bilo na zdravljenju zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob napredovali 
demenci, drugih upadov na področju kognitivnih sposobnosti ter posledic odvisnosti oz. 
malignih posledic shizofrenije. 
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Tabela 2: Odpuščeni pacienti iz neakutne obravnave v letu 2019 po spolu ter diagnozah 

Dg M dnevi Ž dnevi 

F00.0 - F03 22 928 13 409 

F05.0 - F05.9 1 41 2 67 

F06.0 - F06.9 3 145     

F10.0 - F19.9 2 206 2 63 

F20.0 - F20.9 7 272 2 38 

F21 1 11     

F25.0 - F25.9 1 73     

F29 2 67     

F30.0 - F39 5 128     

F70 - F79     1 5 

G20 1 20     

Skupaj 45 1891 20 582 

 
 
e. V programu skupnostnega psihiatričnega zdravljenja (PZS) smo v letu 2019 vodili 179 

pacientov (95 moških in 84 žensk), obračunali oz. zaključili program obravnave pa pri 130 
pacientih. V nadzorovano obravnavo je bilo skupno vključenih 7 pacientov (5 moških, 2 
ženski) ter bili vodeni v skladu z doktrino načel obravnave. Zdravljenje v letu 2019 smo 
zaključili pri 4 pacientih. V program obravnave oz. obiske psihiatra na domu je bilo 
izvedenih 155 obiskov in obravnav (57 moških, 98 žensk). Povprečna starost obiskanih 
pacientov je bila 74 let. Najbolj pogoste diagnoze so bile s področja organskih motenj ter 
demence. Ekipa PZS je skupno v vseh programih v letu 2019 obravnavala 451 pacientov 
(220 moških, 231 žensk). Največji delež pacientov je bil obravnavanih z obalnega 
območja, najnižji pa iz sežansko – kraškega področja. Program psihiatričnega zdravljenja 
v skupnosti kvalitetno dopolnjuje program hospitalne obravnave pacientov, ki imajo težji 
potek bolezni ter pogoste hospitalizacije ter komorbidne motnje.  

 
 

f. Čakalne dobe: V poročilu prikazujemo čakalne dobe v letu 2019 in sicer po posameznih 
mesecih za stopnjo nujnosti »hitro in redno«. Število čakajočih pod hitro je tudi v letu 
2019 bila nizko ter večinoma med dva in največ sedem. Realizirana čakalna doba pod 
hitro je bila v nekaterih mesecih od 0 – 100 dni. Čakalne dobe pod redno (tabela 3) se 
niso podaljševale ter še vedno bistveno odstopajo od zgornje oz. maximalne meje, 
povprečno med 50 in 120. 
 

Vsi pacienti, ki pridejo v bolnišnico pod »nujno ali zelo hitro«, so tudi v letu 2019 bili 
pregledani v urgentni ambulanti. Pacienti na ta način prejmejo kvalitetno in hitro pomoč, 
poudariti pa je potrebno, da je s tem obremenitev dežurne službe bistveno povečana.  
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Slika 4 Povprečna čakalna doba – hitro 
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Slika 5: Povprečna čakalna doba redno 

 

Tabela 3: Čakalne dobe: povprečna čakalna doba – redno 

2019 
POVPREČNA ČAKALNA DOBA - REDNO-JANUAR - DECEMBER 2019 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

PSIH. AMB. V PD IDRIJA 65 61 57 60 53 48 62 48 56 57 64 69 

IND. ALKOHOLOŠKA AMB. 54 41 39 69 67 76 80 75 56 66 69 77 

GERONTOPS. AMB. IDRIJA 82 81 76 108 116 122 132 126 112 90 80 56 

EPILEPTOLOŠKA AMB. IDRIJA 47 0 0 0 84 77 80 80 113 102 102 102 

PSIH.AMB. IZVEN IDRIJE 68 72 85 82 90 68 78 82 85 66 65 91 
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3 STRUKTURA BOLNIKOV ZDRAVLJENIH V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA 
GLEDE NA NJIHOVO DUŠEVNO MOTNJO 

 
 

V bolnišnici letno spremljamo osnovne statistične podatke ter kazalnike zdravljenja 
duševnih motenj v skladu z 10. revizijo mednarodne klasifikacije bolezni in sicer tako na 
bolnišničnem kot tudi na dnevno bolnišničnem programu. V nadaljevanju bomo 
predstavili pregled glavnih odpustnih diagnoz glede na starost, spol, število oskrbnih dni 
in sicer ločeno v bolnišničnem zdravljenju ter dnevnem hospitalu. Podatke primerjamo 
tudi s stanjem v letu 2018. 

 
 
 
I. Organske, vključno simptomatske duševne motnje (F00 – F09) 
Tabela 4: Hospitalna obravnava (F00 – F09) 

  M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

0 - 10               

11 - 20               

21 - 30     1 109 1 109   

31 - 40 4 128     4 128   

41 - 50 5 132 9 136 14 268   

51 - 60 14 476 1 13 15 489   

61 - 70 22 648 13 256 35 904   

71 - 100 57 1224 96 3003 153 4227   

skupaj 102 2608 120 3517 222 6125 27.59 dni 

2018 100 2353 120 4663 220 7016 31.89 dni 

 
 
 

Komentar: 
V letu 2019 smo v bolnišnici zdravili 222 oseb zaradi organsko pogojenih duševnih 
motenj, s povprečno ležalno dobo 27.6 dneva, kar predstavlja pomembno skrajšanje 
hospitalizacije. Zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob demenci je bilo sprejetih 124 
oseb, od tega 75 žensk in 49 moških, povprečna ležalna doba pa je bila 25 dni. Zaradi 
starostnega delirija, ki ga ne povzroča alkohol ali druge psihoaktivne substance, je bilo 
zdravljenih 43 oseb, od tega 20 žensk in 23 moških, povprečna ležalna doba pa je bila 
20.2 dneva. Zaradi drugih duševnih motenj na področju mišljenja, zaznav ali kognitivnih 
sposobnosti zaradi možganske okvare, disfunkcij ter zaradi telesnih bolezni, je bilo 
zdravljenih 52 oseb, 29 moških in 23 žensk, s povprečno ležalno dobo 29.9 dneva. 
 
Zgolj ena oseba je bila v dnevno bolnišničnem zdravljenju in sicer zaradi organske 
osebnostne motnje. 
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II. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi (F10 – F19) 
Tabela 5: Hospitalna obravnava (F10 – F19) 

  M Ž SKUPAJ 
  

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
  

0 - 10               
  

11 - 20 2 68 4 58 6 126   
  

21 - 30 22 331 1 41 23 372   neak. 1M/S3 

31 - 40 73 1862 25 531 98 239   
  

41 - 50 85 2738 41 763 126 3501   
  

51 - 60 58 2529 18 507 76 3036   neak. 1Ž/L2, 1M/L3 

61 - 70 44 1257 10 409 54 1666   
  

71 - 100 7 171 7 195 14 366   neak. 1Ž/L2 

skupaj 291 8956 106 2504 397 11460 28.87 dni 
  

2018 273 9410 101 2685 374 12095 32.34 dni 

 

 
 

Komentar: 
Prikazani statistični podatki razkrivajo stanje odpustnih diagnoz, ki so bile postavljene pri 
pacientih kot prva diagnoza, v zaključku sedanjega poglavja pa bomo prikazali tudi 
število pacientov, ki so imeli odvisnost od psihoaktivnih substanc prikazano kot drugo 
oz. spremljajočo diagnozo. V letu 2019 je bilo v Psihiatrični bolnišnici Idrija odpuščenih 
zaradi duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja različnih psihoaktivnih snovi, 397 
oseb (106 žensk in 291 moških). Povprečna ležalna doba zdravljenja je bila 28.9 dneva. 
Tako kot v preteklih letih je prevladovala duševna in vedenjska problematika zaradi 
uživanja alkohola. Zaradi posledic škodljivega uživanja alkohola ali odvisnosti od alkohola 
(F10.0 – F10.9) je bilo odpuščenih 306 oseb, 217 moških in 89 žensk. Soočamo se s še 
vedno naraščajočim številom hospitalizacij žensk zaradi sindroma odvisnosti od 
alkohola. Povprečno so bili na zdravljenju 32.9 dneva. Zaradi odvisnosti od sedativov ter 
hipnotikov so se zdravile štiri osebe. Še vedno se soočamo z visokim številom pacientov 
ki so bili sprejeti zaradi psihičnih in vedenjskih motenj zaradi nedovoljenih drog. S prvo 
odpustno diagnozo duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja več drog je bilo 
odpuščenih 79 oseb, (65 moških in 14 žensk). Povprečna ležalna doba je bila 15 dni. Štiri 
osebe so bile na zdravljenju zaradi odvisnosti od kokaina in eden od psihostimulantov.  

 
V dnevnem bolnišničnem zdravljenju in zaradi odvisnosti od alkohola je bilo 
obravnavanih 21 oseb in sicer moški, s povprečno ležalno dobo 15 dni. 
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Tabela 6: Hospitalna obravnava (F10.0 – F10.9) 

  M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

0 - 10               

11 - 20     1 2 1 2   

21 - 30 4 131 1 41 5 172   

31 - 40 43 1414 16 411 59 1825   

41 - 50 64 2369 36 696 100 3065   

51 - 60 56 2482 18 507 74 2989   neak. 1Ž/L2,1M/L3 

61 - 70 43 1233 10 409 53 1642    

71 - 100 7 171 7 195 14 366   neak. 1Ž/L2 

skupaj 217 7800 89 2261 306 10061 32.88 dni  

2018 211 8039 79 2302 290 10341 35.66 dni 

 

 
 
Tabela 7: Dnevni hospital (F10.0 – F10.9)   

M Ž SKUPAJ 

leto število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 51 314     21 314 14.95 dni 

2018 14 237 1 14 15 251 16.73 dni 

 
 
 

Komentar:  
V letu 2019 se je zdravilo 306 oseb, od tega 89 žensk in 217 moških in sicer tako v 
programu zdravljenja odvisnosti kot tudi samo zaradi vzpostavitve abstinence na 
zdravljenju spremljajočih duševnih motenj. V tem primeru so bili pacienti sprejeti tudi na 
druge psihiatrične oddelke. Povprečna ležalna doba je bila 32.9 dneva. 
 

 
 
III. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje (F20 – F29) 
Tabela 8: Hospitalna obravnava (F20 – F29) 

  M Ž SKUPAJ 
  

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
  

0 - 10               
  

11 - 20 3 65 4 119 7 184   
  

21 - 30 38 1238 23 678 61 1916   neak. 1M/S3, 2M/L3 

31 - 40 58 1915 28 803 86 2718   neak. 1M/L3 

41 - 50 55 1927 44 1343 99 3270   neak. 2M/L3 

51 - 60 40 1194 44 1280 84 2474   neak. 1Ž/S2, 4M/L3 

61 - 70 24 708 37 1417 61 2125   neak. 1Ž/L2 

71 - 100 18 525 27 786 45 1311   neak. 1M/L3 

skupaj 236 7572 207 6426 443 13998 31.60 dni 
  

2018 222 6863 183 6151 405 13014 32.13 dni 
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Tabela 9: Dnevni hospital (F20 – F29) 

 
 
 
 
 

 
 
Komentar: 
V letu 2019 se je v bolnišnici zdravilo ponovno večje število oseb zaradi shizofrenije, 
shizotipske in blodnjave motnje. Iz bolnišnice je bilo odpuščenih 443 oseb, 207 žensk, in 
236 moških. Povprečna ležalna doba je bila 31.6 dneva. Zaradi shizofrenije je bilo v 
bolnišnici na zdravljenju 246 oseb, 107 žensk in 139 moških s povprečno ležalno dobo 
31.8 dneva. Zaradi shizotipske motnje se je v bolnišnici zdravilo 6 oseb, 4 moških in 2 
ženski, povprečno pa so bili na zdravljenju 14.7 dneva. Zaradi simptomatike trajne 
blodnjave motnje je bilo v bolnišnici obravnavanih ter odpuščenih 14 oseb, od tega 4 
moški in 10 žensk, povprečno so bili na zdravljenju 34.6 dneva. Zaradi akutne blodnjave 
motnje se je zdravilo v bolnišnici 76 oseb, od tega 41 moških in 35 žensk, povprečno 
zdravljenje pa je trajalo 24.3 dneva. Diagnoza shizoafektivna motnja je bila postavljena 
pri 80 osebah, 31 moških in 49 ženskah, povprečna ležalna doba pa je bila 40.4 dneva.  

 
 

V dnevnobolnišničnem programu se je zaradi shizofrenije zdravilo 8 oseb in sicer 
povprečno 38.9 dneva. Zaradi akutne blodnjave motnje pa 4 osebe. V dnevnem 
programu so bili 41.7 dni. Zaradi shizoafektivne motnje je bilo v dnevnem programu 
zdravljenih 6 oseb, povprečno 22 dni.  
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Slika 6: Število oseb po spolu, ki so bile odpuščene v zadnjih letih zaradi shizofrenije, shizotipske in 
blodnjave motnje 

 
 

 M Ž SKUPAJ 

leto število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 11 378 8 296 19 674 35.44 dni 

2018 6 231 5 136 11 367 33.36 dni 
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IV. Razpoloženjske motnje (F30 – F39) 
Tabela 10: Hospitalna obravnava (F30 – F39) 

  M Ž SKUPAJ 
 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
 

0 - 10               
 

11 - 20 1 7 1 16 2 23   
 

21 - 30 3 109 16 519 19 628   
 

31 - 40 16 625 14 320 30 945   
 

41 - 50 15 795 40 1271 55 2066   
 

51 - 60 27 1094 65 2418 92 3512   
 

61 - 70 25 947 46 2044 71 2991   neak. 4M/L3 

71 - 100 16 521 42 1686 58 2207   neak. 1M/L3 

skupaj 103 4098 224 8274 327 12372 37.83 dni 
 

2018 135 4542 240 8591 375 13133 35.02 dni 

 

 

 
Tabela 11: Dnevni hospital (F30 – F39) 

 M Ž SKUPAJ 

leto število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 11 316 38 1732 48 2048 41.80 dni 

2018 24 1110 32 1202 56 2312 41.29 dni 

 
 
 

Komentar: 
V letu 2019 smo obravnavali ponovno nekoliko nižje število pacientov z razpoloženjsko 
motnjo. Zdravljenje je zaključilo 327 oseb, 103 moški in 224 žensk. Povprečna ležalna 
doba je bila 37.8 dneva ter podobna kot pred dvema letoma. Zaradi manične motnje so 
bile na zdravljenju 4 osebe, zaradi bipolarne motnje pa 62 oseb, 17 moških ter 45 žensk, 
s povprečno ležalno dobo 42.3 dneva. Zaradi prve epizode depresivne motnje je bilo 
odpuščenih 69 oseb (26 moških in 43 ženk). Povprečna ležalna doba pa je trajala 34.5 
dneva. V letu 2019 je bilo število zdravljenj zaradi ponavljajoče se depresivne motnje 
najvišje v tem sklopu in sicer je bilo odpuščenih 192 oseb, od tega 57 moških in 135 
žensk, povprečna ležalna doba pa je bila 37.7 dneva.  
V dnevno bolnišničnem programu se je zaradi razpoloženjske motnje zdravilo 48 oseb 
(11 moških ter 38 žensk), s povprečno ležalno dobo 41.8 dneva, najvišji delež pa je 
pripadalo skupini diagnoz ponavljajočih se depresivnih motenj in sicer 35 oseb.  
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V. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje (F40 – F49) 
Tabela 12: Hospitalna obravnava (F40 – F48) 

  M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

0 - 10               

11 - 20 7 118 3 20 10 138   

21 - 30 14 275 5 62 19 337   

31 - 40 9 169 11 291 20 460   

41 - 50 6 67 18 216 24 283   

51 - 60 10 283 10 292 20 575   

61 - 70 7 73 9 240 16 313   

71 - 100 10 183 12 330 22 513   

skupaj 63 1168 68 1451 131 2619 19.99 dni 

2018 32 799 54 1390 86 2189 25.45 dni 

 

 

 
Tabela 13: Dnevni hospital (F40 – F49) 

 M Ž SKUPAJ 

Leto število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 7 280 6 150 13 430 33.08 dni 

2018 10 435 10 298 20 733 36.65 dni 

 
 
 

Komentar: 
V letu 2019 se je skupno zdravilo zaradi nevrotskih stresnih in somatoformnih motenj 
višje število pacientov v bolnišničnem programu in sicer 131 oseb (63 moških ter 68 
žensk). Povprečna ležalna doba zdravljenja je bila bistveno krajša in sicer 20 dni. Med 
zdravljenci so prevladovale osebe, ki so bile sprejeta zaradi kriznih intervencij. Zaradi 
akutne stresne reakcije, posttravmatske stresne motnje ter prilagoditvene motnje je bilo 
sprejetih 68 oseb in sicer 37 moških ter 31 žensk, povprečna ležalna doba zdravljenja pa 
je bila 15 dni. 48 pacientov je bilo na zdravljenju zaradi drugih anksioznih motenj, 18 
moških ter 30 žensk s povprečno ležalno dobo 22.2 dneva. Zaradi obsesivno - 
kompulzivne motnje, se je zdravilo 8 oseb in sicer 7 moških ter 1 ženska. Vsi s povprečno 
ležalno dobo 39.4 dneva.  
 
 
V dnevno bolnišničnem programu je bilo zaradi nevrotske simptomatike obravnavanih 
13 oseb, 7 moških in 6 žensk, s povprečno ležalno dobo 33 dni. 
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VI. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi (F60 – F69) 
Tabela 14: Hospitalna obravnava (F60 – F69)  

  M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

0 - 10               

11 - 20     3 42 3 42   

21 - 30 2 39 1 24 3 63   

31 - 40 2 59 4 87 6 146   

41 - 50 8 201     8 201   

51 - 60               

61 - 70 2 78 2 74 4 152   

71 - 100 2 46     2 46   

skupaj 16 423 10 227 26 650 25.00 dni 

2018 29 448 4 33 33 481 14.58 dni 

 

 

 
Komentar: 
V letu 2019 je bilo pod prvo diagnozo v bolnišnici obravnavanih zaradi motenj osebnosti 
in vedenja v odrasli dobi 26 oseb, povprečna ležalna doba je bila 25 dni. V omenjeni 
skupini so bili vključeni pacienti, ki so bili odpuščeni s prvo diagnozo motnjo osebnosti in 
vedenja v odrasli dobi, poudariti pa je potrebno, da je bistveno višji delež oseb imelo 
motnjo osebnosti oz. vedenja, vendar je bila slednja zapisana kot druga odpustna 
diagnoza (glej poročilo v nadaljevanju). 

 
 
 
VII. Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) (F70 – F79) 
Tabela 15: Hospitalna obravnava (F70 – F79) 

  M Ž SKUPAJ 
 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
 

0 - 10               
 

11 - 20     2 42 2 42   
 

21 - 30 4 74     4 74   
 

31 - 40 4 130 11 110 15 240   neak. 1Ž/S2 

41 - 50     6 25 6 25   
 

51 - 60 5 106     5 106   
 

61 - 70     1 1 1 1   
 

71 - 100               
 

skupaj 13 310 20 178 33 488 14.79 dni 
 

2018 20 470 17 213 37 683 18.46 dni 

 

 

 
Komentar: 
V bolnišnično zdravljenje je bilo v preteklem letu sprejetih in odpuščeno s prvo diagnozo 
33 oseb, od tega 13 moških ter 20 žensk, povprečna ležalna doba je bila 14.8 dneva.  
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VIII. Spremljajoča (druga diagnoza) pri pacientih, sprejetih v bolnišnični program 
zdravljenja v PB Idrija 

 
V odpustni medicinski dokumentaciji zdravnik poleg glavne odpustne diagnoze, ki jo 
opredeli ob pacientovem odpustu, podaja tudi spremljajočo, oz. drugo diagnozo in sicer 
na področju opisa drugih duševnih motenj in telesnih obolenj. Izpostavili bomo nekatere 
najpogostejše druge diagnoze na področju duševnih motenj ter najpogostejše somatske 
bolezni. 
Med organskimi, vključno simptomatskimi duševnimi motnjami se kot druga diagnoza 
najpogosteje opredeljuje demenca in sicer Alzheimerjeva bolezen s kasnim začetkom 
(9), druge vrste Alzheimerjeve bolezni (12), Parkinsonova bolezen ter Demenca pri 
Parkinsonovi bolezni (8), v 34 primerih je bila postavljena dg. Neopredeljena demenca. 
Kot druga diagnoza se je v 15 primerih pojavil delirij, ki ni odvisen od alkohola. V 23 
primerih smo spremljali Blago kognitivno motnjo, pogosto pa je bila izpostavljena tudi 
Organska blodnjava motnja (6), Organska razpoloženjska motnja (4), Organska 
depresivna motnja (8), Organska mešana, afektivna motnja (9), Organska halucinoza (3). 
V 10 primerih je bila opisana Neopredeljena organska motnja osebnosti in vedenja. 
 
Med najpogostejšimi duševnimi motnjami, ki so bile kot druga diagnoza opredeljene v 
odpustnici, nastopa problematika s področja duševnih in vedenjskih motenj zaradi 
uživanja alkohola, kar dodatno poudarja veliko problematiko škodljivega uživanja 
alkohola v populaciji bolnikov z duševno motnjo. V 43 primerih je bila opisana diagnoza 
škodljivega uživanja alkohola, v 90 primerih sindrom odvisnosti od alkohola, v 121 
primerih odtegnitvena simptomatika zaradi uživanja alkohola ter v 11 primerih alkoholni 
delirij. Duševne motnje zaradi uživanja alkohola so bile izpostavljene dodatno pri 10 
pacientih. 
 
V zadnjih letih se soočamo z velikim številom sprejemov pacientov, ki imajo anamnezo, 
oz. smo dokazali ob testih na sprejemu uživanje psihoaktivnih substanc, oz. nedovoljenih 
drog. 21 pacientov je kot drugo diagnozo imelo uživanje opiatov, pri 51 osebah smo 
odkrivali zlorabo kanabisa, visok delež pacientov (111) pacientov in pacient je škodljivo 
uporabljajo sedative oz. hipnotike oz. je razkrivala odvisnost od omenjenih substanc. 16 
oseb je bilo sprejetih zaradi vedenjskih in psihičnih motenj zaradi uživanja kokaina. 
Najpogosteje pa se soočamo s politoksikomanijo in sicer pacienti so kar pogosto imeli 
kot drugo diagnozo vedenjske motnje zaradi uživanja večjega števila psihoaktivnih 
substanc (99). 

 
Kot komorbidna duševna motnja se pogosto izpostavlja depresija in sicer v 28 primerih 
je bila kot druga diagnoza izpostavljena primarna depresivna epizoda, v 48 primerih pa 
ponavljajoča se depresivna motnja. V bolnišnico se pogosto zatekajo pacienti zaradi 
prilagoditvene motnje (41 primerov), spremljajoča druga diagnoza je v 60 primerih bila 
izpostavljena mešana anksiozna in depresivna motnja.  

 
Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi predstavlja skupino duševnih motenj, ki je 
pogosto opisana kot druga duševna motnja, kar tudi pomembno opredeljuje 
terapevtske postopke v bolnišnici pri sprejemu in zdravljenju omenjenih pacientov. 
Najvišji delež predstavljajo čustveno neuravnovešene osebnostne motnje in sicer je bila 
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diagnoza izpisana tudi pri 132 pacientih, shizoidna osebnostna motnja pri 1 osebi, 
paranoidna osebnostna motnja pri 4 osebah, disocialna osebnostna motnja pri šestih, 
histrionična osebnostna motnja pri šestih osebah, odvisnostna osebnostna motnja pri 
šestih osebah, neopredeljena pa je bila pri 70 pacientih v 24 primerih je bila uporabljena 
diagnoza Mešane in druge osebnostne motnje. 
Delež oseb z duševno manjrazvitostjo se zrcali ob sprejemu pacientov in odpustni 
diagnozi, ki je na drugem mestu, v letu 2019 smo imeli omenjeno diagnozo opisano pri 
52 pacientih. 
Med drugimi, nevrološkimi boleznimi se pogosto pojavlja kot druga diagnoza epilepsija 
in sicer pri 25 osebah, med internističnimi obolenji pa je v ospredju predvsem alkoholna 
bolezen jeter, pri 104 osebah ter esencialna arterijska hipertenzija (20). 
 
 

 
 

3.1 POVZETEK 
 

Tabela 16: Hospitalna obravnava 

  M Ž SKUPAJ 
     

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
     

0 - 10               
     

11 - 20 13 258 19 319 32 577   
     

21 - 30 85 2.118 52 1.571 137 3.689   neak. 2M/S3, 2M/L3 

31 - 40 166 4.888 93 2.142 259 7.030   neak. 1Ž/S2, 1M/L3 

41 - 50 174 5.860 158 3.058 332 9.614   neak. 2M/L3 

51 - 60 154 5.682 139 4.519 293 10.201   neak. 1Ž/s2. 1Ž/L2. 
7M/L3 

61 - 70 126 3.732 120 4.465 246 8.197   neak. 1Ž/L2, 9M/L3 
(1M/L3 umrl) 

71 - 100 114 2.767 185 6.061 299 8.828   neak. 16Ž/L2, 2M/L2,  
20M/L3 (umrla 
1M/L2, 1M/L3) 

skupaj 832 25.305 766 22.135 1.598 48.136 30.12 dni 
     

2018 825 25.174 735 24.013 1.560 49.187 31.53 dni 
     

2017 891 29.151 702 23.186 1.593 52.337 32.8 dni 
     

2016 906 27.902 706 24.022 1.612 51.924 32.2 dni 
     

2015 866 27.652 706 23.497 1.572 51.149 32.5 dni 
     

 

 

 

Tabela 17: Dnevni hospital 

 M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 52 1.345 54 2.217 106 3.562 33.60 dni 

2018 55 2.027 52 1.751 107 3.778 35.31 dni 

2017 57 1.623 52 1.617 109 3.240 29.7 dni 

2016 59 1.384 58 2.033 117 3.417 29.2 dni 
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Komentar: 
V letu 2019 je v bolnišničnem programu bilo odpuščenih 1.598 oseb. V celoti je bil 
opravljen program za ZZZS, odpuščenih je bilo 1.516 oseb. V tej skupini so tudi pacienti, 
ki so bili samoplačniki, oz. skupina tujcev, azilantov iz azilnih centrov, ali pacienti 
napoteni na zdravljenje iz drugih bolnišnic. Bolnišnično pomoč je iskalo v preteklem letu 
višje število moških (832), žena je bilo 766. Povprečna ležalna doba je bila v letu 2019 
pomembno nižja in sicer 30.1 dneva. Razmerje med moškimi in ženskimi sprejemi ostaja 
sicer asimetrično večje v prid moških sprejemov, vendarle pa opažamo pomemben dvig 
števila sprejemov žensk.  

 
V programu dnevnega bolnišničnega zdravljenja je bilo v letu 2019 odpuščenih 106 oseb, 
52 moških in 54 žensk. Povprečna ležalna doba je bila 33.6 dneva. Večinoma so bili 
pacienti obravnavani v terapevtskem programu psihoterapevtskega oddelka ter oddelka 
za zdravljenje odvisnosti od alkohola.  
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Slika 7: Število moških in ženskih sprejemov v bolnišnično zdravljenje 
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4 NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST BOLNIŠNICE 
 

 

 

4.1 ODDELKI 
 
 
 
4.1.1 Ženski psihiatrični oddelek S2 
 
 
a. Organizacija dela: Ženski psihiatrični S2 oddelek je samostojna organizacijska enota 

bolnišnice, ki jo sestavljata dve prostorsko in funkcionalno povezani, usklajeni enoti, 
intenzivna in odprta. Vsaka enota razpolaga z 21 posteljami. V primeru prostorske stiske 
imamo možnost namestiti dodatne zasilne postelje, česar smo se v letu 2019 bolj 
pogosto posluževali v prvi polovici leta, saj je bilo v tem obdobju število sprejemov 
pacientk konstantno povečano. Ob izboljšanju psihičnega stanja smo pacientke v okviru 
bolnišničnih možnosti premeščali na druge oddelke, pacientke z ustrezno stopnjo 
remisije pa smo odpuščali. Med vsemi zaposlenimi je potekalo stalno usklajevanje in 
pretok informacij glede organizacije in strokovnosti dela na obeh enotah. Postopki glede 
sprejema, diagnostike, zdravljenja, odpusta in ostalih terapevtskih aktivnosti so 
dogovorjeni, zapisani v obliki protokolov in smo jih upoštevali vsi člani tima. Oddelčno 
osebje je bilo stalno prisotno na intenzivnem oddelku, na odprtem oddelku pa le v času 
terapevtskih aktivnosti in ob rednih nadzorih ter ob individualno dogovorjenih 
aktivnostih pri posameznih pacientkah. Kljub podaljšanemu urniku delovne terapije v 
popoldanskem času nadalje ostaja odprto vprašanje glede povečane ali stalne prisotnosti 
osebja na odprtih oddelkih in dodatnih terapevtskih aktivnosti zlasti v popoldanskem 
času; ureditev le tega bi zahtevalo premislek in sistemske spremembe na ravni celotne 
bolnišnice.  

 
 
b. Število sprejetih, premeščenih in odpuščenih pacientov: Tekom leta 2019 (tabela 18) je 

bilo na oddelek sprejetih 537 bolnic. 6 bolnic je bilo premeščenih še z drugih oddelkov 
bolnišnice. Povprečno smo sprejeli 44.75 bolnic mesečno. Z oddelka je bilo odpuščenih 
456 bolnic. Evidentiranih je bilo 76 premestitev na druge oddelke znotraj bolnišnice 
(psihoterapevtski oddelek, gerontopsihiatrični oddelek in oddelek za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola) in 5 premestitev v druge bolnišnice. 1 bolnica je bila vključena v 
dnevno obliko zdravljenja. Sprejemi bolnic so potekali tako na intenzivno (432) kot na 
odprto enoto (105), prav tako smo jih z obeh enot odpuščali. Tekom hospitalizacije se je 
glede na spremembe psihičnega stanja pri bolnicah izvajalo premestitve med obema 
enotama znotraj oddelka. Tudi v letu 2019 smo beležili več sprejemov bolnic s 
kronificirano duševno motnjo in pridruženo socialno problematiko, ki so bile zaradi 
zahtevnosti terapevtske obravnave in zasedenosti varovanih oddelkov v socialno-
varstvenih zavodih daljše obdobje hospitalizirane na intenzivni enoti. Tovrstna 
problematika se nakazuje tudi v prihodnje.  
Kot že več let predhodno se je tudi v letu 2019 nadaljeval trend povečevanja števila 
sprejemov na ženski psihiatrični oddelek; tekom celega leta je bilo sprejetih 7 % več 
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pacientk kot leto prej. Hkrati je bilo izvedenih manj premestitev na druge oddelke znotraj 
bolnišnice, posledično smo na oddelku opravili več odpustov pacientk. 
 
 
 

Tabela 18: Število sprejemov, odpustov in premestitev na S2 oddelku v letu 2019 
 Sprejem na I. O. Premestitev iz 

drugih odd. 
PBI 

Premestitev v 
druge 

bolnišnice 

Premestitev na 
druge odd PBI 

Odpust Dnevna  
hospitalizacija 

na O. O.  

ja
n

 48 39 0 0 3 29 0 

9 

fe
b

 43 37 1            0 7 41 0 

6 

m
a 

57 45 0 1 11 46 0 

12 

ap
r 41 31 1 0 5 43 0 

10 

m
aj

 49 42 1 1 7 30 0 

7 

ju
n

 

41 32 0 0 5 35 1 

9 

ju
l 

39 31 2 0 10 38 0 

8 

av
g 

42 38 0 1 7 36 0 

4 

se
p

 43 33 0 0 4 38 0 

10 

o
kt

 54 44 0 0 7 35 0 

10 

n
o

v 39 29 1 1 6 40 0 

10 

d
ec

 41 31 0 1 4 45 0 

10 

sk
u

p
aj

 537 432 6 5 76 456 1 

105 

 
 
 

V letu 2019 so bili posebni varovalni ukrepi izvedeni pri 34 bolnicah, skupno število 
oviranj pa je bilo 43. Število bolnic, pri katerih so bili izvedeni posebni varovalni ukrepi, se 
je glede na leto poprej nekoliko povečalo, vendar ob večjem celokupnem številu 
sprejemov. Število vseh oviranj pa se je glede na leto prej zmanjšalo. kar nadalje kaže na 
veliko intenzivnost dela vseh zaposlenih in učinkovitosti v izvajanju deeskalacijskih 
tehnik. Posebni varovalni ukrepi, kot najbolj restriktivna oblika zagotavljanja varnosti in 
omogočanja zdravljenja, so se izvajali skladno in dosledno s smernicami RSK in določili 
Zakona o duševnem zdravju. 

 
 
c. Kadrovska zasedba: V januarju in februarju v letu 2019 so na ženskem psihiatričnem 

oddelku delali štirje zdravniki specialisti psihiatrije. Marca in aprila 2019 so bili na 
oddelku razporejeni trije zdravniki specialisti psihiatrije in en zdravnik specializant 
psihiatrije. Od maja dalje pa so bili na oddelek ponovno razporejeni 4 specialisti 
psihiatrije, ena zdravnica specialistka psihiatrije je opravljala tudi dela in naloge ZOBO. 
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Nadaljevali smo z že predhodno uveljavljenim dogovorom, da je zdravljenje in 
diagnostično obravnavo pacientk z intenzivne enote nadaljeval isti zdravnik tudi po 
premestitvi na odprto enoto, kar se je pokazalo kot primer dobre prakse.  
Na bolniški oddelek so bile v letu 2019 od januarja do marca in od oktobra do novembra 
razporejene 3 diplomirane medicinske sestre, druge mesece pa 4. Ena je opravljala dela 
in naloge glavne medicinske sestre oddelka, druge so prevzemale delo timske medicinske 
sestre. Ena diplomirana medicinska sestra je do marca opravljala dela in naloge vodje 
oskrbovalcev. Ena je od oktobra dalje prevzemala delo v psihiatričnem dispanzerju. Vse 
diplomirane medicinske sestre so se vključevale v opravljanje 24 - urnega dežurstva, 
zagotavljanja druge diplomirane medicinske sestre v popoldanskem času v bolnišnici in v 
zagotavljanje 24 - urne kontinuitete dela zdravstvene nege na oddelku v sorazmernem 
deležu (upoštevanje vlog na oddelku). 
Tudi v letošnjem letu smo načrtovali vsebinske spremembe glede vključevanja 
diplomirane medicinske sestre v delo na oddelku, kar pa ni bilo mogoče izvesti, saj še 
vedno ni bila izpeljana formalna sprememba njihovih dežurstev. 
Število zaposlenih zdravstvenih tehnikov (ZT) brez omejitev je bilo na bolniškem oddelku 
večina mesecev v letu 2019 9, v mesecu januarju 11 in v mesecu avgustu 10. Poleg tega 
sta bila 4 mesece v letu 2019 na oddelku razporejena 2 ZT z zdravstvenimi omejitvami, 8 
mesecev pa 1 ZT z omejitvami. Delo so opravljali v dvoizmenskem turnusu. Skozi vse leto 
so bili na oddelku 3 ZT, ki zaradi starostnih omejitev niso opravljali dela v nočnem 
turnusu.  
V delo na oddelku sta bili stalno vključeni dve delovni terapevtki, v oddelčnem timu je 
sodeloval tudi klinični psiholog. Prav tako se je v timsko delo na oddelku vključevala 
socialna delavka, ki pa je bila občasno sočasno razporejena tudi na druge oddelke in 
vključena v druge aktivnosti, zaradi česar na oddelku ni bila stalno prisotna. 

 
 
d. Oblike terapevtskih dejavnosti: Na oddelku so potekale strukturirane terapevtske 

dejavnosti v dopoldanskem in popoldanskem času, ki so se izvajale tako na intenzivni kot 
tudi na odprti enoti. Zdravniške vizite so potekale štirikrat tedensko, enkrat tedensko pa 
so se vršili sestanki terapevtskih skupnosti, ki sta jih vodili delovni terapevtki. 
Terapevtsko delo na intenzivnem oddelku je bilo večinoma individualno naravnano, pri 
čemer smo vršili diagnostiko in terapijo duševnih motenj, pogosto smo obravnavali tudi 
sočasne somatske zaplete in bolezni. Obravnavali smo bolnice s kompleksnimi 
komorbidnimi duševnimi motnjami, z zelo raznoliko starostno strukturo. Pogosto je 
celostno rehabilitacijo oteževala še pridružena socialna problematika. Kasneje ob 
izboljševanju simptomatike so se bolnice vključevale v skupinske terapevtske dejavnosti, 
ki so bile organizirane v sklopu oddelka. Za individualno in skupinsko obravnavo smo 
skrbeli vsi člani tima, pri čemer smo uporabljali znanja s svojih področij delovanja. 
Zdravniki smo vodili diagnostično in terapevtsko obravnavo bolnic, izvajali smo delo s 
svojci. Pod vodstvom zdravnika specialista psihiatrije je na odprti enoti enkrat tedensko 
kontinuirano potekala psihodramska skupina.  
Psiholog je sodeloval v diagnostiki duševnih motenj, hkrati pa je izvajal individualno 
psihoterapevtsko obravnavo izbranih bolnic.  
Delovni terapevtki sta na oddelku sodelovali pri individualnih in skupinskih aktivnostih. 
Vodili sta kognitivno, kreativno, komunikacijsko skupino, poleg tega pa sta redno izvajali 
tudi druge aktivacijske aktivnosti (aktivnosti za funkcionalno gibljivost telesa, glasbene 
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aktivnosti, družabne aktivnosti, bralne aktivnosti, aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje 
kognitivnih sposobnosti, gospodinjske aktivnosti, kulturne aktivnosti,…). Enkrat tedensko 
je na intenzivnem in odprtem oddelku potekal sestanek terapevtske skupnosti, ki sta ga 
vodili delovni terapevtki. V dogovoru z zdravnikom sta delovni terapevtki opravili 2 
ocenjevanji motoričnih in procesnih spretnosti (AMPS). Vse leto je bil organiziran 
popoldanski program delovno terapevtskih aktivnosti, kar je predstavljalo dodatno 
možnost za vključevanje pacientk z odprtega oddelka, pacientk z intenzivnega oddelka s 
prostim izhodom in pacientk, ki so bile vključeni v dnevno obliko zdravljenja v bolnišnici.  

 
 
e. Delo oddelčnega tima: Vsi zaposleni na oddelku smo bili naravnani k timskemu delu. 

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

 
 
f. Drugi dosežki in problemi na oddelku: V letu 2019 smo ponovno beležili dodaten porast 

števila sprejemov na ženski psihiatrični S2 oddelek glede na leto poprej. Hkrati je bilo 
zabeleženih manj premestitev na druge oddelke znotraj bolnišnice, posledično smo 
opravili tudi več odpustov bolnic. Obdobno smo se v krajših obdobjih srečevali s sprejemi 
velikega števila pacientk, ki so izkazovale akutna psihiatrična obolenja, v sklopu le-teh 
tudi avtoagresivno in heteroagresivno vedenje. Ob omejenih možnostih za premestitve 
ženskih pacientk na druge bolnišnične oddelke smo se takrat posluževali zasilnih postelj. 
Zlasti ob takih situacijah, pa tudi sicer, je na oddelku prihajalo v ospredje pomanjkanje 
zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, saj je pri takih bolnicah potrebno zagotavljati 
intenzivno zdravljenje, stalni nadzor, varnost za pacientke in zaposlene. Zaradi vsega 
naštetega se kaže potreba po večjem številu zaposlenih v zdravstveni negi, tudi na 
ženskem oddelku bi bilo smiselno v turnus razporediti enega moškega zdravstvenega 
tehnika. Srečevali smo se z daljšimi odsotnostmi ZT zaradi bolniških staležev, aktualno pa 
je bilo tudi odhajanje ZT zaradi odpovedi. Povečuje se število zdravstvenih tehnikov, ki 
zaradi starostnih omejitev niso razporejeni v nočni turnus, posledično pa so preostali ZT v 
večji meri razporejeni v nočno delo, kar vodi v preobremenjenost in izgorelost 
negovalnega osebja.  
Pokritost oddelka z zdravniki je bila v letu 2019 ob povečanem številu sprejemov in 
odpustov pacientk pomanjkljiva. Do preobremenjenosti zdravnikov je prihajalo še zlasti v 
obdobjih nadomeščanja odsotnosti drugih zdravnikov ob koriščenju letnih dopustov, 
izobraževanjih, bolniških staležih in zaradi intenzivnega dela v dežurstvih ter 
podaljševanja dela na oddelku tudi neposredno po zaključenem dežurstvu. Tedaj sta 
oddelčne obveznosti pokrivala zgolj dva zdravnika specialista ali obdobno celo le en 
zdravnik specialist psihiatrije, kar pa je glede na pričakovane normative nezadostno. 
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Takšen obseg in zahtevnost dela vodi v izgorelost zdravnikov. Glede na obseg in 
težavnost dela ter glede na standarde in normative bi moralo biti na oddelku 
razporejenih 5 zdravnikov specialistov psihiatrije.  
Srečujemo se s sprejemi bolnic s težkimi kompleksnimi komorbidnimi duševnimi 
motnjami, s pridruženimi somatskimi obolenji. Pogosto so na oddelek sprejete tudi 
bolnice z duševnimi in vedenjskimi motnjami zaradi uživanja različnih psihoaktivnih 
substanc in sindromom demence, bodisi zaradi trenutne klinične slike, ki zahteva 
sprejem na intenzivni oddelek bodisi zaradi pomanjkanja prostora na drugih oddelkih. 
Pogosto opisane težave dodatno zapleta še pridružena socialna problematika in 
pomanjkanje prostora v socialno - varstvenih ustanovah, zlasti na varovanih oddelkih, kar 
dodatno podaljšuje hospitalizacije. Za zagotavljanje ustrezne kvalitete in intenzivnosti 
dela na oddelku bi bilo nujno nadomeščati odsotnosti zdravnikov zaradi letnih dopustov, 
izobraževanj ali bolniških staležev. Zaradi celostnega pristopa pri obravnavi bolnikov bi 
bila nujna tudi stalna prisotnost specialista internista v bolnišnici, ki bi v celoti prevzel 
diagnostično in terapevtsko obravnavo somatske patologije. Potreba po ureditvi 
pomanjkanja zdravniškega kadra se kaže na ravni celotne bolnišnice in bi zahtevala 
sistemsko ureditev. 
Ženski psihiatrični S2 oddelek je bil v obdobju od marca do julija 2019 vključen v 
Nacionalni projekt Zmanjšanje agresivnega vedenja in uporabe posebnih varovalnih 
ukrepov na intenzivnih enotah psihiatričnih bolnišnic v Sloveniji, v okviru katerega smo 
sodelovali pri izvajanju raziskave Učinkovitost uporabe verbalnih in neverbalnih metod 
deeskalacije na zmanjšanje agresivnega vedenja in uporabe posebnih varovalnih 
ukrepov. Poleg tega je oddelek tudi v letu 2019 sodeloval pri akreditacijski presoji v 
sklopu mednarodnega akreditacijskega standarda AACI. 

 
 
(Poročilo je posredovala vodja ženskega psihiatričnega oddelka S2, mag. Anita Trpin Katarić, 
dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.2 Moški psihiatrični oddelek S3 
 
 
a. Organizacija dela: Sprejemni moški oddelek je sestavljen iz dveh prostorsko in 

funkcionalno povezanih podenot. Na intenzivni enoti imamo 22 postelj ter možnost 
namestitve več zasilnih postelj. Na odprti enoti je 20 postelj. 
V zadnjem letu smo organizacijo dela prilagajali dnevno – glede na razpoložljiv kader 
(bolniške odsotnosti, dopusti). Oddelčni terapevtski tim je za obe podenoti skupen. 
Osebje je na intenzivni enoti stalno prisotno, na odprti enoti je prisotno v času 
terapevtskih aktivnosti ter ob rednih nadzorih. Med člani tima poteka stalen pretok 
informacij. Pri obravnavi pacientov upoštevamo strokovne smernice in se držimo 
dogovorjenih protokolov glede sprejema, diagnostične obravnave, zdravljenja ter ostalih 
terapevtskih aktivnosti. 
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b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2019 (tabela 19) smo na 
oddelek sprejeli 497 bolnikov, 14 jih je bilo premeščenih iz drugih oddelkov naše 
bolnišnice. Sprejemali smo na obe podenoti oddelka. Povprečno je bilo sprejetih 41 
bolnikov mesečno. Z oddelka je bilo odpuščenih 408 bolnikov, 104 smo premestili na 
druge oddelke (splošni psihiatrični oddelek, oddelek za zdravljenje odvisnosti, 
psihoterapevtski oddelek), 14 v druge bolnišnice. Razmerje med pacienti, ki so bili pri nas 
obravnavani prvič, in tistimi, ki so bili že predhodno obravnavani ostaja konstanta (33 %). 

 
 
 
Tabela 19: Število sprejemov, odpustov in premestitev na S3 oddelku v letu 2019 

 Sprejem Premestitev 

v druge 

bolnišnice 

Premestitev 

iz drugih 

oddelkov PBI 

Premestitev 

na druge 

oddelke PBI 

Odpust Dnevna 

hospitalizacija 

Januar 41 2 1 11 32 0 

Februar 36 1 0 6 28 0 

Marec 46 1 2 9 35 0 

April 31 1 2 2 41 0 

Maj 41 0 1 4 36 0 

Junij 45 1 2 8 25 0 

Julij 46 3 3 15 39 0 

Avgust 57 2 1 7 50 0 

September 42 1 1 12 30 0 

Oktober 43 2 0 16 34 0 

November 29 0 0 3 26 0 

December 40 0 1 11 32 0 

SKUPAJ 497 14 14 104 408 0 

 
 
 

 

Slika 8: Število sprejemov, odpustov in premestitev  v letih 2015 - 19 (primerjalno) 
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c. Število posebnih varovalnih ukrepov:  
V letu 2019 smo posebne varovalne ukrepe izvedli pri 52 (lani 50) bolnikih, skupno število 
oviranj je bilo 136 (lani 74). Pri 8 bolnikih (lani 2) smo uporabili posebni varovalni ukrep 
oviranja v fotelj. Posebne varovalne ukrepe smo izvajali v skladu s smernicami RSK in 
določbami Zakona o duševnem zdravju. 

 
 
d. Kadrovska zasedba: Na oddelku smo stalno zaposlene 4 zdravnice, specialistke 

psihiatrije. Ponovno smo se soočale z dolgotrajno bolniško, katero je zaradi zagotavljanja 
pravice do letnega dopusta delno pokrila peta specialistka psihiatrije (avgust 2019). 
Glede na število pacientov smo zdravnice tekom celega leta (tudi v primeru, če ne bi bilo 
odsotnosti) prisiljene delati dodatno, preko sprejetih normativov s strani RSK-ja in 
Združenja psihiatrov pri SZD (objavljeni 18.04.2017). Od oktobra dalje je bila kadrovska 
zasedba boljša – večinoma smo bile hkrati na oddelku prisotne tri specialistke. Vse 4 
specialistke smo ob delu na oddelku vključene tudi v ambulantno delo, dve v dežurno 
službo. 

 
V letu 2019 so bili na oddelek razporejeni 2 DMS ter DZ, le-ta je bil pogosto razporejen na 
delovno mesto zdravstvenega tehnika (pokrivanje izpadlih izmen). Od septembra do 
novembra je dodatni diplomirani zdravstvenik pokrival izpadle izmene zdravstvenih 
tehnikov. Vsi štirje DMS so bil vključeni v dežurno službo bolnišnice. Ena DMS je 
opravljala naloge oddelčne medicinske sestre (strokovni vodja VII), vključena je bila tudi v 
ambulantno dejavnost.  

Med letom je bilo na oddelek razporejenih 13 - 14 ZT. Izpadle delovne izmene zaradi 
bolniških odsotnosti smo nadomeščali v okviru oddelka z dodatnimi delovnimi izmenami 
zaposlenih. ZT so razporejeni v triizmenski turnus, po trije v dopoldansko in popoldansko 
izmeno ter po dva v nočno izmeno vse dni v tednu. Ponovno bi želela izpostaviti 
nezadostno število zdravstvenih tehnikov in njihove neugodne starostne strukture. 
Omenjena ekipa ZT pokriva obe podenoti – izvajanje stalnega nadzora je v taki zasedbi 
nemogoča.  

V delo na oddelku sta vključena delovna terapevta. Bolniške odsotnosti ter odsotnosti 
zaradi koriščenja letnega dopusta pokrivata sama.  

Del strokovnega tima so tudi: specialistka klinične psihologije, ki je poleg bolnišničnega 
dela (psihodiagnostika in psihoterapevtska obravnava bolnikov) vključena še v 
ambulantno delo, socialna delavka, ki opravlja tudi delo na ženskem sprejemnem 
oddelku in delo vodje socialne službe ter specialistka klinične farmacije (vodja 
bolnišnične lekarne). 

 
 
e. Oblike terapevtskih dejavnosti: Terapevtske dejavnosti na oddelku potekajo pretežno v 

dopoldanskem času in se izvajajo na obeh podenotah enako. Zdravniške vizite potekajo 
štirikrat tedensko (sodelujejo tudi drugi člani tima – DMS, ZT in DT), tedensko poteka 
sestanek terapevtske skupnosti. Terapevtska obravnava je na obeh enotah večinoma 
individualna, prilagojena posamezniku. Na intenzivnem oddelku je v ospredju 
diferencialno diagnostična obravnava bolnikov ter zdravljenje akutnih stanj. V letu 2019 
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smo se še pogosteje srečevali s komorbidnimi stanji v smislu dvojnih diagnoz ter tudi v 
smislu resnih somatskih zapletov. V strukturirane aktivnosti delovne terapije bolnike 
vključujemo glede na trenutno klinično sliko, postopno. Diferencialno diagnostični 
postopki se prav tako izvajajo na odprti enoti. Bolnike aktivneje vključujemo v aktivnosti 
delovne terapije (jutranja telovadba, družabne aktivnosti, pogovorna, kognitivna ter 
kreativna skupina, fitnes). Zdravstveno - vzgojna skupina, kljub dogovoru, še ni ponovno 
zaživela.  
Obravnavamo heterogeno populacijo bolnikov – po diagnozah (od razvojnih do 
kognitivnih motenj) in po starosti (od mladoletnika do starostnika). Poleg omenjenega 
obravnavo vse pogosteje zapleta socialna problematika. Glede na indikacije uporabljamo 
različne terapevtske pristope. Specialistke psihiatrije redno delamo tudi na izobraževanju 
svojcev. Le - to poteka v individualni obliki. 

 
 
f. Delo oddelčnega strokovnega tima: Oddelčni tim deluje kot celota. Z rednimi tedenskimi 

enournimi timskimi sestanki, na katerih obravnavamo problematiko posameznih 
bolnikov, zagotavljamo informiranost celotnega tima o načrtovani obravnavi ter pretok 
informacij med različnimi profili. Občasno na teh sestankih obravnavamo zadeve 
organizacijske narave. Z namenom diagnostične in terapevtske obravnave novo sprejetih 
bolnikov ter reševanja aktualne problematike po opravljenih vizitah izvajamo še 
vsakodnevne krajše sestanke. 
Na oddelku redno izvajamo mentorstvo tako specializantom psihiatrije, pedopsihiatrije in 

družinske medicine, sekundarijem ter študentom oz. dijakom zdravstvene nege. 

V letu 2019 smo bili vključeni v drugi del nacionalnega projekta: »Zmanjšanje agresivnega 
vedenja in uporabe posebnih varovalnih ukrepov v intenzivnih enotah psihiatričnih 
bolnišnic v Sloveniji«. 

 
 
g. Druge zadeve, pomembne za oddelek: Zaključki in opozorila navedena v letnem poročilu 

2018 niso sprožila ustreznega odziva pristojnih in tako ostajajo nespremenjena. 
Iz obrata bolnikov na oddelku je razvidna visoka intenziteta dela celotnega terapevtskega 
tima. Potreba po večjem številu zaposlenih ostaja aktualna (v zadnjem letu na tem 
področju ni bilo sprememb). Ponovno predlagam, da v vseh treh izmenah v prihodnje 
zagotovimo tri zdravstvene tehnike. Na mestu je tudi premislek o četrtem v dopoldanski 
izmeni tekom tedna. Na ta način bi zagotovili večjo varnost na intenzivni enoti 
(upoštevanje normativov v primeru izvajanja stalnega nadzora) ter ustrezno pokritost 
odprte enote. Glede na obdobno nihanje števila sprejemov bi bilo smiselno poiskati 
ustreznejše načine, kako v času povečanih obremenitev zagotoviti okrepljeno ekipo.  
V lanskem letu smo ponovno imeli težave z nadomeščanjem nenačrtovanih in 
načrtovanih odsotnosti psihiatrinj. Za zagotavljanje ustrezne kvalitete in varnosti dela bi 
bilo v prihodnje nujno razmisliti o tem, kako zagotoviti ustrezno pokritost zdravniškega 
dela na oddelku na način, ki bo zagotovil upoštevanje sprejetih normativov ob bolniških 
odsotnostih ter dopustih.  
Minimalna kadrovska zasedba večino dni v letu se izraža na obravnavi bolnikov, za kar 
zaposleni na oddelku ne moremo prevzemati odgovornosti. V preostalem času žal 
omogoča le izvajanje že obstoječih postopkov obravnave, ne pa tudi uresničevanja novih 
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idej (uvajanje novih oblik terapevtskega dela, raziskovalna dejavnost,…). Težave nam 
povzročata tudi dotrajana oprema ter neustrezna razporeditev prostorov.  
Pridružujem se mnenju poslovnega direktorja bolnišnice: »Strokovna in poslovna 
uspešnost bolnišnice lahko temelji samo na zavzetosti in zadovoljstvu vseh zaposlenih, 
zato si moramo v bolnišnici na vseh nivojih prizadevati za soustvarjanje konstruktivnega 
in varnega delovnega okolja ter graditi kulturo dobrih medsebojnih odnosov, 
konstruktivnega reševanja konfliktov, timskega pristopa k delu, sodelovanja in delovanja 
v skladu z vrednotami bolnišnice. Zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe zahteva 
interdisciplinarni pristop, zahteva učinkovito medsebojno sodelovanje in povezovanje 
vseh zaposlenih v bolnišnici.« (Poslovno poročilo 2018) 
 
 

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Vanja Božič, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.3 Psihoterapevtski oddelek S4 
 
 
a. Organizacija dela: Oddelek je odprte narave. Populacija pacientov je heterogena glede 

na spol, starost in glede na psihopatologijo. Oddelek obsega 26 postelj. Na oddelku 
potekata dva vzporedna psihoterapevtska programa, vsaka skupina lahko sprejme do 13 
pacientov. 
Sprejemi na oddelek so načrtovani in sledijo vpisu v čakalno knjigo. V primeru kriznih 
intervencij je pacient sprejet na oddelek mimo čakalne knjige. Sprejemi na oddelek 
potekajo preko sprejemne ambulante. Včasih so pacienti premeščeni tudi z drugih 
oddelkov znotraj bolnišnice. Vodja oddelka je odgovorna oseba za vodenje čakalne 
knjige. V primeru njegove odsotnosti prevzame vodenje čakalne knjige njegov namestnik.  
Oddelčni terapevtski tim odloča o triaži pacientov. Pacient pred sprejemom prejme 
anamnestični vprašalnik, ki ga izpolnjenega pošlje nazaj na oddelek. Pacienti so 
razporejeni v posamezen program glede na naravo in stopnjo izraženosti duševne motnje 
ter glede na sposobnost sodelovanja. Na dinamiko sprejemov vplivajo tudi drugi 
dejavniki kot so zasedenost posameznega programa in razpoložljivost postelj po spolu. 
Psihoterapevtska obravnava na oddelku poteka sprva v hospitalni in nato v dnevni obliki. 
Hospitalni program je organiziran od ponedeljka do petka. Pacienti so v sklopu programa 
vključeni v aktivnosti aktivacijske terapije, v program učenja relaksacijskih tehnik, v 
skupinsko psihoterapevtsko obravnavo ter prilagojeno potrebam posameznika tudi v 
individualno obravnavo s strani različnih strokovnih profilov. Terapevtske vikende 
pacienti običajno preživijo v domačem okolju. 
Program dnevnega zdravljenja sledi hospitalnemu programu in je namenjen čim bolj 
optimalni integraciji posameznika v primarno bivalno in profesionalno okolje. Pacient več 
časa preživi v domačem okolju in se lahko dnevno vrača v bolnišnico, kjer se prilagojeno 
svojim potrebam vključuje v različne terapevtske programe. Program dnevnega 
zdravljenja omogoča pacientu učenje strategij za obvladovanje stresnih situacij v 
domačem in v profesionalnem okolju. 
Na oddelku vzporedno potekata dva psihoterapevtska programa glede na intenzivnost. 
Program prve skupine je manj intenziven in obsega 45 minut skupinske psihoterapije 
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dvakrat tedensko. Program druge skupine je intenzivnejši in obsega 90 minut skupinske 
psihoterapije dvakrat tedensko. Skupinska psihoterapevtska obravnava je pogosto 
podprta tudi z individualno psihoterapevtsko obravnavo, glede na potrebe posameznika. 
Psihoterapevtska obravnava integrira različne psihoterapevtske pristope kot so 
vedenjsko kognitivni, analitski, gestalt, dinamski…  
Program obravnave kriznih intervencij na psihoterapevtskem oddelku vključuje 
intenzivnejšo individualno psihoterapevtsko obravnavo po principih vedenjske in 
kognitivne terapije. Psihoterapevtska obravnava je lahko podprta tudi s farmakološkim 
zdravljenjem.  
Na oddelku vzporedno potekajo aktivnosti delovne terapije, učenje relaksacijskih tehnik, 
trening socialnih veščin, edukativne skupine, suportivne skupine in občasno tudi 
edukativne skupine za svojce. 
Terapevtski tim strokovnjakov različnih profilov se sestane enkrat tedensko na 
razširjenem timskem sestanku kjer se osnuje individualni načrt obravnave posameznika 
na oddelku. Terapevtski tim sledi procesu zdravljenja posameznika in načrtuje odpuste in 
sprejeme na oddelek.  
Krajši timski sestanki potekajo večkrat dnevno po zaključku posameznih terapevtskih 
aktivnosti in so namenjeni izmenjavi informacij o funkcioniranju pacientov pri 
posameznih aktivnostih ter načrtovanju dnevnih aktivnosti in intervencij za posameznega 
pacienta ali za posamezno skupino. 
Program aktivnosti je objavljen na oglasni deski na oddelku. Terapevtske aktivnosti so 
strukturirane po dnevih in urah. Vsak pacient je ob sprejemu na oddelek seznanjen s 
hišnim redom oddelka in s programom aktivnosti.  
Pacient ima po odpustu iz bolnišnice možnost nadaljevati psihoterapevtsko obravnavo v 
treh ambulantnih skupinah. O vključitvi posameznika v ambulantno skupino odloča 
terapevtski tim. Srečanja ambulantnih skupin za odpuščene paciente so organizirana vsaj 
dvakrat mesečno oz. si sledijo na vsaka dva tedna, odvisno od skupine in razpoložljivosti 
terapevtov. 
 
 

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih pacientov: V letu 2019 je bilo na oddelek 
sprejetih 192 pacientov. Neposrednih sprejemov je bilo 176. Z drugih oddelkov je bilo 
premeščenih 16 pacientov in sicer 3 pacientke iz S2 oddelka ter 13 pacientov iz S3 
oddelka.  
Odpuščenih je bilo 183 pacientov. Program dnevnega zdravljenja je zaključilo 80 
pacientov. Na S2 ali S3 so bili premeščeni 4 pacienti. Povprečna ležalna doba na oddelku 
je bila 43 dni. 
 
 

c. Kadrovska zasedba:  
Dve psihiatrinji sta vključeni v redno delo na oddelku, ki obsega skupinsko in 
individualno psihoterapevtsko obravnavo pacientov ter predpisovanje medikamenzozne 
terapije. Ob rednem delu na oddelku sta vsaj dvakrat mesečno oz. enkrat tedensko 
vključeni v delo psihoterapevtskih ambulantnih skupin in opravljata tudi ambulantno 
psihiatrično dejavnost enkrat na dva tedna oz. enkrat tedensko. Dvakrat mesečno 
opravljata dežurno službo v bolnišnici. Vodita razširjene in redne dnevne timske 
sestanke. Sta tudi mentorici specializantom psihiatrije in družinske medicine. 
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Dve klinični psihologinji sta vključeni v skupinsko in v individualno psihoterapevtsko 
obravnavo pacientov na oddelku. Zagotavljata tudi proces diagnostike za paciente na 
oddelku. Vključeni sta v delo ambulantnih psihoterapevtskih skupin. Zagotavljata 
edukacijo treninga relaksacijskih tehnik. Enkrat oz. večkrat tedensko opravljata delo v 
ambulanti kliničnega psihologa. Aktivno sodelujeta na razširjenih in rednih timskih 
sestankih. 
 
Dve diplomirani medicinski sestri sta aktivno vključeni v skupinski terapevtski proces na 
oddelku. Vodita edukativne skupine, izvajata program Pot k dobremu počutju, vodita 
skupino za svojce. Vodita relaksacijo v prvi skupini v dopoldanskem času. Sta del ko-
terapevtskega para v ambulantnih skupinah za odpuščene paciente. Aktivno sodelujeta 
na razširjenih in rednih timskih sestankih.  
 
Na oddelku potekata dva vzporedna programa delovne terapije in le ob prisotnosti dveh 
delovnih terapevtk lahko zagotavljamo izpolnjevanje programa delovne terapije za obe 
skupini. Enkrat tedensko delovna terapevtka vodi sestanek terapevtske skupnosti 
pacientov. Vodi izvajanje relaksacije v drugi skupini v dopoldanskem času. Delavna 
terapevtka je vsaj dvakrat mesečno vključena kot ko-terapevt v vodenje ambulantne 
psihoterapevtske skupine za odpuščene paciente. Enkrat mesečno sodeluje pri vodenju 
skupine za svojce. V preteklosti je bila prisotnost dveh delovnih terapevtov na oddelku 
stalna in dobra praksa, a slednjega zaradi kadrovske podhranjenosti zaenkrat ni moč 
zagotavljati v želenem časovnem okvirju.  
 
Socialna delavka je prisotna na razširjenih timskih sestankih enkrat tedensko, takrat se 
dogovarjamo o načrtovanju razreševanja aktualne socialne problematike posameznika. 
Pereče zadeve socialna delavka razrešuje sproti na skupinah ter z individualno obravnavo 
prilagojeno potrebam posameznika. Ob sredah in petkih poteka na oddelku skupina oz. 
trening socialnih veščin. V letu 2019 se zaradi kadrovske podhranjenosti niso izvajale 
delavnice Skupaj premagamo depresijo. V preteklosti je bila prisotnost socialnega 
delavca na oddelku stalnejša in aktivnejša. Želimo si večjo stalnost kadrovske zasedbe na 
tem področju. 
 
Tri srednje medicinske sestre in medicinski tehnik delajo v turnusu in so v 
dopoldanskem času zadolžene za transport odvzetih bioloških materialov v laboratorij za 
vse oddelke v S stavbi. Skrbijo za dostavo zdravil iz lekarne na oddelek. Opravljajo 
sterilizacijo medicinskega materiala za potrebe celotne bolnišnice. V jedilnici tekom 
dneva skrbijo za delitev hrane pacientom celotne bolnišnice in ukrepajo v primeru nujnih 
stanj, če ta nastopijo v času obrokov. Na oddelku so prisotni na psihoterapevtskih 
skupinah in imajo aktivno vlogo pri treningu relaksacijskih tehnik. V popoldanskem času 
vodijo edukativne skupine za paciente in skrbijo za aktivacijo pacientov ter spodbujajo 
njihovo higiensko ureditev in ureditev bivalnih prostorov. Poskrbijo za redno aplikacijo 
medikamentozne terapije. V popoldanskem in nočnem času nudijo strokovno svetovanje 
in suport pacientom na oddelku in v primeru kriznega stanja aktivirajo dežurno ekipo. 
Sodelujejo na razširjenih in rednih timskih sestankih in skrbijo za pretok informacij o 
dogajanju na oddelku.  
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d. Oblike terapevtske dejavnosti 
 
Hospitalna dejavnost 
Skupinska vizita je na Psihoterapevtskem oddelku enkrat tedensko in sicer ob 
ponedeljkih dopoldne. Namenjena je preverjanju aktualnega zdravstvenega stanja 
posameznika in ureditvi medikamentozne terapije. Psihiatrinji po potrebi izvajata 
individualne pogovore s pacienti, ki so namenjeni oceni zdravstvenega stanja in 
prilagoditvi terapije ter izdelavi individualnega načrta zdravljenja.  
 
Psihoterapevtske skupine potekajo dvakrat tedensko ob torkih ter ob četrtkih.  
Prva skupina ima 45 minut psihoterapije, ki je suportivno naravnana z elementi 
vedenjsko kognitivne terapije in z elementi skupinske analize. Večina pacientov začne 
psihoterapevtsko obravnavo v tej »manj intenzivni skupini«. Skupino vodita psihiatrinji, v 
ko - terapevtskem paru ali individualno. Izjemoma vodi skupino drug terapevt. Terapevt v 
prvi skupini ima bolj aktivno vlogo. Skupina je pol odprta, ko se sprosti mesto v skupini, 
lahko vanjo vstopi nov član. 
 
Druga skupina ima 90 minut psihoterapije, ki sledi principom skupinske analize. Skupino 
vodita klinični psihologinji v ko - terapevtskem paru ali individualno. Terapevt je v drugi 
skupini bolj zadržan in več iniciative se pričakuje od članov skupine. Skupina je pol odprte 
narave, ko se sprosti mesto v skupini, se ji lahko pridruži nov član. V procesu zdravljenja 
pacienti lahko prestopijo iz programa prve v program druge skupine in obratno.  
 
Individualna psihoterapevtska obravnava se izvaja ob skupinski psihoterapevtski 
obravnavi predvsem pri pacientih, ki so vključeni v intenzivnejši psihoterapevtski 
program in po potrebi pri pacientih vključenih v program prve skupine. Izvajata jo 
psihiatrinji in klinični psihologinji. Obravnava je lahko suportivna, dinamska ali vedenjsko 
kognitivna glede na specifična znanja terapevta in glede na potrebe in zmožnosti 
posameznika. 
 
Program učenja relaksacijskih tehnik izvaja za prvo skupino DMS v dopoldanskem času. 
Za drugo skupino ga izvaja v dopoldanskem času delovna terapevtka, v popoldanskem 
času pa SMS. Oddelčna klinična psihologinja skrbi za strokovno podlago in pravilno 
izvajanje programa in je v ta namen osnovala tiskano brošuro. 
 
Delovna terapija obsega gibalno, likovno, muziko in biblio - terapijo, kognitivne 
aktivnosti, načrtovanje aktivnosti tekom terapevtskih vikendov, gospodinjske aktivnosti, 
rekreativno športne aktivnosti, družabne in kulturne aktivnosti... Slednje potekajo na 
oddelku ali v prostorih delovne terapije po dnevnem razporedu, ki je objavljen na oglasni 
deski oddelka. Ob sredah je organiziran sestanek terapevtske skupnosti, ki obsega 
trening asertivnosti in drugih socialnih veščin; vodenje terapevtske skupnosti, pisanje 
dnevnika, predstavitev domačega kraja, priprava kulturne točke, prevzemanje raznih 
nalog pri organizaciji družabnega večera, prevzemanje raznih nalog pri skrbi za oddelčno 
skupnost in skupne oddelčne prostore. Ob sredah zvečer je s strani oddelčne skupnosti 
organiziran družabni večer, ki se ga aktivno in pasivno udeležijo vsi člani oddelka in je 
namenjen treningu socialnih veščin; ureditvi prostora, pripravi in izvedbi kulturno 



Strokovno poročilo 2019 

 

31 
 

 

zabavnega programa, pripravi pogostitve in druženju. Nosilec programa delovne terapije 
je delovni terapevt. Pri izvajanju programa v popoldanskem času pomaga SMS. 
 
Edukacijske skupine z različnimi vsebinami s področja duševnega zdravja izvajata DMS. V 
sklopu edukativnih skupin se izvaja tudi izobraževalni program »Pot k dobremu počutju«. 
Enkrat mesečno je organizirana edukativna in suportivna skupina za svojce, ki jo vodita 
DMS in delovna terapevtka.  
 
Skupine s socialno delavko potekajo dvakrat tedensko in so namenjene treningu 
socialnih veščin in razreševanju aktualne socialne problematike pacientov. 
 
 
Ambulantna dejavnost 
Ambulantne psihoterapevtske skupine omogočajo odpuščenim pacientom nadaljnjo 
psihoterapevtsko obravnavo na njim znan način, z znanimi terapevti in v poznanem 
okolju. Omogočajo doseganje in utrjevanje remisije ter nudijo preventivo pred relapsom 
bolezni. Skupine so številčno omejene na največ 12 članov na skupino in so polodprte 
narave, kar v praksi pomeni, da ko posameznik zaključi obravnavo, lahko v skupino vstopi 
nov član. 
 
Prva skupina je namenjena odpuščenim pacientom druge skupine in poteka ob sredah 
popoldne dvakrat mesečno. Skupina traja 90 minut. Vodita jo psihiatrinja in klinična 
psihologinja. Obravnava je omejena na 8 do 10 srečanj. 
 
Druga skupina je namenjena odpuščenim pacientom prve skupine in srečanja potekajo 
ob sredah dopoldne na vsaka dva tedna. Skupina traja 45 minut. Vodijo jo psihiatrinja, 
DMS in DT.  
 
Tretja skupina je namenjena odpuščenim pacientom prve in druge skupine. Poteka ob 
petkih dopoldne vsaka dva tedna. Skupina traja 45 minut. Skupino vodita klinična 
psihologinja in DMS.  
 
Analitska psihoterapevtska skupina se srečuje enkrat tedensko ob ponedeljkih v 
prostorih Zdravstvenega doma Postojna pod vodstvom psihiatrinje - skupinske 
analitičarke. Namenjena je ambulantnim pacientom. 
Terapevti se ob rednem delu na oddelku vključujejo tudi v delo psihiatričnih ambulant in 
v delo ambulant kliničnega psihologa. 
 
Ambulante kliničnega psihologa nudijo diagnostično in psihoterapevtsko obravnavo vsaj 
enkrat tedensko, običajno ob sredah dopoldne ali popoldne. Nosilki dejavnosti sta 
oddelčni klinični psihologinji.  
 
Psihiatrične ambulante izvajata obe oddelčni psihiatrinji. Ambulante potekajo običajno 
enkrat tedensko ob petkih dopoldne v ZD Postojna. V ZD Idrija potekajo dvakrat mesečno 
ob ponedeljkih popoldne in enkrat mesečno ob petkih dopoldne. 
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Aplikacija depo terapije se izvaja s strani oddelčnih DMS na oddelku za paciente 
psihoterapevtskega oddelka. 
 
 

e. Delo oddelčnega tima: 
Oddelčni tim ima redne razširjene sestanke vsak ponedeljek dopoldne. Sestanek vodi 
vodja oddelka oz. njegov namestnik. Na sestanku se obravnava organizacijske in 
vsebinske zadeve, ki so pomembne za nemoteno delo Psihoterapevtskega oddelka. 
Sestanek je namenjen spoznavanju pacientov, izdelavi individualnega načrta diagnostične 
in terapevtske obravnave posameznika in spremljanju in evalvaciji zdravljenja. Člani tima 
na sestanku podelijo svoje poglede in mnenja in doprinesejo k celostnemu bio – psiho - 
socialnemu pristopu obravnave pacienta. Na sestankih terapevtski tim načrtuje odpuste 
in predvidene sprejeme na oddelek. Na timskih sestankih se vodi zapisnik s strani DMS. 
Krajši timski sestanki potekajo vsak dan pred in po posameznih terapevtskih aktivnostih. 
Namenjeni so pretoku pomembnih informacij, razreševanju aktualnih problemov in 
načrtovanju nadaljnjega dela. 
 
 

f. Pomanjkanje kadra: 
Na oddelku potekata dva psihoterapevtska programa. S sedanjo kadrovsko zasedbo ne 
moremo zagotavljati optimalnega izvajanja obeh programov. V preteklem letu je bil 
okrnjen predvsem program socialne službe zaradi bolniške odsotnosti. Kljub kadrovski 
podhranjenosti skušamo zagotavljati primerno kvaliteto dela. Pri slednjem je izjemnega 
pomena stalnost kadra, ki ima specifična znanja in izkušnje na področju 
psihoterapevtskega dela.  
V lanskem letu je prišlo do kadrovskih premikov na področju zdravstvene nege. Hitra 
rotacija kadra za naš oddelek ni sprejemljiva, ker je delo na vseh ravneh samostojno, 
odgovorno in terja specifična znanja in veščine, ki jih ni moč pridobiti v kratkem času. 
Zato si v bodoče želimo čim večjo kadrovsko stalnost in stabilnost ker slednje zagotavlja 
večjo varnost in boljšo kvaliteto dela.  
 
 

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.4 Oddelek za zdravljenje odvisnosti L1 
 
 
a. Organizacija dela na oddelku: Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola je 

samostojna organizacijska enota v okviru bolnišnice, kjer poteka strukturiran program 
zdravljenja odvisnosti od alkohola.  
V okviru alkohološke dejavnosti bolnišnice poteka hospitalni program zdravljenja na 
oddelku in ekstrahospitalni program zdravljenja odvisnosti ter dnevna bolnišnica.  
Ekstrahospitalni program vključuje ambulanto za zdravljenje odvisnosti ter ambulantno 
skupinsko obravnavo odvisnosti. 
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Na oddelku imamo 30 postelj (in možnost dveh rezervnih postelj v primeru potreb). Na 
oddelek sprejemamo moške in ženske in deluje po tipu odprtega oddelka. Dve sobi 
(moška in ženska) imata funkcijo sprejemnih sob. V sprejemno sobo oddelka so sprejeti 
bolniki, ki imajo izraženo simptomatiko odtegnitvenega sindroma in potrebujejo 
terapevtski postopek s ciljem vzpostavljanja abstinence.  
V okviru dejavnosti oddelka deluje ambulanta za zdravljenje odvisnosti enkrat tedensko. 
V ambulanti poteka diferencialno diagnostični postopek ter motivacijsko edukativni 
postopek za vključitev v enega od programov zdravljenja odvisnosti. V okviru ambulantne 
dejavnosti poteka tako triažna ambulanta za zdravljenje odvisnosti ter alkohološka 
ambulanta za voznike. 

 
Hospitalni program poteka v obliki strukturiranega programa zdravljenja v terapevtskih 
skupinah. Bolniki se najprej vključijo v motivacijsko edukativno diagnostično skupino, 
kasneje pa nadaljujejo zdravljenje v eni od treh intenzivnih psihoterapevtskih skupin za 
zdravljenje odvisnosti od alkohola, ki jih vodijo koterapevtski pari.  
Po zaključku mesečne hospitalizacije lahko zdravljenje odvisnosti poteka tudi v obliki 
dnevnega zdravljenja po tipu dnevne bolnišnice.  
Prvo leto po zaključenem hospitalnem programu zdravljenja imamo organizirane 
posthospitalne skupine za kontrolne preglede bolnikov, ki so zaključili hospitalni program 
zdravljenja in potekajo štirikrat letno.  
V ekstrahospitalnem programu deluje ambulantna skupina, kjer program traja približno 
leto in pol, enkrat tedensko, ter ambulantna skupina za obravnavo recidiva vsakih 14 dni.  
V okviru ekstrahospitalne dejavnosti oddelka poteka tudi psihodramska skupina parov z 
odvisnostjo od alkohola. V vse oblike programov zdravljenja vključujemo svojce, družine 
bolnikov ali njim pomembne druge osebe s ciljem urejanja odnosov ter izpeljave 
rehabilitacijskega procesa.  
Po zaključku strukturiranega programa zdravljenja se bolniki lahko vključijo tudi v 
partnersko ali družinsko terapijo za nadaljnje urejanje odnosov.  

 
 

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2019 je bilo v hospitalni 
program oddelka za zdravljenje odvisnosti sprejetih 205 bolnikov, od tega 176 moških in 
29 žensk. Nekateri bolniki so sprejeti po predhodnem pregledu v ambulanti za zdravljenje 
odvisnosti in so za sprejem naročeni, drugi pa preko sprejemne urgentne ambulante 
bolnišnice zaradi različnih urgentnih stanj v okviru sindroma odvisnosti od alkohola. 
Občasno so bolniki s sindromom odvisnosti od alkohola sprejeti na druge psihiatrične 
oddelke znotraj PBI zaradi pomanjkanja prostora ali zaradi značilnosti klinične slike 
psihiatričnih zapletov odvisnosti od alkohola ter kasneje premeščeni na oddelek za 
zdravljenje odvisnosti, kjer se vključijo v psihoterapevtski program zdravljenja odvisnosti. 
Iz ženskega psihiatričnega oddelka je bilo premeščenih 9 bolnic, iz moških psihiatričnih 
oddelkov pa 33 bolnikov. Občasno so bolniki premeščeni iz oddelkov drugih splošnih 
bolnišnic po zaključenem zdravljenju telesnih zapletov odvisnosti.  
V okviru dnevnega zdravljenja odvisnosti od alkohola (dnevna bolnišnica) se je zdravilo 
23 bolnikov.  
V letu 2019 so celoten hospitalni in dnevni program zdravljenja zaključili 204 bolniki. 
Nekateri so bili v programu obravnave recidiva odvisnosti ali hospitalizirani s ciljem 
vzpostavitve abstinence od alkohola.  
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c.  Kadrovska zasedba in morebitna problematika v zvezi z njo. Na oddelku smo se v 
zadnjem letu ponovno soočali s spremembami v kadrovski zasedbi, tako v zdravniški 
službi kot pri zdravstvenih tehnikih ter pri skupinskih terapevtih. Na oddelku za 
zdravljenje odvisnosti so v delo hospitalnega in ekstrahospitalnega programa vključene 
tri specialistke psihiatrije. V mesecu avgustu je bila na oddelku tudi specializantka 
psihiatrije. Zaradi odsotnosti, bolniškega staleža ter prerazporeditve v druge službe, je 
bilo vseskozi potrebno prilagajati delo, da smo lahko zagotavljali kvalitetno zdravstveno 
oskrbo bolnikov in izpeljevali psihoterapevtski program ter zagotavljali potrebno 
kontinuiteto terapevtskega dela. Na oddelku so opravljali program kroženja specializacije 
tudi specializanti družinske medicine.  
V psihološki službi je v delo na oddelku vključena ena specialistka klinične psihologije. 
Klinična psihologinja je vključena v ambulantno dejavnost in v diferencialno diagnostične 
postopke. Za izpeljavo terapevtskega dela in diagnostičnih postopkov bi na oddelku 
potrebovali še enega kliničnega psihologa.  
Na oddelku sedaj delajo tri diplomirane medicinske sestre in pet medicinskih sester 
(zdravstveni tehnik). Diplomirane medicinske sestre so vključene v delo skupinskih 
terapevtk, sicer opravljajo strokovne dejavnosti v okviru procesa zdravstvene nege ter 
vodijo zdravstveno vzgojne delavnice. Diplomirana medicinska sestra je vključena v 
intenzivno terapevtsko skupino, dve pa v motivacijsko diagnostično edukativno skupino. 
Ena diplomirana medicinska sestra deluje kot terapevt v ambulantni skupini v 
koterapevtskem paru. 
Srednje medicinske sestre se vključujejo v popoldanske dejavnosti ter preko vikendov, 
tako v edukacijskih kot tematskih vsebinah. Zaradi kadrovskih sprememb prihaja do 
prilagajanja in uvajanja novih medicinskih sester v tim oddelka. Zamenjava strokovnega 
kadra na oddelku je vsekakor izziv pri stalnem prilagajanju ter zagotavljanju kontinuitete 
dela v terapevtskih aktivnostih.  
Na oddelku je zaposlena ena socialna delavka, ki je vključena v delo skupinskega 
terapevta v intenzivni terapevtski skupini ter v dejavnosti pri urejanju socialne 
problematike bolnikov na oddelku. Deluje tudi v skupini za obravnavo recidiva odvisnosti, 
ki poteka v okviru ambulantnega programa.  
V timu deluje delovna terapevtka, ki opravlja delo skupinskega terapevta v intenzivni 
terapevtski skupini ter strokovne aktivnosti v okviru delovne terapije ter skrbi za izvedbo 
in razpored članov tima pri delu na svetovalno informativnem telefonu.  
V novembru se je v delo tima vključila še ena delovna terapevtka, ki se uvodoma 
vključuje v proces skupinskega terapevta za zdravljenje odvisnosti.  
V juniju 2019 je delo na oddelku zaključila pedagoginja, ki je zaključila z zaposlitvijo v 
okviru bolnišnice.  
V timu oddelka je zaposlena tudi profesorica zdravstvene vzgoje, ki opravlja delo 
skupinskega terapevta v hospitalnem programu ter vodi edukacijski program.  
Ob bolniških odsotnostih in koriščenju rednega letnega dopusta je potrebno stalno 
prilagajanje in vnašanje sprememb v delo koterapevtskih parov.  
Terapevtske skupine na oddelku vodijo koterapevtski pari, ki jih oblikujemo glede na 
profil njihove strokovne izobrazbe, kliničnih izkušenj ter razpoložljivih kadrovskih 
možnosti. V prihodnosti bo še vedno potrebno vnašati konstruktivne spremembe s ciljem 
zagotavljanja kontinuitete programa ob realnih kadrovskih spremembah ter kontinuirano 
izobraževanje terapevtov vzporedno s pridobivanjem kliničnih izkušenj v odnosu z bolniki 
s sindromom odvisnosti od alkohola.  
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Tudi v zadnjem letu smo se soočali z dejstvom, da v okviru alkohološke dejavnosti 
bolnišnice opravljamo hospitalni in ekstrahospitalni program ob večji obremenjenosti 
manjšega števila strokovnjakov v timu, kar predstavlja izziv viziji kreiranja programov 
oddelka za zdravljenje odvisnosti. Zmanjšati smo morali namreč število ambulantnih 
skupin ter tematskih skupin na oddelku.  

 
 

d. Oblike terapevtskih dejavnosti. Vključevanje drugih terapevtov v terapevtske 
aktivnosti. Na oddelku se ukvarjamo z diferencialno diagnostičnim postopkom odvisnosti 
in komorbidnih motenj ter z zdravljenjem odvisnosti in vzporednih duševnih motenj. V 
okviru programa poteka individualna in skupinska terapija. V program zdravljenja pa 
vključujemo tudi družine pacientov ter njihove pomembne druge bližnje ljudi.  
Pacienti so na oddelek sprejeti ali preko ambulante za zdravljenje odvisnosti ali preko 
sprejemne ambulante bolnišnice.  
V prvem delu zdravljenja poteka najprej postopek vzpostavljanja abstinence oziroma 
zdravljenje odtegnitvenega sindroma, če je odvisnost stopnjevana do telesne odvisnosti. 
V drugem delu zdravljenja pa so pacienti vključeni v psihoterapevtski program v okviru 
terapevtskih skupin.  
Paciente najprej vključimo v motivacijsko – edukacijsko - diagnostično skupino, kasneje 
pa so razporejeni v intenzivne terapevtske skupine, kjer izpeljujejo strukturirani program 
zdravljenja odvisnosti.  
Hospitalni program zdravljenja odvisnosti traja predvidoma približno 10 tednov, glede na 
individualno zastavljene terapevtske cilje. 
V drugem delu programa zdravljenja, pacienti odhajajo v domače okolje preko vikendov 
ali pa se vključijo v dnevno obliko zdravljenja. V dnevno bolnišnico bi lahko vključili večje 
število bolnikov, vendar je pogosta ovira dejstvo, da so morda izgubili vozniško 
dovoljenje ali da živijo v kraju, kjer ni funkcionalnega javnega prevoza. 
Hospitalni program obravnave recidiva odvisnosti traja približno 5 do 6 tednov in se 
lahko nadaljuje z vključitvijo v ambulantno skupino za obravnavo recidiva.  
V programu psihoterapevtskih aktivnosti potekajo skupine 4 dni v tednu, razen 
motivacijsko diagnostična edukacijska skupina, ki poteka vsakodnevno.  
En dan v tednu potekajo na oddelku različne edukacijske, tematske in motivacijske 
skupine, kjer so vključeni vsi člani terapevtskega tima. Izvajamo trening socialnih veščin, 
progresivno mišično relaksacijo, glasbeno terapijo, gibalno terapijo ter ustvarjalne 
delavnice ter ogled filma s pogovorom oziroma refleksijo.  
Skupina za obvladovanje anksioznosti po principu čuječnosti, ki jo je vodila klinična 
psihologinja, je v določenem obdobju bila v mirovanju zaradi kadrovskih težav. 
V okviru programa zdravljenja poteka enkrat tedensko edukacijski program za paciente in 
svojce. V program vključujemo vsebine, ki so bolnikom in njihovim družinam v pomoč pri 
prepoznavanju bolezni ter pri izpeljevanju rehabilitacijskega procesa. 
Enkrat tedensko potekajo hospitalne skupine skupaj s svojci oziroma bolnikom 
pomembnimi drugimi osebami. 
Imamo različne delavnice, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre in delovna 
terapevtka: Pot k dobremu počutju, Varna ter pravilna uporaba zdravil in delavnica za 
opuščanje kajenja.  
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Popoldanske aktivnosti potekajo z vključevanjem srednjih medicinskih sester pri delu z 
bolniki ob siceršnjih obveznostih zagotavljanja procesa zdravstvene nege v hospitalnem 
programu.  
Pacienti opravijo klinično psihološki pregled ali v skupini ali individualno. 
Pacienti v programu zdravljenja podpišejo terapevtski dogovor za osebe odvisne od 
alkohola, ki so v zdravljenju. Imamo tudi terapevtski dogovor za svojce oseb odvisnih od 
alkohola, ki se vključijo v terapevtski program.  
V drugi polovici leta smo obnovili hišni red, ki pomaga bolnikom pri kakovostnejši 
organizaciji sobivanja na oddelku, ob sodelovanju terapevtskega tima.  
V okviru ekstrahospitalnega programa oddelka poteka ambulantna skupina za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola, ambulantna skupina za obravnavo recidiva odvisnosti ter 
ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo.  
V ambulantni skupini parov z odvisnostjo v koterapevtskem paru s psihiatrinjo - 
sistemsko terapevtko sodeluje tudi psihiater, psihodramski terapevt, ki je sicer zaposlen 
na drugem psihiatričnem oddelku. 
Strokovno smo povezani z rehabilitacijskimi programi, ki potekajo v različnih podpornih 
skupinah (KZA, ...). Sodelujemo tudi z drugimi različnimi sistemi pomoči, zlasti centri za 
socialno delo in zdravstvenimi domovi. V zadnjem letu smo v psihoedukacijski program 
povabili tudi člane različnih KZA, ki prihajajo predstavljat svoje programe dela, kar se je 
pokazalo kot primer dobre prakse zaradi večje motivacije bolnikov za vključevanje v 
rehabilitacijski proces v obliki podpornih skupin.  

 

 

e. Delo oddelčnega tima: Strokovni tim sestavlja heterogena skupina ljudi z različno 
strokovno izobrazbo ter kliničnimi izkušnjami. Poskušamo se prilagajati v bolj strokovno 
povezano funkcionalno enoto ter povezovati izkušnje in znanje sodelavcev. Člani tima se 
sestajamo vsakodnevno, razen srede, na jutranjih kratkih sestankih s ciljem pretoka 
aktualnih informacij o bolnikih ter aktualnega dogajanja v procesu zdravljenja. Vsebina 
sestanka so aktualne strokovne konzultacije ter načrtovanje terapevtskih strategij ob 
nepredvidenih spremembah pri posameznih bolnikih. Enkrat tedensko imamo daljši 
timski sestanek. V prvem delu sestanka se pogovorimo o organizacijskih stvareh ter o 
konstruktivnih idejah, predlogih ali dilemah glede funkcioniranja programa in tima. V 
drugem delu bolj poglobljeno evalviramo potek programa zdravljenja pri vsakem bolniku 
glede na zastavljene terapevtske cilje strukturiranega programa zdravljenja. Vedno znova 
ugotavljamo, da je heterogeno zastavljen profesionalen tim nekaj, kar oplemeniti 
različne poglede članov na vsakega bolnika. Skupinske supervizije članov tima nam še ni 
uspelo ponovno vzpostaviti, potem ko smo imeli večletno kontinuirano supervizijo, 
zaradi težav s pridobitvijo supervizorke s področja alkohologije izven okolja PBI. 
Občasno smo imeli kontinuirane klinične predstavitve posameznih bolnikov, ob 
moderiranju vodje tima, najpogosteje v okviru timskih sestankov.  
Načrtujemo ponovno vzpostavitev kontinuirane supervizije z vključitvijo zunanjega 
strokovnjaka.  

 
 
f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Na oddelku deluje informativno - 

svetovalni telefon, ki smo ga ustanovili z namenom, da bi ljudem, ki pokličejo, 
posredovali informacije glede iskanja pomoči zaradi težav v odnosu do alkohola ter 
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njihovim svojcem in družinam. Že drugo leto pridobivamo izkušnje, saj v vlogi svetovalcev 
delujejo člani strokovnega tima oddelka. Postopno začenjamo z evalvacijo dela telefona 
in načrtujemo razširitev pomoči s posredovanjem telefonske številke v mrežo 
zdravstvenih domov področja, ki gravitira v PBI.  
Sodelujemo na različnih letnih skupščinah v organizaciji KZA, ki delujejo na področju, s 
katerim sodelujemo v okviru PBI. 
Nadaljujemo s procesom strukturiranja oddelka in s kreiranjem novih strokovnih vsebin v 
okviru sodobnih strokovnih smernic v adiktologiji. Kljub spremembam v kadrovski 
zasedbi in ob odsotnostih, se trudimo z medsebojnim sodelovanjem v timu in 
komunikacijo. Tudi letošnje leto gre pohvala vsem sodelavcem, ki zmorejo opravljati svoj 
poklic kljub obremenitvam ter investirati energijo in čas v izboljšavo zdravstvenega 
sistema, v katerem delamo, kar je zagotovo izziv.  
Na oddelku opravljamo mentorstvo različnim poklicnim profilom strokovnjakov v 
programu strokovnega izobraževanja.  
Lestvice za spremljanje simptomatike odtegnitvenega sindroma nam še ni uspelo 
dokončno realizirati, kljub načrtom. 
Skupina za obvladovanje anksioznosti (po principu čuječnosti), ki jo je vodila klinična 
psihologinja, je bila začasno v mirovanju. 
V zadnjem letu smo nadaljevali s posodabljanjem vodiča oziroma načrta ambulantnega 
strukturiranega programa zdravljenja odvisnosti.  

 
 
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Janja Milič, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.5 Gerontopsihiatrični oddelek L2 
 
 
a. Organizacija dela: Gerontopsihiatrični oddelek razpolaga s 17 posteljami na intenzivni 

(varovani) enoti ter 17 posteljami na odprti enoti. Obe enoti sta med seboj prostorsko in 
funkcionalno povezani. Oddelek je po spolu mešanega tipa. Sprejemi pacientov se vršijo 
na obe enoti. Med potekom zdravljenja se vršijo tudi premestitve iz ene enote na drugo. 
Na varovani enoti je zdravstveno negovalno osebje stalno prisotno, na odprti enoti pa le 
v času terapevtskih aktivnosti, ob razdeljevanju zdravil, ob rednih obdobnih nadzorih ter 
dogovorjenih individualnih spremljanjih za posamezne paciente. Na odprti enoti se v 
dopoldanskem času do kosila zagotavlja stalna prisotnost delovne terapevtke. S 
terapevtskega in varnostnega vidika bi izpostavili potrebo po prisotnosti zdravstvenega 
osebja na odprti enoti tudi v popoldanskem času,  
Podobno kot zadnja leta, tudi v letu 2019 nismo imeli dovolj posteljnih in kadrovskih 
kapacitet za sprejem vseh gerontopsihiatričnih primerov na intenzivno enoto, zato so bili 
moški pacienti z demenco v glavnem obravnavani na L3 intenzivni enoti in prav tako je 
bilo določeno število starejših pacientk sprejetih na ženski sprejemni oddelek ter 
naknadno premeščenih na naš oddelek. Sprejemi so se vršili tudi po sistemu čakalne 
vrste oz. predhodnega dogovora, v kolikor je zdravstveno stanje pacientov to dopuščalo. 
Z mesecem septembrom smo omejili število zasedenih postelj na varovani enoti na 11 
zaradi pomanjkanja zdravstveno negovalnega kadra (bolniški dopusti, odpovedi 
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delovnega razmerja). Omejitev je trajala do konca leta 2019 in se nadaljuje tudi v letu 
2020. 
 
 

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov ter uporaba posebnih varovalnih 
ukrepov: V letu 2019 je bilo na oddelek sprejetih 169 pacientov. Iz drugih oddelkov 
bolnišnice je bilo premeščenih 69 pacientov. Odpustili smo 237 pacientov, od tega 130 v 
domačo oskrbo ter 75 v domsko varstvo. 5 pacientov je bilo iz našega oddelka 
premeščenih na druge oddelke bolnišnice. 31 pacientov je bilo premeščenih v somatske 
bolnišnice. Na oddelku je umrl 1 pacient visoke starosti. V neakutno obravnavo je bilo 
vključenih 22 pacientov, od tega odpuščenih 20 pacientov. Skupno število dni v neakutni 
obravnavi je bilo 615. 

 
 

 

Tabela 20: Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov  

  Sprejem na I. O. Premestitev Premestitev  Odpust Odpust Premestitev 

    na O. O. iz drugih oddelkov na druge oddelke domov v DSO v bolnišnico 

JAN 13 8 3 1 7 3 1 

    5           

FEB 17 13 5 0 5 7 7 

    4           

MAR 21 15 10 1 19 7 5 

    6 (5+1DZ)           

APR 12 9 5 0 10 4 5 

    3           

MAJ 17 11 6 0 14 10 3 

    6           

JUN 17 12 3 0 8 7 1 

    5           

JUL 10 6 9 1 14 6 1 

    4 (3+1DZ)           

AVG 13 9 7 0 12 9 2 

    4           

SEP 14 9 4 0 10 7 2 

    5           

OKT 16 10 7 0 8 6 2 

    6           

NOV 7 5 7 2 12 4 2 

    2           

DEC 9 7 3 0 11 5 0 

    2           

Skupaj 166   69                       5 130 75 31 
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Tekom celega leta so se na oddelku izvajali posebni varovalni ukrepi, v večinskem deležu 
s širokim perinealnim pasom v fotelj in sicer pri pacientih, ki so bili ocenjeni kot rizični za 
padec, pri izraziteje nemirnih in agitiranih pacientih ter pri tistih, pri katerih so se izvajale 
določene medicinsko tehnične intervencije, najpogosteje parenteralna aplikacija 
infuzijskih tekočin. V izjemnih primerih smo uporabili PVU v postelji preko noči. Vsak 
izveden PVU je bil dokumentiran kot narekuje Zakon o duševnem zdravju. Uporabo PVU 
ukrepov smo poskušali tekom dneva omejevati v času prisotnosti osebja v dnevnem 
prostoru, kar je bilo možno pri posameznih pacientih, ne pa pri vseh. Število fizično 
omejevanih pacientov v posteljo je bilo 10, v fotelj pa 73 pacientov. Število vseh 
izvedenih oviranj v fotelj je bilo 4.824 (kot novo oviranje se zabeleži ponovno uveden 
PVU, ki je bil predhodno ukinjen vsaj za pol ure), v postelji 57. 
 
 

c. Kadrovska zasedba: Na oddelku sva redno delali dve specialistki psihiatrije. Do maja 
meseca je bila na oddelek redno razporejena tretja specialistka psihiatrije, v kolikor ni 
nadomeščala odsotnosti zdravnika na L3 oddelku. Od meseca maja dalje se je tretji 
specialist psihiatrije v delo vključeval v času nadomeščanja dopustov. Zdravnici 
specialistki sva opravljali tudi ambulanto psihiatrično dejavnost, ena dvakrat mesečno, 
druga enkrat mesečno. Obe sva bili povprečno dvakrat mesečno vključeni v dežurno 
službo bolnišnice.  
Poleg odgovorne diplomirane medicinske sestre (DMS) je bila tekom celega leta na 
oddelek razporejena še ena DMS (z zdravstvenimi omejitvami z 8 - urnim delavnikom, ki 
je bila vključena tudi v dispanzersko dejavnost bolnišnice). Tekom leta so bile na oddelek 
razporejene še sledeče DMS po navedenem kronološkem zaporedju: ena DMS v januarju, 
druga DMS do meseca maja, diplomirani zdravstvenik do meseca marca, ena DMS od 
meseca marca dalje (ki je od druge polovice avgusta dalje na dolgotrajni bolniški 
odsotnosti), od meseca maja dalje ena DMS, od oktobra dalje ena DMS. Razporejene so 
bile v dopoldansko in popoldansko delovno izmeno kot druga diplomirana medicinska 
sestra. Vključene so bile tudi v dežurno službo bolnišnice. Neposredno so prevzemale 
naloge zdravstvenega tehnika na oddelku v primeru bolniške odsotnosti. 
Na oddelek je bilo razporejenih od 13 do 16 zdravstvenih tehnikov (ZT) oz. zdravstvenih 
tehnic. V dopoldansko in popoldansko izmeno so bile razporejeni po 3 ZT, ponoči pa po 2 
ZT. Tri zdravstvene tehnice so imele omejitve iz pravic socialnega in zdravstvenega 
varstva. Posledično so imeli ostali ZT več nočnih izmen in več izmen v popoldanskem 
času. 
V letu 2019 je bilo na oddelek razporejenih več novo zaposlenih v zdravstveni negi in 
sicer v mesecu februarju, marcu, juniju, juliju in novembru. Na oddelku je potekalo 
pripravništvo za 2 zaposlena v zdravstveni negi. 
Tekom celega leta sta na oddelku delali dve delovni terapevtki in ena socialna delavka.  
V delo na oddelku je bila razporejena ena klinična psihologinja, ki je v bolnišnici 
zaposlena s polovičnim delovnim časom in pokriva potrebe po diagnostični in terapevtski 
psihološki obravnavi tudi na L3 oddelku. 
Do dvakrat tedensko je na oddelek prihajal internist.  
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d. Oblike terapevtskih dejavnosti: Na oddelku so terapevtske dejavnosti v glavnem 
potekale v dopoldanskem času in so bile prilagojene različni strukturi pacientov na 
intenzivni in odprti enoti. Na varovani enoti so zdravniške vizite potekale trikrat tedensko 
v skupini, pri nekaterih pacientih tudi individualno, dva dni v tednu pa individualno 
usmerjene obravnave. Na odprti enoti so zdravniške vizite prav tako potekale trikrat 
tedensko. Enkrat tedensko so se vršili sestanki terapevtske skupnosti, ki jih je vodila 
delovna terapevtka. Terapevtsko delo je bilo usmerjeno v diagnostiko in terapijo 
duševnih motenj pri starejših osebah, spremljanje somatskega stanja in razreševanje 
somatskih zapletov, načrtovanje odpusta. Na intenzivni enoti so prevladovale obravnave 
pacientov z vedenjskimi in psihičnimi motnjami pri demenci, na odprti enoti pa 
obravnave pacientov s čustvenimi motnjami, v manjšem deležu tudi z druge vrste 
duševnimi motnjami. Ob tem gre poudariti, da je večinski delež pacientov polimorbidnih, 
ki pogosto potrebujejo internistično obravnavo ali zdravljenje okužb. Povečal se je delež 
pacientov, ki potrebujejo stalno ali delno pomoč osebja pri negi, oblačenju, hranjenju, 
transferjih in hoji. 
V individualno ali skupinsko obravnavo pacientov so bili vključeni vsi člani tima, vsak s 
svojega področja znanja in delovanja. Trudili smo se, da se je zagotavljala pravočasna in 
učinkovita izmenjava informacij med vsemi zaposlenimi o aktualni bolezenski 
problematiki pacientov, spremembah zdravstvenega stanja pacientov in načrtih 
obravnave. Vzpodbujali smo pozorno opazovanje pacientov ter skrb za zagotavljanje 
varnosti. 
Na odprti enoti so bili pacienti vsako dopoldne vključeni v aktivnosti delovne terapije, ki 
so se izvajale individualno ali skupinsko. Potekale so na oddelku ali v prostorih delovne 
terapije, občasno pa tudi izven bolnišničnega okolja. Izvajale so se sledeče aktivnosti: 
jutranja telovadba, gibalna terapija, glasbena ura, komunikacijska skupina, kreativna 
skupina, aktivnosti za izboljšanje kognitivnih sposobnosti, drobne terapevtske tehnike, 
gospodinjske aktivnosti, sprehodi, družabne aktivnosti. Pacienti iz varovane enote so bili 
prav tako vključeni v individualno in skupinsko prilagojene aktivnosti delovne terapije. 
Dvakrat mesečno se je izvajala terapija s psom z izbranimi pacienti po predpisanem 
protokolu za tovrstno terapijo.  
Socialna delavka je ob petkih dopoldan vodila tematske skupine s pacienti iz odprte 
enote. 
Nekaj pacientov iz odprte enote je bilo vključenih v individualno psihoterapevtsko 
obravnavo pri klinični psihologinji. 

 
 
e. Delo oddelčnih timov: Celotna organizacija in potek dela na oddelku temelji na timskem 

delu. Tudi v letu 2019 smo se trudili za ustrezno komunikacijo in čim boljšo ter 
pravočasno izmenjavo informacij med člani tima. Ni nam uspevalo, da bi vsak dan imeli 
kratke timske sestanke po opravljeni viziti, na katerih sicer obravnavamo aktualno 
problematiko posameznih pacientov ali problematiko v zvezi z organizacijo dela. Sestanki 
razširjenega tima so potekali ob petkih, s ciljem natančnejše predstavitve pacientov, 
načrta diagnostike in terapije, pričakovanih ciljev zdravljenja ter načrtovanje odpusta. 
Vključevali smo tudi aktualno problematiko v zvezi z organizacijo dela na oddelku, 
podajali predloge in se dogovarjali za spremembe. 
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f. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Na gerontopsihiatričnem oddelku 
nimamo zadostne kadrovske zasedenosti v zdravstveni negi in zdravniški službi, kar je 
sicer že dolgoletni problem. Visoko je število obravnav polimorbidnih pacientov z 
akutnimi poslabšanji somatskega zdravstvenega stanja ter gibalno oviranih. Vsebina in 
obseg dela realno predstavljata potrebo po treh stalnih zdravnikih specialistih. 
Predlagana zaposlitev internista za polni delovni čas se v bolnišnici ni realizirala. 
Pretiranim obremenitvam lahko v določeni meri pripišemo odpovedi delovnega razmerja 
v zdravstveni negi. V drugi polovici leta smo se soočali z večjim številom daljših bolniških 
odsotnosti. Ker ni bilo več možno zagotavljati nujno potrebne kadrovske zasedbe v 
zdravstveni negi, smo zmanjšali število zasedenih postelj na intenzivni enoti. Večino 
dopoldanskih in popoldanskih delovnih izmen je bilo organiziranih na način, da sta bili v 
eno izmeno vključeni dve formirani ZT in en pripravnik ali novo zaposleni. Zaradi 
znižanega števila zasedenih postelj so se posledično povečale obremenitve na nekaterih 
drugih oddelkih naše bolnišnice in v dežurni službi, kjer se je izvedlo več ambulantnih 
obravnav gerontopsihiatričnih primerov, ker sprejem v bolnišnico ni bil možen. Več 
pozornosti in poudarka smo dali na indikacije za sprejem na gerontopsihiatrični oddelek. 
Na oddelku se hospitalizacije podaljšujejo zaradi pomanjkanja prostih kapacitet v 
domovih. Pri marsikaterem pacientu z napredovalo demenco odpust v domače okolje ni 
možen. V primeru, ko pacient potrebuje namestitev na varovano enoto doma in ko dobi 
prosto mesto, je od tistega dne dalje potrebno izpeljati še sodni postopek namestitve na 
varovano enoto po predpisu Zakona o duševnem zdravju, kar časovno pomeni še vsaj 
mesec dni podaljšanega bivanja v bolnišnici. Soočali smo se s primeri, ko so pacienti imeli 
ožje svojce in zadostne okoljske pogoje za vsaj začasno bivanje in oskrbo v domačem 
okolju, pa so se svojci upirali odpustu domov. 
 

 
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Marinka Rudolf, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.6 Splošni psihiatrični oddelek L3 
 
 
a. Organizacija dela: Splošni psihiatrični oddelek je samostojna organizacijska enota 

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

 

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2019 je bilo na oddelek 
sprejetih 176 pacientov. Odpuščenih je bilo 221 pacientov. Evidentiranih je 9 premestitev 
na druge bolniške oddelke bolnišnice (sprejemni moški oddelek, gerontopsihiatrični 
oddelek). Premestitev iz drugih bolniških oddelkov je bilo 58.  



Strokovno poročilo 2019 

 

42 
 

 

Med ostalimi pomembnimi informacijami povezanimi s sprejemi, premestitvami in 
odpusti velja izpostaviti še podatke, da: 

• je bilo v letu 2019 v neakutno obravnavo vključenih 49 pacientov v skupnem trajanju 

2.315 dni; 

• je bilo v letu 2019 na oddelku obravnavanih 65 pacientov z diagnozo demenca; 

• oddelek dnevne oblike zdravljenja v letu 2019 ni imel. 
 
 
 
Tabela 21: Število sprejetih, odpuščenih, premeščenih pacientov 

 Sprejem Premestitev iz 
drugih oddelkov 

PBI 

Premestitev na 
druge oddelke 

PBI 

Odpust 

Januar 15 8 / 14 

Februar 10 4 / 18 

Marec 16 4 1 19 

April 22 / 1 20 

Maj 15 1 1 14 

Junij 22 3 1 21 

Julij 21 8 2 24 

Avgust 10 4 / 18 

September 5 7 1 16 

Oktober 16 11 2 22 

November 11 3 / 11 

December 13 5 / 24 

SKUPAJ (2018/ 2019) (192) 176 (47) 58 (5) 9 (234) 221 

 

 

 

V lanskem letu je znašal delež neposredno sprejetih bolnikov na oddelek 79.63 %. 

 
Slika 9: Primerjava sprejemov, premestitev in odpustov po letih 2014-2019. 

 

 

 

Na oddelku L3 je bilo v letu 2019 izvedenih 1.378 oviranj v fotelj in 29 oviranj v posteljo. 
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V sklop aktivnosti zagotavljanja in zadovoljevanja temeljne življenjske aktivnosti 
zagotavljanje varnosti sodi tudi uporaba različnih načinov fizičnega oviranja. Uporablja se jih 
pri zdravstveni oskrbi (predvsem) dementnih pacientov. Uporaba fizičnega oviranja je 
potrebna zaradi nevarnosti, povezanih z bivalnim okoljem, navadami, ki jih imajo pacienti ali 
zaradi napredovanja bolezni. 
V času izvajanja posebnega varovalnega ukrepa tako v fotelj, kot s Segufix pasovi v posteljo, 
se vodi ustrezna dokumentacija, izvaja nadzor nad vitalnimi funkcijami in življenjskimi 
aktivnostmi, skrbi za ustrezen vnos hrane in tekočine; izločanje in odvajanje; gibanje, 
izvajanje osebne higiene, preprečevanje nastanka razjede zaradi pritiska ter vrši neposredno 
opazovanje. 
 
 
 
Tabela 22: Število oviranj v fotelj po mesecih  

MESEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

Št. oviranj 2019 
(2018) 

76 
(224) 

125 
(115) 

108 
(84)  

118 
(83) 

77 
(76) 

146 
(159)  

152 
(199) 

89 
(235)  

55 
(151)  

126 
(52)  

143 
(107) 

163 
(76) 

1378 
(1561) 

 
 
 
Tabela 23: Število oviranih pacientov v fotelj po mesecih 

MESEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

Št. oviranih 
pacientov 2019 

5 8 6 10 5 8 10 7 3 8 10 8 

 
 
 

Tabela 24: Število oviranj v posteljo po mesecih 
MESEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

Št. oviranj 2019 
 

43 35 9 6 2 11 6 / 6 37 20  27 202 

 
 
 
c. Kadrovska zasedba: Oddelčni tim sva v lanskem letu vodila dva zdravnika specialista, v 

zadnjih dveh tednih decembra, se nama je pridružila nova specialistka. V času koriščenja 
letnega dopusta so bili v delu na oddelku vključeni tudi ostali specialisti oz. specializanti. 
Na oddelek so bile razporejene dve diplomirani medicinski sestri in diplomiran 
zdravstvenik: oddelčna medicinska sestra - strokovni vodja VII ter diplomirana timska 
medicinska sestra in diplomiran timski zdravstvenik. Diplomirane medicinske sestre so 
bile na oddelku prisotne pretežno v dopoldanskem času ob sočasnem vključevanju v 
dežurno službo in zagotavljanjem druge diplomirane medicinske sestre v popoldanski 
delovni izmeni. Ob izpadu srednjih medicinski sester / zdravstvenih tehnikov so bile 
diplomirane medicinske sestre vključene v nadomeščanje le-teh. Diplomirani 
zdravstvenik, se je vključil tudi v pokrivanje dolgotrajne odsotnosti na sprejemnem 
moškem oddelku – na tem oddelku je bil razporejen od konca meseca avgusta do 
decembra. Njegove odsotnosti se na oddelku ni nadomeščalo. 
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Tudi v letu 2019 so bili v dopoldansko in popoldansko izmeno razporejeni trije 
zdravstveni tehniki / srednje medicinske sestre. V nočno izmeno sta bila razporejena dva, 
od tega en moški zdravstveni tehnik. 
Na oddelku je bilo za pokrivanje delovnih izmen razporejenih 12 - 13 zdravstvenih 
tehnikov / srednjih medicinskih sester, od tega jih je bilo 9 - 11 razporejenih v triizmenski 
turnus, dve srednji medicinski sestri v dvoizmenski turnus (brez nočnega dela), ena 
srednja medicinska sestra pa je bila od meseca maja dalje razporejena na delo brez 
popoldanskih delovnih izmen. Dve srednji medicinski sestri s časovnimi in zdravstvenimi 
omejitvami, sta na oddelku razporejeni dodatno.  
Zaradi izpada negovalnega osebja (zdravstvenih tehnikov) na drugih bolniških oddelkih, 
so bili zdravstveni tehniki – srednje medicinske sestre razporejene na druge oddelke 
bolnišnice. 
Tekom celega leta je na oddelku potekalo študentsko delo (1 - 2 študentki na mesec). 
Študentke so bile razporejene na delo izmenično, ena študentka in dva zdravstvena 
tehnika. Meseca oktobra je ena od njih pričela s programom pripravništva za poklic 
tehnika zdravstvene nege. Vključena je bila v delovni proces, dvoizmenskega turnusa 
skupaj z enim od dveh neposrednih mentorjev.  

 
Leto 2019 je bilo z vidika kadrovskega stanja zaznamovano tudi na bolniškem oddelku. 
Tekom leta se je, pod določenim neposrednim mentorjem, na bolniškem oddelku za 
mesto srednje medicinske sestre uvajalo pet novo zaposlenih srednjih medicinskih 
sester. Iz vidika obvladovanja tveganj je bilo potrebno zagotavljati izmenično delo ter 
upoštevati, da novo zaposleni niso bili razporejeni v isti delovni izmeni, da niso bili 
razporejeni sočasno s študenti in zaposlenimi, ki so pokrivali delovne izmene iz drugih 
bolniških oddelkov. Delo z njimi je za celotni negovalni tim predstavljal dodatni napor. 

 
Na oddelku sta bili v letu 2019 prisotni dve delovni terapevtki. Ena za poln delovni čas, 
druga za skrajšan delovni čas (6 ur). 
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, kostanjev piknik v Mariboru).  
V program aktivnosti sta skušali zajeti večino pacientov, razen tistih, ki zaradi 
bolezenskega stanja niso mogli sodelovati. Pri sami izbiri aktivnosti sta upoštevali tudi 
želje in interese pacientov. Delo je potekalo tako skupinsko, kot tudi individualno. 
Skupinske aktivnosti, ki smo jih izvajali:  

• aktivnosti za funkcionalno gibljivost telesa. Sem spada jutranja telovadba (5 x 
tedensko), fitnes (2 x tedensko dopoldne ter v popoldanskem času), sprehodi, gibalne 
aktivnosti v telovadnici (1 x tedensko).  

• kreativna skupina je potekala 1 x tedensko,  

• aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih funkcij 2 x tedensko,  

• pogovorna skupina 1 x tedensko,  

• sestanek terapevtske skupnosti 1 x tedensko, 

• glasbena ura 1 x tedensko  

• kreativno pisanje (občasno)  

• družabne (družabne igre, popoldanske prireditve v delovni terapiji) in gospodinjske 
aktivnosti (kuhanje in peka peciva) po dogovoru. 
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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 (pranje perila, kuhanje, peka), načrtovanje dnevnih 
aktivnosti, uporaba računalnika, izposoja knjig, drobne terapevtske tehnike, obisk svete 
maše. 
Opravili sta testiranje Amps (assesment of motor and process skills) in tri testiranja OSA 
(ocenjevanje skozi aktivnost). 
Od ponedeljka do četrtka je bilo pacientom na voljo koriščenje delovno terapevtskih 
aktivnosti do 17.00 ure. V ta program so bili vključeni pacienti iz odprtega oddelka 
oziroma tisti pacienti, ki so imeli prosti izhod. 

 
V letu 2019 sta bila na delo na oddelku vključena dva socialna delavca. Na oddelku je bilo 
izvedenih 12 skupin, na katerih je bilo povprečno prisotnih 3.5 pacienta. Skupine je vodila 
socialna delavka A. Stolc. 
 
V letu 2019 je bilo 20 pacientov iz oddelka premeščenih v dom starejših ali drugo obliko 
institucionalnega varstva - prvi sprejem v DU. Vloge so bile pripravljene in oddane še za 
21 pacientov, ki so bili odpuščeni domov oz. še čakajo. 
Delo socialne službe obsega urejanje socialne problematike, pri čemer sodelujemo s 
pacientovimi svojci ter pristojnimi službami na terenu – Centri za socialno delo, domovi 
za starejše, pomoč na domu, stanovanjske skupine, upravne enote, občine, sodišča, 
varstveno delovni center, Rdeči križ, Karitas, Zavod za zdravstveno zavarovanje, 
zavarovalnice…   
V delo na oddelku je bila vključena specialistka klinične psihologije, ki je izvajala 
diferencialno diagnostične postopke, VKT in vključevala primerne paciente v skupino za 
zdravljenje anksiozno depresivnih motenj ter vodila individualno vodenje pacientov. 
 
 
 

d. Delo oddelčnega tima: Organiziranih sestankov tima, z vsebino, ki se nanaša na 
obravnavo pacientov, je bilo v letu 2019 izpeljanih 33. Dva oddelčna sestanka, sta poleg 
strokovnih vsebin zajemala tudi organizacijske vidike. Sestanek negovalnega tima je bil 
organiziran enkrat.  
Na vseh sestankih se je vodila evidenca prisotnosti. Udeležba in tematika je razvidna iz 
zapisnikov.  
Število prijavljenih / evidentiranih neželenih dogodkov (ND) je v primerjavi z letom 2018 
nekoliko večje. V letu 2019 je bilo evidentiranih 19 neželenih dogodkov (leto 2018 – 17). 
Prijavljeni so bili neželeni dogodki v povezavi z zaznanim nasilnim vedenjem (6), ki se je 
odražalo v verbalni agresiji s strani pacienta do izvajalca ZN (2) in fizično agresijo (2) do 
izvajalcev ZN ali do sopacienta (2). 
Napake v postopkih ZN so bile evidentirane v 8 primerih. 

 
 
 
e. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Kategorizacija zahtevnosti 

zdravstvene nege pomeni razvrstitev zdravstvene nege v tipične skupine, katerih podlaga 
je obseg in zahtevnost zdravstvene nege, ki jo pacienti glede na svoje potrebe in stanje 
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potrebujejo. Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege pacientov obravnavanih na 
bolniškem oddelku v letu 2019 je razvidna iz tabele 25.  

 
 
 
Tabela 25 : Število pacientov po posameznih kategorijah na L3 oddelku v letu 2019, v oklepaju za leto 2018. 

 1 KZZN 2 KZZN 3 KZZN 4 KZZN 

Januar 138 375 59 42 

Februar 116 350 140 44 

Marec 75 450 131 11 

April 200 375 111 7 

Maj 212 356 74 / 

Junij 212 361 147 7 

Julij 274 390 168 / 

Avgust 218 428 111 / 

September 182 376 70 4 

Oktober 313 293 102 34 

November 249 302 118 24 

December 221 248 161 28 

SKUPNO 2019 
(2018) 

2484 
(3241) 

4435 
(4596) 

1441 
(1163) 

210 
(94) 

 
 
 

V preteklem letu (slika 10) se je povečal delež pacientov v drugi, tretji in četrti kategoriji 
zahtevnosti zdravstvene nege. Delež pacientov v prvi pa se je zmanjšal. Delež pacientov v 
drugi in tretji kategoriji je izkazoval raznolično starostno strukturo in potrebe po pomoči 
pri izvajanju delne ali popolne pomoči pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih. 
Izvajanih je bilo več PVU v postelji in s tem tudi večje število 4 KZZN. 
 
 
 

 
Slika 10:Primerjava odstotkov pacientov v 1., 2., 3. in 4. KZZN v obdobju od 2016 – 2019 
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Doseženi rezultati so odraz timskega pristopa in skupnih prizadevanj za kvalitetno 
obravnavo pacientov. 
Kadrovska podhranjenost zdravniške službe se je ob koncu leta 2019 izboljšala zaradi 
dodelitve nove specialistke na oddelek.  
Obseg in kvaliteto zdravstvene nege bo v prihodnje moč zagotoviti z zadostnim številom 
kadra in pripravljenostjo za prilagajanje trenutnim potrebam in zahtevam dela na 
oddelku. Za delo na oddelku kjer zdravimo paciente iz različnih diagnostičnih skupin, je 
potrebna širina znanja in delovne izkušnje. 
Vsi sprejeti pacienti potrebujejo intenzivno internistično obravnavo, kar s sedanjo 
organizacijo internistične službe ni zadovoljivo urejeno. 
Še vedno ostaja odprto vprašanje zdravljenja sindroma demence pri moški populaciji več 
ali manj na splošnem psihiatričnem oddelku. 
V lanskem letu smo beležili manjše število sprejemov na odprto enoto oddelka, kar kaže 
na povečano stopnjo obremenitev na intenzivni enoti. 
Odpusti pacientov v socialne ustanovne po sklepu sodišča ne poteka, kar se letos odraža 
v nedoseganju planiranega obsega neakutne obravnave. V prihodnje predlagam 
intenzivnejše reagiranje ustreznih bolnišničnih služb za reševanje zagat s katerimi se 
srečujemo v vsakdanjem delu. 
Nujno je potrebno zagotoviti varno delovno okolje v izogib nepredvidljivim dogodkom na 
oddelku. 

 
 
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Patricija Logar, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 

4.2 IZVENBOLNIŠNIČNA PSIHIATRIČNA DEJAVNOST 
 
 
 
4.2.1 Psihiatrične ambulante v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
 
 
Dejavnosti po posameznih enotah izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti: 
V okviru Psihiatričnega dispanzerja Idrija sta organizirani ambulantna psihiatrična in 
ambulantna psihološka dejavnost, v kateri se izvajajo psihiatrični in psihološki pregledi, 
diagnostika, suportivna in analitska psihoterapevtska obravnava, motivacijski intervjuji in 
postopki, individualna kognitivno vedenjska terapija, skupinska dinamska in analitska 
psihoterapevtska obravnava, individualno učenje relaksacijskih tehnik, individualna 
socioterapevtska obravnava, treningi učenja socialnih veščin, tečaji avtogenega treninga, 
vedenjsko kognitivna skupinska psihoterapevtska obravnava, sistemska družinska 
psihoterapija ter psihodrama. Sodelujemo tudi z zaposlenimi v medicinsko kemičnem 
laboratoriju, kamor napotujemo ambulantne paciente v primeru tovrstnih indikacij. V 
obravnavo se glede na potrebe pacientov lahko vključuje tudi socialno delavko. 
Tečaji avtogenega treninga potekajo v skupini, v kolikor je prijavljeno zadostno število 
udeležencev (10 – 12), sicer se organizira individualno učenje. V lanskem letu se je izvajalo le 
individualno učenje avtogenega treninga.  
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Aktivnosti oz. novosti tekom lanskega leta: 

• V Psihiatrično ambulanto v Postojni, kjer se nadomešča odsotnost dr. Fabičeve, se je v 
sklopu rednega dela vključila psihiatrinja M. Gosar, z eno ambulanto mesečno. 

• S septembrom je postala nosilka dejavnosti v triažni ambulanti za zdravljenje odvisnosti 
od alkohola psihiatrinja N. Prevodnik. 

• Pričeli smo s pošiljanjem izvidov psihiatričnih obravnav v CRPP (v skladu z Zakonom o 
zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva). 

• Na novo smo definirali postopek naročanja novejših depo antipsihotikov v psihiatrični 
ambulanti Izola in Postojna. 

• Uredilo se je nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti – v ambulantno delo se je vključilo 
psihiatrinjo M. Matvoz Kos. 

• Ukvarjali smo se z odpravljanjem neskladij, ugotovljenih ob inšpekcijskih pregledih v PB 
Idrija, PA Logatec, Postojna in Izola s področja vodenja čakalnih seznamov in obveščanja. 

• Skušali smo optimizirati ordinacijski čas v Psihiatrični ambulanti Postojna. 

• Odprava neskladij, ugotovljenih ob inšpekcijskem pregledu v Psihiatričnem dispanzerju 
Idrija (sistem triaže napotnic). 

 
 
Ambulantna psihiatrična dejavnost v PB Idrija 
 
 
a. Splošna psihiatrična ambulanta v PB Idrija 

V delo je bilo vključenih 10 oz. 11 specialistov psihiatrije (nadomeščanje), 
administratorke, DMS (aplikacija depo terapije), socialna delavka po dogovoru in osebje 
medicinsko kemičnega laboratorija. Vključeni psihiatri opravijo po dve do tri ambulante 
mesečno ob svojem rednem delu na oddelku.  
V letu 2019 je bilo 2.935 psihiatričnih obravnav, od tega 187 prvih.  
Aplicira se depo terapijo in sicer od 11.00 do 15.00 ure oz. po predhodnem dogovoru. Ob 
nekaterih aplikacijah oz. indikacijah je zagotovljeno 3 - urno spremljanje psihofizičnega 
stanja z merjenjem vitalnih funkcij. Vodi se Protokol spremljanja pacienta. 
 
 

b. Urgentna psihiatrična ambulanta 
Sem sodijo urgentne individualne terapevtske obravnave pacientov po predhodnem 
dogovoru s posameznimi psihiatri, ki imajo pacienta že v obravnavi, zaradi psihičnega 
poslabšanja oz. preprečitve hujšega poslabšanja. Nosilci teh storitev so vsi psihiatri. Teh 
obravnav je bilo 229, od tega 45 prvih (poslabšanje bolezni, nova diagnoza, 
preprečevanje večjega poslabšanja). 

 
 
c. Psihiatrična ambulanta v okviru izvajanja dežurne službe 

Sem sodijo pregledi in obravnave pacientov, ki so bili napoteni v našo bolnišnico bodisi za 
sprejem, pa hospitalizacija ni bila indicirana, bodisi da je bil pacient napoten na nujni 
psihiatrični pregled ali pa je poiskal sam pomoč pri svojem ambulantnem dežurnem 
psihiatru zaradi psihičnega poslabšanja. Takih obravnav je bilo 391. Nosilec dejavnosti je 
dežurni zdravnik.  
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d. Gerontopsihiatrična ambulanta v PBI 
Nosilca dejavnosti sta dva, ki opravita mesečno 3 – 4 ambulante. V letu 2019 je bilo 
narejenih 351 obravnav (42 prvih). 

 
 
e. Ambulanta za psihične motnje ob epilepsiji 

Nosilec dejavnosti je psihiater in administratorka. Opravljenih je bilo 118 obravnav, od 
tega 13 prvih. Ambulantna dejavnost se vrši 1 x mesečno. 
 

 
f. EEG laboratorij 

Nosilca dejavnosti sta psihiater in asistentka za EEG. V okviru EEG laboratorija je bilo 
obravnavanih 114 ambulantnih (zunanjih) pacientov ter 230 notranjih (bolnišničnih). Od 
skupno 334 EEG preiskav je bilo 340 rutinskih ter 4 po deprivaciji spanja. 

 
 
g. Ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo  

Nosilec dejavnosti je psihiatrinja, ki je del leta delala v koterapevtskem paru s terapevtko, 
ki je bila vključena tudi v delo na L1 oddelku. Opravili sta 41 družinskih psihoterapevtskih 
obravnav in 73 psihoterapij parov.  

 
 
h. Alkohološka ambulantna dejavnost 

V okvir te dejavnosti je zajeta skupinska socio in psihoterapevtska ambulantna 
obravnava, v katero je vključen celoten oddelčni tim (z izjemo srednjih sester) ter 
individualna obravnava pacientov z boleznimi odvisnosti, ki jo izvaja psihiater v 
ambulanti za odvisnost. V skupinsko dramsko psihoterapevtsko obravnavo je kot 
terapevt vključen tudi psihiater S2 oddelka – ambulantna psihodramska skupina za 
bolnike z SOA in svojce. 

• Ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola 
Nosilka dejavnost je psihiatrinja, ki je opravila mesečno 3 ambulante. V letu 2019 je 
bilo opravljenih 260 obravnav (54 prvih).  

• Triažna ambulanta za zdravljenje odvisnosti 
Nosilec dejavnosti je psihiater. S 01.09. je prišlo do menjave nosilca dejavnosti. 
Dejavnost poteka 1x mesečno. V letu 2019 je bilo opravljenih 41 obravnav, in sicer 32 
prvih. 

• Ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola s svojci 

• Ambulantna skupina za obravnavo recidiva odvisnosti 

• Ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo od alkohola  

• Ambulantna skupina odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem 
programu  

 
 
i. Medicinsko kemični laboratorij 

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

 
 
j. Splošna psihiatrična ambulanta v Postojni 

Nosilci tamkajšnje dejavnosti so trije psihiatri: A. Gorjanc Vitez, ki je imela po štiri 
ambulante mesečno, M. Gosar – ena ambulanta mesečno ter V. Milošević – tri 
ambulante mesečno. A. Gorjanc Vitez ima tudi enkrat tedensko analitsko 
psihoterapevtsko skupino.  
V ambulanti A. Gorjanc Vitez je bilo narejenih 927 obravnav (32 prvih). Tekom skupinske 
psihoterapevtske obravnave je bilo narejenih 280 obravnav (3 prvi). 
V ambulanti M. Gosar je bilo narejenih 119 obravnav (13 prvih). 
V ambulanti V. Miloševića je bilo narejenih 355 obravnav (39 prvih). 

 
 
k. Splošna psihiatrična ambulanta v Logatcu 

Nosilca dejavnosti sta dva psihiatra in administratorka. Dejavnost poteka trikrat 
mesečno. Izvaja se tudi skupinsko psihoterapijo – enkrat mesečno.  
V ambulanti V. Miloševića je bilo opravljenih 406 obravnav (36 prvih). 
V ambulanti I. Sepin so bile opravljene 103 obravnave (5 prvih). 

 
 
l. Splošna psihiatrična ambulanta v Izoli 

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 naj bi se vršila 6 x mesečno. Opravljenih je bilo 851 obravnav, 
od tega 87 prvih.  

 
 
m. Ambulantne skupinske psihoterapevtske obravnave 

Organizirane so bilo naslednje redno potekajoče ambulantne skupinske psihoterapevtske 
obravnave, in sicer: 

• v sklopu alkohološkega oddelka: 
o ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola s svojci (dve 

skupini), 
o ambulantna skupina za obravnavo recidiva (ena skupina), 
o ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo od alkohola (ena 

skupina) 
o ambulanta skupina odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem 

programu (tri skupine) 

• v sklopu psihoterapevtskega oddelka: 
o ambulantna psihoterapevtska skupina za osebe s psihotično izkušnjo, 
o ambulantna psihoterapevtska skupina za paciente z mešano patologijo po 

odpustu, 
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o ambulantna psihoterapevtska skupina za nevrotično strukturirano populacijo 
po odpustu, 

o analitska psihoterapevtska skupina (v Postojni), 

• ambulanta psihoterapevtska skupina v Logatcu (V. Milošević, dr. med.) 
 
 
n. Socialna služba 

V ambulantno psihiatrično dejavnost se jo le redko vključuje. Socialna delavka je 
vključena v program izvajanja Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti.  

 
 
o. Alkohološka ambulanta za voznike 

Ambulanta je samoplačniška. V njej se je pregledalo 55 voznikov. 
 
 

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

 
 
Psihiatrično zdravljenje v skupnosti 

Poročilo bo podano s strani vodje tega programa.  
 
 
 
Tabela 26: Pregled ambulantno opravljenih storitev, izraženih z doseženim številom točk 

 Št. točk v letu 

2018 2019 

Splošna psihiatrična ambulanta 35.884 38.272 

Urgentna psihiatrična ambulanta 5.166 4.305 

Psihiatrična ambulanta izven PBI   

- PA Postojna 24.020 23.406 

- PA Logatec 6.305 6.255 

- PA Izola 9.541 11.279 

PA v času dežurstva 4.133 4.163 

Ambulanta za psih. motnje ob epilepsiji 1.420 1.489 

EEG laboratorij 1.979 1.945 

Amb. za sistemsko in družinsko psihoterapijo 2.691 3.871 

Gerontopsihiatrična ambulanta  5.429 5.114 

Alkohološka ambulanta   

• triažna ambulanta 589 716 

- skupinska obravnava 12.635 10.502 

- individualna obravnava 3.544 3.623 

Amb. psihoterap. skupine (v okviru S4 oddelka) 4.743 4.558 

Psihološka služba    

- v PBI 27.223 32.523 

- izven PBI 30.279 31.766 

Ambulanta PZS 19.625 17.351 
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V letu 2019 je bilo v specialistični ambulantni dejavnosti doseženih 201.592 obračunskih 
točk. Plan, odobren s strani ZZZS, je bil 202.172 točk, kar predstavlja praktično 100 % 
realizacijo. 
 
 
Problematika 

• Urejanje nadomeščanja v primerih daljše bolniške odsotnosti nosilcev dejavnosti. 

• Pogosta insuficienca administrativne podpore delovanja. 

• Organizacija zadovoljive administrativne podpore delovanja psihološke službe. 

• Širjenje ambulantne dejavnosti je determinirano:  
o s sklenjenim dogovorom ZZZS, ki določi obseg programa, 
o s številom nosilcev dejavnosti, ki se jih lahko vključi v tovrstno delo, da delo na 

oddelkih bolnišnice ni huje moteno, 
o s številom sodelavcev v ambulantni dejavnosti (DMS, administratorka), 
o prostorskimi dejavniki (ustrezni prostori, podprtost z računalniškim sistemom)… 

 
 
(Poročilo je podala vodja izvenbolnišnične dejavnosti Danica Menard, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
 
 
 
4.2.2 Poročilo psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) za leto 2019 
 
 
a. Povzetek opravljenega dela v Timu PZS v letu 2019: 

 
Program PZS: 
V programu PZS, smo v letu 2019 vodili 179 pacientov (95 moških in 84 žensk). 
Povprečno so bili vsi pacienti stari 51.5 let (moški v povprečju 48 let, ženske pa 55.5 let). 
Najstarejši pacienti so iz idrijsko - bovškega območja, najmlajši pa iz notranjskega 
območja. 
Največ pacientov (56) smo vodili iz obalnih občin - 31 % vseh vodenih), najmanj 
pacientov (17) pa iz sežansko - kraških občin – 9.5 % vseh vodenih). 
Največ predlagateljev za spremljanje pacientov v programu PZS v letu 2019 je bilo s strani 
zdravstvenih timov iz PBI (oddelčni timi in tim PZS).  
Največ pacientov je samskih (velja za oba spola), najmanj pa v partnerski zvezi (velja za 
oba spola). Največ pacientov je invalidsko upokojenih (velja za oba spola). Največ 
pacientov živi samostojno (velja za oba spola). Največ pacientov ima od svojcev starše 
(velja za oba spola).  
Najbolj pogosta diagnoza za vodene paciente (velja za oba spola) v programu PZS je iz 
spektra F20-29: F 20.0 Paranoidna sch. 
V letu 2019 je bilo od vseh vodenih pacientov v programu (179 pacientov), med 
izvajanjem programa PZS hospitaliziranih 26 pacientov (21 moških, 5 žensk), kar 
predstavlja 14.5 % delež vodenih pacientov v 2019. Pri 85.5 % vključenih pacientov (153 
pacientov) ponovna hospitalizacija ni bila indicirana. Skupno beležimo 45 hospitalizacij. V 
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povprečju je imel vsak hospitaliziran pacient v 2019 1.7 hospitalizacij, katera je v 
povprečju trajala 34 dni. 
Od vseh vodenih pacientov v PZS prejema skupaj depo th 102 pacientov (58 moških, 64 
žensk), kar predstavlja 57 % delež vseh pacientov, ki prejemajo depo th ali na domu ali v 
PA. 
V okviru programa PZS, se je depo terapijo na domu redno po shemi apliciralo 57 
pacientom (32 moškim in 25 ženskam), kar predstavlja 32 % delež vseh vodenih v PZS. V 
letu 2019 smo s strani tima PZS opravili skupno za vse vodene paciente 6.248 storitev, 
povprečno 35 storitev na pacienta. (povprečje celega leta - 01.01.2019 - 31.12.2019, ne 
glede na to ali je pacient vključen ali zaključen v programu PZS). V povprečju smo v eni 
obravnavi opravili 8.2 obiska na pacienta. V povprečju smo na mesečni ravni obiskali 123 
pacientov. 
V povprečju so bili vsi vodeni pacienti v PZS v 2019 spremljani 324.3 dni (11 mesecev). 
V letu 2019 je program PZS zaključilo 46 pacientov (23 moških, 23 žensk), kar predstavlja 
26 % delež vseh vodenih pacientov v 2019. V povprečju so bili zaključeni pacienti stari 50 
let, moški 46 let, ženske pa 54 let. Največ pacientov je zaključilo program PZS iz obalnega 
območja, najmanj pa iz sežansko - kraškega območja.  
V povprečju so bili vsi zaključeni pacienti v PZS v 2019 spremljani 299 dni (9.7 mesecev). 
(Upoštevani dnevi celotne obravnave po indikacijah za zaključek spremljanja). V 
povprečju je imel vsak pacient 1.04 obravnav. 
Največ časa so bo bili zaključeni pacienti spremljani v PZS iz idrijsko - bovškega območja, 
najmanj pa iz sežansko - kraškega območja. V povprečju je bilo opravljenih skupno 4.426 
storitev, vsak zaključen pacient je imel opravljenih v povprečju 96.2 storitev, od tega je 
imel v povprečju 9 obiskov na domu, ostalo so druge storitve. 
 
 

Program NO: 
V letu 2019 smo v nadzorovani obravnavi (v nadaljevanju NO) vodili skupaj 7 pacientov (5 
moških, 2 ženski). 4 pacienti (3 moški, ženska) so vodeni še iz preteklega leta (2018), 4 
pacienti (3moški, 1 ženska) pa so v letu 2019 prejeli nov sklep o NO. (1 pacient ima dve 
NO v letu 2019). 
Največji delež predstavljajo pacienti iz obalnega območja (57 % delež), najmanjši pa 
pacienti iz notranjskega območja. (14 % delež).  
V povprečju so bili pacienti stari 41 let. Moški v povprečju 38 let, ženske pa 47 let. 
V povprečju je NO za vse vodene v 2019 trajala 55.3 dni. (01.01.2019 - 31.12.2019 - 
upošteva se vodenje, vključevanje, zaključevanje pacientov v NO, ki je vezana na čas 
trajanja obravnav in s tem povezanih obiskov na domu, upoštevane so tudi 
hospitalizacije v PBI).  
Predlagatelj za NO je vedno okrajno sodišče, po izdanem sklepu o NO. V vseh primerih 
(3), pa se je sodišče odločilo za milejšo obliko ukrepa (po Zakonu o duševnem zdravju) in 
sicer namesto zavodskega varstva brez privolitve. 
1 pacient je bil v preteklosti že obravnavan v NO, ostala dva (moški, ženska) pa imata 
obravnavo prvič. 
S strani PBI predlogov za NO na okrajna sodišča nismo predlagali. 
V letu 2019 smo prejeli 3 nove sklepe sodišča in sicer za NO za 3 paciente (2 moška, 
ženska). Povprečno so bili pacienti ob vključitvi stari 53 let. Moški so bili v povprečju stari 
45 let, ženska pa 69 let. Največ pacientov je samskih (oba spola). Največ pacientov je 
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invalidsko upokojenih. Največ pacientov živi samostojno (oba spola). Največ pacientov 
ima od svojcev starše (oba spola). 
Najbolj pogosta diagnoza za vodene paciente, tako za moške, kot za ženske v NO je iz 
spektra F20-29:F 20.0 Paranoidna sch. 
V letu 2019 je bilo od vseh vodenih pacientov v NO (7 pacientov), med izvajanjem NO 
hospitaliziran 1 pacient, kar predstavlja 14.3 % delež vodenih pacientov v NO v 2019. Pri 
85.7 % vodenih pacientov (6 pacientov) ponovna hospitalizacija ni bila indicirana. Skupno 
beležimo 1 hospitalizacijo, ki je trajala 45 dni.  
Skupaj od vseh vodenih v NO prejemata depo th 2 moška pacienta, kar predstavlja 29 % 
delež pacientov v NO, ki prejemajo depo th ali na domu ali v PA. 
V okviru programa NO, se je na domu apliciralo depo th 1 pacientu, kar predstavlja 14 % 
delež vseh vodenih v NO. Nihče ni bil ponovno hospitaliziran v PBI. 
V leto 2020 smo iz leta 2019 prenesli 3 paciente (2 moška, ženska) iz NO. Pacienti imajo 
aktivno obravnavo, ker se čas trajanja NO (po sklepu sodišča) še ni iztekel. 
Za vse vodene paciente v NO v 2019 je bilo s strani tima izvedenih 218 storitev v okviru 
primera NO (01.01.2019 - 31.12.2019). Povprečna frekvenca obiskov za paciente, 
vključene v program NO je na 7 - 10 dni. (po oceni KNO in članov tima PZS). 
V letu 2019 smo NO zaključili pri 4 pacientih (3 moški, ženska), po izteku sklepa sodišča 
(po 6 mesecih). Od 4 pacientov so se 3 pacienti (2 moška, ženska) strinjali z 
nadaljevanjem spremljanja v programu PZS (prostovoljna odločitev).  

 
 
Program AMB PZS: 

V AMB PZS smo v letu 2019 spremljali 305 pacientov. V povprečju so bili pacienti stari 66 
let, moški 60 let, ženske pa 71 let. Prvič smo obravnavali 171 pacientov (56 % vseh 
vodenih), poznanih iz preteklih let pa je bilo 134 pacientov (44 %). 
Največ pacientov (175) smo vodili iz obalnega območja - 57 % vseh vodenih, najmanj 
pacientov (23) pa iz idrijsko - bovškega območja – 7,5 % vseh vodenih.  
Največ novih pacientov je bilo iz obalnega območja, najmanj pa iz idrijsko - bovškega 
območja. Največ starih pacientov (iz preteklih let) je bilo iz obalnega območja, najmanj 
pa iz idrijsko - bovškega območja 
Najbolj pogosta diagnoza za vodene paciente (oba spola), v programu AMB PZS je iz 
spektra F20-29:F 20.0 Paranoidna sch., takoj za tem pa sledi F03 Neopredeljena 
demenca. 
Za vse vodene paciente v AMB PZS v 2019 je bilo s strani članov Tima PZS izvedenih 1.053 
storitev (01.01.2019 - 31.12.2019).  
V povprečju to pomeni, da je imel vsak pacient 3.4 opravljenih storitev. Obiske na domu 
je potrebovalo 175 pacientov, 57 % vodenih pacientov (psihiater 155 pacientov in člani 
20 pacientov), konzultacije je potrebovalo 161 pacientov, kar je 53 % vseh vodenih, klicev 
pa je potrebovalo 210 pacientov (69 % pacientov). 

 
 
Program: obravnava pacientov v amb PZS - obisk psihiatra na domu:  

Program izvaja psihiatrinja, skupaj s članico Tima PZS, v ko - terapevtskem paru. V okviru 
programa, smo v letu 2019 obravnavali 155 pacientov (57 moških, 98 žensk), z obiski na 
domu. 
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118 pacientov (76 % vodenih pacientov) je bilo obravnavanih prvič, 37 pacientov (24 % 
vodenih pacientov) pa je poznanih iz preteklih let. 
Največ pacientov (96) smo vodili iz obalnega območja - 62 % vseh vodenih, najmanj 
pacientov (4) pa iz novogoriškega območja – 3 % vseh vodenih.  
V povprečju so bili pacienti stari 74 let, moški 68 let, ženske pa 77 let.  
Najstarejši pacienti prihajajo iz obalnega območja, najmlajši pa iz notranjskega območja. 
Največ pobudnikov za obiske psihiatra domu je bilo s strani svojcev (38 % predlaganih 
obiskov), katere usmerimo, da pridobijo napotnico osebnega zdravnika. Osebne 
zdravnike (12 % predlaganih obiskov na domu) se s tem hkrati obvesti o eventualni 
problematiki. Najmanj predlogov je bilo s strani KOS in KNO.  
V tem programu je bilo opravljenih 188 obiskov na domu, za 155 pacientov (115 prvih, 
ter 73 kontrolnih pregledov).  
Povprečno se je mesečno pregledalo 13 pacientov v domačem okolju. Pregledi se v večini 
primerov opravljajo na podlagi izdane napotnice za pregled psihiatra na domu.  
S službami na terenu dobro sodelujemo in bistvenih problemov ne zaznamo. 
Najbolj pogoste dg pacientov (oba spola), ki so bili pregledani v domačem okolju, so iz 
spektra F00 - F09: neopredeljena demenca (F03).  
Od vseh vodenih pacientov, ob obravnavi na domu, je bilo ob obisku hospitaliziranih 5 
pacientov (moški, 4 ženske). V 3 ženskih primerih so bile vse hospitalizirane brez 
privolitve, ostali pa prostovoljno (ob motivaciji za zdravljenje v PBI). 
Naknadno (po konzultacijah s svojci ali službami na terenu) je bilo hospitaliziranih še 34 
pacientov (18 moških, 16 žensk). 
Od predlaganih obiskov psihiatra na domu, smo naknadno spremljali v programu PZS 7 
pacientov (2 moška, 5 žensk), vsi po predhodni hospitalizaciji v PBI, razen pacientke, ki se 
je s programom PZS strinjala že ob obisku in hospitalizacija v PBI ni bila indicirana. 

 
 
Zaključek - povzetek vseh programov: 

Skupno smo v vseh programi v letu 2019 sodelovali s 451 pacienti (220 moških, 231 
žensk).  
Od vseh vodenih pacientov, je obiske na domu potrebovalo 331 pacientov (73.3 % 
pacientov), ostalih 120 (26.7 %) pa druge storitve.  
Hospitaliziranih je bilo 14.6 % pacientov, pri 85.4 % pacientih pa ni bilo indikacij za 
zdravljenje v PBI. Na mesečni ravni smo v vseh programih v povprečju obiskali 147 
pacientov, opravili / sprejeli 148 klicev ali konzultacij. Skupno smo na mesečni ravni v 
vseh programih opravili 627 storitev, vsaka članica tima pa v povprečju 125.4 storitev na 
mesec. Največ pacientov smo spremljali iz obalnega območja, najmanj pa iz sežansko - 
kraškega območja. 

 
 
(Povzetek poročila je pripravila mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. delavka) 
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4.2.3 Poročilo o delu EEG laboratorija 
 
 

V EEG laboratoriju izvajamo EEG meritve pacientom, ki so v bolnišničnem zdravljenju ter 
za naročene zunanje paciente in sicer ob petkih, v času med 08:00 in 12.00 uro. Preiskave 
izvajamo na EEG aparatu proizvajalca Nicolet. EEG sistem je računalniško podprt ter 
omogoča video spremljanje ter zapis izvidov v elektronski medij. 

 
Kadrovska struktura: V zadnjem letu se soočamo z izpadom ene izmed asistentk, dipl. 
med. sestre, tako da opravlja meritve zgolj ena asistentka z opravljeno specializacijo s 
področja elektroencefalografije. Posnetke odčituje in ocenjuje zdravnik psihiater s 
podiplomskim študijem iz elektroencefalografije ter epileptologije. 
V letu 2019 je bilo izvedenih skupno 344 EEG preiskav, od tega je 340 rutinskih ter 4 po 
deprivaciji spanja. Opravljenih je bilo 230 EEG posnetkov pri bolnišničnih pacientih, 114 
pa pri osebah, ki so bile na preiskavo napotene z napotnico.  

 
 
(Poročilo sta pripravila mag. Lidija Mrak, d.m.s. ter doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. 
psih.) 
 
 
 

4.3 SLUŽBE IN DEJAVNOSTI VEZANE NA ZDRAVSTVENE ENOTE 
 
 
 
4.3.1 Psihološka služba 
 
 
a. Kadrovska zasedba: Kadrovska zasedba je v psihološki službi ostajala nespremenjena 

tudi v letu 2019, v njej je bilo zaposlenih devet psihologov: 7 specialistov klinične 
psihologije in 2 specializanta klinične psihologije. Specializanta krožita po programu 
specializacije izven matične ustanove in zgolj en dan v tednu opravljata delo v matični 
ustanovi. Ena izmed specialistk klinične psihologije pa koristi pravico do dela s skrajšanim 
delovnim časom zaradi starševstva in je skozi celo leto opravljala polovični delavnik.  

 
 
b. Organizacija dela: Ohranjena je temeljna organizacijska shema preteklih let in sicer se je 

opravljalo klinično psihološko delo za potrebe bolnišnice oz. programov v okviru 
hospitalnega zdravljenja in v ambulantah za klinično psihologijo.   
Razporeditev kliničnih psihologov po delovnih mestih znotraj bolnišnice je kot v 
preteklosti sledila osnovni organizacijski shemi ustanove (zagotavljanje vključenosti v 
posamezne time oddelkov). Sprotno prilagajanje so narekovali kadrovska zasedenost 
znotraj psihološke službe in aktualne potrebe znotraj bolnišnice.   
Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem rednih sestankov psihološke službe; prvi 
sestanek v mesecu je bil namenjen organizacijskim vsebinam, drugi pa strokovnim 
(poročanje in predstavitve zunanjih izobraževanj, predstavitve primerov). 



Strokovno poročilo 2019 

 

57 
 

 

c. Delo v bolnišnici: V letu 2019 smo ohranili shemo razporejenosti specialistov klinične 
psihologije po bolnišničnih oddelkih, ki smo jo vzpostavili v letu 2017. V bolnišnično 
klinično psihološko delo je vključenih šest specialistov klinične psihologije, od katerih pa 
vsi pokrivajo tudi vsaj eno ambulanto tedensko.  
Klinično psihološko delo je zaradi same narave dela v bolnišničnih pogojih težko 
okvantificirati. V psihodiagnostično obravnavo je bilo v letu 2019 usmerjenih 339 
hospitalnih pacientov (število je v primerjavi s preteklim letom večje za 3 %). Številne, 
sprva diagnostično naravnane obravnave so se nato nadgradile tudi v suportivno ali 
psihoterapevtsko vodenje.  
Vsakega izmed sprejemnih oddelkov (S2 in S3) je pokrival specialist klinične psihologije. 
Glavnina dela kliničnega psihologa na sprejemnih oddelkih predstavljajo predvsem 
psihodiagnostične obravnave (vključenih je bilo 80 pacientov in 57 pacientk). Iz leta v leto 
pa se povečuje število in dolžina individualnih psihoterapevtskih obravnav oz. vodenj, ki 
so prilagojene zdravstvenemu stanju in potrebam pacienta / pacientke (suport, 
psihoedukacija, tehnike sproščanja, higiena spanja, delo in razreševanje konkretnih 
življenjskih problemskih situacij). Specialista klinične psihologije, ki pokrivata sprejemne 
oddelke, opravljata ob tem tudi en dan v tednu ambulantno delo. 
Psihoterapevtski oddelek pokrivata dve specialistki klinične psihologije (ki ob tem dan oz. 
dan in pol v tednu opravljata ambulantno delo), ki sta članici oddelčnega zdravstvenega 
tima. Ob diagnostičnih obravnavah (v letu 2019 je bilo opravljenih 31 diagnostičnih 
pregledov) je na psihoterapevtskem oddelku poudarek na psihoterapevtskih delu. 
Kontinuirano poteka dvakrat tedensko skupinska obravnava (skupino, v katero so 
vključeni večinoma pacienti z anksioznimi in razpoloženjskimi motnjami, vodita klinični 
psihologinji), vzporedno pa je vsak pacient vključen tudi v individualno psihoterapevtsko 
vodenje, ki je prilagojeno pacientovim težavam in sposobnostim. V individualno 
psihoterapevtsko obravnavo se ob ustreznih indikacijah vključuje tudi vse več pacientov 
t.i. prve skupine.  
V delo na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola (L1) je bila v letu 2019 vključena 
samo specialistka klinične psihologije. Vodila je skupinsko psihoterapevtsko obravnavo, 
individualno in skupinsko psihodiagnostično obravnavo (opravilo jo je 86 pacientov), 
občasno je predavala pacientom in svojcem ter v vlogi svetovalca delovala pri projektu 
informativno - svetovalnega telefona, en dan v tednu pa je bila vezana na ambulanto 
delo. Redno je sodelovala na oddelčnih timskih sestankih. Del leta je vodila tudi skupino 
za obvladovanje anksioznosti po principih čuječnosti, ki je potekala enkrat tedensko.  
Tudi v letu 2019 smo poskušali zagotavljati stalno vključenost kliničnega psihologa v 
strokovni tim na gerontopsihiatričnem oddelku (L2) in splošnem psihiatričnem oddelku 
(L3). Specialistka klinične psihologije, ki sicer opravlja skrajšan delavnik in je do junija 
2019 enkrat tedensko pokrivala ambulanto kliničnega psihologa za otroke in 
mladostnike, je vodila psihodiagnostične obravnave (pregledanih je bilo 39 pacientov) in 
individualne suportivne obravnave (vključenih 9 pacientov). Posamezna srečanja iz 
metakognitivnega treninga so bila izpeljana individualno, saj so pretekle izkušnje 
pokazale, da večina pacientov v skupinski obliki dela težje sledi poteku treninga in je 
posledično ta manj učinkovit.  
Z vidika pogostosti uporabe teoretskega modela prevladuje vedenjsko - kognitiven 
psihoterapevtski pristop, uporablja pa se tudi spoznanja psihodinamskega in 
psihoanalitskega pristopa, skupinske dinamike, transakcijske in družinske terapije.  
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Specialisti klinične psihologije se v okviru PB Idrija vključujemo v različne delovne skupine 
in komisije (Strokovno medicinski svet – Š. Hvalec, Komisija za kakovost- R. Podkrajšek; 
Komisija za opozorilne in nevarne dogodke – Š. Hvalec); skrbimo tudi za strokovno 
podlago, izvedbo in interpretacijo Kazalnika zadovoljstva pacientov, hospitaliziranih v PB 
Idrija (B. Režun).  
Specialisti klinične psihologije v vse večjem obsegu prevzemamo naloge glavnih in 
področnih mentorjev – v letu 2019 so bili na kroženju v PB Idrija poleg »domačih« 
specializantov tudi tri specializantke klinične psihologije (skupaj sedem mesecev), štiri 
pripravnice (6 mesecev) in dva študenta (sedem mesecev). Že utečen je vsakoletni 
sprejem učencev osnovnih šol, dijakov Gimnazije Jurija Vege iz Idrije z namenom 
predstavitve dela kliničnega psihologa in bolnišnice.  
 
 

d. Delo v okviru ambulante za klinično psihologijo: Ambulante za klinično psihologijo PB 
Idrija delujejo v okviru Psihiatričnega dispanzerja v Idriji (pet nosilcev ambulant), v Kopru, 
Postojni in Logatcu. V juniju 2019 je z delom prenehala Ambulanta za klinično psihologijo 
otrok in mladostnikov. 
V delo v ambulantah pod okriljem PB Idrija smo bili tekom leta vključeni vsi zaposleni v 
psihološki službi (sedem specialistov in dva specializanta klinične psihologije).  
V ambulante za klinično psihologijo se usmerjajo pacienti iz Idrije, Postojne, Kopra. 
Pacienti so bili v preteklem letu v obravnavo napoteni največkrat s strani osebnih 
zdravnikov (število tovrstnih napotitev je še vedno v porastu) ali specialistov psihiatrov. 
V okviru ambulantnega dela še vedno spremljamo trend večjega števila napotitev v 
tovrstno obravnavo (predvsem iz primarnega zdravstva), posledično vse večji obseg dela 
in skladno s tem podaljševanje čakalne dobe za prvi pregled, ki je v začetku leta 2020, 
180 dni. 
Ambulantno klinično - psihološko delo je tako diagnostične kot terapevtske narave.  
V letu 2019 je bilo v ambulantno obravnavo prvič vključenih 330 pacientov (v letu 2018 
pa 316 pacientov), od tega 27 otrok in mladostnikov (nekateri pacienti, napoteni v letu 
2019, zaradi čakalne dobe še niso bili vabljeni na prvi pregled). V zadnjih letih opažamo 
trend, da ostaja približno enako število diagnostičnih obravnav (ki se sicer pogosto 
nadgradijo v terapevtsko vodenje), medtem ko se izrazito povečuje število (psiho) 
terapevtskih obravnav. Navedeno pomembno vpliva na samo dinamiko dela v 
ambulantnih pogojih, saj terapevtska obravnava zahteva daljše in pogostejše vodenje. 
Večina ambulantnega dela kliničnih psihologov poteka skozi individualni pristop, 
določene obravnave pa potekajo tudi v skupinski obliki dela. V okviru skupinskih 
obravnav sta bili specialistki klinične psihologije vključeni v vodenje ambulantne skupine 
(za paciente, ki so zaključili zdravljenje na psihoterapevtskem oddelku), ki se 
kontinuirano srečuje na 14 dni. 
Obseg dela v okviru ambulantnih storitev lahko ponazorimo z obračunanimi točkami v 
okviru storitvenega sistema – klinični psihologi smo v letu 2019 v okviru vseh klinično-
psiholoških ambulant opravili 65.348 ambulantnih točk (kar pomeni 23 % presežek glede 
na predvideno število storitev; v primerjavi z letom 2018, ko je bilo opravljenih 59.725 
ambulantnih točk, pa opravljenih 10 % več storitev), hkrati pa doprinesli določeno število 
točk tudi v okviru ambulante A4 (Alkohološka ambulanta v PB Idrija) in ambulante A5 
(Psihiatrična ambulanta v PB Idrija). 
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e. Program psihološke prve pomoči: Zaposleni v psihološki službi smo v letu 2018 uspešno 
vzpostavili sistem oz. program psihološke prve pomoči za zaposlene v PB Idrija. Razlago 
programa psihološke prve pomoči, njen namen, načine zagotavljanja pomoči in algoritem 
ukrepanja ob duševni stiski po izkustvu travmatskega dogodka v službi predstavlja DSP 
Psihološka prva pomoč.  
V ekipo, ki nudi in izvaja prvo psihološko pomoč 24/7, sta vključena dr. Š. Hvalec, spec. 
klin. psih. in N. Stanovnik, specializant klinične psihologije. 
V letu 2019 se je po pomoč v okviru programa PPP obrnil en zaposlen v PB Idrija. 
 
 

f. Za zaključek in pogled naprej: Zaposleni v psihološki službi skrbimo, da klinično 
psihološka obravnava hospitalnih in ambulantnih pacientov poteka v skladu s 
strokovnimi smernicami. Vseskozi se trudimo za stalni strokovni razvoj, ki je podlaga za 
kakovostno delo in omogoča ob ustaljenih programih vnašanje novosti. Največji izziv pa 
nam predstavlja zagotavljanje dostopnosti klinično psihološke obravnave ob daljših 
predvidenih in nepredvidenih odsotnostih zaposlenih. 
V letu 2020 načrtujemo uvajanje novih vsebin predvsem v hospitalnih pogojih dela, saj so 
bile tovrstne vsebine zaradi širjenja ambulantnega dela v zadnjih letih precej 
zapostavljene. V sodelovanju z administrativno službo se bomo usmerjali tudi na 
vzpostavitev učinkovitejšega celostnega sistema naročanja v okviru ambulantnih pogojev 
dela.  

 
 
(Poročilo je podala vodja psihološke službe dr. Špela Hvalec, spec. klin. psihologije) 
 
 
 
4.3.2 Delovna terapija 
 
 
a. Organizacija dela in kadrovska zasedba: V letu 2019 je bilo redno zaposlenih 14 delovnih 

terapevtov, od tega ena delovna terapevtka s skrajšanim delovnim časom (6 ur), ena pa 
je na porodniškem dopustu. Od novembra dalje smo imeli pripravnico. V novembru se je 
zaposlila delovna terapevtka – skupinski terapevt na oddelku za zdravljenje odvisnosti, za 
skrajšan delovni čas. Meseca januarja je bila ena študentka 3. letnika delovne terapije na 
klinični praksi. 
V letu 2019 smo skozi celo leto (razen v mesecu juliju in avgustu zaradi koriščenja 
poletnih dopustov) organizirali tudi aktivnosti na oddelku za delovno terapijo v 
popoldanskem času do 17.00 ure, zaradi izvedbe aktivnosti z zunanjimi izvajalci pa smo 
svoj delovni čas po potrebi tudi podaljševali. 
Svoje skupne usmeritve in delo usklajujemo na vsakodnevnih sestankih, na vsakih 14 dni 
pa imamo redne timske sestanke. 
Program delovne terapije smo izvajali na vseh bolniških oddelkih, na oddelku za delovno 
terapijo, športno rekreativnih površinah bolnišnice ter bližnji okolici mesta. 
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b. Problematika pri organizaciji dela: Z nastopom porodniškega dopusta, daljših bolniških 
odsotnosti in skrajšanega delovnega časa se je delo prerazporedilo na ostale delovne 
terapevte, kar pa je vseskozi predstavljalo večje obremenitve kot sicer. Težava ostaja 
nenadomeščanje odsotnosti delovne terapevtke zaradi porodniškega dopusta.  
 
 

c. Osnovni podatki o dejavnosti službe: Proces izvajanja programa delovne terapije se 
začne z ocenjevanjem pacientovih okupacijskih potreb, težav in skrbi, ki je temelj 
procesa. Glede na zahteve aktivnosti in zmožnosti oz. sposobnosti posameznika delovni 
terapevt prilagaja potek obravnave, zapisuje in strokovno utemeljuje odločitve.  
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije zajemajo vsa področja človekovega 
delovanja: skrb za samega sebe (osebne aktivnosti, funkcionalna gibljivost: hoja, 
funkcioniranje v družbenem okolju), produktivnost (gospodinjske aktivnosti, 
izobraževanje, plačana / neplačana dela), prosti čas in vključevanje v širše družbeno 
okolje. 

 
Aktivnosti, ki se redno izvajajo v okviru delovno terapevtske obravnave so: 

• jutranja telovadba (9 skupin dnevno) 

• vaje na fitnes napravah (8 skupin do 3 x tedensko) 

• gibalne aktivnosti (8 skupin do 2 x tedensko) 

• krajši in daljši sprehodi  

• športne aktivnosti (namizni tenis, balinčki, badminton, košarka, nogomet, balinanje) 

• aktivno in pasivno razgibavanje (po dogovoru) 
 
Dnevne aktivnosti (trening hoje in transferja, toaletni trening, trening hranjenja, 
oblačenje - individualno) 

• Gospodinjske aktivnosti (trening, učenje: pranje perila, likanje, kuhanje, peka,… po 
dogovoru) 

• Kreativne aktivnosti (8 skupin enkrat tedensko, individualno po dogovoru) 

• Sestanki terapevtske skupnosti (7 skupin tedensko,) 

• Drobne terapevtske aktivnosti (pletenje, kvačkanje, šivanje,..individualne aktivnosti po 
dogovoru) 

• Glasbene aktivnosti (9 skupin tedensko) 

• Aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti (7 skupin tedensko) 

• Družabne aktivnosti (občasno) 

• Komunikacijske skupine (3 skupine tedensko) 

• Bralne aktivnosti (2 skupini tedensko) 

• Skupina za planiranje aktivnosti čez vikend (3 skupine tedensko, individualno po potrebi) 

• Kreativno pisanje (2 skupini tedensko redno, 2 skupini občasno tedensko) 

• Progresivno mišično sproščanje (1 skupina 4 x tedensko) 

• Aktivnosti v bivalnem okolju – delo na vrtu, skrb za rože (po dogovoru) 

• Uporaba računalnika (individualno po dogovoru) 

• Izposoja knjig (individualno po dogovoru) 

• Skupina za svojce (1 skupina tedensko) 

• Edukativna skupina 
pot k dobremu počutju (zdrava prehrana, nordijska hoja, tehnike sproščanja) 
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• Terapija s pomočjo psa (na gerontopsihiatričnem oddelku pod vodstvom delovne 
terapevtke in prostovoljnega terapevtskega para, 10 srečanj) 

• Verske aktivnosti (pomoč pacientom iz intenzivnih enot) 
 
Poleg omenjenih aktivnosti so bila izvedena tudi ocenjevanja in testiranja in sicer AMPS, 
OSA, MOCA, KPSS, test risanja ure, COPM, vprašalnik o volji, struktura dneva, FIM, COTE, 
Allenov test kognicije MFIS. 
 
V letu 2019 smo delovno terapevtske programe dopolnjevali še z dodatnimi aktivnostmi: 
kulturne, športne, rekreativne, družabne in zabavne aktivnosti. Organizirali in izpeljali smo: 

• 46. kulturno športni teden 

• 21. Slikarski Ex- tempore 

• 30. Maksov spominski šah. teden 

• 3 sklope kvizov znanj 

• 4 sklope ustvarjalnih delavnic 

• 16 razstav pacientovih del na hodniku oddelka za delovno terapijo 

• 5 kulinaričnih delavnic 

• 4 potopisna predavanja (Elbrus, Korzika, Indonezija, Sibirija,) 

• 10 glasbenih nastopov (Godbeno društvo rudarjev Idrija, MePZ DU Idrija, vokalna skupina 
Lira, ŽPZ Kanomlja, koncert 3 pacientov, Sebastian Albreht, plesni klub Idrija z gosti, 
Pobje, Čekovska tkleta, Jaam, 2 Žogabenda iz DU Idrija). 

• Športne aktivnosti (trim pohodi, športne igre, turnir v balinanju, turnir v namiznem 
tenisu, zabavno spretnostne igre, gibalna skupina, Božičkov tek) 

• Aktivnosti v bivalnem okolju (trgatev s skupino pacientov v Ložah, aktivnosti na ter. vrtu, 
aktivnosti v mestnem čebelnjaku) 

• Aktivnosti v mestu (ogled 4. razstav v kripti in galeriji) 

• Družabne aktivnosti (nagradne tombole, družabne igre, pustni ples, pustne igre) 

• Aktivnosti ob svetovnem dnevu delovne terapije (promocija delovne terapije, kulinarična 
delavnica, plesni klub z gosti, edukativne delavnice, kulturni program dijakov Gimnazije 
Idrija) 

• Kulturne aktivnosti: predstava OŠ Idrija: Slovenija, pozdravljena; projekcija filmov 
Šanghai ter Alfa in Romeo. 

• Likovni natečaj za znak 46. kulturno športnega tedna 

• Kreativne aktivnosti (velikonočne delavnice, izdelava voščilnic, novoletnih okraskov, 
novoletnih dekoracij,…) 

• Izdajo 4 številk bolnišničnega glasila Mozaik 

• Sodelovanje v bralnem projektu Primorci beremo 
 
Sodelovali smo tudi z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami in sicer: 

•••• PB Maribor: kostanjev piknik 

•••• UPK Ljubljana: 21. slikarski Ex tempore v naši bolnišnici 
 

 

Večji projekti v letu 2019 

• 30. Maksov spominski šahovski teden , ki je potekal od 07.03.2019 do 08.03.2019.  

• 21. Slikarski Ex- tempore za paciente psihiatričnih ustanov je potekal 22.05.2019.  
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• 46. Kulturno športni teden: potekal je od 24.09.2019 do 03.10.2019.  

• Svetovni dan delovne terapije je v letu 2019 potekal pod sloganom »Krepimo zdravje in 
dobro počutje«. 

• Bralni projekt primorskih knjižnic »Primorci beremo« je potekal od aprila do novembra.  

• Sodelovanje s Čebelarskim društvom Idrija. 
 
 
d. Dokumentacija delovne terapije 
Proces delovne terapije beležimo na sledečih dokumentih in sicer: 

• Sodelovanje, kvaliteto participacije in odnos do terapevtskih aktivnosti bolnika v 
aktivnostih redno beležimo na obrazcu Sodelovanje v aktivnostih delovne terapije (OB 03 
03). Ta obrazec je shranjen v arhivu delovne terapije. 

• Celoten proces delovne terapije beležimo na Kartonu delovne terapije (OB 01 03). To 
nam je v dolgotrajni rehabilitaciji zagotovilo za sprotno spremljanje pacientovega stanja, 
opis trenutnega nivoja izvedbe, napovedovanje bodočega pacientovega delovanja in 
merjenje izidov delovno terapevtskega procesa. Karton se shranjuje v popisu pacienta. 

• Karton delovne terapije – priloga (OB 1/1 03). To prilogo izpolni delovni terapevt za 
pacienta, ki je sprejet v bolnišnico na zdravljenje večkrat v krajšem časovnem obdobju ter 
se v tem času okupacijski profil ni bistveno spremenil. Shranjuje se v popisu pacienta. 

• Vsi ocenjevalni instrumenti so priloženi v kartonu DT, ki se nahaja v popisu pacienta 
(AMPS, COPM, struktura dneva, ček lista prostočasnih aktivnosti, vprašalnik o volji,..). 
 

 
e. Novosti pri organizaciji dela, drugi dosežki, problemi 

• V letu 2019 smo zaposleni v službi delovne terapije opravili letni pregled dokumentov s 
popravki in dopolnitvami (standard ISO 9000). Pripravili smo nov dokument DSP 02 03 
Procesna metoda dela v delovni terapiji (sprememba je bila zaradi dodanih novih 
ocenjevalnih instrumentov in obrazcev ter dopolnitev procesa dt obravnave). Pripravili 
pa tudi 2 nova obrazca (soglasje pacienta, poročilo o kroženju pripravnika). 

• 07.02.2019 smo delovni terapevti PBI v sodelovanju z Zbornico delovne terapije v PBI 
organizirali in izpeljali seminar »Ocenjevanje v DT obravnavi pri osebi z duševno motnjo, 
modul 1«, ki je bil namenjen delovnim terapevtom, ki delajo na področju obravnave oseb 
z motnjo v duševnem zdravju, oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna 
motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, 
obravnava na domu v mobilnih timih), oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v 
zaposlitveni rehabilitaciji drugih oseb, kjer je prisotna motnja v duševnem zdravju ter 
obravnavi oseb v (nekaterih) socialnih zavodih. Izobraževanje je bilo ustrezno vrednoteno 
z ETS krediti s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. Na tem seminarju smo z 
aktivnimi prispevki sodelovale tudi 3 delovne terapevtke naše bolnišnice: A. Pavšič, T. 
Mrak in M. Kavčič. 

• Redno spremljanje in beleženje neobveznega kazalnika kakovosti »Zadovoljstvo z 
izvajanjem aktivnosti delovne terapije v PBI» (SOP 08 03). Vprašalnik zajema oceno 
posameznih aktivnosti in sicer: kreativne aktivnosti, gospodinjske aktivnosti, ustvarjalne 
aktivnosti, glasbene aktivnosti, družabne aktivnosti, kognitivne aktivnosti in gibalne 
aktivnosti. Zanima nas, kolikšna je udeležba na omenjenih aktivnostih, zadovoljstvo z 
vsebino in zadovoljstvo z izbiro pripomočkov. Dobljeni rezultati nam služijo za 



Strokovno poročilo 2019 

 

63 
 

 

vpeljevanje izboljšav na tem področju. Ocena zadovoljstva nam nudi vpogled v 
subjektivno in koristno informacijo o doživljanju pacientov. Zagotoviti želimo čim bolj 
kakovostno oskrbo pacientov, zato nam ti podatki nudijo možnost vzdrževanja kakovosti. 

• Redno spremljanje in beleženje neobveznega kazalnika kakovosti Uporaba 
ustvarjalnosti v programih delovne terapije. Evidentiramo število pacientov, ki so 
prisotni na kreativni skupini in ugotavljamo vzroke za odsotnost. 
V letu 2019 je bila udeležba na kreativni skupini 60.5 % (v lanskem letu 60 % – do sedaj 
največja udeležba kadarkoli). Največji odstotek prisotnosti je dosegel oddelek L2 O.E. 
(91.5 %), najmanjši pa oddelek L2 I.E. (41 %). Ostali oddelki si sledijo: S4 (85 %), S2 O.E. 
(62.5 %), S3 O.E. in L1 (59 %), S2 I.E. (53.5 %), S3 I.E. (51.5 %). 
Razlogi za odsotnost so vikend dopusti (30.5 %), akutno psihično stanje (23 %), razlog, da 
tekom hospitalizacije ne sodelujejo v nobeni aktivnosti (15 %), fizična nezmožnost (9 %), 
odklonilnost (8.5 %), nezainteresiranost (7.5 %), sočasne obveznosti pri drugih člani tima 
(5.5 %), izolacija (1.5 %).  

 
 
f. Delovnoterapevtske aktivnosti v popoldanskem času 

Najbolj zastopan je bil oddelek S2 (31 %), nato pa sledijo oddelek S4 (24 %), oddelek S3 
(22 %), oddelek L1 (13 %), L3 (8 %) in oddelek L2 (2 %) .V primerjavi z lanskim letom se je 
število pacientov, ki so prihajali v popoldanskem času v delovno terapijo povečalo, največ 
z oddelka S2 ter L1, znižal pa se je delež pacientov z oddelka L2 in L3.  

 
 
g. Publicistična dejavnost: O dejavnostih delovne terapije so poročali: Radio Odmev, 

Primorske novice, spletna stran Zbornice delovnih terapevtov Slovenije, Idrijske novice. 
 

 
(Poročilo je podala vodja delovne terapije Mateja Kavčič, dipl. del. ter.) 
 
 
 
4.3.3 Socialna služba 
 
 
a. Kadrovska zasedba: mag. A. Grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del. – socialna delavka na 

moškem sprejemnem oddelku, B. Krivec, univ. dipl. soc. del. – socialni delavec na 
splošnem psihiatričnem oddelku., T. Mesec, univ. dipl. soc. del. – skupinska terapevtka in 
socialna delavka na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola., M. Uršič, univ. dipl. 
soc. del. na gerontopsihiatričnem oddelku., M. Pavlišič, univ. dipl. soc. del. na ženskem 
sprejemnem oddelku., A Stolc, univ. dipl. soc. del. na psihoterapevtskem oddelku. 

 
 
b. Razvoj službe, problematika: Zaradi povečanega obsega bolniških odsotnosti v socialni 

službi se je v prvih mesecih leta 2019 delo s pacienti spremenilo in sicer smo iz socialne 
obravnave pacientov prešli v izvajanje socialnih intervencij, s katerimi se je reševalo 
nujna stanja. Zmanjšana je bila prisotnost socialnega delavca na oddelku, spremljanje 
pacientov na terenu in delo s skupino. 
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Razmere so se reševale tudi z aktivnejšo vključitvijo pripravnikov v delovni proces. 
Trenutno v socialni službi ne beležimo dolgotrajnejših bolniških odsotnosti. 

 
Socialna problematika ostaja večinoma podobna preteklim letom, beležimo tudi veliko 
neurejenih osnovnih in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Urejanje statusa slovenskim 
državljanom pa je odvisno od predhodnega stanja njihovega zdravstvenega zavarovanja, 
v določenih primerih tega ni mogoče urejati za nazaj. Srečujemo se s tujci, kjer je urejanje 
tovrstne dokumentacije še toliko bolj oteženo.  
Aktualna ostaja problematika, povezana z namestitvami v institucionalno varstvo, 
potrebe so večje od razpoložljivih mest, posledično se zato pri pacientih podaljšuje čas 
hospitalizacije. Kjer je to mogoče, se pacienta vključi v podaljšano zdravljenje. 
Pri svojem delu se srečujemo z vsemi področji socialne problematike, načrt obravnave je 
prilagojen vsakemu posamezniku. 
 
 

c. Dejavnosti na ravni bolnišnice: Urejanje namestitev – DSO, SVZ, Stanovanjske skupnosti, 
rehabilitacijski programi urejanja odvisnosti, materinski domovi 

• Družinska problematika – razveze, skrbništva, rejništva, krizne namestitve, nasilje v 
družini,… 

• Službena problematika 

• Urejanje zadev v zvezi z izobraževanjem - pedagoške pogodbe, vključitve v razne 
programe,… 

• Sodelovanje s ZPIZ-om 

• Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje 

• Urejanje zdravstvene dokumentacije in zdravstvenega zavarovanja (pacienti brez KZZ, 
PZZ, 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 urejanje socialne problematike na terenu; 

• Organiziranje timskih sestankov v bolnišnici z vsemi vpletenimi v reševanje konkretne 
socialne situacije; 

• Razvijanje skupinskega dela; 

• Sodelovanje s timom PZS 

• Kontaktiranje in sodelovanje s koordinatorjem v skupnosti (KOS) 

• Povečuje se število storitev, povezanih s tujci 

• Posredovanje pri vročanju priporočene pošte, v letu 2019 je bilo 508 

• Terensko delo – organiziranje timskih sestankov, ogledov, spremstev,… 
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d. Terapevtsko delo na oddelkih: Na vseh oddelkih so se v letu 2019 izvajali treningi 
socialnih veščin in tematske pogovorne skupine (v času odsotnosti v omejenem obsegu): 

• S3: 22 skupin 

• S4: 29 skupin  

• L1: 35 skupin 

• L2: 19 skupin 

• L3: 12 skupin 
 

Ambulantni program na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola: 

• delo v ambulantni skupini odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem 
programu,  

• delo v ambulantni skupini za zdravljenje odvisnosti od alkohola s svojci 

• delo v ambulantni skupini za obravnavo recidiva odvisnosti 
 
 
e. Urejanje namestitev oz. premestitev v institucije 

V letu 2019 je bilo neposredno iz bolnišnice v eno izmed oblik institucionalnega varstva 
nameščenih 89 pacientov. V domove za stare je bilo nameščenih 53 pacientov, 9 v 
socialno varstvene zavode, 10 v stanovanjsko skupino, 2 v Hišo Mallorca, 3 v namestitve 
Rdečega križa, 11 v socialnovarstvene programe urejanja odvisnosti, 1 pacientka pa v 
materinski dom. 
Oddanih vlog in izpeljanih postopkov je bistveno več, a do realizacije ni prišlo zaradi 
različnih razlogov – čakanje na prosto mesto, pacient zavrne namestitev, pacient ne 
ustreza pogojem za sprejem… 
 

 
f. Program dela socialne službe za leto 2020 

V prvi polovici 2019 je bila v socialni službi velika kadrovska stiska zaradi bolniških 
odsotnosti, zaradi česar je bil v dogovoru z vodstvom bolnišnice obseg dela na oddelkih 
zmanjšan. 

 
Realizacija ciljev za 2019 - vsi cilji niso bili realizirani ali pa so bili delno realizirani: 

• Vzpostavitev ambulante s socialnim delavcem, ki bi potekala enkrat mesečno. Ker imamo 
letno kar nekaj primerov, ki bi jih lahko vodili in obračunali kot ambulantne, se nam zdi 
smiselno to tudi formalno urediti. Zaradi kadrovske stiske in nedorečenosti glede 
obračunavanja storitev, ta cilj še ni bil realiziran. 

• Izboljšave na področju skupinskega dela. V skupinsko delo (trening socialnih veščin) je 
bilo uvedenih kar nekaj novosti, predvsem v smislu novih vaj, novih pristopov dela. Dve 
socialni delavki sta se udeležili izobraževanja na to temo. Nabava didaktičnih 
pripomočkov ostaja v planu za leto 2020. 

• Zaposlitev pripravnika za drugo polletje s ciljem pomoči pri obvladovanju delovnih 
procesov. V letu 2019 smo za samostojno delo usposobili dve pripravnici, s čimer je bil 
dosežen cilj. Ob tem smo omogočili kroženje in tridnevno spoznavanje dela socialne 
službe v bolnišnici tudi več socialnim delavcem - pripravnikom iz zunanjih ustanov. 

• Ureditev bančnih transakcij – V letu 2019 smo poskušali odpraviti oz. zmanjšati tveganje, 
povezano z bančnimi transakcijami za paciente. Ta cilj je bil delno realiziran, iz 
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organizacijskih razlogov namreč ni bilo vedno mogoče opravljati transkacij v 
dopoldanskem času (ni bilo na voljo prevoza). 

 
Cilji za leto 2020: 

• Še vedno ostaja aktualna vzpostavitev ambulante socialnega delavca, ki bi bila enkrat 
mesečno v prostorih socialne službe, po predhodno dogovorjenem terminu. Potreben bo 
dogovor o obračunavanju storitev. 

• Zaposlitev dveh pripravnikov; prvega z mesecem aprilom 2020, drugega s septembrom 
2020. 

• Določitev dveh tridnevnih terminov (spomladanski in jesenski), namenjenih zunanjim 
pripravnikom na kroženju. 

• Nabava didaktičnih pripomočkov za skupinsko delo. 

• Oblikovanje in tisk poenotenega obrazca socialne službe, ki bo namenjen pisanju uradnih 
zaznamkov. Dokument bo del dokumentacije socialne službe. 

 
Obvladovanje tveganja: 

• Največja tveganja v socialni službi še vedno ostajajo povezana prav z bančnimi 
transakcijami, tveganja smo že zmanjšali. 

• Določena tveganja ostajajo tudi v povezavi s terenskim delom, kjer so možni 
nepredvideni dogodki (agresija, pobeg,…).  

 
 
g. Ocena kadrovskega stanja in izobraževanje kadra: 

Trenutno v socialni službi ni več dolgotrajnejših bolniških staležev, zato delovni proces na 
vseh oddelkih teče nemoteno. Načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov za obdobje 6 
mesecev ter izvedbo prakse za študentko tretjega letnika Fakultete za socialno delo v 
mesecu aprilu in maju 2020. 
V letu 2020 si želimo udeležbe na seminarjih in drugih izobraževanjih, predvsem s 
področja skupinskega dela, zakonodaje in komunikacije. 

 
 
(Poročilo je podala vodja socialne službe, mag. Andreja grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del.) 
 
 
 
4.3.4 Medicinsko kemični laboratorij 
 
 
a. Laboratorijske storitve: Celokupno število preiskav, opravljenih v Medicinsko - 

kemičnem laboratoriju, je bilo v letu 2019 75.624 (2018 - 73.291), od tega 63.871 
preiskav za potrebe PBI (2018 – 61.450) in 11.753 preiskav za zunanje naročnike (2018 - 
11.841).  
Osnovne biokemijske analize smo izvršili na 5.012 vzorcih, skupno 42.792 storitev (2018 
- 41.337). Na področju imunologije smo opravili 15.250 preiskav (2018 - 15.307); za 
potrebe PBI 3.672 storitev (2018-3.504), za zunanje naročnike 11.578 (2018 - 11.803). 
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Med drugim smo opravili 6.498 hematoloških preiskav (2018 - 6.373), 3.809 preiskav 
urina (2018 - 3.814), 176 preiskav v blatu, 668 meritev koncentracije zdravil v serumu 
(TDM), 2020 določitev CRP, 215 hitrih testov na infektivne bolezni (HIV, HBV), 5.150 
testov na PAS, 378 alkotestov in 1.004 testov ETG (2018 – 1.017, 2016 - 236) ter še 
nekaterih manj pogostih preiskav.  

Zaključim lahko, da celokupno število izvedenih preiskav za potrebe PBI poraslo za 4 %, 
se je pa letos prvič od leta 2011 ustavil trend porasta imunoloških preiskav na račun 
zunanjega naročnika ZDI. Hitri presejalni testi (PAS, ETG, HIV...), ki so stroškovno in 
časovno potratnejše preiskave, so še vedno v porastu.  

POCT preiskave: V letu 2019 je bilo na medicinske oddelke izdanih 2.232 testov na PAS, 
kar je 51 % več kot lani (1.478), v laboratoriju smo prav tako ponovno zabeležili 12 % rast 
storitev testiranja na PAS! Izdanih je bilo 41 testov na TnT, izvedenih 200 meritev PČ 
(2018 - 352, 2016 - 260), 10 D-dimer testov in izdanih 11.800 testnih lističev za določanje 
glukoze, od katerih je bilo za kontrolne meritve uporabljenih pribljižno 542 lističev (2018 
- 11.400).  

V letu 2019 smo izvršili 13.513 naročil (2018 - 13.079) in 338 (zabeleženih) donaročil: z 
medicinskih oddelkov 7.327 sprejemov naročil (2017 – 6.808) oz. 7.665 vključno z 
dodatnimi naročili, 875 ambulantnih sprejemov (2018 - 907, 2016 - 583), 38 sprejemov v 
okviru sistematskih pregledov zaposlenih / preventivnih pregledov / sprejema na delo in 
5.280 sprejemov zunanjih naročnikov.  

Število sprejemov in število preiskav je na vseh oddelkih, razen na L2, višje v primerjavi z 
letom 2018. Na hospitalnem področju je bilo število sprejemov največje iz odd. S2, 
sledijo S3, L2, L3 in S4. Po številu opravljenih storitev pa je bilo opravljenih največ 
preiskav za S3 oddelek, sledijo S2, L2, L3, L1 in S4.  

 

b. Ambulantna dejavnost 
Obravnava ambulantnih pacientov se vrši tekom celega delovnega časa laboratorija, 
vzporedno s hospitalno dejavnostjo. V letu 2019 smo obravnavali 875 ambulantnih 
pacientov (2018 - 907, 2016 - 583), opravili 4.822 storitev (2018 – 4.284, 2016 - 3.282), 
kar še vedno kaže na pozitiven trend izvajanja laboratorijskih storitev in 862 odvzemov 
biološkega materiala. 

Za zaposlene v okviru sistematskih pregledov / preventivnih pregledov / sprejema na 
delo (ambulanta MPDŠ, POBO program) je bilo opravljenih 484 storitev (2018 - 588). V 
primerjavi z lanskim letom je bilo opravljenih manj preiskav zaradi manjšega števila 
sistematskih pregledov osebja. 
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Tabela 27: Število sprejemov in izvedenih storitev po posameznih naročnikih. 

Šifra Ime naročnika število 
SPREJEMOV 

število 
STORITEV 

HOSP ODDELKI   

L1 L1 - Oddelek za zdravljenje odvisnosti 1291 8712 

L2 L2 – Gerontopsihiatrični oddelek 1423  9828 

L3 L3 - Splošni psih. oddelek 1149 9107 

S2 S2 - Splošni psih. oddelek - ženski 1561 15196 

S3 S3 - Splošni psih. oddelek - moški 1460 16258 

S4 S4 - Psihoterapevtski oddelek 236  2312 

 

A1 Psihiatrična ambulanta (Dispanzer) 181 1724 

A4 Alkohološka ambulanta 240 413 

A6 Epileptološka ambulanta 7 47 

A7 Urgentna psihiatrična ambulanta 60 554 

A8 Dežurna služba PBI 4 22 

AG Gerontopsihiatrična ambulanta 47 776 

AI Ambulanta za zdravljenje odvisnosti 240 909 

AV Ambulanta za voznike motornih vozil 55 230 

TAZO Triažna ambulanta za zdr. odv. alk. 41 147 

 

PP Preventivni pregled - sistematika  PBI 3 67 

SD Pregled za  sprejem na delo PBI 26 408 

VP varnost, preventiva / cepilni status PBI 9 9 

ZDI ZD  IDRIJA 5263 11703 

ZDT ZD TOLMIN 13 15 

SPL Samoplačniki 4 35 

 
 
 
c. Preiskave, ki smo jih naročili v zunanjih laboratorijih  

Za preiskave, ki so naročene v zelo majhnem številu in za specialne preiskave, ki jih v 
našem laboratoriju ne izvajamo, pošiljamo biološki material v izbrane zunanje 
laboratorije. Podatki kažejo na to, da trenutno ni potreb po razvoju nove preiskave, ki bi 
sodila na področje klinične biokemije, saj smo v letu 2019 naročili zgolj 19 storitev / 5 
različnih preiskav. 
Za izvajanje mikrobioloških preiskav naš laboratorij nima dovoljenja. V letu 2019 smo 
naročili 1.055 mikrobioloških in viroloških preiskav (2018 - 1.050, 2017 - 767), v večjem 
številu preiskave: MRSA (374), ESBL (300), identifikacija bakterij v urinu (119), infektivne 
bolezni HCV, HAV, HBV (145), Borellia (31), Treponema pallidum (22)...  
 
 

d. Letni stroški za nakup laboratorijskega materiala in reagentov  
Vodenje naročanja in nabave laboratorijskega materiala v SAOP sistemu nam omogoča 
dober nadzor nad porabo sredstev. V razpis JNMV smo vključili večino artiklov tako, da je 
možna realnejša postavitev stroškovnih ciljev in večja preglednost. Celotni stroški za 
laboratorijski material so bili v letu 2019 - 87.204,83 €. Vrednost ni primerljiva s stroški 
prejšnjih let. V letu 2019 smo namreč za ZDI prvič izvajali imunološke preiskave v novem 
pogodbenem razmerju »naročnik (ZDI) / izvajalec (PBI)« in ne več s skupnim naročanjem 
reagentov. Zato se je strošek za material povečal, sorazmerno s porabo materiala za 
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zunanjega naročnika. Strošek za laboratorijski material smo sicer v 90.79 % pokrili s 
prihodkom od zaračunavanja storitev. 
 
 

e. Zakonske določbe na področju laboratorijske dejavnosti  
Dovoljenje za delo, ki ga izdaja MZ, imamo veljavno do maja 2020 (izpolnjevanje pogojev 
iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na 
področju laboratorijske medicine (Ur.l. 64/04,Ur.l. 1/16)). V letu 2020 imamo tako 
ponovni pregled za dovoljenje za delo. 

 
 
f. Prostori, analizatorji in ostala laboratorijska oprema  

Realizirali smo nakup CENTRIFUGE S HLAJENJEM, ki je bil planiran v letnem planu nabave 
osnovnih sredstev in večjih investicijskih del za 2019. Nakup smo izvedli zaradi potrebe 
po nadzoru temperature centrifugiranja zaradi možnih interferenc, ki jih lahko povzroči 
nekontrolirano segrevanje vzorcev (vzorci za imunološke preiskave – folna kislina, 
vitamin B12) in zaradi odpisa stare iztrošene centrifuge Centric 322A, l. 1995. 

 
V plan za leto 2020 bomo uvrstili še zadnjo zamenjavo PC DELOVNE POSTAJE in ZASLONA 
in sicer na delovni postaji P04 kot preventivni ukrep zaradi starosti (2010) in 
nezanesljivosti stare postaje. Na delovno postajo P04 sta priklopljena imunološki in 
biokemijski analizator, zato mora povezava delovati zanesljivo, hitro in brez prekinitev. V 
plan bomo uvrstili LABORATORIJSKI HLADILNIK za zagotavljanje predpisanega časa 
shranjevanja bioloških vzorcev, saj so sedanje kapacitete premajhne. Planiramo tudi 
zamenjavo centralnega UPS-a. UPS je bil prvotno namenjen in dimenzioniran za potrebe 
laboratorija. Potrebe so se povečale še na zagotavljanje neprekinjene napetosti za 
strežnike in celoten dispanzer, kar se pozna na bistveno krajšem času zagotavljanja 
energije v laboratoriju v primerih daljše prekinitve električnega toka. 
 
 

g. Zunanja ocena kakovosti laboratorijskega dela  
Kakovost laboratorijskih rezultatov preverjamo z izvajanjem notranje kontrole dela in s 
sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti (ZOK). ZOK se izvaja s sodelovanjem v 
mednarodni kontroli RFB (Referenzinstitut für Bioanalytik Bonn, Nemčija) in v republiški 
kontrolni shemi SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti). 
Laboratorij je vključen v ZOK RFB na področju imunologije, hematologije, biokemije, 
analitike zdravil in presejalnih testov na droge. Republiška kontrola SNEQAS nam 
zagotavlja ZOK za analitična področja hematologije, biokemije, CRP, HbA1c, imunologije 
(ščitnični hormoni), analitike urinov in POCT-glukoze (glukometri). Na podlagi 
pridobljenih certifikatov se nam potrjuje visoka kakovost opravljenih storitev.  

Za leto 2020 planiramo priklop SNCS storitve (Sysmex mednarodna mreža za zunanjo 
kontrolo, akr. po ISO/IEC 17043) za področje hematologije, kar pomeni odlično priložnost 
za dodaten nadzor kakovosti analitike. 
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h. Vodenje kazalnikov kakovosti  
V laboratoriju spremljamo kazalnike kakovosti na več področjih tako v smislu ocene 
stanja (začetna faza uvajanja KK) kot z namenom izboljšanja doseženih kriterijev. 
Na področju predanalitike spremljamo število zavrnjenih vzorcev: KK število zavrnjenih 
vzorcev. 
Povzetek - Letos smo zavrnili 38 vzorcev (2018 - 29 vzorcev). Kot varnostni zaplet zaradi 
zamenjave vzorcev smo obravnavali 4 primere, ki so bili uspešno rešeni. Število 
zavrnjenih vzorcev ostaja na primerljivi (nizki) ravni. S primerno strokovno presojo osebja 
o primernosti odvzetega vzorca, zlasti glede ocene zadostnega volumna vzorca (urini, SR 
vzorčki), bi lahko število zavrnjenih vzorcev še zmanjšali. Cilj za naslednje leto je znižati 
število zavrnjenih vzorcev zaradi neustreznega volumna vsaj na polovico. 

KK za predanalitične napake: spremljali smo 19 neskladij naročil in vzorcev. V namene 
objektivne podaje rezultatov smo beležili tudi število vseh naročil in število vseh vzorcev 
(imenovalci).  
Povzetek - Skupaj smo zabeležili 567 neskladij (2018 - 680, 2017 - 841) dokumentacije 
naročil / vzorcev, kar je 6.89 % vseh naročil (2018 – 8.46 %, 2017 – 10.68 %) in 35 
zavrnjenih vzorcev zaradi neustrezne kakovosti (2018 – 28, 2017 - 37), kar je 0.2 % vseh 
vzorcev (2018 – 0.17 %, 2017 – 0.24 %). Rezultati perečih točk kažejo na to, da se stanje 
izboljšuje. Še naprej bo potrebno senzibilizirati osebje z opozarjanjem na napake, 
strokovnim svetovanjem in izvajanjem ponovnih izobraževanj že slišanih tem 
(predanalitika). V letu 2020 s kazalnikom nadaljujemo.  

Na področju analitske / postanalitske faze smo spremljali KK Povprečen čas izvedbe 
(TAT) preiskav in nujnih naročil. S spremljanjem TAT preiskav ugotavljamo, kako uspešna 
je analitika z vidika naročnika za parameter »ČAS REZULTATA«. Povzetek – rezultati so 
enaki kot lani: v 3. urah od sprejema je zaključenih 96 – 99 % rezultatov. Vsi izvidi pod 
»NUJNO« ali »INTERNIST« so bili izdani najkasneje v 70 minutah po sprejemu vzorcev, 
ko je naročena tudi preiskava K-SR, ki traja 60 minut. Izvide ambulantnih pacientov, ki 
zahtevajo takojšnjo obravnavo (alkohološka ambulanta, ambulanta za zdravljenje 
odvisnosti in triažna ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola), smo v 97 % 
zaključili v času <15 min. od sprejema.  

Na področju strateški in drugi podporni procesi spremljamo KK: Pogostost servisnih 
intervencij in stroški, s katerim ugotavljamo uspešnost ravnanja za laboratorijsko 
opremo in stanje opreme.  
V letu 2019 so bili zvedeni vsi planirani servisi / kalibracije. Imeli smo zgolj 2 izredna 
servisa (biokemični in imunski analizator), zato so stroški za servise nižji kot v 
primerjalnih letih (2017, 2015, 2013).   

KK Število preiskav, poslanih v zunanje laboratorije - Pošiljanje v zunanje laboratorije da 
trenutno ni potreb po razvoju nove preiskave, ki bi sodila na področje klinične biokemije. 
Komentar glej tudi pod naslovom Preiskave, ki smo jih naročili v zunanjih laboratorijih. 

KK Evidentiranje uporabe testnih lističev za glukometre – kazalnik je predstavljen v 
poročilu Pregled aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2019. 
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i. Laboratorijska dejavnost za zunanje naročnike  
Laboratorijsko dejavnost za zunanje naročnike izvajamo v pretežni meri za ZDI, za ostale 
naročnike le po posameznih primerih. V letošnjem letu smo za zunanje naročnike izvedli 
11.710 preiskav, (2018 - 11.803, 2013 - 6.500), prihodek od dejavnosti za zunanje 
naročnike je znašal 79.171,27 €. 

 
 
j. Sodelovanje z medicinskimi oddelki 

Sodelovanje na področju POCT je natančneje opisano v ločenem poročilu Pregled 
aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2019. 

 
 
k. Problematika laboratorija, kadrovski problemi v zvezi s funkcioniranjem enote 

Zasedba v laboratoriju omogoča s kakovostno organizacijo delovnih procesov optimalno 
in varno laboratorijsko obravnavo bolnikov, ni pa rezerv za uvajanje novih metod. 
 
 

l. Urgentni primeri – V letu 2019 smo imeli 3 primere urgentnega dela izven rednega 
delovnega časa.  

 
 
 
POROČILO - Pregled aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2019 
 
 
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. 
  
1. Pregled izvajanja kontrole kakovosti POCT aparatov 

Testi na PAS – zunanja ocena kakovosti  

Vsi rezultati letošnjega programa so bili v priporočenih mejah.  

Glukometri  

• Izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC) za glukometre 

Kontrola na vsah oddelkih se je zadovoljivo izvajala.  

• Izvajanje primerjalne kontrole kvalitete za glukometre 

Primerjalna kontrola se izvaja med glukometri ter med glukometri in biokemičnim 
analizatorjem v MKL s kontrolnim materialom in nativnim vzorcem. Glukometri so med 
seboj zelo dobro primerljivi, prav tako je dobra primerljivost glukometrov z analizatorjem 
Konelab 30 (dovoljeno odstopanje ± 15 %).  

• Izvajanje zunanje ocene kakovosti (ZOK) za glukometre 

Rezultati kažejo na dobro primerljivost meritev tako znotraj aparatov istega tipa kot v 
primerjavi z vsemi aparati.  

• Obdobni pregledi glukometrov in dela izvajalcev POCT za glukometre 
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Med letom ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj, je pa ob koncu leta ponovno 
ugotovljeno neskladje med evidenco izdanih testov iz lekarne in evidenco uporabljenih 
testov. 

CoaguChek XS  

• Izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC)  

V letošnjem letu so bili vsi rezultati IQC znotraj dovoljenih meja. 
 
 
2. Vodenje evidenc POCT aparatov in pooblaščenih za delo na aparatih  

V letu 2019 je bil revidiran seznam poobleščenih za izvajanje POCT in obnovljena 
evidenca aparatov. 
 
 

3. Preglednost in dostopnost navodil za delo na področju POCT 
Vsa navodila, ki so namenjena medicinskemu osebju na oddelkih, so na voljo tako v pisni 

obliki na posameznih oddelkih kot v elektronski obliki na o:/ pod [[[[07 MEDICINSKO 

KEMIČNI LABORATORIJ]]]] / DOKUMENTI ZA ODDELKE / POCT /.  
 

 

4. Število izvedenih POCT preiskav  

Točnega števila izvedenih preiskav v okviru POCT nimamo, razen za PČ, kjer se rezultati 
zapisujejo tudi v skupno evidenco rezultatov. Za hitre teste na PAS, TnT in merjenje 
glukoze v kapilarni krvi lahko ocenimo obseg dela iz izdanih testov na oddelke. Za 
alkoteste ni statistike.  

Iz številk je razvidno, da je izdaja testov na PAS znatno višja kot lani (51 %), vzporedno z 
12 % rastjo storitev testiranja na PAS v laboratoriju! Določanje glukoze na oddelkih 
(≈11.800) je na podlagi evidence izdanih testnih lističev iz bolnišnične lekarne nekoliko 
višje v primerjavi z lanskim letom, vendar je podatek nezanesljiv zaradi že omenjenega 
neskladja zapisov. 

 
 
 
Tabela 28: Prikaz izvedenih preiskav 

 število izvedenih preiskav (PČ) oz. oddanih testov na oddelke 

PČ 200  ↓ (2018-352, 2017-346, 2016 -260 ,2015 – 206, 2014 – 196) 

PAS 2232↑ (2018-1479,  -2270 2016 – 2452, 2015 – 1886, 2014-1279) 

glukozni lističi 11.800 ↑  (2018-11400, 2017 -1290, 2016 – 12200, 2015- 11450, 2014 – 11350) 

TnT 41 ↑ (2018- 33, 2017-33, 2016 – 48,  2015-20) 

D-DIMER 10  + 50 testov, opravljenih v MKL; ↑ (2018- 50 , 2017 - 13 testov) 
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5. Vodenje kazalnika kakovosti EVIDENTIRANJE UPORABE TESTNIH LISTIČEV CONTOUR XT 
ZA GLUKOMETRE 
Vzroka oz. pomena vodenja kazalnika sta dva: zagotavljanje SLEDLJIVOSTI postopkov, ki 
je pogoj za kakovostno izvajanje analitike (kdaj, komu, kako, S ČIM smo izvedli test) in 
GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALNIMI VIRI. Po treh letih na žalost ugotavljam, da 
še vedno nismo dosegli trenda zmanjševanja slabe delovne prakse na tem področju. Še 
vedno ni zabeležene porabe skoraj četrtine materiala (v povprečju 24 %). 
 
 
 

Tabela 29: Sledljivost porabe materiala 

 2016 2017 2018 2019 

izdane škatlice*  iz 
LEKARNE 

244 258 235 239 

neevidentirane škatlice 
na ODDELKIH 

63 58 45 58 

% neevidentiranih škatlic 26 23 19 24 

* 1 škatlica vsebuje 50 testnih lističev 
 
 
 

Za neevidentirane testne lističe ni podatkov o njihovi porabi. Ali so se porabili za analizo 
ali ne, bi lahko ugotovili zgolj z evidenco števila izvedenih meritev. Slednje bi nam 
zagotavljalo elektronsko beleženje rezultatov, ki pa se izvaja le v laboratoriju. 

 
 
6. Zaključek 

Za naslednje leto ne planiramo posodabljanja merilne opreme. Nadaljnji razvoj sicer 
vidim v IT rešitvah obposteljne diagnostike, za katero pa mora biti zagotovljena 
informacijska baza (orodja in programi za povezovanje v bolnišnični in laboratorijski 
informacijski sistem) in tudi pripravljenost medicinskega osebja na nov način dela. 
Prednosti – zapis in arhiviranje POCT rezultatov v B21, boljša sledljivost postopkov, 
natančno evidentiranje dela in centralni nadzor kontrole kakovosti. 
Kar se tiče kakovostnega in gospodarnega dela z materialom za POCT (glukozni lističi) je 
nujno, da še naprej ozaveščamo POCT izvajalce o nujnosti upoštevanja predpisanih 
analiznih postopkov, kamor sodi tudi dokumentiranje.  

 
 
(Poročilo je posredovala vodja medicinsko - kemičnega laboratorija dr. Bojana Križaj, spec. 
med. biokem.) 
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4.3.5 Zdravstvena administracija 
 
 
Zdravstvena administracija je zaradi vsebine in načina dela v bolnišnici razdeljena na 
administracijo v S in L stavbi ter v enotah izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti. 
Kadrovska zasedba je v preteklem letu ostala nespremenjena: vodja zdravstvene 
administracije in pet zdravstvenih administratork. V mesecu juniju je bila ena 
administratorka prerazporejena na drugo delovno mesto na upravi, namesto nje smo dobile 
novo kolegico (notranje prerazporejanje). Pri tem nam je bila nekaj mesecev v pomoč 
študentka, ki je že eno leto prej nadomeščala odsotno administratorko zaradi starševskega 
dopusta.  
 
Poleg vseh opravil, povezanih s hospitaliziranimi pacienti (1704 sprejetih, 1704 odpuščenih), 
smo administratorke opravljale dela tudi v posameznih enotah izvenbolnišnične dejavnosti: 
splošni psihiatrični ambulanti, kjer ena administratorka opravlja večino svoje delovne 
obveznosti (v delo je bilo vključenih 10 do 11 specialistov psihiatrije (nadomeščanje), 
mesečno je bilo povprečno 18 psihiatričnih ambulant), gerontopsihiatrični ambulanti (2x 
mesečno), ambulanti za zdravljenje odvisnosti – skupinska in individualna (najmanj štiri 
mesečno) obravnava, urgentni psihiatrični ambulanti, za EEG laboratorij, ambulanti v okviru 
izvajanja dežurne službe, ambulantni skupinski psihoterapevtski obravnavi, psihološki, 
ambulanti za sistemsko in družinsko psihoterapijo (dva do trikrat mesečno) in psihiatrični 
ambulanti izven PBI (trikrat mesečno v PA Logatec, štirikrat mesečno (popoldne) v PA 
Postojna (štiri dopoldanske ambulante pa pokriva zunanja sodelavka)) ter tudi nekatera 
opravila za ekipo psihiatričnega zdravljena v skupnosti (predvsem obračuni storitev). 
Ambulanto za psihične motnje ob epilepsiji, še eno gerontopsihiatrično ambulanto ter 
samoplačniško ambulanto za voznike je pokrivala strokovna sodelavka za medicinski sektor 
(v tajništvu strokovnega direktorja). Imenovana je opravljala tudi vsa dela, povezana s 
hospitalizacijami pacientov proti volji (obveščanje sodišča, svojcev), PVU-ji, pisanje EEG 
izvidov (tako za hospitalizirane kot zunanje paciente). 
Tudi za leto 2019 se značilno intenziviranje števila storitev tako v psihiatričnih kot psiholoških 
ambulantah. Čeprav smo težile k temu, da bi administracija delovala kot celota, pa je bilo žal 
predvsem zaradi stopnjujoče se intenzitete dela včasih težko usklajevati vse zahteve. Težave 
so se pojavljale zlasti v primeru nepredvidenih oz. daljših odsotnosti. V takih primerih smo 
(tako kot vedno) z reorganizacijo zagotovile, da je delo nemoteno potekalo (zlasti kar se tiče 
ambulant). Pomanjkanje kadra in veliko ambulant (v enem dnevu je lahko "delalo" tudi več 
ambulant – v in izven PBI) je še vedno povzročalo "slabo voljo" pri zdravnikih, težave pri 
koriščenju letnega dopusta in je bilo potrebno veliko usklajevanja (hospital – ambulante) oz. 
prilagajanja glede na urnike ambulant. Problem je nastajal tudi pri "prestavljanju" ambulant 
zaradi odsotnosti nosilcev dejavnosti.  
Problem, s katerim se srečujemo administratorke, so hospitalizacije pacientov brez 
urejenega zavarovanja. Čeprav socialni delavci uspejo rešiti veliko neurejenih zdravstvenih 
zavarovanj, pa to ni vedno mogoče. Zaradi tega prihaja do težav pri obračunavanju storitev. 
 
Skladno z ZPacP in ugotovljenih neskladjih ob inšpekcijskih pregledih (PA Idrija, Izola in 
Postojna) smo uskladili čakalne dobe, uredili obveščanje paciente o uvrstitvi na čakalni 
seznam (sms, pisno, telefon, e-pošta), obveščanje pacientov o posledicah neopravičene 
odsotnosti. Vzporedno s tem se je popravilo tudi informacije na spletni strani bolnišnice. 
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Pričeli smo s pošiljanjem izvidov psihiatričnih obravnav v CRPP.  
Na novo se je definiral postopek naročanja novejših depo antipsihotikov v PA Izola in 
Postojna. 
Vse več pozornosti se je namenjalo tudi podpori administrativne službe psihološki, kar je 
namen tudi v naslednjem letu. 
 
Glede na kadrovsko strukturo zaposlenih, razvejanost ambulant, je tudi v bodoče pričakovati 
odsotnosti in bi bila čim prej potrebna zaposlitev vsaj še ene administratorke (ki pa bi lahko 
skrbela tudi za e-naročanje, urejanje čakalnih seznamov, … - glede na Pravilnik o naročanju in 
upravljanju čakalnih seznamov.  
 
Udeležila sem se ustanovitvene seje Koordinacije za zdravstveno administracijo pri Združenju 
zdravstvenih zavodov Slovenije. 
 
Problematiko, povezano z delom (kar se tiče novosti), smo (kolikor je le bilo mogoče) 
reševale sproti. Težave bi se nekoliko omilile tudi s tem, da delo v zunanjih psihiatričnih 
ambulantah ne bi opravljala naša administratorka, ampak bi delo prevzeli zunanji izvajalci. 
Pogrešam tudi boljši pretok informacij in boljšo komunikacijo – na nivoju celotne bolnišnice. 
Ne glede na vse težave in probleme pa z vso gotovostjo trdim, da smo svoje delo opravile 
kakovostno in se trudile "čim hitreje zadostiti potrebam, željam in zahtevam ostalih". 
Spremembe na različnih področjih vplivajo tudi na delo v zdravstveni administraciji, za kar je 
poskrbljeno tudi z redno nadgradnjo informacijskega sistema. 
 
 
(Poročilo je sestavila vodja zdravstvene administracije Ines Bevk, posl. sekr.) 
 
 
 
4.3.6 Lekarna 
 
 
a. 21.10.2019 je Komisija Lekarniške zbornice Slovenije (LZS) v bolnišnični lekarni izvedla 

strokovni nadzor s svetovanjem.   
 
 
b. 02.12.2019 je v lekarni potekal popis zdravil in medicinskih pripomočkov. 

December 2019: priprava in izvedba javnega naročila za zdravila za leto 2020 ter priprava 
bolnišnične liste zdravil 2020. 
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V letu 2019 je Zavod za varstvo pri delu (ZVD) ponovil kontrolne meritve povprečne 
vsebnosti radona v lekarni (pisarna vodje lekarne). Ugotovili so, da je zimski izid (306 + 46 
Bq/m3) nekoliko višji od opozorilne vrednosti 300 Bq/m3, letno povprečje (260 Bq/m3) pa 
primerljivo s tistim iz leta 2016. 
 
V letu 2019 je LZS uvedla licenciranje magistrov farmacije in farmacevtskih tehnikov. 
 
 

c. Ključni podatki o poslovanju bolnišnične lekarne v letu 2019 so predstavljeni v 
posameznih preglednicah. Priporočam natančen pregled zlasti prve preglednice, iz katere 
je razvidna raznolikost lekarniškega dela, ki že davno presega samo fizično oskrbo 
oddelkov z zdravili in medicinskimi pripomočki.  

 
 

Tabela 30: Prikaz dela bolnišnične lekarne 

STORITEV VREDNOST (EUR)  ŠTEVILO 

Nabava 352.823  436 dobavnic 

Izdaja zdravil in medicinskih pripomočkov 350.161  3.941 naročilnic 

Odpis zdravil in medicinskih pripomočkov s 
pretečenim rokom uporabe 

487 / 

Pregled Evidenčnih listov vrnjenih zdravil / 175 evidenčnih listov 

Izdaja zdravil iz zaloge vrnjenih zdravil 7.494  548 škatlic zdravil 

Izdelava magistralnih pripravkov  / 125 magistralnih pripravkov 

Izdaja sistemskih protimikrobnih zdravil SKUPAJ: 5.636  449 (2019/454 IN) 

L1: 37 IN 

L2: 192 IN 

L3: 73 IN 

S2: 101 IN 

S3: 33 IN 

S4: 13 IN 

Izdaja novejših depo antipsihotikov za 
hospitalizirane bolnike 

SKUPAJ: 27.442 102 IN 

S2: 8.805  31 IN 

S3: 12.122  44 IN 

S4: 5.798  22 IN 

L3: 549 4 IN 

L2: 167 1 IN 

Izdaja novejših depo antipsihotikov za 
ambulantne bolnike (PA Idrija, PZS) 

SKUPAJ: 100.999 322 IN 

PZS: 35.788  100 IN  

PA IDRIJA: 65.211  222 IN 

KLINIČNA FARMACIJA 

Izvid kliničnega farmacevta  / 17 izvidov 

Načrt zdravljenja z zdravili z visokim tveganjem 
(ZVT) + Evidenca aplikacije ZVT  
(oddelek L1 in oddelek L3) 

/ 59 načrtov 

Navodilo za pripravo in aplikacijo i.v. 
antibiotikov 

/ 3 navodila 

Telefonske konzultacije / 1312 konzultacij 

Notranja presoja ustreznosti ravnanja z zdravili 
na bolnišničnih oddelkih 

/ 1 presoja (november) 

IN = individualna naročilnica, PA = psihiatrična ambulanta, PZS = psihiatrično zdravljenje v skupnosti 
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Tabela 31: Primerjava vrednosti  izdaje na naročilnice 2017 / 2018 / 2019  

STROŠKOVNA MESTA 2017 (EUR) 2018 (EUR) 2019 (EUR) 

S2 35.639 44.456 45.646 

S3 58.382 44.893 48.154 

S4 26.221 15.811 15.928 

L1 12.314 12.549 11.881 

L2 65.628 67.287 51.704 

L3 53.584 47.333 48.640 

STERILIZACIJA 1.076 954 772 

URGENTNA AMBULANTA 2.453 1.763 1.689 

EEG 690 448 175 

BIOKEMIČNI LABORATORIJ 1.744 1.574 1.870 

BOLNIŠNIČNA LEKARNA 182 260 339 

DELOVNA  TERAPIJA 144 202 351 

KUHINJA 2.434 2.774 3.409 

VZDRŽEVALNA SLUŽBA 94 104 92 

UPRAVA 463 240 256 

SKLADIŠČE PERILA 445 555 645 

SOCIALNA SLUŽBA 32 51 120 

ZAŠČITA DELAVCEV PBI – CEPIVA  135 291 684 

JEDILNICA ZA BOLNIKE 444 492 604 

PSIHOLOŠKA SLUŽBA 192 14 13 

PSIH. ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI 31.964 35.873 41.442 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA IDRIJA 65.713 68.504 72.686 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA  LOGATEC 66 190 147 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA POSTOJNA  35.017 864 (PBI) 
48.653 (Lekarna Postojna) 

1.083 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA IZOLA  19.016 425 (PBI) 
18.263 (Lekarna Izola) 

1.326 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA SEŽANA  744 924 507 

 
 
 
Tabela 32: Specifikacija in primerjava vrednosti izdaje na naročilnice za bolnišnične oddelke v letih 2017, 
2018 in 2019 

BOLNIŠNIČNI 
ODDELEK 

ZDRAVILA 2017 / 2018 / 2019 
(vrednost v EUR) 

MEDICINSKI  PRIPOMOČKI 2017 / 2018 / 2019  
(vrednost v EUR) 

L1 9.017 8.929 8.854 3.297 3.620 3.027 

L2 33.622 34.456 26.543 32.006 32.831 25.161 

L3 33.855 31.789 32.833 19.729 15.544 15.807 

S2 28.283 35.886 36.940 7.356 8.569 8.707 

S3 50.966 38.068 40.740 7.416 6.825 7.414 

S4 25.159 14.960 14.912 1.063 851 1.016 
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Tabela 33: Primerjalna tabela 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

PREJEM 336.365 365.149 427.717 348.892 352.823 

PORABA 333.541 364.053 414.812 348.828 350.161 

ZALOGA  
(na dan 31.12.) 

36.300 35.845 47.101 45.707 47.432 

ANTIPSIHOTIKI – poraba  167.843 182.937 228.219 167.171 176.875 

ANTIDEPRESIVI – poraba 11.475 10.005 8.962 11.633 12.242 

ANKSIOLITIKI/ SEDATIVI/ 
HIPNOTIKI – poraba  

4.864 5.879 7.254 6.002 6.205 

ZDRAVILA ZA 
ZDRAVLJENJE DEMENCE – 
poraba 

3.251 4.291 3.757 3.463 2.105 

ANTIEPILEPTIKI – poraba 6.625 7.983 7.206 8.257 8.157 

ZDRAVILA ZA SISTEMSKO 
ZDRAVLJENJE INFEKCIJ – 
poraba 

4.988 5.780 8.348 7.803 5.636 

MEDICINSKI PRIPOMOČKI 
– poraba 

78.240 83.009 79.783 76.758 70.226 

ZDRAVILA – poraba  255.301 281.044 335.030 272.070 279.935 

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

Skupaj je bilo v letu 2019 opravljenih 636 ur internistične dejavnosti, kar je povprečno 53 
ur mesečno skozi vseh 12 mesecev. 

 
 
b. Oblika dela (ocena): 

• Delo v oddelčnih ambulantah vseh bolnišničnih oddelkov 

• Delo ob bolniških posteljah na vseh bolnišničnih oddelkih 

• Delo v prostoru internistične ambulante 

• Konzilijarna - telefonska opravila v in izven bolnišnice 
 
 
c. Vsebina dela: 

• splošna interna medicina – diagnostika in uvajanje somatske terapije. 

• prilagajanje in vodenje kronične medikamentozne somatske terapije 

• nadaljevanje vodenja zdravljenja z internih oddelkov premeščenih bolnikov 

• Usmerjene internistične obravnave (iz diabetologije, pulmologije, radiologije organov 
prsnega koša, ftiziologije) 



Strokovno poročilo 2019 

 

79 
 

 

• Predoperativne internistične konzultacije na interventni poseg naročenih bolnikov. 

• Uvajanje in vodenje antikoagulacijske in antiagregacijske kemoprofilakse in terapije. 

• Uvajanje in vodenje inzulinske diabetične terapije. 

• Naročanje, analiza in posledično ukrepanje glede na izvide predhodnih preiskav 

• Predlaganje napotitev na invazivne in druge usmerjene internistične obravnave 

• Konzultacije z lečečim psihiatrom in timska obravnava somatskih bolezni. 

• Seznanjanje psihiatričnega tima s strokovnimi usmeritvami v interni medicini 
 
 
d. Statistika – vzorčna ocena: 

Analiziranih je vzorčno 200 zaporednih obravnav, opravljenih v času september – 
oktober 2019 (ko še ni bilo jesensko - zimskih epidemskih respiratornih okužb), 
zavedenih v Protokolu internističnih pregledov PB Idrija.  
(telefonski konziliarni posveti z lečečim ali dežurnim psihiatrom, odčitavanje rutinskih 
(sprejemnih) EKG - jev in odčitavanje Rentgenskih slik p / c na CD v to statistiko niso 
vključeni.) 
 
V času od 01.01. do 31.12.2019 je bilo opravljenih 3.680 internističnih obravnav, kar je v 
povprečju 5.8 obravnav na uro. Od tega (ocena):  

• 65 % v oddelčnih ambulantah 

• 32 % neposredno ob bolniški postelji na oddelkih  

• 3 % na klasični ambulantni način v ustreznem ambulantnem prostoru bolnišnice  
 
Glede na akutno ali kronično stanje (ocena): 

• 80 % pregledov je bilo na račun kroničnih somatskih stanj in poslabšanih obolenj,  

• 20 % pregledov na račun akutnih somatskih obolenj 
 
Bolniki so bili pregledani primarno (po vodilni internistični diagnozi) zaradi: 

• v 33 % zaradi obolenj srčno žilnega sistema  

• kronične bolezni perifernega venskega in arterijskega ožilja, venske tromb embolije, 
kardiomiopatije, srčno popuščanje v različni funkcijski stopnji, motnje srčnega ritma, 
anemije 

• v 30 % zaradi obolenj presnove in endokrinih bolezni  
sladkorna bolezen, motnje v presnovi maščob, bolezni ščitnice, debelost in posledična 
stanja 

• v 10 % zaradi obolenj na dihalih 

• akutne respiratorne okužbe, poslabšanja kroničnih pljučnih bolezni, KOPB in bronhialna 
astma, radiološka detekcija pljučnega raka. 

• v 7 % zaradi bolezni odvisnosti, toksične (predvsem alkoholne) okvare notranjih organov: 
bolezni jeter, trebušne slinavke, prebavil, srca in funkcijske abstinenčne somatske 
motnje. 

• v 20 % zaradi ostalih internističnih obolenj ledvične bolezni, revma in degenerativna 
obolenja, ne respiratorne infekcije, raki, elektrolitske motnje.  
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e. Opažanja: 

• Število obravnav, ob enaki pogodbeno dogovorjeni letni časovni obremenitvi za 
internistiko (dva delovna dneva na teden), se je v zadnjih treh letih stabiliziralo v 
povprečju na okoli 3.700 obravnav letno.  

• Število ur za enako obdobje je v povprečju okoli 660 ur letno. 

• Število pregledov na uro ostaja praktično isto, za leto 2019 je 5.8 obravnav na uro.  

• Trend internističnih obravnav je zadnja tri leta ustaljen in celo v rahlem upadu.  

• Največji upad je v letu 2019 na 2018 in sicer za okoli 6 %. Vzrok vidim v znižanju 
operativnih posteljnih kapacitet na geronto - psihiatričnih oddelkih, kjer so praviloma 
hospitalizirani polimorbidni bolniki. Lahko tudi zaradi selektivnejše indikacije za sprejem 
v bolnišnico, več bolnikov z psihiatrično - somatsko problematiko in manj bolnikov z 
socialno - psihiatrično problematiko. 

• Glavnina internističnega dela je namreč na gerontopsihiatričnih oddelkih, kjer so 
hospitalizirani praviloma težki poli morbidni bolniki. Od teh so že vsaj pet let v ospredju 
kronični kardio - cirkulatorni bolniki in bolniki z presnovnimi boleznimi, največ s 
sladkorno boleznijo in njenimi poznimi posledicami. 

 
 
 
Tabela 34: Internistične obravnave bolnikov v PB Idrija po glavnih organskih sistemih. številu letnih 
pregledov in številu letnih delovnih ur 

Leto Št. 
pregledov 

Št. 
ur 

Srčno  
žilna 
obolenja 

Presnovna 
in endokrina 

Obolenja 
dihal 

Obolenja vsled 
odvisnosti 

Ostala  
internistična 
obolenja 

   % % % % % 

2006    880  40 20 25 10 5 

2007 1.265  32 16 17 22 13 

2008 1.040  31 21 18 18 12 

2009 1.100  40 30 10 15 5 

2010 2.100  30 30 10 25 5 

1011 1.900  28 24 17 15 16 

2012 2.440  25 35 15 10 15 

2013 3.360 720 25 35 15 10 15 

2014 3.200 660 36 28 17 10 9 

2015 3.400 688 38 30 12 5 15 

2016 2.020 700 33 20 27 5 15 

2017 3.390 690 42 30 8 8 12 

2018 3.935 665 42 18 11 7 22 

2019 3.680 636 33 30 10 7 20 

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

 
 
 

5.1 STROKOVNI SVET  

 
 
 
Strokovni svet je v letu 2019 zasedal na štirih sejah in na pobudo članov sveta ali drugih 
zaposlenih v bolnišnici obravnaval aktualne pobude in probleme ter prispeval mnenja in 
usmeritve pri razreševanju le-teh z namenom izboljšav na področju strokovnosti dela, 
kakovosti in varnosti obravnave pacientov.  
SMS je tekom leta spremljal evalvacije stanja na področju izvajanja aktivnosti, povezanih s 
fizičnim oviranjem pacientov s širokim perinealnim pasom. Razpravljali smo o zakonski 
podlagi glede črtanja ambulantnih bolnikov s čakalnega seznama v primeru neopravičenega 
izostanka in izjemah, ki jih zakon opredeljuje. Pogovarjali smo se o poenotenju sistema 
obveščanja in delovanja vseh ambulant znotraj Psihiatrične bolnišnice Idrija in podali 
predloge. Člane SMS je zanimal proces spremljanja zakonskih določil, ki se nanašajo na 
zdravstveno dejavnost in izvajanje sprememb v bolnišnici, kot jih narekujejo spremembe 
zakonov; v zvezi s tem so bila podana priporočila. SMS je sprejel revidiran dokument 
Morbiditetne in mortalitetne konference (protokol aktivnosti). SMS je strokovnemu 
direktorju predlagal določitev skrbnikov za izdelavo dveh kliničnih poti in sestavo komisije za 
izvedbo internega strokovnega nadzora v tekočem letu. Člani SMS smo bili seznanjeni z 
osnutkom dveh internih dokumentov, Generalni hišni red in Pravice in dolžnosti pacientov, ki 
smo ju po razpravi in predlaganih dopolnilih tudi potrdili. Na vseh sejah je SMS preverjal 
aktivnosti Odbora za varstvo osebnih podatkov v zvezi s pripravo postopkov in navodil glede 
posredovanja informacij o zdravstvenem stanju pacientov, dokumenti so še v fazi priprave. S 
strani direktorja bolnišnice smo bili člani SMS deležni informacij glede implementacije 
Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja in uvajanju centrov za duševno 
zdravje na področju Primorske in vplivu na poslovanje bolnišnice. Člani SMS smo sprejeli 
Klinično pot za paciente, ki prejemajo klozapin / litij / valproat. 
Natančna vsebina obravnavanih tem je razvidna iz zapisnikov posameznih sej.  
Tudi v letu 2019 smo se v okviru strokovnega sveta trudili nadaljevati s prakso prenosa 
informacij med strokovnim in poslovnim delom v bolnišnici z namenom usklajevanja potreb 
strokovnega dela in poslovnih možnosti, kar bi bilo smiselno v prihodnosti ohraniti oziroma 
še nadgraditi. 
 
 
(Poročilo je pripravila predsednica SMS mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih.) 
 
 
 
 
 



Strokovno poročilo 2019 

 

82 
 

 

5.2 KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 

 
 
V letu 2019 je Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) spremljala in nadzorovala 
izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišnicah okužb (POBO). Aktivnosti so 
zajemale obvladovanje tveganj za pojavljanje okužb, povezanih z zdravstvom, pripravo 
strokovnih pisnih navodil v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb, 
izvajanje ukrepov v primeru pojava odstopanj v predpisanih postopkih ali izrednih stanjih, 
povezanih z bolnišničnimi okužbami. 
 
Sestava KOBO je bila v letu 2019 nespremenjena, komisija se ja sestala štirikrat, od tega sta 
potekali dve dopisni seji.  
 
 
Poročilo o epidemiološkem spremljanju nalezljivih bolezni in okužb povezanih z 

zdravstveno oskrbo za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 
 
a. Kolonizacija z MRSA  

MRSA prisotna ob sprejemu. V letu 2019 se je, ob sistematskem presejanju, odkrilo 2 
pacienta kolonizirana z MRSA že ob sprejemu v bolnišnico. Pacienta sta bila obravnavana 
na L3 in S3 oddelku, dekolonizacija se ni izvajala. 
MRSA pridobljena v bolnišnici. V letu 2019 v bolnišnici ni bilo zaznati notranjega prenosa 
MRSA.  
Število odvzetih nadzornih kužnin MRSA. V letu 2019 so bili brisi odvzeti 352 pacientom. 
Delež odvzetih kužnin je 20.6 % (1704 sprejemov).  

 
 
 

 
Slika 11: Število odvzetih nadzornih kužnin in število sprejetih pacientov v letih 2011 – 2019 
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Ob rednem odvzemu nadzornih kužnin za odkrivanje nosilcev MRSA se ugotavlja, da je bil 
delež najnižji v letu 2012 (11.88 %) ter najvišji v letu 2011 (29 %). Sistematično presejanje 
in odvzem nadzornih kužnin v zadnjih letih zajame približno petino vseh sprejetih 
pacientov (leto 2016 – 21.50 %; leto 2017 – 19.20 %; leto 2018 – 20.4 %; leto 2019 - 20.6 
%). Navedena dejstva o deležu odvzetih nadzornih kužnin potrjujejo ustrezen odnos 
bolnišnice do odkrivanja pacientov, koloniziranih z MRSA (15 – 20 %, op. a.). Potrjujejo 
zavedanje pomena izvajanja programa preprečevanja MRSA kot cenejše oblike 
obravnave z MRSA povezanih zapletov.  
Skupno se je ob sprejemu kolonizacijo z MRSA potrdilo pri 2 pacientih (tabela 35), in sicer 
v enem primeru je bil pacient sprejet iz doma upokojencev, drugi pa je bil predhodni 
nosilec MRSA. 

 
 

 

Tabela 35: Pojavnost kolonizacije z MRSA glede na kriterij in oddelek obravnave pacienta v letu 2019. 

                         ODD 
Kriteriji                             

L1 L2 L3 S2 S3 S4 SKUPAJ 

1.Sprejem,premestitev iz BO 
 

   
  

 

2.Sprejem iz DU 
 

 1  
  

1 

3.Sprejem iz SVU 
 

   
  

 

4.Nosilec MRSA 
 

   1 
 

1 

5.Kronična rana, RZP 
 

    
 

 

6.Urinski kateter 
 

   
  

 

7. Kirurški poseg 
 

    
 

 

8. Državljan tuje države 
 

    
 

 

SKUPAJ 
 

    
 

2 

 

 

 

 

 
Slika 12: Število obravnavanih pacientov, koloniziranih z MRSA – primerjava med leti 
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b. Kolonizacija z ESBL pozitivnimi bakterijami 
ESBL prisotna ob sprejemu. V letu 2019 se je ob sistematskem presejanju ob sprejemu v 
bolnišnico odkrilo 19 pacientov, koloniziranih z ESBL. Pacienti so bili obravnavani na L3, 
L2, S2 in S3 oddelku.  
ESBL pridobljena v bolnišnici. V letu 2019 v bolnišnici ni bilo zaznati notranjega prenosa 
ESBL.  
Število odvzetih nadzornih kužnin ESBL. V letu 2019 so bili brisi odvzeti 271 pacientom. 
Delež odvzetih kužnin je 15.9 % (1.704 sprejemov).  
Vsi pacienti z ESBL pozitivnimi bakterijami so bili obravnavani so bili v skladu s 
smernicami KOBO.  
 
 
 

 
Slika 13: Število obravnavanih pacientov, koloniziranih z ESBL – primerjava med leti 

 
 
 
V letu 2017 so bili pacienti kolonizirani z ESBL bakterijo odkriti po naključju, kar je botrovalo, 
da smo v letu 2018 pričeli s sistematičnem presejanjem ob sprejemu. V letu 2018 je bil delež 
odvzetih nadzorih brisov 15.3 %, v letu 2019 pa 15.9 % glede na vse sprejeme. Prisotni 
dejavniki tveganja za kolonizacijo z ESBL pri koloniziranih pacientih, zaznanih ob sprejemu, so 
razvidni v tabeli 35. 
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Tabela 36: Pojavnost kolonizacije z ESBL glede na kriterij in oddelek obravnave pacienta v letu 2019 

                               ODD 
Kriteriji 

L1 L2 L3 S2 S3 S4 SKUPAJ 

1. Sprejem,premestitev iz BO   2 2 2  6 

2.Sprejem iz DU  4 3 2   9 

3.Sprejem iz SVU    1   1 

4.Nosilec ESBL  1 1 1   3 

5.Državljan tuje države         

6.Hospitalizacija v zadnjem letu        

7. Od doma        

SKUPAJ  5 6 6 2  19 

 
 
 

c. Kolonizacija z CR,VRE  
CR,VRE prisotna ob sprejemu. V letu 2019 je bilo ob sprejemu odvzetih 6 brisov na 
prisotnost kolonizacije s CR, VRE bakterijo. Vsi izvidi brisov so bili negativni.  

 
 

d. Virusni gastroenteritis 
Gastrointestinalna nalezljiva obolenja so se od sredine aprila do začetka maja pojavile pri 
štirih pacientih na L3 oddelku. Iz izvidov odvzetih ustreznih kužnin je bilo razviden izoliran 
Rotavirus A. Pacienti so bili obravnavani v skladu z navodili KOBO. 

 
 
e. Gripozna obolenja 

V začetku leta 2019 so se pri pacientih na vseh bolniških oddelkih bolnišnice pojavila 
gripozna obolenja. Trajala so od konca januarja do začetka aprila. Skupno število 
obolelih pacientov je bilo 35. Odvzeto je bilo 23 brisov ustreznih kužnin, iz katerih sta bila 
izolirana virus influence A in respiratorno sincicijski virus. Na vseh oddelkih so bili izvajani 
ukrepi po priporočilih KOBO - v skladu s smernicami NIJZ. S strani strokovnega direktorja 
bolnišnice je bilo izdano javno obvestilo glede prepovedi obiskov. Obolenja niso bila 
prijavljena na NIJZ.   
V navedenem obdobju je za respiratornimi obolenji zbolelo tudi 7 zdravstvenih delavcev.  

 
 
f. Respiratorna obolenja 

V začetku meseca oktobra so se na S3 in L3 oddelku pri 14 pacientih pojavila prehladna 
obolenja s slabim počutjem in povišano temperaturo. Odvzeta sta bila dva brisa za 
ugotavljanje prisotnosti virusa influence A in B. Oba izvida brisov sta bila negativna.  
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Poročilo o drugih aktivnostih iz programa obvladovanja bolnišničnih okužb za obdobje od 
01.01.2019 do 31.12.2019 
 

• V letu 2019 je KOBO revidirala in dopolnila dokumente v okviru programa POBO ter 

posodobila nekatera navodila v skladu z aktualno epidemiološko situacijo. Spremembe so 

bile v dokumentih: Doktrina sterilizacije (SOP 11 10), Odpadki iz zdravstvene dejavnosti 

(SOP 13 10), Čiščenje in razkuževanje v PBI (SOP 12 10) in dodan dokument Čiščenje in 

razkuževanje v PB Idrija – plan za zunanje izvajalce (SOP 23 10).  

Ob koncu leta je tako aktualnih 31 splošnih operativnih postopkov, 2 dokumenta 
splošnega pomena ter 40 internih obrazcev.  
 

• V mesecu oktobru je potekalo interno izobraževanje s področja obvladovanja 
bolnišničnih okužb in HACCP sistema s poudarkom na higieni rok. Predavanje zunanjih in 
notranjih izvajalcev izobraževanja je bilo namenjeno zdravstvenim delavcem in 
sodelavcem ter zaposlenim v nemedicinskem sektorju. Ob analizi izobraževanja se je 
ugotavljajo majhno udeležbo zdravstvenih sodelavcev in zaposlenih v nemedicinskem 
sektorju. Za zaposlene v zdravstveni negi, ki se predavanja zaradi različnih vzrokov 
(bolniške odsotnosti, nadomeščanje izpadov, ipd.) niso udeležili, je bil izpeljan ukrep t.j. 
naknadno potrjevanje poznavanja vsebin preko pisnega testa. 
Nosilke Programa obvladovanja bolnišničnih okužb (ZOBO, SOBO, namestnica SOBO) so se 
v letu 2019 udeležile zunanjega izobraževanja v Ljubljani (Likarjev simpozij – Okužba 
sečil), UPK Polje (Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb pri pacientih z manjšo 
sposobnostjo sodelovanja pri zdravstveni obravnavi) in na Golniku (Strokovno srečanje 
zdravnikov in medicinskih sester za obvladovanje okužb). 
 

• KOBO je izvajala redni nadzor nad kvaliteto dela zunanjega čistilnega servisa. V lanskem 

letu so je izvedlo predpisano število (80) odvzemov brisov na čistost s potrditvijo 

ustreznosti čiščenja s strani zunanjega izvajalca, od teh je bil en izvid brisa neustrezen. Iz 

dostavljenih izvidov je bilo razvidno, da v vzorcih niso bile prisotne patogene bakterije, 

prisotno pa je bilo večje število drugih bakterij, kar je kazalo na slabo in nedosledno 

čiščenje. Izpeljan je bil korektivni ukrep, in sicer dogovor glavne medicinske sestre 

bolnišnice z vodjo čistilnega servisa o temeljitem čiščenju oddelka in prostorov. 

 

• Od leta 2017 je za vse izvajalce obvezno vodenje kazalnika kakovosti Delež cepljenih 

zdravstvenih delavcev proti gripi v posamezni sezoni. V sezoni 2018 / 2019 se je cepilo 

53 zdravstvenih delavcev, kar predstavlja 31.7 % delež zdravstvenih delavcev zaposlenih 

na dan 31.03.2019. Zaposlenim, ki so se odločili za cepljenje proti gripi, je stroške 

cepljenja pokrila delovna organizacija. Sočasno je potekalo tudi cepljenje pacientov proti 

gripi. Cepilo se je 7 pacientov na gerontopsihiatričnem oddelku.  

 
Primerjava števila zaposlenih, cepljenih proti gripi, v zadnjih letih nakazuje trend 
naraščanja precepljenosti med zaposlenimi. Višji delež precepljenosti v lanski sezoni gripi 
pripisujemo izobraževanjem o pomenu cepljenja in boljšemu epidemiološkemu 
spremljanju gripoznih obolenj na oddelkih v pretekli sezoni (dokaz virusov influence v 
vzorcih odvzetih bolnikov). Podatki so predstavljeni na sliki 12. 
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Slika 14: Število cepljenih zdravstvenih delavcev proti gripi in pojavnost gripoznih obolenj v bolnišnici v 
posameznih sezonah gripe.   

 

 

 

• Zunanji nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS je potekal dne 07.11.2019. 
Presojano je bilo epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb ter postopki zbiranja in 
ločevanja odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Neskladij s strani 
Zdravstvenega inšpektorata ni bilo. Podano je bilo priporočilo, da se v letnem poročilu 
navede tudi morebitni notranji prenos pri kolonizaciji z ESBL, CR in VRE.  

• V letu 2019 je bil izveden notranji nadzor nad izvajanjem programa POBO po planu 

nadzora. Pri nadzorih skladiščenja zunanjih odpadkov je bilo zaznati, da so se med 

komunalnimi odpadki nahajali tudi odpadki iz zdravstvene dejavnosti (odpadki št. 

18.04.01). O tej neskladnosti so bili obveščeni vodja vzdrževalne službe, vodja 

oskrbovalcev in skrbnica vodenja kakovosti. Drugih večjih neskladnosti se ni ugotavljalo.  

• V okviru POBO se je leta 2019 nadaljevalo z dopolnjevanjem dokazil o dvakratnem 

cepljenju proti ošpicam pri zaposlenih delavcih ter izvajanjem obveznih cepljenj proti 

Hepatitisu B pri novo zaposlenih. Na NIJZ sta bila podana letna poročila za leto 2018 za 

cepljenje proti hepatitisu B in Tetanusu.  

• V mesecu novembru so bili s strani NLZOH odvzeti vzorci vode na mikrobiološko analizo 
in na prisotnost legionele. Izvida obeh odvzetih vzorcev vode sta bila neustrezna. 
Izvedeni so bili ukrepi po priporočilih NLZOH. Ponovni odvzem vode na analizo po 
izvedenih ukrepih je bil v mejah normale pri obeh. 

• V novembru je potekala akreditacija bolnišnice - zunanja presoja po AACI in ISO 

9001:2008 standardu. Presoja je zajemala tudi presojo na področju obvladovanja 

bolnišničnih okužb. Pripomba akreditacijske Komisije je bila, da KOBO ni imela rednih 

sestankov v vsakem četrtletju. 

• V letu 2019 smo nadaljevali s spremljanjem kazalnika kakovosti Incidenti - vbodi z ostrimi 
predmeti. V tem letu so se zgodili štirje incidenti. Vsi zdravstveni delavci so bili 
obravnavani v skladu s protokolom, pri nobenemu zdravstvenemu delavcu ni prišlo do 
prenosa morebitne okužbe.  
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• Spremljanje higiene rok zdravstvenih delavcev v bolnišnici spremljamo posredno, in sicer 
količina porabljenega razkužila za roke korelira z izvajanjem higiene rok zaposlenih. V 
primerjavi z letom poprej beležimo porast porabe razkužila za roke (za 1.0 %) (tabela 37). 
 

 

 

Tabela 37: Poraba razkužila za roke po posameznih letih 
Leto Število porabljenih steklenic 

razkužila (500 mL) 
Sprememba glede na predhodnje 

leto 

2017 1183 0 

2018 1254 + 6% 

2019 1267 + 1,0 % 

  
 

 

Podrobnejši podatki, ki jih spremljamo v okviru kazalnikov kakovosti, so predstavljeni v 
posameznih dokumentih o kazalnikih kakovosti. 
 
 
(Poročilo sta pripravili Andreja Uršič, viš. med. ses., spec. SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. 
med., ZOBO) 
 
 
 

5.3 KOMISIJA ZA OBVEŠČANJE O OPOZORILNIH IN NEVARNIH DOGODKIH  
 
 
 
V primeru dogodka, ki privede ali bi lahko privedel do nepričakovane smrti ali v stanje izgube 
telesne funkcije, izvajamo notranjo presojo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje o 
obravnavi opozorilnega nevarnega dogodka. O opozorilnem nevarnem dogodku obveščamo 
Ministrstvo za zdravje v skladu z dogovori v anonimni obliki. Sledi analiza in ukrep za 
dogodek, ki je bil obravnavan. Izsledki obravnavanega dogodka se predstavijo v okviru 
zdravstveno negovalnega tima. 
 
V letu 2019 smo prijavili tri opozorilne nevarne dogodke in sicer dva primera umrlih po 
samomoru ter nepričakovane smrti pacienta v času premestitve iz UKC Ljubljana v PB Idrija. 
 
V obravnavi primera samomora je komisija izpostavila ključno vlogo lečečega oddelčnega 
zdravnika pri odločitvi glede premeščanja pacientov na odprti oddelek. Komisija je svetovala 
uvedbo oz. pripravo osnutka protokola, ki bi zajemal mnenje zdravstvenega osebja o ključnih 
podatkih pacientov zdravstvenega stanja. Komisija je tudi izpostavila natančnejšo 
spremljanje oz. umik nadzora pacientov na odprtih hodnikih. 
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5.4 ORGANIZACIJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP) 
 
 
 
Organizacijo NMP v bolnišnici vodita D. Fenjveši, dr. med., spec. psih. in A. Bolčina, dipl. med. 
sestra. V bolnišnici stalno organiziramo izobraževanje za medicinsko in nemedicinsko osebje, 
ki je bilo izvedeno tudi v letu 2019. Skupno izobraževanje zdravnikov in diplomiranih 
medicinskih sester se načrtuje v aprilu 2020 in sicer v okviru Slovenskega združenja za 
urgentno medicino. 
 
 
 

5.5 SPREJEM NA ZDRAVLJENJE BREZ PRIVOLITVE V NUJNIH PRIMERIH 
 
 
 
V skladu z Zakonu o duševnem zdravju smo v bolnišnici v letu 2019 prijavili 397 oseb, ki so 
bili sprejeti na zdravljenje v nujnem primeru brez njihove privolitve (v letu 2018 – 377, 2017 
– 428, v letu 2016 - 455, 2015 – 403, 2014 – 381, v letu 2013 -303, 2012 - 285, 2011 – 300 
oseb, v letu 2010 – 253, 2009 – 215, 2008 – 143, 2007 – 141 oseb). Število sprejemov brez 
privolitve je v zadnjih letih dokaj stabilna ter vključuje tako paciente, ki ne soglašajo z 
zdravljenjem zaradi bolezenskega stanja ter posledičnega nevarnega vedenja, nesposobnosti 
uvida v bolezensko stanje, v tej skupini pa so še vedno tudi pacienti, ki niso sposobni izraziti 
svoje volje. 
V letu 2019 so v bolnišnico bili sprejeti tudi 4 pacienti in sicer po postopku, ki ga opredeljuje 
Zakon o duševnem zdravju na zdravljenje brez privolitve na podlagi sklepa sodišča.  
Po oddelkih je bilo na moški psihiatrični oddelek sprejetih 128 oseb, na ženski psihiatrični 
oddelek 130 oseb, na gerontopsihiatrični 77 oseb, na splošni psihiatrični moški oddelek pa 61 
oseb po postopku na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih. 
 
 
 

5.6 EVIDENCA UPORABE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 
 
 
 
Posebne varovalne ukrepe izvajamo v skladu s smernicami, ki jih je sprejel Republiški 
strokovni kolegij za psihiatrijo ter jih opredeljuje tudi Zakon o duševnem zdravju. V naši 
bolnišnici področje natančneje opredeljuje klinična pot za obravnavo pacienta z agresivnim 
vedenjem. Bolnišnica spremlja tudi neobvezne kazalnike in sicer Delež pacientov v letu 2019, 
pri katerem je bil izveden PVU s pasovi v posteljo oz. fotelj. Podatki o kazalniku so posebej 
izpostavljeni na koncu poročila.  
Bolnišnica vodi evidenco uporabe PVU, kar tudi letno poroča na Ministrstvo za zdravje. V letu 
2019 smo uporabili posebne varovalne ukrepe in sicer s pasovi Segufix za fiksacijo v posteljo 
pri 434 primerih (257 pacientov). (250 v letu 2018, 479 v letu 2017, 795 - 2016, 805 – 2015, 
687 - 2014, 306 – 2013, 463 - 2012). 
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V bolnišnici uporabljamo posebne varovalne ukrepe tudi zaradi motenj v motoriki, hoji in 
ravnotežju pri bolnikih z demenco, saj je povišana nagnjenost k padcem. Za zagotavljanje 
varnosti pred padci ter poškodbami uporabljamo posebne varovalne ukrepe v fotelju. Osebje 
uporablja posebne varovalne ukrepe izključno za zagotavljanje varnosti ob primerih, ko so 
vse ostale intervencije izčrpane. Izčrpni podatki o uporabi PVU in obravnavi bolnikov so 
razvidni v Kazalniku kakovosti (Delež pacientov v letu 2019 pri katerih je bil izveden PVU s 
pasovi v posteljo / fotelj).  
 
 
 

5.7 EVIDENCA PREDPISOVANJA PSIHOTROPNIH ZDRAVIL PREKO PREDPISANEGA 
ODMERKA 

 
 
 
V letu 2019 v bolnišnici nismo imeli primerov zdravljenja, kjer bi prekoračili predpisan 
odmerek psihofarmaka, prav tako ni bilo napotenih pacientov na elektrokonvulzivno 
zdravljenje v tujino.  
 
 
 

5.8 UKREP OBVEZNEGA PSIHIATRIČNEGA ZDRAVLJENJA 
 
 
 
V Psihiatrični bolnišnici Idrija ne izvajamo hospitalnih ukrepov obveznega psihiatričnega 
zdravljenja, izvajamo pa ukrepe obveznega psihiatričnega zdravljenja v ambulantnih pogojih.  
 
 
 

5.9 ZASTOPNIK PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 
 
 

 

Zakon o duševnem zdravju je opredelil pravice do zagovornika pacientom, ki so na 
zdravljenju na oddelkih pod posebnim nadzorom. V letu 2019 je zastopnica bila v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija 78 krat. (208 – 73, 2017 – 70, 2016 – 62) in sicer praviloma pri več osebah v 
istem terminu.  
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6 SPREMLJANJE IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI BOLNIŠNICE 
 
 
 

Uvajanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti sega v leto 2000. Sledi obdobje 
zaznamovano s številnimi aktivnostmi usmerjenimi v izdelavo kliničnih poti, spremljanje 
kazalnikov kakovosti, prijavljanje in analiziranje odklonov ter postavljanje internih 
standardov. Odločitev, da bolnišnica sistem vodenja kakovosti in zagotavljanja varnosti 
oskrbe gradi s pomočjo mednarodnih standardov za bolnišnice in ISO standarda, je bila 
sprejeta leta 2011. Sledila je uspešno pridobljena akreditacija mednarodnega standarda 
DNV ter v istem letu 2012, narejena zasnova programa za delo na projektu ISO. V leto 
2019 je bolnišnica bila v drugem krogu akreditacije po AACI standardu, s certifikatom ISO 
9001:2008 in standardom EN 15224. 

 
 

• Odbor za kakovost  
V letu 2019 se je Odbor za kakovost, v sestavi Bogdan Tušar, univ. dipl. prav., direktor, dr. 
Marko Pišljar, strokovni direktor bolnišnice, Lidija Mrak, mag. zdr. - soc. manag., glavna 
medicinska sestra bolnišnice. Kot vabljeni član je bila na vseh sestankih prisotna tudi 
skrbnica sistema vodenja kakovosti. Teme sestankov so se nanašale na izpeljavo 
korektivnih ukrepov po zunanji presoji; pregled in izpeljavo korektivnih ukrepov po 
inšpekcijskih / drugih zunanjih pregledih / nadzorih. V okviru Odbora se je potrdil sklep za 
načrtovano izpeljavo notranjih nadzorov in presoj za leto 2019.  

 
 

• 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. V letu 2019 smo se posebej soočali s pomanjkanjem in nižanjem števila 
negovalnega osebja, pomembno pa se še vedno izkazuje pomanjkanje števila zdravnikov 
ter nekaterih strokovnih kadrov, predvsem v lekarniški službi, ter medicinsko kemičnem 
laboratoriju. Eden izmed osrednjih kadrovskih problemov se je odražal v resnih težavah 
v organizaciji negovalne službe ter je bil posledica odhodov na druga službena mesta, 
bolniških staležev ter načrtovanih upokojitev. V iskanju rešitev za zmanjšanje 
obremenitve predvsem na gerontopsihiatričnem oddelku ter moškem splošnem 
psihiatričnem oddelku smo se odločili za zmanjšanje števila posteljnih kapacitet, 
namenjenih pacientom z demenco ter spremljajoče vedenjske in psihične težave. 
Posebej se je omejilo sprejeme pacientov, ki imajo potrebe po stalni negi, to pa je tudi 
področje primerov, ki jih zavarovalnica ne plačuje naši bolnišnici. 
Na sestanku z vodjo oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola so bile v ospredju 
kadrovske razmere na področju pomanjkanja ter odhoda nekaterih terapevtov, obenem 
pa uvajanje novih terapevtov v terapevtske aktivnosti. Na oddelku je uspešno bil uveden 
redni informativno svetovalni telefon. 
V organizaciji psihološke službe je z vodjo službe bila vse bolj zahtevna obravnava 
ambulantne službe psihologov. Izpostavljena je bila problematika načrtovanja 
kadrovskih potencialov, korektne izvedbe naročanja, zapisa izvidov v BirPis.  
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Varnostne vizite na L3 se je dotikala v vse večjih obremenitev na račun večjega števila 
pacientov z demenco, problemov z neakutno obravnavo ter odpuščanjem pacientov v 
domsko ustanovo. Kadrovski primanjkljaj na področju negovalnega kadra in zdravnikov 
ter možno potencialne rešitve. 
Sestanki z vodjo moškega psihiatričnega oddelka so v ospredje postavljali kadrovski 
primanjkljaj v času dopustov in bolniških odsotnosti na področju zdravniške službe, 
težave pri organizaciji negovalne službe ter pomanjkanje tehnikov v primeru nevarnega 
dogodka oz. potrebe po PVU – jih, težave pri zagotavljanju nove telefonske linije za 
intenzivni oddelek, potrebo po ureditvi prostorov po pojavu zidne plesni. Z ozirom na 
nekajletne načrte ter pričakovanja, se posebej izpostavlja potreba po celoviti adaptaciji 
oddelkov S stavbe.  
Sestanki z vodjo ter osebjem na S4 oddelku je bil v letu 2019 namen predvsem 
organizaciji praznovanja 25 – obletnice psihoterapevtske obletnice ter seminarja, ki je 
potekal pod naslovom »Pod isto streho«. 
 
 

• Klinične poti: V letu 2018 je bila oblikovana klinična pot za paciente, ki prejemajo 
terapijo s klozapinom, zdravljenje z litijem ter natrijevim valproatom. Klinična pot za 
vsako zdravilo opredeljuje indikacije, odmerjanje, kontraindikacije ter spremljanje 
laboratorijskih in drugih kliničnih parametrov pred ter med zdravljenjem. Pripravljen je 
bil natančen standardni operativni postopek, ki je namenjen spremljanju pacientov v 
času hospitalizacije, smiselno pa bodo podatki sledili tudi pacientu po odpustu v 
ambulantno vodenje. Vse tri klinične poti je pripravila M. Matvoz Kos, dr. med. spec. 
psihiatrije. 

 
 

• Izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov: V letu 2019 je bil načrtovan ter izveden 
redni notranji strokovni nadzor na moškem psihiatričnem oddelku. Nadzor je bil 
izveden v skladu s pravilnikom o internem strokovnem nadzoru ter navodili za izvedbo 
notranjega nadzora. Načrtovana je tudi predstavitev izsledkov na oddelku.   
V okviru notranje interne presoje se je izvajala notranja presoja ustreznosti 
predpisovanja zdravil na temperaturni list (doc. dr. M. Pišljar), ter ustreznost ravnanja z 
zdravili na oddelkih s poudarkom na ravnanju z narkotiki (C. Bačar Bole, mag. farm, spec. 
klin. farm.). V skladu z načrtom potekajo notranje presoje v medicinsko kemičnem 
laboratoriju (dr. B. Križaj, spec. lab. biokem.).  

 
 

• Bolnišnica redno spremlja nezaključenost popisov bolezni in odpuščenih pacientov. V 
letu 2019 smo ponovno beležili  nezaključene popise zgolj na enem oddelku. V skladu s 
standardom, ki smo si ga zadali, naj bi se popis zaključil v 30 - dnevnem obdobju po 
odpustu pacienta (tabela 38). Kazalnik omogoča individualno oceno posameznega 
izvajalca, ukrepi pa so bili usmerjeni v izboljšanje kvalitete dokumentiranja medicinskega 
zapisa ter zmanjšanja števila popisov, ki niso bili zaključeni. 
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Tabela 38: Nezaključenost popisov 

2019 JAN- MAR. 2019 APRIL-JUNIJ 2019 JUL. - SEPT.2019 OKT. - DEC. 2019 I - XII 

L1 0 / 49=0 % 0 / 44= 0 % 0 / 49 = 0 % 0 / 57 = 0 % 0 / 199 = 0 % 

L2 0 / 62 = 0 % 0 / 62= 0 % 0 / 63 = 0 % 0 / 50 = 0 % 0 / 237 = 0 % 

L3 0 / 51 = 0 % 2 / 55= 3,6 % 1 / 58 = 1,7 % 2 / 57 = 3,5% 5 / 221 = 2,3 % 

S2 0 / 118 = 0% 0 / 110 = 0 % 0 / 113 = 0 % 0 / 121 = 0 % 0 / 462 = 0 % 

S3 0 / 95 =0% 0 / 101 = 0 % 0 / 119 = 0 % 0 / 93  = 0 % 0 / 408 = 0 % 

S4 0 / 43 =0% 0 / 49 = 0 % 0 / 39 = 0 % 0 / 46 = 0 % 0 / 177 = 0 % 

PBI 0 / 418 = 0 % 2 / 421 = 0,5 % 1 / 441 = 0,2 % 2 / 424 =0,5 % 5 / 1704 = 0,3 % 

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

• Zunanji nadzori: Bolnišnica je v letu 2019 je izvedla zunanji nadzor v skladu z zakonom o 
zdravniški službi. Redni strokovni nadzor s svetovanjem s strani komisije, ki jo je 
imenovala zdravniška zbornica pri kolegici K. Tubić, dr. med., spec. psihiatrije. 
V bolnišnici smo imeli več nadzorov zdravstvenega inšpektorata RS in sicer v PB Idrija 
17.04.2019 ter 07.10.2019. Inšpekcijski pregled je bil opravljen na področju spoštovanja 
zakonodaje s področja nalezljivih bolezni, ravnanje z odpadki, zdravniške službe, 
duševnega zdravja, pacientovih pravic, zdravstvene dejavnosti. Posebej je bil izpostavljen 
pravilnik o naročanju in opravljenih čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih 
dob. Inšpekcijski pregled je bil opravljen tudi v Psihiatrični ambulanti v Postojni 
13.12.2019 ter v Psihiatrični ambulanti v Izoli.  

 
 

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

 
 

• Morbiditetne in mortalitetne konference: V letu 2019 smo obnovili standardni 
operativni postopek za morbiditetne in mortalitetne  konference. Predstavitev primera 
smo razširili tudi na člane zdravstvenega tima, kjer je bil pacient obravnavan. V skladu s 
pravilnikom bo potrebno ponovno imenovati odgovorno osebo za organizacijo 
mortalitetnih konferenc.  

 
 

• Redno izobraževanje v okviru bolnišnice: Ob četrtkih so v okviru zdravniškega kolegija 
predavanja s področja kliničnih, farmakoloških in psihoterapevtskih vsebin. Izvajajo jih 
vabljeni ter domači predavatelji. V letu 2019 je bilo evidentiranih 11 predavanj (tabela 
39. 
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Tabela 39: Seznam predavanj v PB Idrija 

 
 

 

• Akreditacijska presoja: Bolnišnica nadaljuje postopek akreditiranja in certificiranja, 
presoja po standardu AACI Interantional accreditation standard je potekala 19.11.2019. 
Vzporedno je bila opravljena tudi presoja po ISO 9001: 2015 standardu. Komisija je 
ocenila rezultat presoje kot dober ter je bil opredeljen z 217 od 251 točk (86 %).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
štev. 

datum 
predavanja 

predavatelj Naslov predavanja 

1. 24.01.2019 
 

J. Tomažič Bolnik s psihičnimi in nevrološkimi motnjami in HIV 

2. 17.01.2019 M. Vrbnjak Naturalistične raziskave o antipsihotikih: smernice, praksa, 
realnost? 

3. 07.03.2019 Prof. dr. R. Tavčar Antipsihotiki z delnim agonizmom na dopaminergične 
receptorje 

4. 04.04.2019 K. Tubić Dolgo delujoči aripiprazol – vpliv na funkcionalnost 

5. 14.03.2019 A. Užmah Kučina Sprememba kot priložnost 

6. 11.04.2019 I. Kuhar Saphir – Skupno odločanje za spodbuditev bolj pozitivnih 
doživljanj bolnikov z depresijo 

7. 08.05.2019 Dr. J. Pajek Elektrolitsko neravnovesje in antipsihotiki 

8. 16.05.2019 Prof. dr. R. Tavčar Odprava rezidualnih simptomov v depresiji, kot temelj 
uspešnega zdravljenja in funkcionalnega okrevanja 

9. 10.10.2019 S. Demšar Klinične izkušnje s stabilizatorji razpoloženja pri bipolarni 
motnji 

10. 17.10.2019 S. Demšar, A. 
Gorjanc Vitez 

Izkušnje zdravljenja starejših bolnikov s paliperidonom 

11. 07.11.2019 S. Demšar Zastavimo si višje cilje pri zdravljenju shizofrenije 

12. 21.11.2019 R. Tavčar Predstavitev rezultatov o uporabi klozapina 

13. 11.12.2019 M. M. Kos Obvladovanje bolnišničnih okužb 
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Kazalniki kakovosti 
 
 
 

OBVEZNI KAZALNIKI 
 
 

1 Število padcev v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2019 
 

(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra in Alenka Tušar, univ. inž el.) 
 
 
2 Število razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih 

bolnikov v letu 2019 
 
(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra) 
 
 
3 Kolonizacija z MRSA v letu 2019 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 

 
 
4 Delež cepljenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev proti gripi v posamezni sezoni – 

sezona 2018 / 2019 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 

 
 
5 Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo? (leto 2019, oktober – december) 
 
(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra) 
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NEOBVEZNI KAZALNIKI 
 
1 Kazalnik zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2019 
 
(Izdelale so ga Ivana Skok Murovec, dipl. dietetik, Nataša Hvala, dipl. med. sestra, Alenka 
Tušar, univ. inž. el.) 
 
 
2 Kolonizacija z ESBL v letu 2019 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
 
 
3 Število incidentov, poškodb z ostrimi predmeti v letu 2019 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
 
 
4 Poraba razkužila za roke v letu 2019 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
 
 
5  Kazalnik stopnje zadovoljstva pacientov 

 
(Izdelali sta ga Brankja Režun, spec. klin. psih. ter Alenka Tušar univ. inž el.) 
 
 
6  Delež pacientov v letu 2019 pri katerih je bil izveden PVU s pasovi v posteljo / fotelj 

 
(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra) 
 
 
7 Spremljanje in analiza neželenih dogodkov / varnostnih zapletov za leto 2019 

 
(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra) 
 
 
8 Čakanje na odpust: Dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, 

čakajo na odpust (leto 2019) 
 
(Izdelal ga je Bojan Krivec, univ. dipl. soc. del.) 
 



Strokovno poročilo 2019 

 

97 
 

 

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

7.1 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZDRAVNIKOV IN PSIHOLOGOV 
 
 
 

7.1.1 Načrtovana izobraževanja in usposabljanja 
 
 

• Specializacijo iz psihiatrije opravljajo: T. Markić Černuta, dr. med., N. Žgavec, dr. med. 
 

• Podiplomski študij iz sistemske družinske psihoterapije: I. Sepin, dr. med. 
 

• Specializacija iz klinične psihologije: B. Pavlišič in N. Stanovnik 
 
 
 
7.1.2 Aktivna udeležba na seminarjih in kongresih 
 

 

• V. Milošević, dr. med., spec. psih.: Voditelj redne psihodramske edukacije v organizaciji 
»Slovenskega društva za psihodramo«. Voditelj rednih psihodramskih skupin v projektu 
»Psihologija ustvarjalnosti« v Centru za raziskavo umetnosti igre Ljubljana / Krušče. Redni 
supervizor organizacije »Rdeči noski – zdravniki klovni«. Voditelj psihodramske 
delavnice» Transgeneracijska psihodrama - psihodramska ekspolracija genograma« v 
Geštalt inštitutu v Beogradu, 09 - 10.02.2019. Voditelj psihodramske delavnice »Osnovi 
psihodrame« v geštalt inštitutu »Psihika« v Zadru, 23 - 24.02.2019. Voditelj 
psihodramske delavnice »Introduction to Psychodrama and the Use of Genogram in 
Psychodrama« na Gestalt Psychotherapy Training Institut Malta, 23 - 26.05.2019. Voditelj 
psihodramske delavnice »Psychotherapeutic Change Seen as a Creative Act«, in 
predstavitev filma »Men don't Cry« na 2nd IAGP Psychodrama Conference in 8th 
International Psychodrama Congress »Who shell Survive« Iseo (Italy) 04 - 08.09.2019. 
Voditelj delavnic in supervizor na International Spring Accademy 30.05. - 02.06.2019, 
Sveti Martin na Muri. Voditelj psihodramske delavnice »Narativi straha« Zagreb, 
13.10.2019. Voditelj delavnice »Tijelo, trauma i bol – psihodramski pristup«, Geštalt 
inštitut Psihika, Zagreb, 07 - 08.12.2019. Predavanje »Profesionalna identiteta in osebno 
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življenje«, Strokovno srečanje »Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v zdravstvu?«, 
Ljubljana, 21.03.2019. Predavanje »Pomoč z dramsko gimalni dejavnostmi - 
performativne vsebine«, Pedagoška fakulteta – Ljubljana 05.04.2019. Predavanje 
»Psihodrama v kliničnem kontekstu« na seminarju »Pod isto streho«, Idrija 04.10.2019. 
Predavanje in predstavitev knjige Psihodrama - sprememba skozi akcijo na seminarju za 
specializante in mlade specialiste psihiatrije in pedopsihiatrije, Logarska dolina 
18.10.2019.    

 
 

• M. Rudolf, dr. med., spec. psih.: S predavanji sem sodelovala v izobraževalnem 
programu »Spomni se me«, pod društvom GO - Spominčica za laično javnost, svojce 
bolnikov z demenco, zaposlene v oskrbi in negi na domu, zaposlene v DSO. Predavanje na 
temo »Demenca« za zdravnike ZD Nova Gorica v aprilu 2019. 
 
 

• K. Tubić, dr. med., spec. psih.: 30.05.2019 SPO Danes in jutri, UPK Ljubljana 
 

 

• J. Milič, dr. med., spec. psih.: 02.03.2019: Predavanje: Družina z odvisnostjo v obdobju 
okrevanja, KZA Radenci, 16.03.2019: Predavanje: Odvisnost od alkohola in družina, 
Teološka fakulteta, Občni zbor škofijske Karitas Ljubljana, 16.05.2019. 28.11.2019: Modul 
odvisnosti za specializante družinske medicine - predavanje: Zdravljenje odvisnosti od 
alkohola, Katedra za družinsko medicino Ljubljana. 22.05., 29.05., 05.06.2019: Delavnice: 
Prepoznavanje odvisnosti od alkohola in tveganega pitja alkohola na delovnem mestu, 
Luka Koper. 10.09.2019: Delavnica ob Dnevu preprečevanja samomora: Skupaj za 
preprečevanje samomora (NIJZ, Slovensko združenje za preprečevanje samomora). 
04.10.2019: Predavanje: Duševna motnja v družini - Sistemska družinska psihoterapija, 
PB Idrija. 14.11.2019: Predavanje: Partnerski odnos in odvisnost od alkohola - za 
sodelavce Karitas Cerknica. 05.12.2019: Predavanje: Partnerski odnos in odvisnost od 
alkohola - za sodelavce Karitas Ljubljana. 09.12.2019: Predavanje: Depresivni klicalec - 
23. tečaj za svetovalce Klica v duševni stiski, CMZ Ljubljana 
 

 

• Doc. dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih.: Predavanje »Duševne motnje in duševno 
zdravje« za dijake srednje zdravstvene šole Izola, predavanje za dijake gimnazije Jurija 
Vege Idrija »Shizofrenija, kognitivne motnje pri depresiji«. Predstavitev bolnišnice 
strokovnjakom mednarodne izmenjave HOPE. Nagovor na strokovnem srečanju »Pod 
isto streho, 04.10.2019 ob 25. Obletnici Psihoterapevtskega oddelka PB Idrija. 

 
 

• M. Kavčič, dipl. del. ter.: predstavitev delovne terapije in ogled oddelka za delovno 
terapijo dijakom sr. zdr. šole Izola, dijakom gimnazije iz Sežane, zaposlenim PB Ormož, 
strokovnjakom mednarodne izmenjave HOPE. Aktivna udeležba na seminarju 
»Ocenjevanje v DT obravnavi oseb z duševno motnjo, modul 1«, ki je potekal 07.02.2019 
v Psihiatrični bolnišnici Idrija. »Pomen in vrednotenje Kanadske metode za ocenjevanje 
izvajanja dejavnosti s stališča pacientov z motnjo v duševnem zdravju«. Aktivna udeležba 
na strokovnem srečanju »Pod isto streho«, ki je bil izpeljan 04.10.2019 ob 25-letnici 
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Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija »Vloga delovne terapije na 
Psihoterapevtskem oddelku.« Aktivna udeležba na znanstvenem posvetu delovnih 
terapevtov z mednarodno udeležbo z naslovom »Pogled v prihodnost« na Zdravstveni 
fakulteti. »Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje Psihiatrične bolnišnice z lokalno 
skupnostjo«. 

 
 

• S. Pisk, dipl. del. terapevtka: Edukacijski program za paciente in svojce v okviru 
programa zdravljenja odvisnosti. Aktivna vloga svetovalke na informativno svetovalnem 
telefonu oddelka za zdravljenje odvisnosti. Aktivna udeležba na znanstvenem posvetu 
delovnih terapevtov z mednarodno udeležbo z naslovom »Pogled v prihodnost« na 
Zdravstveni fakulteti. »Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje Psihiatrične 
bolnišnice z lokalno skupnostjo«. 

 
 

• T. Mrak, dipl. del. ter., Aktivna udeležba na seminarju »Ocenjevanje v DT obravnavi oseb 
z duševno motnjo, modul 1«, ki je potekal 07.02.2019 v Psihiatrični bolnišnici Idrija. 
»Uporaba Kohlmanovega ocenjevanja vsakodnevnih aktivnosti v Psihiatrični bolnišnici 
Idrija«. Aktivna udeležba na znanstvenem posvetu delovnih terapevtov z mednarodno 
udeležbo z naslovom »Pogled v prihodnost« na Zdravstveni fakulteti. »Medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje Psihiatrične bolnišnice z lokalno skupnostjo«. 

 
 

• D. Poljanec, dipl. del. terapevtka: Aktivna udeležba na znanstvenem posvetu delovnih 
terapevtov z mednarodno udeležbo »Pogled v prihodnost« na Zdravstveni fakulteti. 
»Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje Psihiatrične bolnišnice z lokalno 
skupnostjo«.  

 
 

• D. Peternel, dipl. del. terapevtka: Aktivna udeležba 13.05.2019 Skupnostna obravnava v 
PBI, Idrija 

 
 

• A. Pavšič, dipl. del. terapevtka: Aktivna udeležba na seminarju »Ocenjevanje v DT 
obravnavi oseb z duševno motnjo, modul 1«, ki je potekal 07.02.2019 v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija. »Proces delovne terapije v gerontopsihiatrični obravnavi«. 

 
 

• Mag. K. Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del.: aktivna udeležba 04.10.2019 v PBI, Pod isto 
streho  

 
 

• Dr. Š. Hvalec, spec. klini. psih.: Razbremenilna delavnica za zaposlene ob suicidu 
sodelavca v SB Šempeter, 15.01.2019, Izobraževanje za zdravstvene delavce – Specifična 
znanja iz VKT v SB Izola, 26.01.2019, Razbremenilna delavnica za zaposlene ob suicidu 
sodelavca v SB Šempeter, 19.02.2019, Promocija zdravja na delovnem mestu 
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(Ekonomska fakulteta, UL): Kako obvladovati psihične obremenitve, povezane z delom 
(vabljeno predavanje, 12.03.2019), Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v 
zdravstvu? (DMSBZT LJ); vabljeno predavanje: Duševno zdravje skozi oči pozitivne 
psihologije (21.03.2019), Srečanje mladih raziskovalcev Primorske (GJV Idrija) – 
ocenjevalna komisija (05.04.2019), vabljeno predavanje Vedenja se naučimo. Zakaj ga ne 
bi spreminjali v želeno smer? In delavnica Uporaba psihoterapevtskih tehnik na 
strokovnem izpopolnjevanju Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti (Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Zreče, 18.04.2019), predavanje O 
klinični psihologiji in vlogi kliničnega psihologa na psihoterapevtskem oddelku (strokovni 
seminar ob 25-letnici psihoterapevtskega oddelka, Idrija, 04.10.2019), predavanje 
Vedenjsko-kognitivna terapija – poznamo njen potencial? (strokovni seminar ob 25-
letnici psihoterapevtskega oddelka, Idrija, 4.10.2019), predavanje Duševna stiska – Lahko 
pomagam?, Idrija, DMSBZT LJ, 17.10.2019, predavanje in delavnice za izvajalce delavnic 
Zdravi odnosi v okviru projekta SOPA (06. in 07.11.2019) 

 
 

• Dr. R. Podkrajšek, spec. klin. psih.: Predavanje Izzivi vstopanja v abstinenco – 
večplastnost uživanja alkohola (KZA, 18.12.2019) 
 

 

• C. Bačar Bole, mag. farm., spec. klin. farm.: Psihofarmakoterapija PBI – za študente ZN 
na kliničnem usposabljanju (07.03.2019, 21.03.2019, 04.04.2019, 18.04.2019, 
22.05.2019, 26.11.2019, 10.12.2019). Uporaba antidepresivov pri bolnikih z boleznijo 
srca in ožilja (3-krat). Spletno izobraževanje za zdravnike in farmacevte (FARMAPRO: 
13.02.2019), ZD Idrija – Srečanje skupine za kakovostno predpisovanje zdravil 
(26.11.2019) in PBI – lekarna (13.02.2019). Nespečnost pri starejših (2 krat). ZD Idrija – 
Srečanje skupine za kakovostno predpisovanje zdravil in PBI – lekarna (obakrat 
17.04.2019). Stres, depresija in pasti antidepresivov. Tolmin – Posoški razvojni center 
(23.05.2019). Antiholinergično breme zdravil. ZD Idrija – Srečanje skupine za kakovostno 
predpisovanje zdravil (03.07.2019). Farmakokinetika in farmakodinamika. PB Idrija 
(15.10.2019). Farmakoterapija sladkorne bolezni. ZD Idrija – Center za krepitev zdravja 
(11.12.2019). 
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8 FUNKCIJE V STROKOVNIH ZDRUŽENJIH IN STROKOVNE AKTIVNOSTI IZVEN 
BOLNIŠNICE 

 
 
 
• Dr. B. Križaj, spec. med. biokem.: Slovensko združenje za klinično kemijo in 

laboratorijsko medicino (SZKKLM), Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS), 
imenovana v komisije za preglede laboratorijev v postopku ocenjevanja izpolnjevanja 
pogojev za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine po sklepu MZ; članica 
Komisije za strokovne nadzore ZLMS in imenovana v komisije za strokovne nadzore v 
okviru javnih pooblastil MZ pri izvajalcih laboratorijske medicine in pri naročenih 
pregledih laboratorijev s svetovanjem; članica ČASTNEGA RAZSODIŠČA ZLMS. 
 
 

• M. Kavčič, dipl. del ter.: je članica Strokovnega kolegija psihiatrične sekcije del. 
terapevtov Slovenije 
 
 

• T. Mrak, dipl. del. ter.: članica nadzornega odbora na Zbornici del. terapevtov Slovenije 
 
 

• Dr. Š. Hvalec, spec. klin. psih.: Predsednica Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo 
Slovenije in mednarodna predstavnica DVKT Slovenije pri EABCT, recenzentka pri reviji 
Obzornik zdravstvene nege, višja predavateljica na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli 
(predmet »Klinična psihologija«). 
 
 

• Dr. Rok Podkrajšek, spec.klin.psih.: Član UO Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, 
vodja Odbora za izobraževanja Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, član programske 
delovne skupine za rehabilitacijske programe za vožnjo pod vplivom alkohola pri Javni 
agenciji za varnost v prometu, nosilec in izvajalec predmeta »Klinična psihologija« in 
»Razvojna psihologija« na Inštitutu Knoll – za glasbeno terapijo in supervizijo, član 
strokovnega sveta Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije.  

 
 

• C. Bačar Bole, mag. farm, spec. klin. farm.: članica Izdajateljskega sveta SFD, članica 
Slovenske skupine za spremljanje bolnišnične porabe protimikrobnih zdravil v Sloveniji, 
članica Komisije za bolnišnična farmacevtska vprašanja pri SFD, članica Skupine za 
kakovostno predpisovanje zdravil pri ZZZS. 

 
 

• J. Milič, dr. med., spec. psih: Supervizor za skupino svetovalcev telefonske krizne linije na 
Psihiatrični kliniki Ljubljana »Klic v duševni stiski«. Član upravnega odbora Slovenskega 
združenja za preprečevanje samomora. Glavni mentor za specializacijo iz psihiatrije pri 
Zdravniški zbornici Slovenije. Sodelovanje pri »Zdravniški liniji Revije Viva«. Član 
izobraževalnega tima »SOPA - skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola« v 
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organizaciji NIJZ pri izobraževanju strokovnjakov za Motivacijski intervju. Član 
pedagoškega kolegija Inštituta za sistemsko družinsko psihoterapijo. 

 
 

• Doc. dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih. je član Razširjenega republiškega strokovnega 
kolegija za psihiatrijo, docent na Primorski Univerzi (področje psihiatrije), predavatelj iz 
predmeta Mentalno zdravje na Fakulteti za vede o zdravju Izola, predavatelj predmeta 
Duševno zdravje in duševne motnje na študiju Biopsihologije (FAMNIT). 
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9 PUBLIKACIJE 
 
 

• Gorjanc Vitez A. 25. let psihoterapevtskega oddelka. V: Pišljar M. (ur.) Pod isto streho: 
Ob 25 - letnici Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Idrija. 
Psihiatrična bolnišnica Idrija 2019: 19 – 24. 
 

• Gorjanc Vitez A. Vloga psihiatra na Psihoterapevtskem oddelku. V: Pišljar M. (ur.) Pod 
isto streho: Ob 25 - letnici Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. 
Idrija. Psihiatrična bolnišnica Idrija 2019: 55 - 58. 
 

• Gorjanc Vitez A. Skupinska analiza – moč skupine. V: Pišljar M. (ur.) Pod isto streho: Ob 
25 - letnici Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Idrija. Psihiatrična 
bolnišnica Idrija 2019: 83 - 90. 
 

• Milič J. Duševna motnja v družini – sistemska družinska psihoterapija. V: Pišljar M. (ur.) 
Pod isto streho: Ob 25 - letnici Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. 
Idrija. Psihiatrična bolnišnica Idrija 2019: 67 - 82. 

 

• Milošević V. Psihodrama v kliničnem kontekstu. V: Pišljar M. (ur.) Pod isto streho: Ob 25 - 
letnici Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Idrija. Psihiatrična 
bolnišnica Idrija 2019: 91 - 98. 

 

• Milošević V. »Psihodrama - kreativna pot v spremembo« v monografiji »Umetnostno 
ustvarjanje kot terapija«, Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta, 2019.  
 

• Hvalec Š. Režun B. O klinični psihologiji in vlogi kliničnega psihologa na 
psihoterapevtskem oddelku V: Pišljar M. (ur.) Pod isto streho: Ob 25 - letnici 
Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Idrija. Psihiatrična bolnišnica 
Idrija 2019: 25 – 32. 

 

• Hvalec Š. Vedenjsko kognitivna terapija – poznamo njen potencial?. V: Pišljar M. (ur.) Pod 
isto streho: Ob 25 - letnici Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. 
Idrija. Psihiatrična bolnišnica Idrija 2019: 59 - 66. 

 

• Kavčič M. Poljanec D. Vloga delovne terapije na psihoterapevtskem oddelku. V: Pišljar M. 
(ur.) Pod isto streho ob 25 - letnici Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici 
Idrija. Idrija. Psihiatrična bolnišnica Idrija 2019: 39 – 48. 

 

• Grudnik Seljak A. Vloga socialne službe na psihoterapevtskem oddelku psihiatrične 
bolnišnice Idrija. V: Pišljar M. (ur.) Pod isto streho ob 25 - letnici Psihoterapevtskega 
oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Idrija. Psihiatrična bolnišnica Idrija 2019: 49 – 54. 

 

• Pišljar M. Zborniku na pot V: Pišljar M. (ur.) Pod isto streho: Ob 25 – letnici 
Psihoterapevtskega oddelka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Idrija. Psihiatrična bolnišnica 
Idrija 2019: 8 - 9. 
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10 SKLEP 
 

 

a. Bolnišnični program v Psihiatrični bolnišnici Idrija obsega program zdravljenja na šestih 
specializiranih psihiatričnih oddelkih: ženskem in moškem intenzivnem psihiatričnem 
oddelku, psihoterapevtskem oddelku, oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola, 
gerontopsihiatričnem oddelku ter splošnem psihiatričnem moškem oddelku. Bolnišnični 
program vključuje tako hospitalni kot tudi dnevne oblike programov zdravljenja. 
V letu 2019 je bilo odpuščenih v bolnišničnem programu 1.704 pacientov, od tega 1.515 v 
okviru programa ZZZS (100 %). V bolnišnici so se zdravili tudi pacienti, napoteni iz Centra 
za tujce v Postojni, migranti, plačnik omenjenih storitev pa je bilo Ministrstvo za zdravje. 
V hospitalnem programu so se zdravili tudi samoplačniki. V kolikor je bila potrebna 
dodatna obravnava zaradi somatske obolevnosti, so bili pacienti premeščeni v regionalne 
bolnišnice v Izoli, Novi Gorici ter UKC Ljubljana. 
Povprečna ležalna doba odpuščenih bolnikov v akutnem bolnišničnem zdravljenju je bila 
30.1 dneva, kar predstavlja dodatno skrajšanje povprečne ležalne dobe. V bolnišnico je 
bilo sprejetih 528 pacientov prvič (289 moških, 239 žensk), ostali pa so bili sprejeti zaradi 
ponovnega poslabšanja duševne motnje.  
V poročilu so natančno predstavljeni podatki o številu sprejemov pacientov glede na 
posamezno diagnostično skupino ter povprečno ležalno dobo. Prikazane pa so bile tudi 
najpogostejše druge, oz. spremljajoče diagnoze s področja duševnih motenj. 
V dnevnem bolnišničnem programu je bilo obravnavanih in odpuščenih 106 oseb, od 
tega 103 v sklopu programa katere plačnik je bil ZZZS (94 %). 
 
 

b. Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja obliko bolnišničnega zdravljenja po končani 
akutni bolnišnični obravnavi, ko zaradi zdravstvenih ali socialnih razlogov ni možen 
odpust pacienta v domače okolje oz. oseba potrebuje stalno nego, pomoč in nadzor. V 
letu 2019 je v neakutno zdravljenje bilo vključenih 77 pacientov (leta 2018 55, leta 2017 
49 oseb, leta 2016 60, leta 2015 42, leta 2014 43, leta 2013 41 oseb, 2012 44 oseb, leta 
2011 34 oseb). V neakutni bolnišnični obravnavi je bilo realiziranih 3019 bolnišničnih dni. 
Vključeni so bili pacienti, ki so pričeli neakutno obravnavo že leta 2018, zaključili pa v letu 
2019. Če realizacijo neakutnega bolnišničnega zdravljenja primerjamo z letom 2018, je 
bilo skupno realizirane 87 % načrtovane aktivnosti za ZZZS. Največji delež pacientov v 
neakutni obravnavi je bilo na zdravljenju zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob 
napredovali demenci, drugih upadov na področju kognitivnih sposobnosti ter posledic 
odvisnosti ter malignega poteka shizofrenije. 
 
 

c. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima vsebinsko razvejano obliko ambulantnega psihiatričnega 
zdravljenja in sicer v bolnišnici PB Idrija ter tudi nekaterih centrih regije, ki jih bolnišnica 
pokriva (Logatec, Postojna, Tolmin, Koper, Izola). V ambulantnem psihiatričnem 
zdravljenju delujejo splošne psihiatrične ambulante, psihiatrična ambulanta v okviru 
dežurne službe, gerontopsihiatrična ambulanta, ambulanta za psihične motnje ob 
epilepsiji, ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo, ambulantna dejavnost na 
področju zdravljenja odvisnosti od alkohola ter niz ponudb psihoterapevtskih oblik 
zdravljenja v okviru ambulantnih storitev (skupinska dinamska in analitska 
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psihoterapevtska obravnava, psihodrama, vedenjsko kognitivne oblike psihoterapije, 
sistemska družinska psihoterapija). Na istih lokacijah delujejo specializirane ambulante 
kliničnega psihologa. V okvir ambulantne dejavnosti so vključene tudi storitve kliničnih 
psihologov, EEG in medicinsko kemičnega laboratorija. 
V letu 2019 je bilo skupno opravljenih 14.141 ambulantnih obiskov, kar predstavlja 10 % 
presežek načrtovanega programa obiskov. V letu 2019 je bilo opravljenih 1216 prvih 
ambulantnih pregledov, kar predstavlja 90 % programa glede na ZZZS. Zavarovalnica je v 
zadnjem letu dvignila načrtovani plan prvih pregledov, potrebno pa je poudariti, da je 
zdravljenje oseb z duševnimi motnjami pogosto dolgotrajno ali celo doživljenjsko ter je 
zato delež ponovnih pregledov bistveno višji kot v somatskih ambulantah. V skladu s 
splošnim dogovorom smo dosegli 100 % načrtovano aktivnost za ZZZS in sicer 201.582 
točk.  
 
 

d. V okviru Psihiatrične bolnišnice Idrija že 11 leto deluje tim za psihiatrično zdravljenje v 
skupnosti, ki izvaja program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, program nadzorovane 
obravnave ter program pregledov psihiatra na domu in v okviru regije, ki jo pokriva 
bolnišnica.  
V programu skupnostnega psihiatričnega zdravljenja (PZS) smo v letu 2019 obravnavali 
179 pacientov (95 moških in 84 žensk), program obravnave pa zaključili pri 130 pacientih. 
V nadzorovano obravnavo je bilo skupno vključenih 7 pacientov, obiskov na domu pa je 
bilo izvedenih 155 obiskov on obravnav. Program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti 
kvalitetno dopolnjuje program hospitalne obravnave pacientov, ki imajo težji potek 
bolezni, pogoste hospitalizacije ter komorbidne motnje.  
 
 

e. Psihiatrična bolnišnica Idrija je v oktobru 2019 praznovala 25 – obletnico delovanja 
psihoterapevtskega oddelka. Obeležila jo je s strokovnim seminarjem ter izdajo 
monografije z naslovom »Pod isti streho«. S strokovnimi prispevki in predavanji so 
sodelovali sodelavci psihoterapevtskega oddelka, psihoterapevti, ki delujejo na drugih 
oddelkih PB Idrija ter eminentni gostujoči predavatelji. Predstavljene so bile aktivnosti 
vseh služb na oddelku ter praktično vse najpomembnejše psihoterapevtske šole, ki se 
tudi izvajajo v ambulantnem in hospitalnem programu PB Idrija: vedenjsko – kognitivna 
terapija, sistemska – družinska psihoterapija, skupinska analiza ter psihodramska 
psihoterapija. 
 
 

f. Vodstvo bolnišnice ter vodstva posameznih oddelkov in služb v Psihiatrični bolnišnici 
Idrija skrbijo za ustrezno kakovost in intenzivnost dela na bolnišničnem ter 
izvenbolnišničnem področju. Poleg materialnih oz. bivalnih osnov za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti je za nadaljnji razvoj nujno potrebno zagotavljanje ustreznih 
kadrovskih potencialov posameznih služb ter ustrezno nadomeščanje, oz. dopolnjevanje 
ob upokojevanju oz. odhodih iz bolnišnice.  
V zadnjem kratkoročnem obdobju smo se soočali z begom negovalnega kadra v druge 
zdravstvene inštitucije, predvsem ambulante, kjer so možni bistveno lažji pogoji dela, 
predvsem odsotnost nočnih in dežurnih služb. Menimo, da gre za sistemski problem, ki 
se pojavlja na celotnem področju države. Ob pomanjkanju omenjenega kadra na trgu 
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delovne sile je državna zdravstvena politika povsem nekontrolirano sistemsko odprla 
nekatere ambulantne programe, ob tem pa je prišlo do prehoda in pomanjkanja 
negovalnega osebja v urgentnih službah in oddelkih. 
V bolnišnici smo v vseh letih delovanja postopoma zgradili kadrovsko strukturo 
zdravnikov psihiatrov, vendarle pa na nekaterih oddelkih, npr. gerontopsihiatričnem 
oddelku še nismo dosegli minimalne kadrovske zastopanosti zdravnikov. Na praktično 
vseh oddelkih, predvsem pa na intenzivnih je kritično pomanjkanje zdravnikov ob 
bolniških odsotnosti oz. dopustih. Za zagotavljanje ustrezne kvalitete in varnosti 
pacientov, bi bilo nujno ustrezno povečati število zdravnikov na oddelkih v skladu s 
ciljnimi normativi, ki jih je sprejel in potrdil Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo. 
Povečana obremenitev zdravnikov izhaja tudi iz zagotavljanja ambulantnih aktivnosti ter 
dežurne službe, ki je vse bolj obremenjena z obravnavo nujnih ambulantnih pacientov. 
Minimalna kadrovska zasedba se zrcali v zahtevni in težki organizaciji kvalitetne 
obravnave bolnikov ter povečanih obremenitvah zaposlenih. V omenjenih situacijah 
strokovni kader ne more prevzemati odgovornosti za insuficientno stanje, poleg tega pa 
primanjkuje časa za uvajanje novih oblik terapevtskega dela ali raziskovalno dejavnost. 
Vodstvo bolnišnice je v letu 2019 načrtovalo zaposlitev internista, ki bi v celoti prevzel 
diagnostično in terapevtsko obravnavo somatske patologije, vendar na dosedanje razpise 
ni bilo uspešnega odziva. 
 
Ponovno poudarjam nezadostno kadrovsko zasedenost bolnišnične lekarne. Na predlog 
vodje bolnišnične lekarne, mnenja Komisije lekarniške zbornice Slovenije ter 
akreditacijskih presoj izpostavljamo potrebo po zaposlitvi specialista klinične farmacije 
ter ureditvi zagotavljanja rednega nadomeščanja mag. farmacije.  
Zasedba v medicinsko kemičnem laboratoriju je mogoča s kakovostno organizacijo 
delovnih procesov optimalno in laboratorijsko obravnavo, ni pa nobene rezerve za 
uvajanje novih metod ter možnosti varnega nadomeščanja ob eventualnih izpadih 
kadrov. 
 
 

g. V bolnišnici smo v okviru spremljanja kakovosti zdravstvene dejavnosti redno izvajali 
obvezne kazalnike kakovosti, obenem pa z ozirom na specifične vsebine na področju 
psihiatrije in nege psihiatričnega bolnika izvajamo tudi več neobveznih kazalnikov, s 
katerimi želimo pridobiti dodatne podatke in analize nekaterih relevantnih kliničnih 
področij ter kakovosti obravnave: Kazalnik zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija za leto 2019, Kolonizacija z ESBL v letu 2019, Število incidentov, poškodb 
z ostrimi predmeti v letu 2019, Poraba razkužila za roke v letu 2019, Kazalnik stopnje 
zadovoljstva pacientov, Delež pacientov v letu 2019 pri katerih je bil izveden PVU s pasovi 
v posteljo / fotelj, Spremljanje in analiza neželenih dogodkov / varnostnih zapletov za 
leto 2019, Čakanje na odpust: Dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni 
bolnišnici, čakajo na odpust (leto 2019). 

 
 
h. V skladu z nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu je Psihiatrična 

bolnišnica Idrija nadaljevala s procesom zunanje - Mednarodne akreditacijske presoje. 
19. novembra 2019 je potekala mednarodna akreditacijska presoja po standardu AACI, s 
tem pa je bolnišnica začela že tretji triletni krog akreditacijskih presoj. Vzporedno je bila 
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opravljena tudi presoja po ISO 9001: 2015 standardu. Komisija je ocenila rezultat presoje 
kot dober ter je bil opredeljen z 217 od 251 točk (86 %).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
i. V celotnem strokovnem poročilu želimo predstaviti visoko kakovost dela zdravstvenega 

in spremljajočega osebja ter terapevtske potenciale posameznih oddelkov oz. služb. 
Poudariti je potrebno številne pozitivne odzive svojcev in pacientov, pa tudi medijsko 
odzivne oddaje s predstavitvijo terapevtskih aktivnosti bolnišnice (oddelek za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola, psihoterapevtski oddelek, delovna terapija). Tudi v zadnjem letu 
se je širila ponudba ambulantnih storitev, oddelki pa so dopolnjevali svoje terapevtske 
programe z nekaterimi novimi aktivnostmi. Za celokupno in sinergistično delovanje vseh 
služb v bolnišnici je zato zelo pomembno medsebojno sodelovanje oddelkov in služb ter 
ustrezna pozornost in razumevanje potreb in aktivnosti ostalih oddelkov.  
 
 

j. V poročilu je posebno poglavje namenjeno predstavitvi izobraževanja ter udeležbe na 
strokovnih seminarjih in kongresih, posebej aktivne udeležbe. Poročila posameznih služb, 
zdravstvene nege ter predstojnika prikazuje realizacijo načrtovanih izobraževanj in 
usposabljanj posameznih strokovnih profilov. Posebej je predstavljena aktivna udeležba 
na seminarjih, kongresih, strokovnih službah, nevladnih organizacijah ali medijih. 
Vključenost bolnišničnih strokovnjakov na strokovnem področju se odraža s prisotnostjo 
v različnih strokovnih združenjih in strokovnih aktivnostih izven bolnišnice, ki so v 
poročilu posebej izpostavljene. Posebej je za poudariti strokovno in znanstveno delo, ki 
so nekateri zaposleni predstavili s svojimi članki v različnih strokovnih publikacijah. 

 
 
k. Psihiatrična bolnišnica Idrija ima naziv učne bolnišnice. Izvajajo se programi specializacije 

za psihiatre, zdravnike družinske medicine ter klinične psihologe, pod vodstvom glavnih 
in neposrednih mentorjev. Redno se izvajajo tudi pripravništva na področju zdravstvene 
nege, socialne službe, delovne terapije in klinične farmacije. Na osnovi pridobitve naziva 
učne baze bolnišnice se v bolnišnici izvaja klinično usposabljanje študentov tretjega 
letnika dodiplomskega študija zdravstvene nege za področje Zdravstvena nega in 
Mentalno zdravje. Bolnišnični strokovnjaki so vključeni tako v učiteljski kot asistentski 
kader, ki pokriva predmet Duševno zdravje in duševne motnje ter Zdravstvena nega in 
mentalno zdravje na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli. Klinične vaje za celotno bolnišnico 
pomenijo velik organizacijski in intelektualni napor, vendar smo jih ob sodelovanju vseh 
uspešno izvedli.  

 
          Strokovni direktor bolnišnice  
          doc. dr. Marko Pišljar, dr. med. 
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Priloge: 
 

Poročilo zdravstvene nege 
 

Obvezni kazalniki 

• Kolonizacija z MRSA v letu 2019 

• Delež cepljenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev proti gripi v posamezni sezoni – 
sezona 2018 / 2019 

• Število vseh padcev v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2019 

• Število razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih 
pacientov v letu 2019 

• Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo? (leto 2019, oktober – december) 
 
 

Neobvezni kazalniki 

• Kazalnik zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2019 

• Kolonizacija z ESBL v letu 2019 

• Število incidentov, poškodb z ostrimi predmeti v letu 2019 

• Poraba razkužila za roke v letu 2019 

• Kazalnik stopnje zadovoljstva pacientov 

• Delež pacientov v letu 2019 pri katerih je bil izveden PVU s pasovi v posteljo / fotelj 

• Spremljanje in analiza neželenih dogodkov / varnostnih zapletov za leto 2019 

• Čakanje na odpust: Dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, 
čakajo na odpust (leto 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strokovno poročilo 2019 

 

109 
 

 

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

Bojan Krivec, univ. dipl. soc. 
Branka Režun, spec. klin. psih. 
Nataša Hvala, dipl. med. ses. 
Ivana Skok Murovec, dipl. dietetik 
Alenka Tušar, univ. dipl. inž. 
Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. psih. 
Andreja Uršič, viš. med. ses., spec. SOBO 

 
 
 
 
Uredila:  
Natalija Taljat Tušar, strokovna sodelavka 


