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1 UVOD 
 
 
 

Strokovno poročilo predstavlja bazo podatkov o delovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija. V 
ospredju je v prvem poglavju realizacija programa v letu 2020. 
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 2020 
 
 
 
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 2020 je bilo skupno v bolnišnično in dnevno hospitalno oskrbo sprejetih 
1.371 pacientov, odpuščenih pa 1.435 pacientov, od tega 44 pacientov v dnevnem 
bolnišničnem zdravljenju. 
 
 
ZASEDENOST: 51 %, (108 postelj) (izračunan je iz skupnega števila BOD)……… (151, 157, 165) 
POVPREČNA LEŽALNA DOBA (akutna): 24.24 dni …………………………............(30.12, 31.53, 32.8) 
SPREJEMI: (hospital in dnevni hospital): 1.371 pacientov ……………………..(1.704, 1.664, 1.674) 
ODPUSTI (hospital in dnevni hospital): 1.435 pacientov………………………..(1.704, 1.667, 1.702) 
ODPUSTI (dnevni hospital): 44 pacientov ….……………………….…………………………(106, 107, 109) 
PRVIH SPREJEMOV V LETU 2020: 446 pacientov (245 M, 201 Ž)…………………...(528, 512, 504) 
 
 
Opomba: Števila v oklepajih pomenijo realizacijo v letu 2019, 2018 in 2017. 
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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 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

234 
315 
318 
282 

13 
21 
32 
25 

708 
792 
695 
450 

73.550 
82.268 
79.401 
81.503 

5.988 
6.219 
6.066 
5.922 

Koper 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

532 
609 
597 
672 

14 
35 
30 
40 

1926 
1.344 
1.250 
2.369 

68.801 
78.366 
80.964 
81.895 

5.137 
5.151 
5.056 
5.001 

Nova Gorica 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

475 
502 
516 
496 

8 
36 
32 
39 

1.054 
845 
1.388 
625 

25.998 
30.219 
27.731 
28.230 

1.831 
2.017 
1.923 
1.932 

Kranj 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

48 
51 
43 
35 

4 
7 
6 
1 

413 
 
152 
32 

7.819 
8.035 
8.297 
8.812 

566 
575 
625 
615 

Maribor 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

2 
14 
8 
5 

1 
3 
2 
3 

 
 
 
 

515 
580 
583 
359 

35 
33 
36 
20 

Celje 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

15 
10 
6 
4 

1 
 
 
 

 
 
 
 

78 
275 
96 
255 

7 
10 
7 
10 

Ravne na Koroškem 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

11 
9 
9 
5 

2 
1 
1 
 

 
38 
 

457 
483 
167 
 

25 
26 
7 
 

Novo mesto 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

3 
3 
6 
9 

 
 
 
1 

 
 
 
 

349 
1.076 
1.036 
472 

21 
91 
56 
27 

Murska sobota 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

3 
2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

170 
264 
156 
192 

16 
17 
12 
12 

Krško 
(2019) 
(2018) 
(2017) 

 
 
1 
2 

 
 
 
 

 
 
 
 

40 
12 
 
31 

3 
2 
 
2 

Skupaj ZZZS 2020 
Skupaj ZZZS 2019 
Skupaj ZZZS 2018 
Skupaj ZZZS 2017 

1.323 
1.515 
1.504 
1.510 

43 
103 
103 
109 

4.101 
3.019 
3.485 
3.476 

177.781 
201.582 
198.430 
201.751 

13.629 
14.141 
13.788 
13.541 

Plan 2020 
Plan 2019 
Plan 2018 
Plan 2017 

1.508 
1.515 
1.505 
1.515 

104 
110 
119 
110 

3.408 
3.476 
3.476 
2.532 

201.666 
202.172 
202.172 
202.172 

12.864 
12.864 
12.864 
12.864 

% plana 2020 
% plana 2019 
% plana 2018 
% plana 2017 

88 
100 
100 
100 

41 
94 
87 
99 

120 
87 
100 
137 

88 
100 
98 
100 

106 
110 
107 
105 
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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. Organizacija bolnišnične in izvenbolnišnične službe je bila v letu 2020 zaradi epidemije 

SARS–CoV-2 prilagojena spremembam in ukrepom za preprečevanje širjenja Covid–19 
virusa. V skladu z navodili in strokovnimi smernicami podanih s strani NIJZ ter Ministrstva 
za zdravje so se v bolnišnici zdravili pacienti, ki so potrebovali nujno hospitalno 
psihiatrično zdravljenje, začasno pa smo prekinili vse nenujne programe ter delovanje 
oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola in psihoterapevtskega oddelka. Oba 
oddelka smo ponovno vzpostavili po zaključku prvega vala epidemije, potekala pa sta v 
programsko prilagojenih vsebinskih okvirjih.  
 
Ob slabšanju epidemioloških razmer vezanih na Covid-19 na državi, je 19.10.2020 bil 
razglašen drugi val epidemije. Prehodno so ponovno prekinili delovanje 
psihoterapevtskega oddelka, oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola in L3 oddelka, 
organiziral pa se je ponovno izolacijski oddelek ter Covid oddelek. 

 
Zaradi omejitev sprejemov in obravnav pacientov v hospitalnem programu je v letu 2020 
bilo sprejetih in odpuščenih nižje število pacientov, iz bolnišničnih oblik zdravljenja je bilo 
odpuščenih 1.435 pacientov. V programu ZZZS je bilo odpuščenih 1.323 pacientov iz 
hospitalnega programa ter 43 pacientov dnevnega programa, kar predstavlja 88 % 
programa na hospitalnem področju ter 41 % v dnevnem hospitalu. Tudi v preteklem letu 
so v bolnišnici bili zdravljeni pacienti, ki so bili napoteni iz Centra za tujce v Postojni, 
obravnavani pa so bili tudi pacienti, ki niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja ter 
so bili plačani po konvenciji oz. po dogovoru z Ministrstva za zdravje. V letu 2020 je 446 
pacientov prvič sprejetih na zdravljenje, od tega 245 moških in 201 ženska. 

 
 
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, Izoli in Žireh. Na istih lokacijah 
delujejo specializirane ambulante kliničnega psihologa, poleg tega tudi skupinska 
psihoterapevtska obravnava v okviru psihiatrične ambulante v Logatcu ter Postojni. V 
letu 2020 je bilo skupno opravljenih 13.629 obiskov, kar predstavlja 106 % pričakovanega 
plana, od tega 1.062 prvih pregledov (87 %) načrtovanih, v okviru načrta ZZZS pa je bilo 
opravljenih skupno 177.781 točk.  

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

2020 je bila na račun epidemije ter posledično hitrejših obravnav ter zgolj urgentnih 
sprejemov oz. odsotnosti nekaterih psihoterapevtskih programov krajša, in sicer 24.2 



Strokovno poročilo 2020 

 

7 
 

 

dneva, prav tako nižja je bila zasedenost postelj v bolnišnici (povprečno 108 postelj 
dnevno).  
 

 
d. V letu 2020 smo v bolnišnici imeli večji delež neakutne obravnave in sicer 4.101 BOD, kar 

predstavlja 120 % načrtovanega plana. Višje število BOD-ov oz. obravnav je rezultat 
večjega deleža pacientov z demenco, ki so čakali na ureditev ustrezne domske oskrbe oz. 
organizacije pomoči na domu, pa tudi neakutne obravnave pri pacientih, ki so preboleli 
Covid infekt ter imeli vzporedno duševno motnjo. 
 
 

Tabela 2: Odpuščeni pacienti iz neakutne obravnave v letu 2020 po spolu ter diagnozah 
Dg M dnevi Ž dnevi 

F00 - F09 24 823 20 792 
F10 - F19 5 499     
F20 - F29 17 877 8 181 
F30 - F39 4 95 4 115 
F40 - F48     1 3 
F60 - 69 1 89     
F70 - F79 1 22     
G10     1 82 
G20 1 11     
Skupaj 53 2416 34 1173 

 
 
e. V programu skupnostnega psihiatričnega zdravljenja (PZS) smo v letu 2020 vodili 178 

pacientov (92 moških in 86 žensk), zaključili program obravnave pa pri 64 pacientih. V 
nadzorovano obravnavo je bilo skupno vključenih 8 pacientov (4 moških, 4 ženske) ter 
bili vodeni v skladu z doktrino načel obravnave. Zdravljenje v letu 2020 smo zaključili pri 
3 pacientih. V program obravnave oz. obiske psihiatra na domu je bilo izvedenih 139 
obiskov in obravnav (53 moških, 86 žensk). Povprečna starost obiskanih pacientov je bila 
76 let. Najbolj pogoste diagnoze so bile s področja organskih motenj ter demence. Ekipa 
PZS je skupno v vseh programih v letu 2020 obravnavala 470 pacientov (225 moških, 245 
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 2020 in sicer po posameznih 

mesecih za stopnjo nujnosti »hitro, zelo hitro, nujno in redno«.  
Vsi pacienti, ki pridejo v bolnišnico pod »nujno ali zelo hitro«, so tudi v letu 2020 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.  
 
V poročilu posredujemo izpis iz zdravstvenega informacijskega sistema Birpis o realizaciji 
ambulantnih pregledov v bolnišnici. Prikazana je:  
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 Realizacijo ambulantnih pregledov za čas 13.03.2020 – 31.12.2020 – to je obdobje, ko 
so je delo ambulant prilagodilo razmeram Covid epidemije  

 Število čakajočih in pričakovane čakalne dobe na dan 31.12.2020  

 
Statistični podatki dokazujejo, da so ambulante pri nas delovale praktično normalno. V 
začetku epidemije je bilo na nove datume premaknjenih nekaj ambulant, paciente pa so 
zdravniki obravnavali preko telefona, nekaj tudi preko video-povezav. Tudi pacientom, ki 
bi se radi naročili na prvo obravnavo, je bila ta možnost dana, tako da smo v obdobju od 
13.03.2020 do konca leta obravnavali preko 200 prvih pacientov v psihiatričnih 
ambulantah (VZS 1040), 60 pacientov v  ambulantah za zdravljenje odvisnosti (VZS 
1044P) in 258 prvih pacientov v psiholoških ambulantah (VZS 2015P) - (prva tabela 
spodaj). 
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Čakalne dobe: poročilo čakalnih dob 
 

Obdobje: 13.03.2020 do: 31.12.2020    
Način izpisa: Po VZS 
 
Tabela 3: Realizirano število za  storitev (vsi pacienti) 

VZS 

   | Število 

NUJNO 

|  

   HITRO REDNO ZELO H.  

1040K-Psihiatrična obravnava - kontrolna 23 5641 54 4  
1040P-Psihiatrična obravnava - prva  22 167 2 19  
1044K-Pregled ob odvajanju odvisnosti od alkoh 2 155 0 1  
1044P-Pregled ob odvajanju odvisnosti od alkoh 1 54 0 5  
1471-Elektroencefalografija (EEG) 

kontrolna 
20 22 0 8  

2015K-Kliničnopsihološka obravnava - 0 2144 0 0  
2015P-Kliničnopsihološka obravnava  - prva 0 258 0 0  

Skupaj    68 8441 56 37  

Skupaj     8602    
 
 
Tabela 4: Pričakovana čakalna doba 

             
 

VZS 

 | Min 

NUJNO 

| | Max 

NUJNO 

| | Povp 

NUJNO 

|  

 HITRO REDNO ZELO H. HITRO REDNO ZELO H. HITRO REDNO ZELO H.  

1040K-Psihiatrična obr 36 18 28 35 126 259 35 35 72,71 90,84 31,5 35  
1040P-Psihiatrična obr 37 32 0 47 130 119 0 49 77,6 78,96 0 48  
1044K-Pregled ob odvaj 0 35 0 0 0 182 0 0 0 106,7 0 0  
1044P-Pregled ob odvaj 49 35 0 0 56 63 0 0 53,33 49,29 0 0  

2015K-Kliničnopsihološ 44 20 0 0 44 183 0 0 44 78,69 0 0  
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Tabela 5: Število čakajočih 

VZS HITRO REDNO 
Število 

  

Čas.interv.(dni)

 
Št. čakajočih nad dopustno ČD 

 
    

NUJNO ZELO H.  HITRO REDNO ZELO H.  
            

1040K-Psihiatrična obravnava 5 681 2 1
 

15-90
 

0 0 1 
 

   
 2 504 0 0 91-180 2 0 0  
 0 57 0 0 181-270 0 57 0  

 

1040P-Psihiatrična obravnava 3 17 0 2
 

15-90
 

0 0 2  

 

  
 

  2 8 0 0 91-180 2 0 0  
 

1044K-Pregled ob odvajanju o 0 25 0 0
 

15-90
 

0 0 0  
 

  
 

  0 33 0 0 91-180 0 0 0  
 

  0 4 0 0 181-270 0 4 0  
 

1044P-Pregled ob odvajanju o 3 7 0 0
 

15-90
 

0 0 0  
 

  
 

2015K-Kliničnopsihološka obr 1 20 0 0
 

15-90
 

0 0 0  
 

  
 

  0 8 0 0 91-180 0 0 0  
 

  0 1 0 0 181-270 0 0 0  
 

            
 

 

Skupaj 
 

16 1365 2 3
   

4 61 3  

 

    
 

            
  

Skupaj   1386       68   
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3 STRUKTURA BOLNIKOV ZDRAVLJENIH V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA 
GLEDE NA NJIHOVO DUŠEVNO MOTNJO 

 
 

V poročilu za leto 2020 v bolnišnici prikazujemo osnovne statistične podatke in kazalnike 
zdravljenja duševnih motenj v skladu z 10. Izdajo mednarodne klasifikacije bolezni. V 
nadaljevanju bomo predstavili pregled glavnih odpustnih diagnoz glede na starost in 
spol, število oskrbnih dni in ločeno v bolnišničnem zdravljenju ter dnevnem hospitalu. 
Podatki bodo primerjani s stanjem v preteklih letih.  
Statistični podatki o zdravljenju duševnih motenj v bolnišnici nakazujejo natančneje 
velike spremembe v strukturi obravnavanih pacientov ter večinoma skrajšani ležalni 
dobi v obdobju epidemije SARS–COV–19. 

 
 
 
I. Organske, vključno simptomatske duševne motnje (F00 – F09) 
Tabela 6: 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 45 1 45 
 

31 - 40 1 7 
  

1 7 
 

41 - 50 13 204 1 83 14 287 
 

51 - 60 9 206 3 94 12 300 
 

61 - 70 6 146 7 219 13 365 
 

71 - 100 49 964 46 693 95 1657 
 

skupaj 78 1527 58 1134 136 2661 19.57 dni 
2019 102 2608 120 3517 222 6125 27.59 dni 

 
 
 

Komentar: 
V letu 2020 smo sprejeli in obravnavali 136 oseb zaradi organsko pogojenih duševnih 
motenj, s povprečno nižjo ležalno dobo 19.6 dni. Zaradi psihičnih in vedenjskih motenj 
ob demenci je bilo sprejetih 80 oseb, (43 moških in 37 žensk), v bolnišnici pa so ležali 
povprečno 17 dni. Zaradi delirija v starostnem obdobju je bilo odpuščenih 16 oseb (7 
moških, 9 žensk), povprečna ležalna doba pa je bila 15.3 dneva. Zaradi drugih duševnih 
motenj na področju mišljenja, zaznav ali kognitivnih sposobnosti zaradi možganske 
okvare, je bilo zdravljenih 27 oseb, 16 moških in 11 žensk, ležalna doba pa je bila 30.5 
dneva. 
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II. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi (F10 – F19) 
Tabela 7: Hospitalna obravnava (F10 – F19) 
  M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
0 - 10 

       

11 - 20 
  

1 12 1 12 
 

21 - 30 21 483 8 107 29 590 
 

31 - 40 65 967 16 241 81 1208 
 

41 - 50 77 1691 24 492 101 2183 
 

51 - 60 54 1421 8 161 62 1583 
 

61 - 70 35 853 13 327 48 1180 
 

71 - 100 6 57 1 8 7 65 
 

skupaj 258 5472 71 1348 329 6821 20.73 dni 
2019 291 8956 106 2504 397 11460 28.87 dni 

 
 
 

Komentar: 
Statistični podatki, ki opredeljujejo število odpustnih diagnoz zaradi odvisnosti od 
psihoaktivnih substanc so razkrivali v letu 2020 visok delež pacientov z omenjeno 
simptomatiko. Poudariti je potrebno, da opisane statistične kvote predstavljajo pacienti, 
ki so imeli kot prvo odpustno diagnozo eno izmed odvisnosti, oz. zlorab psihoaktivnih 
substanc, večji delež pacientov z duševno motnjo pa je lahko imelo opisano škodljivo 
rabo psihoaktivnih substanc tudi kot druga diagnoza. V letu 2020 je bilo v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija odpuščenih zaradi duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja 
različnih psihoaktivnih snovi, 329 oseb (258 moških in 71 žensk), povprečna ležalna doba 
pa je bila 20.7 dni, precej krajša kot v preteklih obdobij. Tako kot v preteklih letih je 
prevladovala duševna in vedenjska problematika zaradi uživanja alkohola. Zaradi 
škodljive rabe alkohola ali odvisnosti od alkohola je bilo obravnavanih 248 oseb, od tega 
190 moških in 58 žensk, povprečna ležalna doba pa je bila 23.4 dneva. Le en pacient je 
bil odpuščen zaradi uživanja opiatov kot osnovna odpustna diagnoza, pogosto pa se 
soočamo s pacienti, ki škodljivo uživajo kanabis, vendarle pa je bila diagnoza zavedena 
večinoma kot druga. Pogosteje se soočamo s kombinirano rabo psihoaktivnih substanc, 
zaradi uživanja več drog je bilo odpuščenih 76 oseb, od tega 66 moških in 10 žensk, 
povprečna ležalna doba pa je bila 12.9 dni.  
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Tabela 8: Hospitalna obravnava (F10.0 – F10.9) 
  M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
0 - 10 

       

11 - 20 
       

21 - 30 8 209 7 106 15 315 
 

31 - 40 35 641 13 219 48 860 
 

41 - 50 54 1414 16 397 70 1811 
 

51 - 60 52 1403 8 161 60 1564 
 

61 - 70 35 853 13 327 48 1180 
 

71 - 100 6 57 1 8 7 65 
 

skupaj 190 4577 58 1218 248 5795 23.37 dni 
2019 217 7800 89 2261 306 10061 32.88 dni 

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

M Ž SKUPAJ 
leto število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 7 115   7 115 16.43 dni 
2019 51 314     21 314 14.95 dni 

 
 
 

Komentar:  
V letu 2020 se je zdravilo zaradi odvisnosti od alkohola 248 oseb, od tega 190 moških ter 
58 žensk in sicer tako v programu zdravljenja odvisnosti, pa tudi samo zaradi 
vzpostavitve abstinence in zdravljenja spremljajočih duševnih motenj, predvsem 
samomorilne ogroženosti. V tem primeru so bili pacienti sprejeti tudi na druge 
psihiatrične oddelke. Povprečna ležalna doba je bila 23.4 dneva. Zaradi epidemije Covid-
19 je bil delež obravnavanih v dnevnobolnišničnem programu minimalen (7 oseb), v 
primerjavi z letom 2019. 
 

 
 
III. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje (F20 – F29) 
Tabela 10: Hospitalna obravnava (F20 – F29) 
  M Ž SKUPAJ 
starost število lež. Doba število lež. Doba število lež. Doba povprečje 
0 – 10 

       

11 – 20 5 125 
  

5 125 
 

21 – 30 35 1327 24 649 59 1976 
 

31 – 40 56 1673 35 877 91 2550 
 

41 – 50 68 1516 35 900 103 2416 
 

51 – 60 41 1231 49 1138 90 2369 
 

61 – 70 33 933 26 1027 59 1960 
 

71 – 100 5 108 20 528 25 636 
 

skupaj 243 6913 189 5119 432 12032 27.85 dni 
2019 236 7572 207 6426 443 13998 31.60 dni 



Strokovno poročilo 2020 

 

13 
 

 

Tabela 11: Dnevni hospital (F20 – F29) 
 
 
 
 
 

 
 
Komentar: 
Navkljub specifičnim razmeram v obdobju epidemije je bilo število obravnavanih 
pacientov zaradi psihotičnih simptomov številčno in statistično primerljivo s preteklimi 
leti. V letu 2020 je bilo odpuščenih 432 oseb, od tega 243 moških ter 189 žensk, kar je 
primerljivo s preteklim letom (443 oseb). Povprečna ležalna doba je bila krajša in sicer 
27.8 dneva. Zaradi shizofrenije se je v bolnišnici zdravilo 220 oseb, 133 moških in 78 
žensk, povprečna ležalna doba pa je bila 30 dni. Zaradi shizotipske motnje se je zdravilo 
6 oseb, povprečno pa so bili na zdravljenju 25 dni. Simptomatika trajne blodnjave 
motnje smo odkrivali predvsem pri starejši populaciji nad 50 let, odpuščenih pa je bilo 
skupno 18 oseb, od tega 12 moških in 6 žensk. Povprečna ležalna doba je bila 15.8 
dneva. Zaradi akutne blodnjave motnje je v bolnišnici iskalo pomoč ter bilo odpuščenih 
89 oseb, od tega 48 moških ter 41 žensk, povprečna ležalna doba pa je bila 21.5 dneva. 
Pogosta odpustna diagnoza je bila tudi shizoafektivna motnja in sicer postavljena pri 91 
osebah, 29 moških ter 62 žensk, povprečna ležalna doba pa 31.8 dneva.  

 
V dnevnobolnišničnem programu se je zaradi shizofrenije zdravilo 5 oseb ter bilo 
povprečno v zdravljenju 16 dni.  
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Slika 4: 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 4 50 1 30 5 80 16 dni 
2019 11 378 8 296 19 674 35.44 dni 
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IV. Razpoloženjske motnje (F30 – F39) 
Tabela 12: Hospitalna obravnava (F30 – F39) 
  M Ž SKUPAJ 

starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
0 - 10 

       

11 - 20 2 13 6 150 8 163 
 

21 - 30 2 115 5 175 7 290 
 

31 - 40 21 420 16 529 37 949 
 

41 - 50 20 503 34 969 54 1472 
 

51 - 60 25 806 41 1383 66 2189 
 

61 - 70 22 966 46 1360 68 2326 
 

71 - 100 17 348 36 1317 53 1665 
 

skupaj 109 3171 184 5883 293 9054 30.90 dni 
2019 103 4098 224 8274 327 12372 37.83 dni 

 
 
 
Tabela 13: Dnevni hospital (F30 – F39) 

 M Ž SKUPAJ 
leto število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 10 387 18 652 28 1039 37.11 dni 
2019 11 316 38 1732 48 2048 41.80 dni 

 
 
 

Komentar: 
Tudi v letu 2020 smo obravnavali v bolnišnici nekoliko nižje število pacientov z 
razpoloženjsko motnjo, kar je bil trend tudi v zadnjih letih. Zdravljenje je zaključilo 293 
oseb, od tega 109 moških in 184 žensk. Kaže se spolna diferenciranost, nižja pa je tudi 
ležalna doba 30.9 dneva. Zaradi manične motnje sta se v bolnišnici zdravili dve osebi, 
zaradi bipolarne motnje 54 oseb, od tega 23 moških in 31 žensk, povprečna ležalna doba 
pa je bila 33.9 dneva. Zaradi prve depresivne epizode je bilo odpuščenih 76 oseb, od 
tega 31 moških in 45 žensk, zdravili pa so se povprečno 28 dni. Zaradi ponavljajoče se 
depresivne motnje je bilo odpuščenih 159 oseb, od tega 51 moških in 108 žensk, 
povprečna ležalna doba pa je bila 30.4 dneva.  
V dnevno bolnišničnem programu se je zaradi razpoloženjske motnje zdravilo 28 oseb 
(10 moških ter 18 žensk), povprečno pa so bili v programu zdravljenja 37 dni.  
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V. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje (F40 – F48) 
Tabela 14: Hospitalna obravnava (F40 – F48) 
  M Ž SKUPAJ 
starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
0 - 10 

       

11 - 20 1 2 
  

1 2 
 

21 - 30 14 188 8 39 22 227 
 

31 - 40 14 173 8 103 22 276 
 

41 - 50 9 115 16 225 25 340 
 

51 - 60 5 59 15 328 20 387 
 

61 - 70 7 204 3 135 10 339 
 

71 - 100 
  

7 137 7 137 
 

skupaj 50 741 57 967 107 1708 15.96 dni 
2019 63 1168 68 1451 131 2619 19.99 dni 

 
 
 
Tabela 15: Dnevni hospital (F40 – F48) 

 M Ž SKUPAJ 
Leto število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 

skupaj 1 69 3 102 4 171 42.75 dni 
2019 7 280 6 150 13 430 33.08 dni 

 
 
 

Komentar: 
V letu 2020 se je v bolnišnici zdravilo nekoliko nižje število bolnikov zaradi nevrotskih 
motenj. Odpuščenih je bilo 107 oseb in sicer 50 moških ter 57 žensk, povprečno so bili 
na zdravljenju 16 dni. Dve osebi sta se zdravili zaradi fobičnih motenj, 35 oseb zaradi 
generalizirane anksiozne simptomatike, anksiozno depresivne motnje, 61 oseb je bilo 
odpuščenih zaradi posttravmatske stresne motnje ali drugih duševnih motenj (35 
moških ter 26 žensk). Povprečna ležalna doba je bila 12.7 dneva.  
 
 
V dnevno bolnišničnem programu je bilo zaradi nevrotske simptomatike obravnavanih 4 
osebe, s povprečno ležalno dobo 42 dni. 
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VI. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi (F60 – F69) 
Tabela 16: Hospitalna obravnava (F60 – F69)   

M Ž SKUPAJ 
starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
0 - 10 

       

11 - 20 2 23 1 30 3 53 
 

21 - 30 3 10 7 171 10 181 
 

31 - 40 2 29 1 16 3 45 
 

41 - 50 4 66 
  

4 66 
 

51 - 60 1 11 2 41 3 52 
 

61 - 70 
       

71 - 100 
  

2 15 2 15 
 

skupaj 12 139 13 273 25 412 16.48 dni 
2019 16 423 10 227 26 650 25.00 dni 

 
 
 

Komentar: 
Pod prvo diagnozo smo v bolnišnici v letu 2020 obravnavali zaradi motenj osebnosti in 
vedenja v odrasli dobi 25 oseb, povprečna ležalna doba pa je bila 16.5 dneva. V 
omenjeni skupini so bili vključeni predvsem 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. 

 
 
 
VII. Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) (F70 – F79) 
Tabela 17: Hospitalna obravnava (F70 – F79) 
  M Ž SKUPAJ 
starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
0 - 10 

       

11 - 20 
       

21 - 30 3 25 
  

3 25 
 

31 - 40 3 58 
  

3 58 
 

41 - 50 
  

5 26 5 26 
 

51 - 60 2 29 
  

2 29 
 

61 - 70 
       

71 - 100 
       

skupaj 8 112 5 26 13 138 10,62 dni 
2019 13 310 20 178 33 488 14.79 dni 

 
 
 

Komentar: 
V bolnišnično zdravljenje je bilo v letu 2020 sprejetih in odpuščenih s prvo diagnozo 
Duševna manjrazvitost 13 oseb, od tega 8 moških ter 5 žensk, povprečna ležalna doba je 
bila 10.6 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 duševnimi motnjami se kot druga diagnoza, najpogosteje opredeljuje 
demenca in sicer neopredeljenega tipa (33 primerov) v 15. primerih pa je bil prisoten 
delirij v starostnem obdobju. Med organsko pogojenimi duševnimi motnjami so kot 
druga diagnoza bila opisana tudi organska blodnjava, razpoloženjska ali depresivna 
motnja (12 primerov), blaga kognitivna motnja pa v 10. primerih. V 17 primerih je bila 
izpostavljena diagnoza Neopredeljena duševna motnja zaradi možganske okvare. 
 
Med najpogostejšimi duševnimi motnjami, ki so bile kot druga diagnoza opredeljene v 
odpustnici, nastopa problematika s področja duševnih in vedenjskih motenj zaradi 
psihoaktivnih substanc, predvsem uživanja alkohola, kar dodatno poudari velikost 
problematike škodljivega uživanja alkohola v populaciji bolnikov z duševno motnjo in 
populacijo prebivalstva na sploh. V 14. primerih je bila postavljena druga diagnoza 
škodljiva raba alkohola, v 81 primerih sindrom odvisnosti od alkohola, v 118 primerih 
odtegnitvena simptomatika od alkohola, v 8 primerih pa alkoholni delirij. Pogosto se kot 
druga diagnoza opisuje tudi zloraba drugih substanc, v 10 primerih zaradi uživanja 
opiatov, v 48 primerih je bila opisana zloraba in škodljiva raba kanabisa, v 20 primerih pa 
odvisnost od uživanja kanabisa. Velik problem predstavlja uživanje sedativov, kar se kot 
druga diagnoza izpostavilo v 31 primerih, v 30 primerih pa odvisnost od sedativov. V 7 
primerih je bila izpostavljena škodljiva raba in odvisnost od kokaina, uživanje večih 
psihoaktivnih substanc pa je bil opisan kot druga diagnoza v 80 primerih.  
 
Na področju psihopatologije se soočamo s pogostimi komorbidnimi oz. vzporednimi 
duševnimi motnjami, tako da je poleg prve diagnoze pogosto opredeljena tudi 
spremljajoča druga duševna motnja. V letu 2020 je v 23 primerih bila opisana 
shizofrenija, v 4 primerih shizotipska motnja, 6 primerih trajno blodnjava motnja, 12 
primerih akutna psihotična motnja, 4 primerih shizoafektivna motnja. Med 
razpoloženjskimi motnjami se kot druga diagnoza pojavlja bipolarna motnja (13 
primerov), depresivna epizoda (35), ponavljajoča se depresivna epizoda (50). Pogosta 
komorbidna motnja je tudi ena izmed nevrotskih motenj in sicer socialne fobije (9), 
panična motnja(5), generalizirana anksiozna motnja (3), mešana anksiozna in depresivna 
motnja (45), obsesivno kompulzivna motnja (6), pomembna pa je tudi simptomatika 
prilagoditvene motnje (35), disociativne motnje (8). 

 
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. 
Največjo skupino predstavlja čustveno neuravnovešena osebnostna motnja (100 
pacientov), histrionična osebnostna motnja (6), anankastična (6), druge specifične 
osebnostne motnje (11), neopredeljena osebnostna motnja (71).   
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Delež oseb z duševno manjrazvitostjo se zrcali ob sprejemu pacientov in odpustni 
diagnozi, ki je na drugem mestu, v letu 2020 bila opisana v 39 primerih. V 4 primerih je 
bila izpostavljena avtistična motnja, hiperkinetična motnja pa 4 primerih. 
Med drugimi, nevrološkimi boleznimi se pogosto pojavlja kot druga diagnoza epilepsija 
(19 primerov), med somatskimi boleznimi pa predvsem alkoholna jetrna bolezen (50). 
 
 

VIX. Obravnava pacientov zaradi koronavirusne infekcije 
 
V tekočem letu 2020 smo se soočali z epidemijo Covid-19. Obravnavali smo dve skupini 
pacientov in sicer paciente z duševno motnjo, ki so bili na zdravljenju v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija ter bili sprejeti zaradi duševne motnje ter spremljajoče infekcije s 
koronavirusom ter pacientov, ki so bili premeščeni iz somatskih bolnišnic zaradi 
nadaljnje neakutne obravnave, vendar so praviloma bili sprejeti še vedno v aktivni  
infektivni fazi. Pacienti so bili obravnavani na Covid oddelku, odpuščeni pa s prvo, oz. 
glavno diagnozo koronavirusno infekcijo. Kot glavna diagnoza Koronavirusna infekcija 
(B34.2) je bilo odpuščenih 21 oseb (6 moških in 15 žensk), kot spremljajoča diagnoza pa 
19 pacientov. 
 
 

 
 
3.1 POVZETEK 
 
Tabela 18: Hospitalna obravnava 

  M Ž SKUPAJ 
   

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

0 - 10 
          

11 - 20 10 163 10 206 20 369 
    

21 - 30 81 2.259 58 1.271 139 3.476 
 

neak. 1Ž/S2, 1M/S3 
 

31 - 40 163 3.346 78 1.788 241 5.134 
 

neak. 1Ž/S2, 3M/S3, 1M/L3 
41 - 50 193 4.124 118 2.726 311 6.850 

 
neak. 1Ž/S2, 1M/S3, 3M/L3 

51 - 60 140 3.781 124 3.219 264 7.000 
 

neak. 2Ž/S2, 1M/L2, 5M/L3 
61 - 70 113 3.194 99 3.145 212 6.339 

 
neak. 3Ž/S2, 1M/S2, 3M/S3, 
5Ž/L2, 4M/L2, 5M/L3 

71 - 100 86 1.598 118 2.949 204 4.547 
 

neak. 1Ž/S2, 1M/S3, 20Ž/L2, 
13M/L2, 11M/L3 

skupaj 786 18.465 605 15.304 1.391 33.715 24.24 dni 
    

2019 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 
     

 
 
 
 
 
 



Strokovno poročilo 2020 

 

19 
 

 

Tabela 19: Dnevni hospital 
 M Ž SKUPAJ 
starost število lež. doba število lež. doba število lež. doba povprečje 
skupaj 22 621 22 784 44 1.405 31.93 dni 
2019 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 
 
 
 

Komentar: 
V letu 2020 je v bolnišničnem programu bilo odpuščenih 1.391 pacientov iz hospitalnega 
programa, v sklopu načrta aktivnosti za ZZZS je bilo odpuščenih 1.323 pacientov, kar 
predstavlja 88 % načrtovanega plana (1.508 primerov) oseb. V bolnišnici so bili 
obravnavani tudi pacienti – tujci, iz Centra za tujce Postojna in sicer 9, en pacient pa je 
bil iz azilnega doma (dvakratno obravnavan). Povprečna ležalna doba je bila v letu 2020 
nižja in sicer zaradi razmer z epidemijo ter posledično intenzivnejšega odpuščanja. 
Ležalna doba je bila 24.2 dneva.  

 
V programu dnevnega bolnišničnega zdravljenja je bilo v letu 2020 odpuščenih 43 oseb, 
s povprečno ležalno dobo 32 dni. Razlogi za nizko število obravnav v dnevni hospital so 
združeni v številnih ukrepih, ki so sledili epidemiji, predvsem nezmožnosti prostega 
gibanja, odsotnosti terapevtskih vikendov, odsotnosti spremljanja svojcev, itd. 
 
 
 

Slika 5: 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: Sprejemni 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 namestitve dodatnih zasilnih postelj.  
Pacientke so bile glede na indikacije sprejete na intenzivno in odprto enoto. Ob 
izboljšanju psihičnega stanja smo pacientke v okviru bolnišničnih možnosti premeščali na 
druge oddelke, pacientke z ustrezno stopnjo remisije pa smo odpuščali. Oddelčno osebje 
je skupno na obeh enotah in je stalno prisotno na intenzivnem oddelku, na odprtem 
oddelku pa le v času terapevtskih aktivnosti in ob rednih nadzorih ter ob individualno 
dogovorjenih aktivnostih pri posameznih pacientkah. 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.  
V letu 2020 je oddelek deloval v prostorih S2 kot sprejemni oddelek od 01.01. do 
18.03.2020 in od 25.05. do 01.11.2020. V vmesnih obdobjih (19.03. do 24.05.2020 in 
02.11. do 31.12.2020) pa je bil zaradi epidemije Covid-19 ženski psihiatrični oddelek 
preseljen v prostore L3 in ni deloval kot sprejemni oddelek, temveč so bile pacientke na 
oddelek premeščene z Izolacijskega sprejemnega oddelka po enem tednu hospitalizacije. 
V večji meri smo ohranili organizacijo in strukturo oddelka glede terapevtskih aktivnosti, 
prilagodili smo jih le zaradi zagotavljanja ustreznih ukrepov ob epidemiji po navodilih 
KOBO. 

 
 

b. Število sprejetih, premeščenih in odpuščenih pacientov: Tekom leta 2020 (tabela 20) je 
bilo na oddelek sprejetih 310 bolnic. 67 bolnic je bilo premeščenih z drugih oddelkov 
bolnišnice. Z oddelka je bilo odpuščenih 335 bolnic. Zabeleženih je bilo 57 premestitev na 
druge oddelke znotraj bolnišnice (psihoterapevtski oddelek, gerontopsihiatrični oddelek 
in oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola) in 3 premestitev v druge bolnišnice. 
Sprejemi bolnic so potekali  tako na intenzivno (256) kot na odprto enoto (54), prav tako 
smo jih z obeh enot odpuščali. Delež pacientk, ki so bile prvič sprejete na zdravljenje v 
bolnišnico, je bil 28 %. Povprečna ležalna doba pacientk v sklopu akutne obravnave na 
oddelku je bila 24 dni. Tekom hospitalizacije se je glede na spremembe psihičnega stanja 
pri bolnicah izvajalo premestitve med obema enotama znotraj oddelka.  
V letu 2020 je bilo v neakutno obravnavo vključenih 18 pacientk v skupnem trajanju 334 
dni. Povprečna ležalna doba pacientk v neakutni obravnavi na oddelku je bila 21 dni. 
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Tabela 20: Število sprejemov, odpustov in premestitev na S2 oddelku v letu 2020 
 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

 36 
26 

0 0 5 27 0 
10 

FE
B 34 

27 
0 1 0 30 0 

7 

M
AR

 

25 
21 

8 0 6 45 0 
4 

AP
R 0 

0 
9 0 0 13 0 

0 

M
AJ

 

10 
9 

12 0 1 15 0 
1 

JU
N

 

35 
29 

0 1 2 22 0 
6 

JU
L 50 

41 
2 0 8 37 0 

9 

AV
G

 

36 
31 

1 0 5 35 0 
5 

SE
P 32 

27 
1 0 5 37 0 

5 

O
KT

 

42 
35 

6 1 8 46 0 
7 

N
O

V 0 
0 

11 0 12 10 0 
0 

D
EC

 

10 
10 

17 0 5 18 0 
0 

SK
U

P
AJ

 310 
256 

67 3 57 335 0 
54 

 
 
V letu 2020 so bili posebni varovalni ukrepi (PVU) izvedeni pri 18 bolnicah, skupno število 
oviranj pa je bilo 25. Poleg tega je bilo na oddelku pri 6 pacientkah izvedeno fizično oviranje s 
perinealnim pasom, število vseh oviranj pa je bilo 14 (tabela 21). Posebni varovalni ukrepi, 
kot najbolj restriktivna oblika zagotavljanja varnosti in omogočanja zdravljenja, so se izvajali 
skladno in dosledno s smernicami RSK in določili Zakona o duševnem zdravju.  
 
 
 
Tabela 21: Število PVU v posteljo in v fotelj na S2 oddelku v letu 2020. 
2020-P Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 
Število  
Pacientov 

1 1 5 0 1 1 1 2 3 2 0 1 18 

Število 
oviranj 

1 1 5 0 1 1 2 8 3 2 0 1 25 

 

2020-F Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 
Število  
Pacientov 

1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 6 

Število 
oviranj 

2 0 0 0 0 1 0 4 3 4 0 0 14 
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c. Kadrovska zasedba: V letu 2020 so bili na ženskem splošnem psihiatričnem oddelku 
razporejeni štirje zdravniki specialisti psihiatrije. Zdravljenje in diagnostično obravnavo 
pacientk z intenzivne enote je nadaljeval isti zdravnik tudi po premestitvi na odprto 
enoto. Trije specialisti smo bili vključeni v redno ambulantno delo dvakrat mesečno. Ena 
zdravnica specialistka psihiatrije je opravljala dela in naloge ZOBO. Vsi štirje specialisti 
smo bili vključeni v dežurno službo, večinoma dvakrat mesečno. 
Na bolniški oddelek so bile od januarja do oktobra leta 2020 razporejene 3 diplomirane 
medicinske sestre (DMS), v novembru in decembru pa 2 DMS. Ena je opravljala dela in 
naloge glavne medicinske sestre oddelka, druge so prevzemale delo timske medicinske 
sestre. Ena DMS je občasno opravljala delo v psihiatričnem dispanzerju. Vse diplomirane 
medicinske sestre so se vključevale v opravljanje 24 urnega dežurstva in zagotavljanja 
druge diplomirane medicinske sestre v popoldanskem času v bolnišnici.  
Število razporejenih zdravstvenih tehnikov (ZT) brez omejitev na bolniškem oddelku v 
letu 2020 je bilo od 9 do 11, v mesecu novembru in decembru pa 7. Poleg tega sta bila 
prvih enajst mesecev na oddelku razporejena 2 ZT z zdravstvenimi omejitvami, v 
decembru pa 3 ZT z omejitvami. Delo so opravljali v dvoizmenskem turnusu. Tekom leta 
sta bila na oddelku 1 do 2 ZT, ki zaradi starostnih omejitev nista opravljala dela v nočnem 
turnusu. Delo ZT poteka v triizmenskem turnusu vse dni v tednu. V dopoldanski in 
popoldanski turnus so vključeni po 3 ZT, v nočni pa 2 ZT. 
V oddelčnem timu je sodeloval klinični psiholog, ki je bil vključen tudi v ambulantno delo. 
V delo na oddelku sta bili stalno vključeni dve delovni terapevtki.  
Prav tako se je v timsko delo na oddelku vključevala socialna delavka, ki 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 tako na intenzivni kot tudi na odprti enoti 

potekale strukturirane terapevtske dejavnosti večinoma v dopoldanskem času, v 
omejenem obsegu tudi v popoldanskem času. 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 diferencialno diagnostično in terapevtsko 
obravnavo 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. Tekom izboljševanja psihičnega stanja 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 
individualno delo s svojci v smislu edukacije. Pod vodstvom zdravnika specialista 
psihiatrije je na odprti enoti enkrat tedensko kontinuirano potekala psihodramska 
skupina.  

 
Psiholog je sodeloval v diferencialni diagnostiki duševnih motenj, hkrati pa je izvajal 
individualno psihoterapevtsko obravnavo izbranih bolnic. Pod njegovim vodstvom je 
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ponovno zaživela psihoterapevtska skupina za pacientke na odprtem oddelku, ki je 
potekala enkrat tedensko. 

 
Delovni terapevtki sta na oddelku sodelovali pri individualnih in skupinskih aktivnostih po 
veljavnem urniku. Aktivnosti so potekale na oddelku in v prostorih delovne terapije. 
Vodili sta kognitivno in kreativno skupino, poleg tega pa sta redno izvajali tudi druge 
aktivacijske aktivnosti (jutranjo telovadbo, gibalne, glasbene, bralne, kreativne aktivnosti, 
aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti, gospodinjske aktivnosti, 
kulturne aktivnosti,…). Pod njunim vodstvom je enkrat tedensko na intenzivnem in 
odprtem oddelku potekal sestanek terapevtske skupnosti. V dogovoru z zdravnikom sta 
delovni terapevtki opravili 2 ocenjevanji motoričnih in procesnih spretnosti (AMPS). 
Tekom leta, razen v obdobju razglašene epidemije, je bil organiziran popoldanski 
program delovno terapevtskih aktivnosti od 13.45 do 17.00 ure, kar je predstavljalo 
dodatno možnost za vključevanje pacientk z odprtega oddelka, pacientk z intenzivnega 
oddelka s prostim izhodom in pacientk, ki so bile vključene v dnevno obliko zdravljenja v 
bolnišnici. Oktobra smo za pacientke z odprte enote v dopoldanskem času pričeli izvajati 
progresivno mišično relaksacijo, ki pa je bila nato ob razglasitvi epidemije prekinjena. 

 
Socialna delavka je urejala socialno problematiko. Aktivnosti so obsegale sodelovanje s 
svojci, Centri za socialno delo, domovi starejših občanov, stanovanjskimi skupnostmi, pa 
tudi sodišči, upravnimi enotami, Zavodom za zdravstveno zavarovanje, nevladnimi 
organizacijami…  

 
Dvakrat tedensko je na oddelek prihajal internist.  

 
Pri posameznih pacientkah smo v obravnavo vključevali tudi klinično farmacevtko, zlasti 
zaradi konzultacij glede farmakoterapije. 

 
 
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 razreševanju aktualne 
problematike na oddelku. Redno tedensko smo organizirali sestanke oddelčnega tima, ki 
smo jih izkoristili za celostno predstavitev pacientk, načrtovanje diagnostike in terapije, 
spremljanje zdravljenja, dogovore o ciljih zdravljenja in nadaljevanju obravnave po 
odpustu iz bolnišnice. Timske sestanke smo izkoristili tudi za dogovore o organizacijskih 
spremembah na oddelku, načrtovanje dela, posredovanje informacij glede spremljanja 
kazalnikov v bolnišnici, vnašali pa smo tudi kratke izobraževalne vsebine za zaposlene. 
Vodeni so bili zapisniki timskih sestankov. 
Na oddelku smo izvajali mentorstvo različnim strokovnim profilom, specializantom 
psihiatrije, specializantom družinske medicine, zdravnikom sekundarijem, študentom in 
dijakom zdravstvene nege.  
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f. Drugi dosežki in problemi na oddelku: V letu 2020 smo v luči ukrepov ob epidemiji 
Covid-19 in posledični reorganizaciji oddelkov in dela v bolnišnici beležili nižje število 
sprejemov na ženski psihiatrični S2 oddelek kot prejšnja leta. Srečevali pa smo se s 
sprejemi pacientk, ki so izkazovala zahtevna akutna psihiatrična obolenja, iz različnih 
diagnostičnih kategorij in starostnih obdobij. Zaradi zahtevnih situacij in pogostih 
bolniških odsotnosti je na oddelku podobno kot v preteklosti prihajalo v ospredje 
pomanjkanje zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, saj je pri takih bolnicah potrebno 
zagotavljati intenzivno zdravljenje, stalni nadzor, varne pogoje za pacientke in zaposlene. 
Hkrati še vedno ostaja nezadostna pokritost z osebjem na odprti enoti. Kot izhaja že iz 
poročil prejšnjih let se kaže potreba po večjem številu zaposlenih v zdravstveni negi, na 
ženskem oddelku bi bilo smiselno v vsak turnus razporediti enega moškega 
zdravstvenega tehnika ter 3 ZT v nočni turnus. 
Nadalje se je izkazovalo obdobno pomanjkanje oziroma preobremenjenost zdravnikov, 
zlasti v obdobjih nadomeščanja odsotnosti drugih zdravnikov ob koriščenju letnih 
dopustov, izobraževanjih, ambulantnem delu in zaradi intenzivnega dela v dežurstvih. 
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. 
Glede na obseg in težavnost dela ter glede na standarde in normative bi moralo biti na 
oddelku  razporejenih 5 zdravnikov specialistov psihiatrije. 
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; trenutna organizacija internistične službe ni zadostna. 
Smiselno bi bilo uvajanje novih terapevtskih aktivnosti in programov (npr. edukacijskih 
skupin za svojce, paciente..), morda poenoteno za ženski in moški sprejemni oddelek.   

 
Le ustrezna, optimalna kadrovska zasedba vseh služb v bolnišnici, v skladu s sodobnimi 
standardi, bi omogočila strokovno, kakovostno in varno klinično delo, hkrati pa tudi 
vpeljavo novih terapevtskih programov s ciljem dolgoročnega razvoja bolnišnice. 
 

 
(Poročilo je posredovala vodja ženskega psihiatričnega oddelka S2, mag. Anita Trpin Katarić, 
dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.2 Strokovno poročilo o delu ženskega sprejemnega oddelka S2 za obdobje od 

02.11.2020 do 31.12.2020 
 
 
Ženski sprejemni oddelek S2 je novembra in decembra 2020 bil v posebnem režimu dela, ki 
je bil pogojen z ukrepi zaradi epidemije s SARS-CoV-2.  
Oddelek je bil premeščen v stavbo L. 
 
 
a. Kadrovska zasedba: Na oddelku so bili angažirani trije specialisti in en specializant 

psihiatrije. Sestrski kader se je spreminjal, ampak so bile prisotne v dopoldanskem času 
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ena diplomirana in dve do tri srednje med. sestre, v popoldanskem tri in po noči dve 
med. sestre.  

 
 
b. Pacienti: Pacientke niso bile sprejete direktno na oddelek, ampak so bile premeščene z 

izolacijskega oddelka, ali sprejete s Covid oddelka, v enem primeru je bila pacientka 
sprejeta na oddelek iz DSO, ker je že prebolela okužbo z Covidom. 
Zaradi vdora okužbe s SARS-CoV-2, je oddelek od konca novembra in tekom decembra bil 
v specifičnem karantenskem režimu dela in so v tem času na oddelku bili obravnavani 
poleg pacientk tudi pacienti, ki so bili pozitivni na SARS- CoV-2 ali so bili v stiku s pacienti, 
ki so bili pozitivni na SARS-CoV 2.  
November: Sprejemi – 0, premestitve – 23, odpusti – 9 
December: Sprejemi – 10 (1 direktno na oddelek), premestitve – 22, odpusti – 18 

 
 
(Poročilo je posredoval vodja oddelka Vladimir Milošević, dr. med., spec. psihiatrije) 

 
 
 
4.1.3 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, epidemiološka situacija). Oddelčni terapevtski tim je za 
obe podenoti skupen. Osebje je na intenzivni enoti stalno prisotno, na odprti enoti je 
prisotno v času terapevtskih aktivnosti ter ob rednih nadzorih. Med člani tima poteka 
stalen pretok informacij. Pri obravnavi pacientov upoštevamo strokovne smernice in se 
držimo dogovorjenih protokolov glede sprejema, diagnostične obravnave, zdravljenja ter 
ostalih terapevtskih aktivnosti. 

 
 
b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov: V letu 2020 (tabela 22) smo na 

oddelek sprejeli 374 bolnikov, 85 jih je bilo premeščenih iz drugih oddelkov naše 
bolnišnice. Sprejemali smo na obe podenoti oddelka. Povprečno je bilo sprejetih 31 
bolnikov mesečno. Obremenitev oddelka je glede na epidemiološko situacijo tekom 
mesecev še izraziteje nihala kot v preteklih letih. Po zaključku prvega vala epidemije in 
ponovni vzpostavitvi sprejemnega moškega oddelka je povprečno število sprejemov 
naraslo na 51 mesečno. Z oddelka je bilo odpuščenih 350 bolnikov, 115 smo jih premestili 
na druge oddelke (splošni psihiatrični oddelek, oddelek za zdravljenje odvisnosti, 
psihoterapevtski oddelek, ženski oddelek), 12 v druge bolnišnice. Razmerje med pacienti, 
ki so bili pri nas obravnavani prvič, in tistimi, ki so bili že predhodno obravnavani ostaja 
konstanta. 
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Tabela 22: Število sprejemov, odpustov in premestitev na S3 oddelku v letu 2019 

 
 

 

Slika 6: Število sprejemov, odpustov in premestitev  v letih 2017 - 2020 (primerjalno) 
 
 
c. Število posebnih varovalnih ukrepov: V letu 2020 smo posebne varovalne ukrepe izvedli 

pri 33 (lani 52) bolnikih, skupno število oviranj je bilo 48 (lani 136). Pri 12 (lani 8) bolnikih 
smo uporabili posebni varovalni ukrep oviranja s perinealnim pasom. 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. Glede na število pacientov smo zdravnice v obdobjih od januarja do 
13.03.2020 in od junija do oktobra, ko je oddelek deloval kot sprejemni, ponovno delale 
preko sprejetih normativov s strani RSK-ja in Združenja psihiatrov pri SZD (objavljeni 
18.04.2017). Vse 4 specialistke smo ob delu na oddelku vključene tudi v ambulantno 
delo, dve v dežurno službo. 
V začetku leta so bili na oddelek razporejeni 2 diplomirani medicinski sestri ter 
diplomirani zdravstvenik, le-ta je bil pogosto razporejen na delovno mesto zdravstvenega 
tehnika (pokrivanje izpadlih izmen). Vsi trije DMS so bil vključeni v dežurno službo 

 JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUNIJ JULIJ AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. 2020 
SPREJEMI 53 33 24 0 14 51 54 50 47 42 2 4 374 
ODPUSTI 31 31 34 11 17 32 44 34 36 41 16 23 350 
OD TEGA -           
DOMOV 

29 30 29 10 15 28 38 28 27 35 14 18 301 

    V DSO 0 0 3 1 0 1 3 1 3 2 1 2 17 
    V BOLN. 1 1 1 0 2 1 2 1 3 0 0 0 12 
    V MAT. DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    V ST. SK. 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 3 11 
V CENTER ZA TUJCE 0 0 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 8 
ZARADI SMRTI 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 1 
PREM. NA ODD. S3 2 1 9 13 14 2 1 0 0 1 24 18 85 
PREM. Z ODD. S3 14 11 4 2 13 10 19 12 10 17 0 3 115 
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bolnišnice. Ena DMS je opravljala naloge oddelčne medicinske sestre (strokovni vodja 
VII), vključena je bila tudi v ambulantno dejavnost - letos do te mere, da je bila v zadnjem 
trimesečju praktično odsotna. Diplomirani zdravstvenik je bil decembra premeščen na 
izolacijski oddelek, nadomestila ga je DMS iz psihoterapevtskega oddelka. 
Med letom je bilo na oddelek razporejenih 13 - 16 zdravstvenih tehnikov. Izpadle delovne 
izmene zaradi bolniških odsotnosti smo nadomeščali v okviru oddelka z dodatnimi 
delovnimi izmenami zaposlenih. Zdravstveni tehniki so razporejeni v triizmenski turnus, 
po trije v dopoldansko in popoldansko izmeno ter po dva v nočno izmeno vse dni v 
tednu. Ponovno bi želela izpostaviti problem njihovega nezadostnega števila ter 
neugodno starostno strukturo. Omenjena ekipa zdravstvenih tehnikov pokriva obe 
podenoti – izvajanje stalnega nadzora je v taki zasedbi nemogoča.  
V delo na oddelku sta vključena delovna terapevta. Odsotnosti zaradi koriščenja letnega 
dopusta pokrivata sama, ob daljši bolniški odsotnosti je bila v tim vključena dodatna 
terapevtka.  
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 
4x tedensko (sodelujejo tudi drugi člani tima – DMS, ZT in DT), 1x tedensko poteka 
sestanek terapevtske skupnosti. Terapevtska obravnava je na obeh enotah večinoma 
individualna, prilagojena posamezniku. Na intenzivnem oddelku je v ospredju 
diferencialno diagnostična obravnava bolnikov ter zdravljenje akutnih stanj. V letu 2020 
smo se še pogosteje srečevali s komorbidnimi stanji v smislu dvojnih diagnoz (duševne 
motnje) 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 
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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. 

 
 
g. Druge zadeve, pomembne za oddelek: Delovanje oddelka je v zadnjem letu močno 

zaznamovala epidemija. Bil je kar trikrat prestrukturiran, najprej 12.03.2020 iz 
sprejemnega moškega v sprejemni moški oddelek – sivo cono. 18.03.2020 ob oblikovanju 
izolacijskega oddelka smo postali bela cona (moški oddelek). 25.05.2020 po ukinitvi 
izolacijskega oddelka pa nazaj sprejemni oddelek (siva cona). Z drugim valom epidemije 
in ponovni vzpostavitvi izolacijskega oddelka se je oddelek ponovno preoblikoval v belo 
cono.  
Vsaki od teh sprememb je sledila vsaj polovična menjava oddelčnega tima (nekateri 
izmed nas smo se vključili v delo na izolacijskem in Covid oddelku, posledično so se v tim 
vključili sodelavci iz drugih oddelkov). Omenjene spremembe so predstavljale 
organizacijski in varnostni zalogaj, katerega smo zaradi visoke strokovnosti in 
fleksibilnosti vseh sodelujočih strokovnih delavcev izpeljali brez zapletov. Na tem mestu 
bi pohvalila celoten tim in se vsem omenjenim sodelavcem zahvalila. 

 
Zaključki in opozorila navedena v preteklih letnih poročilih 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.  
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. Omogoča le izvajanje že 
obstoječih postopkov obravnave, ne pa tudi uresničevanja novih idej (uvajanje novih 
oblik terapevtskega dela, raziskovalna dejavnost,…). Težave nam povzročata tudi 
dotrajana oprema ter neustrezna razporeditev prostorov. Naši uporabniki so tako 
dodatno stigmatizirani še z naše strani. 
V letu 2020 smo realizirali več let načrtovano namestitev klimatske naprave. 
Cilji v naslednjem letu: številčna okrepitev oddelčnega osebja, izpeljava internih tekočih 
izobraževanj (ob pacientu, timski sestanki) in usmerjanje vseh sodelavcev v dodatna  
izobraževanja s področja duševnega zdravja,  prenova dotrajane oddelčne  infrastrukture 
(še pred generalno obnovo) ter spodbujanje dialoga z vodstvom bolnišnice v smislu 
čimprejšnje izdelave in izpeljave resnega načrta reorganizacije in obnove sprejemnih 
oddelkov.  
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Menim, da je konstruktivna komunikacija med posameznimi bolnišničnimi oddelki ter 
vodstvom bistvena za strokovni razvoj bolnišnice.  
 
 

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Vanja Božič, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.4 Psihoterapevtski oddelek S4 
 
 
a. Organizacija dela: V letu 2020 je delo na oddelku potekalo do prvega vala epidemije 

COVID-19 po ustaljenem programu kot pretekla leta. Oddelek je odprtega tipa. 
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 programi 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 različne stopnje 
intenzivnosti. Program prve skupine je manj intenziven in obsega 45 minut skupinske 
psihoterapije 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 
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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.  
V letu 2020 je delo sprva potekalo po ustaljenem programu. Ob prvem valu epidemije 
COVID-19 je oddelek 18.03.2020 zaprl svoja vrata. Osebje je bilo prerazporejeno na 
druge oddelke. Oddelek se je ponovno oblikoval s 01.06.2020 in sicer v prvotni kadrovski 
zasedbi. Program je bil prilagojen novim epidemiološkim razmeram. Časovni okvir 
obravnave na oddelku je bil omejen na šest tednov.  
Pacienti so se v program vključili v bloku, terapevtska skupnost je bila oblikovana po 
zaprtem tipu delovanja. Terapevtske skupine so bile manjše, obsegale so maksimalno 
osem pacientov. Pacienti so bili nameščeni vsak v svojo sobo. Druženje med njimi je bilo 
prilagojeno zahtevam epidemije. Program je bil vsebinsko prilagojen. Bil je bil nadgrajen 
z organizacijo kulturnega in filmskega večera, ukinjeni so bili družabni večeri. Program je 
bil obogaten z edukativnimi vsebinami, ki so jih pripravili terapevti in pacienti. Odhodi na 
vikend so bili prilagojeni aktualni epidemiološki situaciji in smo jih ob zaostrovanju 
ukrepov omejili oziroma ukinili.  
Ob drugem valu epidemije COVID-19 je psihoterapevtski oddelek 28.10.2020 ponovno 
zaprl svoja vrata. Kader je bil ponovno prerazporejen na druge oddelke.  
 
 

b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih pacientov: V letu 2020 je bilo na oddelek 
sprejetih 104 pacientov. Neposrednih sprejemov je bilo 98. Z drugih oddelkov je bilo 
premeščenih 6 pacientov in sicer 5 pacientk z S2 oddelka ter pacient z S3 oddelka.  
Odpuščenih je bilo 117 pacientov. Program dnevnega zdravljenja je zaključilo 37 
pacientov. Na S2 ali S3 so bili premeščeni 4 pacienti. Povprečna ležalna doba na oddelku 
je bila 32 dni. 
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c. Kadrovska zasedba: Dve psihiatrinji sta vključeni v redno delo na oddelku, ki obsega 
skupinsko in individualno psihoterapevtsko obravnavo pacientov ter predpisovanje 
farmakoterapije. 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.  
 
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. Sta tudi mentorici specializantom klinične psihologije. 
 
Dve diplomirani medicinski sestri sta aktivno vključeni v skupinski terapevtski proces na 
oddelku. Vodita edukativne skupine s pacienti. 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. Letos  
je diplomirano medicinsko sestro nadomestil diplomiran zdravstvenik. V času epidemije 
sta prevzeli edukacijo pacientov in izvajali različne postopke za zajezitev epidemije. 
Aktivno sta bili vključeni v organizacijo sprejemov in odpustov v času skrajšanega 
programa na oddelku.  
 
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 dopoldanskem času. Aktivno sta bili vključeni v 
tematske in kreativne skupine ter izvajali program Pot k dobremu počutju. Delovna 
terapevtka je vsaj dvakrat mesečno vključena kot ko-terapevt v vodenje ambulantne 
psihoterapevtske skupine za odpuščene paciente. V času epidemije so bile skupine 
organizirane enkrat mesečno do ukinitve. Prisotnost dveh delovnih terapevtov na 
oddelku je dobra praksa, ki omogoča optimalno zagotavljanje terapevtskega programa 
na oddelku. V sklopu programa delovne terapije so pacienti ustvarili mozaik na dveh 
betonskih mizah v parku bolnišnice. V sklopu delovne terapije so bili pacienti vključeni v 
hortikulturne aktivnosti na vrt bolnišnice. Popoldne so se pacienti aktivno vključevali v 
individualne aktivnosti na oddelku delovne terapije. 
 
Socialna delavka je prisotna na razširjenih timskih sestankih enkrat tedensko, takrat se 
dogovarjamo o načrtovanju razreševanja aktualne socialne problematike posameznika. 
Pereče zadeve socialna delavka razrešuje sproti na skupinah ter z individualno obravnavo 
prilagojeno potrebam posameznika. Ob sredah in ob petkih poteka na oddelku skupina 
oz. trening socialnih veščin. V letu 2020 se je pred prvim valom epidemije izvedel sklop 
delavnic na temo Skupaj premagamo depresijo.  
 
Tri srednje medicinske sestre in medicinski tehnik delajo v turnusu in so v 
dopoldanskem času zadolžene za transport odvzetih bioloških materialov v laboratorij za 
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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 
farmakoterapije. 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.  
Zaradi epidemioloških razlogov so medicinske sestre pogosteje izvajale meritve osnovnih 
vitalnih funkcij in sicer ob sprejemu in ob vrnitvi pacientov z vikenda in dodatno, po 
potrebi glede na klinično sliko posameznika. 
 
 

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.  
Zaradi epidemije so bile vizite prilagojene in so se izvajale enkrat tedensko individualno 
po sobah pacientov.  
 
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.  
Zaradi epidemije je bil program skupin prilagojen, v določenem obdobju je bil časovni 
okvir obeh skupin krajši. Prehodi med skupinami so bili manj številni oziroma jih ni bilo. 
Zasedba članov skupine je bila bolj ali manj stalna. 
 
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 
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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 
zabavnega programa, pripravi pogostitve in druženju. Nosilec programa delovne terapije 
je delovni terapevt. Pri izvajanju programa v popoldanskem času pomaga SMS. 
Zaradi epidemioloških razlogov smo družabne večere, ki so bili namenjeni treningu 
socialnih veščin opustili in terapevtski program obogatili s kulturnimi in filmskimi večeri.  
 
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.  
Ker se je zaradi epidemioloških razlogov program dela na oddelku skrajšal smo vanj 
dodali več edukativnih vsebin v obliki predavanj, ki so jih pripravili terapevti na izbrane 
teme. 
 
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. 
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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 PD PB Idrija potekajo trikrat 
mesečno in sicer enkrat mesečno ob ponedeljkih popoldne in dvakrat mesečno ob petkih 
dopoldne. 
V času epidemije in po njej je bilo delovanje ambulantnih skupin okrnjeno oziroma jih 
zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužbe ni bilo moč organizirati v živo. Tudi 
ambulantno delo je bilo prilagojeno in je določeno obdobje potekalo preko telefona.  

 
 
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. 
Oddelčni tim se je večkrat sestal tudi v času epidemije in preoblikoval program dela 
oddelka, da je bil prilagojen aktualnim razmeram. 
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f. Problemi pomembni za oddelek: Na oddelku vzporedno potekata dva psihoterapevtska 
programa različne intenzivnosti. S sedanjo kadrovsko zasedbo skušamo zagotavljati 
primerno kvaliteto dela. K slednjemu prispeva predvsem stalnost kadra, ki ima specifična 
znanja in izkušnje na področju psihoterapevtskega dela.  
V lanskem letu je prišlo do kadrovskih sprememb na področju zdravstvene nege, 
zapustila nas je diplomirana medicinska sestra, slednjo je zamenjal diplomiran 
zdravstvenik. Hitra rotacija kadra za naš oddelek ni primerna, 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 višjo kvaliteto dela.  
Zaradi epidemije smo bili primorani oddelek dvakrat zapreti. Ob prvem odprtju smo 
program prilagodili tako organizacijsko kot vsebinsko. Oddelek ostaja od začetka drugega 
vala epidemije zaprt. 
 
 

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.5 Oddelek za zdravljenje odvisnosti L1 
 
 
a. Organizacija dela na oddelku: Leto 2020 je bilo za Oddelek za zdravljenje odvisnosti leto 

sprememb glede organizacije oddelka.  
Od 01.01.2020 do 17.01.2020 je potekalo delo tako kot običajno v prostorih oddelka za 
zdravljenje odvisnosti.  
17.01.2020 so se začela na oddelku gradbena dela in sanacija toaletnih prostorov, zaradi 
česar je določeno število pacientov bivalo na drugih oddelkih, psihoterapevtski program 
v skupinah pa smo izvajali v več prostorih vseh zgradb bolnišnice, celo v prostorih 
galerije, ki do takrat ni bila uporabljena v te namene. 
Zaradi epidemije in potrebnih ukrepov je prišlo do direktive zaprtja Oddelka za 
zdravljenje odvisnosti zaradi zagotavljanja varne obravnave v psihiatričnih bolnišnicah.  
Od 20.03.2020 do 18.05.2020 oddelek ni deloval, aktiven je ostal le informativno-
svetovalni telefon, s pomočjo katerega smo zagotavljali potrebne informacije in 
svetovanje ljudem, ki so imeli težave v odnosu do alkohola in njihovim svojcem. 
18.05.2020 smo ponovno odprli oddelek in na novo formirali 6-tedenski epidemiji 
prilagojeni intenzivni hospitalni program zdravljenja odvisnosti od alkohola.  
19.10.2020 smo se zaradi zagotavljanja potrebe organizacije Covid oddelka preselili na 
novo lokacijo in sicer smo uporabili polovico prostorov S4 psihoterapevtskega oddelka 
ter imeli terapevtske skupine po različnih mestih bolnišnice. 
28.10.2020 je ponovno prišlo do odločitve bolnišnice za zaprtje oddelka in s tem ukinitve 
terapevtskega programa zdravljenja odvisnosti. Pacienti s sindromom odvisnosti od 
alkohola so bili v obdobju, ko oddelek ni funkcioniral, sprejeti na sprejemni oz. izolacijski 
oddelek bolnišnice v primeru nujnih stanj odvisnosti, komorbidne duševne motnje ali 
suicidalne ogroženosti. 
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V nadaljevanju je opisan obstoječi program zdravljenja, ki je v letu 2020 trajal do 
20.03.2020 in tudi na kratko opisan epidemiji prilagojeni 6-tedenski hospitalni program 
zdravljenja odvisnosti. 

 
Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola je bil samostojna organizacijska enota v 
okviru bolnišnice, kjer je potekal strukturiran program zdravljenja odvisnosti od alkohola.  
V okviru alkohološke dejavnosti bolnišnice je potekal hospitalni program zdravljenja na 
oddelku in ekstrahospitalni program zdravljenja odvisnosti ter dnevna bolnišnica.  
Ekstrahospitalni program je vključeval ambulanto za zdravljenje odvisnosti ter 
ambulantno skupinsko obravnavo odvisnosti od alkohola. 
Na oddelku smo imeli 30 postelj (in možnost dveh rezervnih postelj v primeru potreb). 
Na oddelek smo sprejemali moške in ženske in je deloval po tipu odprtega oddelka. Dve 
sobi (moška in ženska) sta imeli funkcijo sprejemnih sob. V sprejemno sobo oddelka so 
bili sprejeti pacienti, ki so imeli izraženo simptomatiko odtegnitvenega sindroma in so 
potrebovali terapevtski postopek s ciljem vzpostavljanja abstinence.  

 
V okviru dejavnosti oddelka še vedno 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, ko bo to 
spet mogoče, saj so programi začasno prekinjeni. V okviru ambulantne dejavnosti poteka 
tako triažna ambulanta za zdravljenje odvisnosti ter alkohološka ambulanta za voznike. 

 
Hospitalni program je potekal v obliki strukturiranega programa zdravljenja v 
terapevtskih skupinah. Pacienti so se najprej vključili v motivacijsko edukativno 
diagnostično skupino, kasneje pa nadaljevali zdravljenje v eni od treh intenzivnih 
psihoterapevtskih skupin za zdravljenje odvisnosti od alkohola, ki so jih vodili 
koterapevtski pari.  
Po zaključku mesečne hospitalizacije je lahko zdravljenje odvisnosti potekalo v obliki 
dnevnega zdravljenja po tipu dnevne bolnišnice.  
Prvo leto po zaključenem hospitalnem programu zdravljenja smo imeli organizirane 
posthospitalne skupine za kontrolne preglede pacientov, ki so zaključili hospitalni 
program zdravljenja in so potekali štirikrat letno.  
V ekstrahospitalnem programu je delovala ambulantna skupina, kjer je program trajal 
približno leto in pol, enkrat tedensko,  ter ambulantna skupina za obravnavo recidiva 
vsakih 14 dni.  
V okviru ekstrahospitalne dejavnosti oddelka je potekala tudi psihodramska skupina 
parov z odvisnostjo od alkohola. V vse oblike programov zdravljenja smo vključevali 
svojce, družine pacientov ali njim pomembne druge osebe s ciljem urejanja odnosov ter 
izpeljave rehabilitacijskega procesa.  
Po zaključku strukturiranega programa zdravljenja so se pacienti lahko vključili v 
partnersko ali družinsko terapijo za  nadaljnje urejanje odnosov.   

 
V času delovanja oddelka med prvim in drugim valom epidemije smo izpeljevali epidemiji 
prilagojen 6-tedenski program zdravljenja brez odhodov na vikende ter brez sodelovanja 
svojcev v skupinah. Organizirali smo možnost individualnih pogovorov pacienta in 
njegovih svojcev ter terapevtov. Delovala je ambulanta za zdravljenje odvisnosti in 
ambulantne skupine ob vnaprej dogovorjenih ukrepih za delo v prostorih dispanzerja. 
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b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih pacientov: V letu 2020 je bilo v hospitalni 
program oddelka za zdravljenje odvisnosti sprejetih 118 pacientov, od tega 86 moških in 
26 žensk. Na dnevno zdravljenje je bilo sprejetih 6 pacientov.  
Iz moškega sprejemnega oddelka S3 je bilo premeščenih 29 pacientov, iz ženskega 
sprejemnega oddelka S2 so bile premeščene 4 pacientke.  

 
Nekateri pacienti so bili sprejeti po predhodnem pregledu v ambulanti za zdravljenje 
odvisnosti in so bili za sprejem naročeni, drugi pa preko sprejemne urgentne ambulante 
bolnišnice zaradi različnih urgentnih stanj v okviru sindroma odvisnosti od alkohola. 
Občasno so bili pacienti 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 in kasneje premeščeni na 
oddelek za zdravljenje odvisnosti, kjer so se vključili v psihoterapevtski program 
zdravljenja odvisnosti. Občasno so bili pacienti premeščeni iz oddelkov drugih splošnih 
bolnišnic po zaključenem zdravljenju telesnih zapletov odvisnosti.  
Nekateri so bili v programu obravnave recidiva odvisnosti ali hospitalizirani s ciljem 
vzpostavitve abstinence od alkohola, kar pa ni več veljalo za čas prilagojenega programa.  

 
 
c. Kadrovska zasedba in morebitna problematika v zvezi z njo: Na oddelku smo se v 

zadnjem letu ponovno soočali s spremembami v kadrovski zasedbi. Na oddelku za 
zdravljenje odvisnosti smo se v delo hospitalnega in ekstrahospitalnega programa 
vključevale tri specialistke psihiatrije, ki pa smo bile v času prerazporeditve oddelkov 
bolnišnice premeščene na psihiatrične oddelke. Vseskozi je bilo potrebno prilagajati delo, 
da smo lahko zagotavljali kvalitetno zdravstveno oskrbo pacientov in izpeljevali 
psihoterapevtski program ter zagotavljali kolikor toliko možno potrebno kontinuiteto 
terapevtskega dela. Na oddelku sta opravljala program kroženja specializacije iz 
družinske medicine dva specializanta družinske medicine.  
V psihološki službi je bila v delo na oddelku vključena ena specialistka klinične 
psihologije. 
Klinična psihologinja je bila vključena v ambulantno dejavnost in v diferencialno 
diagnostične postopke. Za izpeljavo terapevtskega dela in diagnostičnih postopkov se je 
kazala potreba po zaposlitvi še enega kliničnega psihologa.  
Na oddelku so delale tri diplomirane medicinske sestre in pet medicinskih sester 
(zdravstveni tehnik). Diplomirane medicinske sestre so bile vključene v delo skupinskih 
terapevtk, sicer so  opravljale strokovne dejavnosti v okviru procesa zdravstvene nege ter 
vodile zdravstveno vzgojne delavnice. Ena diplomirana medicinska sestra je bila vključena 
v intenzivno terapevtsko skupino, dve pa v motivacijsko diagnostično edukativno 
skupino. Ena diplomirana medicinska sestra je delovala kot terapevt v ambulantni skupini 
v koterapevtskem paru. V letu 2020 se je upokojila ena diplomirana medicinska sestra in 
tudi profesorica zdravstvene vzgoje, ki je delovala kot skupinska terapevtska. 
Srednje medicinske sestre so se vključevale v popoldanske dejavnosti ter preko vikendov, 
tako v edukacijskih kot tematskih vsebinah. Zamenjava strokovnega kadra na oddelku je 
bila vsekakor izziv pri stalnem prilagajanju ter zagotavljanju kontinuitete dela v 
terapevtskih aktivnostih.   
Na oddelku je bila zaposlena ena socialna delavka, ki je bila vključena v delo skupinskega 
terapevta v intenzivni terapevtski skupini ter v dejavnosti pri urejanju socialne 
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problematike pacientov na oddelku. Delovala je tudi v skupini za obravnavo recidiva 
odvisnosti, ki je potekala v okviru ambulantnega programa.  
V timu sta delovali dve delovni terapevtki, ki sta opravljali delo skupinskega terapevta v 
intenzivni terapevtski skupini ter strokovne aktivnosti v okviru delovne terapije. 
Terapevtske skupine na oddelku so vodili koterapevtski pari, ki so bili oblikovani glede na 
profil njihove strokovne izobrazbe, kliničnih izkušenj ter razpoložljivih kadrovskih 
možnosti.  

 
V času ukinitve oddelka so bili člani tima oddelka za zdravljenje odvisnosti premeščeni na 
delovne obveznosti po ostalih oddelkih bolnišnice, kar je bila logična posledica 
reorganizacije bolniških oddelkov. V času postopnega sproščanja ukrepov po prvem valu 
epidemije so se postopoma v delo na oddelku vrnili vsi člani tima. 

 
 
d. Oblike terapevtskih dejavnosti. Vključevanje drugih terapevtov v terapevtske 

aktivnosti: Na oddelku smo se ukvarjali z diferencialno diagnostičnim postopkom 
odvisnosti in komorbidnih motenj ter z zdravljenjem odvisnosti in vzporednih duševnih 
motenj. V okviru programa je potekala individualna in skupinska terapija. V program 
zdravljenja smo vključevali tudi družine pacientov in njihove pomembne druge bližnje 
ljudi, dokler je bilo to mogoče. 
V prvem delu zdravljenja je potekal najprej postopek vzpostavljanja abstinence oziroma 
zdravljenje odtegnitvenega sindroma, če je bila odvisnost stopnjevana do telesne 
odvisnosti. V drugem delu zdravljenja pa so bili pacienti vključeni v psihoterapevtski 
program v okviru terapevtskih skupin.  
Paciente smo najprej vključili v motivacijsko – edukacijsko - diagnostično skupino, 
kasneje pa so bili razporejeni v intenzivne terapevtske skupine, kjer so izpeljevali 
strukturirani program zdravljenja odvisnosti.  
Hospitalni program zdravljenja odvisnosti od alkohola je trajal približno 10 tednov, glede 
na individualno zastavljene terapevtske cilje pacienta. 
V drugem delu programa zdravljenja so pacienti odhajali v domače okolje preko vikendov 
ali pa so se vključevali v dnevno obliko zdravljenja. V dnevni bolnišnici bi lahko vključili 
večje število pacientov, vendar je bila pogosto ovira dejstvo, da so morda izgubili 
vozniško dovoljenje ali da so živeli v kraju, kjer ni bilo funkcionalnega javnega prevoza. 
Kasneje v obdobju epidemije pa zaradi varnega okolja in zaščite ni bilo moč izvajati 
dnevne bolnišnice. 
Hospitalni program obravnave recidiva odvisnosti  je v običajnem programu trajal 
približno 5 do 6 tednov in se nato nadaljeval z vključitvijo v ambulantno skupino za 
obravnavo recidiva.  
V programu psihoterapevtskih aktivnosti so potekale skupine štiri dni v tednu, razen 
motivacijsko - diagnostična - edukacijska skupina, ki je potekala vsakodnevno.  
En dan v tednu so potekale na oddelku različne edukacijske, tematske in motivacijske 
skupine, kjer so bili vključeni vsi člani terapevtskega tima. Izvajali smo trening socialnih 
veščin, progresivno mišično relaksacijo, glasbeno terapijo, gibalno terapijo ter ustvarjalne 
delavnice ter ogled filma s pogovorom oziroma refleksijo ter na novo uvedeno 
psihodramsko skupino za obravnavo recidiva odvisnosti od alkohola. 
Skupino za obvladovanje anksioznosti po principu čuječnosti je vodila klinična 
psihologinja. 
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V okviru programa zdravljenja je potekal enkrat tedensko edukacijski program za 
paciente in svojce. V program smo vključevali vsebine, ki so bile pacientom in njihovim 
družinam v pomoč pri prepoznavanju bolezni ter pri izpeljevanju rehabilitacijskega 
procesa. 
Enkrat tedensko so potekale hospitalne skupine skupaj s svojci oz. pacientom 
pomembnimi drugimi osebami. 
Imeli smo različne delavnice, ki so jih vodile diplomirane medicinske sestre in delovna 
terapevtka: Pot k dobremu počutju, Varna ter pravilna uporaba zdravil in Delavnica za 
opuščanje kajenja.  
Popoldanske aktivnosti so potekale z vključevanjem srednjih medicinskih sester pri delu s 
pacienti ob siceršnjih obveznostih zagotavljanja procesa zdravstvene nege v hospitalnem 
programu.  
Pacienti so v času hospitalizacije opravili klinično psihološki pregled. 
V času izpeljevanja epidemiji prilagojenega programa zdravljenja smo prilagodili tudi 
hišni red, ki je pomagal pacientom pri kakovostnejši organizaciji sobivanja na oddelku in 
modificirali terapevtski dogovor za osebe odvisne od alkohola. 
V okviru ekstrahospitalnega programa oddelka je potekala 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 je v koterapevtskem paru s psihiatrinjo - 
sistemsko terapevtko sodeloval tudi psihiater, psihodramski terapevt, ki je sicer zaposlen 
na drugem psihiatričnem oddelku. 
Strokovno smo bili povezani z rehabilitacijskimi programi, ki so potekali v različnih 
podpornih skupinah (KZA, ...). Sodelovali smo tudi z drugimi različnimi sistemi pomoči, 
zlasti centri za socialno delo in zdravstvenimi domovi. 04.07.2020 smo se udeležili 
srečanja Zveze KZA. 
Epidemiji prilagojen program, ki je trajal 6 tednov, je bil seveda okrnjen program, ki ni 
zmogel zagotavljati učinkovitega zdravljenja odnosov v družini odvisnih pacientov zaradi 
ukrepov v času epidemije. 
 
 

e. Delo oddelčnega tima: Strokovni tim oddelka za zdravljenje odvisnosti je sestavljala 
heterogena skupina ljudi z različno strokovno izobrazbo ter kliničnimi izkušnjami. 
Poskušali smo se prilagajati v strokovno povezano funkcionalno enoto. Člani tima smo se 
sestajali vsakodnevno, razen srede, na jutranjih kratkih sestankih s ciljem pretoka 
aktualnih informacij o pacientih ter aktualnega dogajanja v procesu zdravljenja. Vsebina 
sestanka so bile aktualne strokovne konzultacije ter načrtovanje terapevtskih strategij ob 
nepredvidenih spremembah pri posameznih pacientih. Enkrat tedensko smo imeli daljši 
timski sestanek. V prvem delu sestanka smo se pogovorili o organizacijskih stvareh ter o 
konstruktivnih idejah, predlogih ali dilemah glede funkcioniranja programa in tima. V 
drugem delu smo bolj poglobljeno evalvirali potek programa zdravljenja pri vsakem 
pacientu glede na zastavljene terapevtske cilje strukturiranega programa zdravljenja. 
Heterogeno zastavljen profesionalen tim je vsekakor nekaj, kar oplemeniti različne 
poglede članov na vsakega pacienta iz različnih zornih kotov. Skupinske supervizije članov 
tima nismo ponovno vzpostavili. 
Občasno smo imeli kontinuirane klinične predstavitve posameznih pacientov, ob 
moderiranju vodje tima, najpogosteje v okviru timskih sestankov.  
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Leto 2020 je bilo, zaradi prilagajanja gradbenim delom, dvakratnega zapiranja oddelka ob 
valu epidemije in odpuščanja pacientov domov ter v druge bolnišnice ter selitve oddelka 
v sobivanje z drugim oddelkom, velik izziv za člane tima oddelka za zdravljenje odvisnosti, 
ki pa smo kljub razporeditvi po drugih oddelkih na nek način ohranjali odnos, predvsem 
preko informativno- svetovalnega telefona ter preko informacij o pacientih, s katerimi 
smo imeli kontakt na psihiatričnih oddelkih. 

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

svetovalni telefon, ki se je v času epidemije pokazal kot pomemben vir pomoči ljudem, ki 
imajo težave v odnosu do alkohola ter njihovim svojcem in družinam. Načrtovali smo 
evalvacijo dela telefona in razširitev pomoči s posredovanjem telefonske številke v mrežo 
zdravstvenih domov področja, od koder prihajajo pacienti PBI, vendar tega cilja nismo 
izpeljali. Navkljub spremembam v kadrovski zasedbi ob upokojevanju, spremembam 
zaradi dveh valov epidemije, smo se trudili z sodelovanjem v timu in prilagajanjem 
programom zdravljenja, zato gre tudi letošnje leto pohvala vsem članom tima, ki so 
zmogli investirati energijo in čas, da smo lahko kljubovali vsem izzivom leta 2020. 

 
 
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Janja Milič, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 
4.1.6 Gerontopsihiatrični oddelek L2 
 
 
a. Organizacija dela: Organizacija dela gerontopsihiatričnega oddelka, ki je samostojna 

organizacijska enota bolnišnice, se je tekom leta 2020 spreminjala, sprva zaradi 
adaptacijskih del, nato pa zaradi reorganizacije dela v bolnišnici v prvem in drugem valu 
epidemije korona virusa SARS–CoV-2. V običajnih razmerah je oddelek razdeljen na 
intenzivno podenoto = oddelek pod posebnim nadzorom in odprto podenoto. Na obeh 
podenotah razpolagamo s 17 posteljami in sta prostorsko ter funkcionalno med seboj 
povezani. 
Oddelek je po spolu mešanega tipa. Sprejemi bolnikov se vršijo na obe podenoti direktno 
ali v okviru premestitev iz drugih oddelkov bolnišnice. Izvajajo se premestitve med 
obema podenotama. Med vsemi člani oddelčnega tima je potekal stalen pretok 
informacij in usklajevanje glede organizacije dela in strokovne obravnave bolnikov, 
upoštevajoč strokovne smernice in bolnišnične protokole za sprejem, diagnostiko, 
zdravljenje, različne terapevtske aktivnosti in načrtovanje odpusta. 
Na intenzivni enoti je osebje stalno prisotno, na odprti enoti pa v času meritev vitalnih 
funkcij, razdeljevanju medikamentozne terapije, vizit, med izvajanjem aktivacijske 
terapije v dopoldanskem času, ob rednih nadzorih in individualno dogovorjenih 
aktivnostih pri posameznih bolnikih. 
Tekom leta se je organizacija dela spreminjala po sledečem kronološkem redu: 

 Od 20.01. - 27.03.2020 je na oddelku potekala prenova kopalnice, tuširnic in WC-jev, 
najprej na intenzivni enoti, nato pa še na odprti enoti. V tem obdobju smo delovali le na 
eni enoti po principu oddelka pod posebnim nadzorom. 
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 V prvem valu epidemije so bili z dnem 18.03.2020 na oddelek premeščeni nekateri 
bolniki iz L3 oddelka, ki se je zaprl v sklopu reorganizacije dela v celotni bolnišnici. Do 
preklica prvega vala epidemije konec maja meseca je oddelek L2 v celoti funkcioniral po 
principu oddelka pod posebnim nadzorom. Število obravnavanih pacientov v tem 
obdobju je bilo manjše, omejeno na obravnavo nujnih stanj v skladu z navodilom 
Ministrstva za zdravje. 

 Pred pričakovano ponovno razglasitvijo epidemije smo po 19. oktobru zopet združevali 
oddelka L2 in L3 na lokaciji L2 oddelka, sprva kot organizacijsko ločeni podenoti, z 02.11. 
pa v združeno enoto z namenom sprostitve zdravstvenega kadra za delo na izolacijskem 
in Covid oddelku.  

 Z dnem 05.11. so bile na oddelku pri treh bolnikih potrjene okužbe s korona virusom. Z 
naslednjim dnem je oddelek začel delovati pod karantenskimi pogoji. Po vdoru korona 
virusa na oddelek se je okužilo vsega skupaj 16 bolnikov, ki so bili premeščeni na Covid 
oddelek. Po izteku izolacijske dobe so se vrnili nazaj na oddelek. 

 Od 15.12. dalje smo na oddelku ponovno začeli delovati pod pogoji bele cone. 
Zaradi zahtevnosti obravnav sprejetih bolnikov in pomanjkanja kadra smo bili obdobno 
primorani zmanjšati število zasedenih postelj na intenzivni enoti. Kolikor je bilo možno, smo 
sprejeme regulirali po principu čakalne vrste za sprejem. 
 
 
b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov ter uporaba posebnih varovalnih 

ukrepov: Neposredno na oddelek je bilo sprejetih 92 bolnikov. Iz drugih oddelkov 
bolnišnice je bilo premeščenih 98 bolnikov. Odpustili smo 164 bolnikov, od tega 77 v 
domačo oskrbo ter 60 v domsko varstvo. 25 bolnikov je bilo iz našega oddelka 
premeščenih na druge oddelke bolnišnice. 24 bolnikov je bilo premeščenih v somatske 
bolnišnice. Na oddelku so umrli 3 bolniki. V neakutno obravnavo je bilo vključenih 43 
bolnikov, od tega odpuščenih 43. Skupno število dni v neakutni obravnavi je bilo 1.631 
pri vključenih bolnikih v neakutno obravnavo ter 1.557 dni pri odpuščenih bolnikih, ki so 
bili vključeni v neakutno obravnavo. 

 
 
Tabela 23:  Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov 
  Sprejem Premestitev iz 

drugih odd. PBI 
Premestitev na 
druge odd. PBI 

   Odpust 
domov 

  Odpust 
v DSO 

Premestitev v 
Druge bolnišnice 

JAN      6           4          0          4         4              2 
FEB      7           0          0          4         5              1 

MAR      3         10          0          7         7              2 
APR      0           5          0          2         2              2 

MAJ      1         20          9          2         1              2 
JUN    23           2          0        11         8              1 

JUL    15           8          2          6         7              1 

AVG    13           4          2        13         6              1 
SEP    13           6          1          7         2              3 

OKT      4           7          1        13         7              2 
NOV      1         20        10          0         0              6 

DEC      6         12          0          8        11              1 
Skupaj    92         98        25        77       60             24 



Strokovno poročilo 2020 

 

42 
 

 

Tekom celega leta so se na oddelku izvajali posebni varovalni ukrepi, v večinskem deležu s 
širokim perinealnim pasom v fotelj in sicer pri bolnikih z demenco, ki so bili ocenjeni kot 
rizični za padec in niso zmožni razumeti ali upoštevati navodil, pri izraziteje nemirnih in 
agitiranih ter pri tistih, pri katerih so se izvajale določene medicinsko tehnične intervencije, 
najpogosteje parenteralna aplikacija infuzijskih tekočin. V izjemnih primerih smo uporabili 
PVU s Segufix pasovi v postelji preko noči. Vsak fizično omejevan bolnik je imel ustrezen 
nadzor osebja, redne meritve vitalnih funkcij, zagotovljeno nego in strokovno obravnavo. 
Vsak izveden PVU se je izvajal toliko časa, kolikor je bilo to nujno potrebno in je bil 
dokumentiran kot narekuje Zakon o duševnem zdravju. Število fizično omejevanih bolnikov v 
posteljo je bilo 5, v fotelj pa 50 bolnikov. Število vseh izvedenih telesnih oviranj v fotelj je bilo 
1.767 (kot novo oviranje se zabeleži ponovno uveden PVU, ki je bil predhodno ukinjen vsaj za 
pol ure), v postelji 8. 
 
 
Tabela 24: Število oviranih bolnikov in število oviranj s perinealnim pasom 

 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Št.pac. 8 6 8 3 7 10 8 5 7 5 9 9 

Št.ovir. 346 277 166 91 72 234 111 39 131 78 92 130 

 
 
Tabela 25: Število oviranih bolnikov in število oviranj s Segufix pasovi v posteljo 

 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Št.pac. 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

Št.ovir. 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 

 
 
c. Kadrovska zasedba: V delo na oddelku sva bili stalno razporejeni dve zdravnici 

specialistki. V prvem in drugem valu epidemije korona virusa je bila v delo vključena še 
tretja specialistka. Za čas koriščenja rednega letnega dopusta, bolniških dopustov in ob 
koriščenju prostih delovnih ur se je preko celega leta zagotovilo prisotnost dveh 
zdravnikov specialistov. Vsi na oddelku delujoči specialisti smo bili vključeni tudi v 
ambulantno delo in opravljali dežurno službo. 
Praviloma je bila na oddelek razporejena  ena diplomirana medicinska sestra (DMS). V 
primeru, da sta bili v dopoldanskem času razporejeni dve DMS, se je ena vključila v 
neposredno izvajanje osnovne zdravstvene nege na oddelku v jutranjem času do zajtrka. 
Velikokrat se je na ta način nadomeščalo bolniško odsotnost pri negovalnem kadru v 
dopoldanskem času.  
V dopoldanski izmeni so bile razporejene tri zdravstvene tehnice (ZT), popoldan tri ZT, v 
nočnem času pa dve ZT. 
Na oddelek so bile razporejene tudi medicinske sestre z določenimi omejitvami 
(zdravstvene omejitve, omejitve s področja socialnih pravic), ostale medicinske sestre pa 
so opravljale delo v treh delovnih izmenah. Posledično je bilo za posamezno ZT več 
nočnih izmen, oziroma več izmen v popoldanskem času. 
Skrb in odgovornost v letu 2020 je predstavljalo večje število novo zaposlenih v 
zdravstveni negi. Medicinske sestre z dolgoletnimi izkušnjami so ostale v manjšini. 
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Nemalokrat je bila medicinska sestra z dolgoletnimi izkušnjami razporejena z dvema 
medicinskima sestrama z  malo izkušnjami.  
Tudi v letu 2020 smo se srečevali s problematiko bolniške odsotnosti negovalnega kadra. 
Izstopata mesec november in december, ko je bilo veliko bolniških odsotnosti zaradi 
okužb s SARS–CoV-2 in posledičnih karanten. 

 
 

 
Slika 7: Bolniška odsotnost pri negovalnem kadru na L2 oddelku v letu 2019 in 2020 / število dni BD po 
posameznih mesecih 
 
 

Pri nadomeščanju bolniške odsotnosti je negovalni kader samoiniciativno sodeloval pri  
zagotavljanju kontinuitete dela na oddelku. Večkrat smo v ta namen izrekli ustne 
pohvale. V primeru bolniške odsotnosti se je kontinuiteto dela na oddelku zagotavljalo z 
12 urnim delovnikom, z vključevanjem DMS v izvajanje del in nalog ZT, predvsem v 
dopoldanskem, pa tudi popoldanskem in občasno nočnem času.  
V delo na oddelku sta bili vključeni dve delovni terapevtki. Njunih odsotnosti se ni 
nadomeščalo, zato je ob koriščenju letnega dopusta ali bolniškega staleža na oddelku 
delovala ena delovna terapevtka, prioritetno na odprti enoti.  
Socialna delavka je glede na potrebe prevzemala delo tudi na drugih bolniških oddelkih. 
Klinična psihologinja, ki je zaposlena s polovičnim delovnim časom in pokriva tudi L3 
oddelek, je opravljala diagnostične obravnave pri posameznih bolnikih, pri nekaterih tudi 
prilagojene individualne terapevtske obravnave. 
Do dvakrat tedensko je na oddelek prihajal internist, v prvem in drugem valu epidemije 
pa smo z internistom lahko opravljali le telefonske posvete. 
 
 

d. Oblike terapevtskih dejavnosti: Utečene terapevtske dejavnosti so potekale v 
dopoldanskem času in so bile prilagojene naravi in stopnji duševne bolezni obravnavanih 
bolnikov, njihovi pokretnosti in ohranjenim kognitivnim sposobnostim. Zdravniške vizite 
so se vršile trikrat tedensko, pri večinskem deležu bolnikov po sobah, pri huje nemirnih, 
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odklonilnih in nepokretnih pa v dnevnem prostoru, kjer so preko dneva nameščeni v 
fotelj. Vizito je vodila zdravnica psihiatrinja v sodelovanju z eno od srednjih medicinskih 
sester ali diplomirano medicinsko sestro. Enkrat tedensko je bila na viziti prisotna 
socialna delavka. 
Terapevtska obravnava je bila na obeh podenotah individualno in skupinsko usmerjena in 
je vključevala diagnostiko in terapijo duševnih motenj pri starejših osebah, oceno in 
spremljanje somatskega stanja, urejanje in prilagajanje somatske terapije v sodelovanju s 
konziliarnim internistom ali zdravljenje okužb z lažjim potekom. Na intenzivni enoti je 
prevladoval delež bolnikov, ki so bili odvisni od stalne pomoči osebja pri osnovnih 
higienskih opravilih, oblačenju, transferjih, pogostokrat tudi pri hranjenju. Prav tako je 
kar precejšen delež bolnikov na odprti enoti potreboval delno pomoč pri osnovnih 
življenjskih aktivnostih ali vsaj usmerjanje in vzpodbudo. 
Ob sredah je na odpri enoti potekal sestanek terapevtske skupnosti, ki ga je vodila 
delovna terapevtka. 
Vsi člani oddelčnega tima smo se trudili za redno in pravočasno izmenjavo informacij o 
aktualni zdravstveni problematiki bolnikov, spremembah njihovega psihofizičnega stanja 
in načrtih obravnave. 
Bolniki so bili vsako dopoldne vključeni v aktivnosti delovne terapije, ki so se izvajale 
individualno ali skupinsko. Potekale so na oddelku ali v prostorih delovne terapije. 
Izvajale so se sledeče aktivnosti: jutranja telovadba, gibalne aktivnosti, trening hoje in 
transferja, krajši sprehodi, toaletni trening, trening hranjenja ali oblačenja ter kreativne, 
gospodinjske, glasbene, družabne in drobne terapevtske aktivnosti, komunikacijska 
skupina, aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti. 
Nekaj bolnikov iz odprte enote je bilo vključenih v individualno psihoterapevtsko 
obravnavo pri klinični psihologinji. 
Bolnike, ki so bili z naše strani terapevtsko urejeni, niso pa imeli možnosti odpusta v 
domačo oskrbo iz objektivnih razlogov, smo vključevali v neakutno obravnavo do 
odpusta v DSO. 
Osnova našega dela je tudi sodelovanje s svojci, s ključnim pomenom pri diagnostiki in 
načrtovanju odpusta. Svojci so imeli možnost telefonskega kontakta z lečečo zdravnico, 
negovalnim kadrom in socialno delavko. Osebni stik je bil v letu 2020 možen le zelo 
kratko obdobje zaradi ukrepov za zajezitev in omejitev epidemije. Iz istega razloga so bili 
prepovedani tudi obiski svojcev. 

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

delu. Zaposleni smo se trudili za ustrezno komunikacijo in čim boljšo ter pravočasno 
izmenjavo informacij o aktualnem dogajanju pri obravnavanih bolnikih ali v zvezi z 
organizacijo dela. Sestanki razširjenega tima so potekali ob petkih, s ciljem natančnejše 
predstavitve bolnikov, načrtovane diagnostike in terapije, pričakovanih ciljev zdravljenja, 
ocene uspešnosti zdravljenja, razreševanje odprtih dilem ter načrtovanje odpusta. 
Vključevali smo tudi aktualno problematiko v zvezi z organizacijo dela na oddelku, 
podajali predloge in se dogovarjali za spremembe. 

 
 

f. Drugi dosežki ali problemi pomembni za oddelek: Kadrovska problematika ostaja 
podobna kot v preteklih letih. Struktura in število bolnikov ter kompleksnost njihovih 
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obravnav zahtevajo veliko intenzivnost dela. Za obstoječo kadrovsko zasedbo, zlasti v 
profilih medicinskega osebja, so delovne obremenitve skozi celo leto visoke. V redno 
delo bi morale biti razporejene 3 zdravnice specialistke, upoštevajoč sprejete standarde 
in normative za zdravnike, ki so objavljeni v Modri knjigi in potrjeni tudi s strani našega 
Strokovno medicinskega sveta. Tako bi bilo možno zagotavljat stalno prisotnost vsaj 2 
zdravnic specialistk ob odsotnostih zaradi koriščenja dopustov, bolniškega staleža, 
rednega dela v ambulanti in dežurni službi ter ob odhodih domov po opravljeni dežurni 
službi.  
Podlaga k mnenju o kadrovski problematiki so objektivni podatki iz kategorizacije 
zahtevnosti zdravstvene nege (KZZN), ki v zadnjih letih prikazujejo upad deleža bolnikov v 
1. kategoriji KZZN in porast deleža bolnikov v 2.,3. in 4. kategoriji KZZN ter kazalniki 
kakovosti, ki se vodijo v bolnišnici. Kot pomembna pomanjkljivost, na katero opozarjamo 
že leta, je dejstvo, da se na odprti enoti ne zagotavlja stalne prisotnosti ZT, zlasti v 
popoldanskem času. V praksi bi to pomenilo razporeditev četrte ZT v delovno izmeno, 
lahko ZT z delovnimi omejitvami. Na odprti enoti so zaradi slednjega zapostavljene 
aktivnosti s področja informiranja, učenja in motiviranja bolnikov za ponovno integracijo 
in resocializacijo v domačem okolje. Ustrezna kadrovska zasedenost je nujna za 
zagotavljanje varne in strokovne obravnave bolnikov, za zagotavljanje varnosti in 
dobrega počutja zaposlenih, preprečevanja izgorelosti in predstavlja primernejše pogoje 
za strokovni razvoj posameznika. 
Nerešen ostaja problem nezadostne prisotnosti specialista internista na oddelku. 
Obravnava gerontopsihiatričnega bolnika mora biti celostna, da je moč doseči zaželeno in 
pričakovano ureditev psihičnega stanja pri posamezniku. 
Pritisk za sprejeme starejših bolnikov s psihičnimi in vedenjskimi težavami ali delirantnimi 
stanji ostaja visok. Kadrovske in prostorske kapacitete so omejene, zato bomo morali 
tudi za v bodoče pri dogovarjanjih za sprejem in ob samih sprejemih dosledno preverjati 
in ocenjevati indikacije za sprejem na gerontopsihiatrični oddelek za vsakega bolnika 
posebej.  
Prostorske kapacitete za sprejeme novih bolnikov ostajajo omejene tudi zaradi 
problematike odpuščanja psihično urejenih bolnikov glede na aktualno pomanjkanje 
prostora v domovih za starejše. Zaradi napredovale stopnje osnovne nevrodegenerativne 
ali duševne bolezni, spremljajočih kroničnih telesnih bolezni in socialne situacije pri 
marsikaterem bolniku odpust v domače okolje namreč ni več možen. Poleg tega se 
hospitalizacije podaljšujejo na račun sodnih postopkov, ki so predpisani v Zakonu o 
duševnem zdravju ob načrtovani namestitvi bolnika na varovano enoto DSO. V zadnjem 
obdobju se dogaja, da prejemamo sklepe sodišča, ki odrejajo, da bolnik ostane za 
obdobje nekaj mesecev pri nas do sprostitve prostega mesta v DSO. Nekateri DSO, tudi 
zaradi predpisanih pravnih postopkov za sprejeme in bivanje na varovanih enotah, 
zapirajo ali pa krčijo posteljne kapacitete te vrste oddelkov. Praksa kaže, da je potreben 
čas za tak sodni postopek od sodišča do sodišča različen. Okvirno to pomeni, da bolnik, ki 
izpolnjuje pogoje za odpust, ostaja na oddelku vsaj še 3 tedne pa do 3 mesecev. Problem 
je sistemske narave. 
Kot dosežek gre izpostaviti prenovo kopalnice, tuširnic in stranišč, ki se je izvedla v prvem 
četrtletju. Istočasno se je opravilo tudi beljenje bolniških sob in dnevnih prostorov. 
Urejeno in funkcionalno okolje ugodno vpliva na počutje bolnikov in zaposlenih. 
 

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

bolnišnice, ki je razdeljena na intenzivno 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, ki se zdravijo zaradi kronificiranih oblik psihoz, dolgotrajnih razpoloženjskih 
motenj, do organskih stanj, pacienti z izraženimi simptomi  demence ter odvisnih od 
psihoaktivnih substanc. Pogosto paciente spremljajo somatski zapleti.  
Delovanje L3 oddelka je v letu 2020 zaznamovala epidemija nalezljive bolezni Covid-19. 
Spremembe v organizacijski strukturi, povezane s preprečevanjem in obvladovanjem 
okužbe v prvem valu in drugem valu epidemije, so narekovale tudi začasno ukinitev 
oddelka. Oddelek je po ustaljenih smernicah, deloval do 18.03.2020, ko se je (prvič) 
ukinil. Pacienti so bili, glede na potrebe, premeščeni na druge bolniške oddelke (S3, L2) 
ali odpuščeni domače okolje in domsko oskrbo. Zaposleni iz oddelka smo bili 
prerazporejeni na druge bolniške oddelke. Oddelek je ponovno pričel z delom 25.05.2020 
ter se s 03.11.2020 ponovno ukinil. Pacienti so bili tudi ob drugi ukinitvi premeščeni na 
druge bolniške oddelke (S3, L2), ali odpuščeni domače okolje (domsko oskrbo), zaposleni 
pa prerazporejeni na Covid in druge bolniške oddelke. V trenutku pisanja poročila 
oddelek še ni vzpostavljen.  
Iz letošnjega letnega poročila so, zaradi nedelovanja oddelka večine letošnjega leta, 
izpuščene primerjave s preteklimi leti. 

 
 
b. Število sprejetih, odpuščenih in premeščenih bolnikov 
 
Tabela 26: Število sprejemov, odpustov (kam so bili odpuščeni) in premestitev v letu 2020 (vir: Alenka Tušar) 
  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 2020 
SPREJEMI 13 10 4 0 1 9 12 9 10 6 0 0 74 

ODPUSTI 14 18 13 0 0 8 25 19 13 25 0 0 135 

OD 
TEGA 
ODPUST
I  

DOM
OV 

10 13 12 0 0 4 18 11 8 13 0 0 89 

V DSO 3 4 1 0 0 4 7 5 4 10 0 0 38 

V BOLNIŠNICO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

V MAT. DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V ST.SKUPN. 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6 

V CENTER ZA 
TUJCE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZARADI SMRTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PREMESTITVE NA 
ODDELEK L3 

10 4 2 0 15 5 14 7 7 9 0 0 73 

PREMESTITVE Z 
ODDELKA L3 

2 0 16 0 1 1 0 0 0 1 11 0 32 
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V letu 2020 (tabela 24, slika 8) je bilo na oddelek sprejetih 74 pacientov. Odpuščenih je bilo 
135 pacientov. Evidentiranih je (tabela 24, slika 9) 32 premestitev na druge bolniške oddelke 
bolnišnice (sprejemni moški oddelek, gerontopsihiatrični oddelek). Premestitev iz drugih 
bolniških oddelkov je bilo 73.  
Med ostalimi pomembnimi informacijami povezanimi s sprejemi, premestitvami in odpusti 
velja izpostaviti še podatek, da je bilo v letu 2020 v neakutno obravnavo vključenih 35 
pacientov v skupnem trajanju 1.490 dni. 
V letu 2020 je bilo fizično omejevanih v posteljo 10 pacientov, v fotelj 22 pacientov. 
 

 
 Slika 8: Število sprejemov in odpustov po mesecih v letu 2020 (vir: Alenka Tušar) 
 
 

 
Slika 9: Število premestitev na in iz oddelka po mesecih v letu 2020 (vir: Alenka Tušar) 
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c. Kadrovska zasedba: Oddelčni tim je bil v lanskem letu sprva sestavljen iz treh zdravnikov 
specialistov. Po prvem valu epidemije sva na oddelku ostala le dva, saj je bila zdravnica 
prerazporejena na izolacijski oddelek.  
Na oddelek so bili razporejeni dve diplomirani sestri in en diplomirani zdravstvenik, 
oddelčna medicinska sestra - strokovni vodja VII, diplomirana timska medicinska sestra in 
diplomirani zdravstvenik, ki je bil septembra prerazporejen na psihoterapevtski oddelek. 
Diplomirane medicinske sestre so bile na oddelku prisotne pretežno v dopoldanskem 
času ob sočasnem vključevanju v dežurno službo in zagotavljanjem druge diplomirane 
sestre v popoldanski delovni izmeni.  
Ob izpadu srednjih medicinskih sester / zdravstvenikov so bile medicinske sestre / 
zdravstvenik vključeni v nadomeščanje le-teh. 
Na oddelku je bilo v delovne izmene razporejenih 12-13 zdravstvenih tehnikov / srednjih 
medicinskih sester, od tega jih je bilo 11 razporejenih v triizmenski turnus, dve srednji 
medicinski sestri v dvoizmenski turnus, brez nočnega dela. 
Dve srednji medicinski sestri s časovnimi in zdravstvenimi omejitvami sta bili na oddelek 
razporejeni dodatno, ena od njiju se je ob ponovni vzpostavitvi oddelka upokojila.  
V primeru izpada negovalnega osebja (zdravstvenih tehnikov) so bili razporejeni na druge 
bolniške oddelke.  
Od meseca junija je na bolniškem oddelku potekalo študentsko delo (1 - 2 študenta na 
mesec). Študenta sta bila razporejena na delo izmenično, en študent in dva zdravstvena 
tehnika.  
Na oddelku je potekal tudi program pripravništva za poklic tehnika zdravstvene nege.  
Na oddelek sta bili vključeni dve delovni terapevtki, ena s polnim delovnim časom in 
druga s skrajšanim delovnim časom (6 ur).  
Aktivnosti so potekale v večji meri v obsegu in izboru kot v prejšnjih letih, le da se je 
vsebina in način prilagodil epidemiološkim zahtevam glede na koronavirus. 
V program so bili zajeti vsi pacienti, ki jim je to dopuščalo bolezensko stanje. Pri izbiri 
aktivnosti sta prisluhnili pacientom glede na želje in interese. Delo je potekalo tako 
skupinsko kot tudi individualno. 
 

Skupinske aktivnosti, ki smo jih izvajali:  
 aktivnosti za funkcionalno gibljivost telesa. Sem spada jutranja telovadba (5x 

tedensko), sprehodi, gibalne aktivnosti v telovadnici (1x tedensko).  
 kreativna skupina je potekala 1x tedensko,  
 aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih funkcij 2x tedensko,  
 pogovorna skupina 1x tedensko,  
 sestanek terapevtske skupnosti 1x tedensko, 
 glasbena ura 1x tedensko  
 kreativno pisanje (občasno) ter 
 družabne (družabne igre, popoldanske prireditve v delovni terapiji) in gospodinjske 

aktivnosti (kuhanje in peka peciva) po dogovoru. 
 
Poleg skupinskih aktivnosti so bili pacienti vključeni tudi v individualne aktivnosti: 

 kreativne aktivnosti, 
 aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti,  
 aktivnosti v bivalnem okolju (presajanje rož),  
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 gospodinjske aktivnosti (pranje perila, kuhanje, peka), 
 uporaba fitnesa (2x tedensko dopoldne ter v popoldanskem času), 
 načrtovanje dnevnih aktivnosti,   
 uporaba računalnika,  
 izposoja knjig. 
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 imajo prosti izhod (do sredine marca).  
V preteklem letu sta bila opravljena dva testiranja AMPS. Pri svojem delu sva uporabljali 
tudi druga ocenjevanja s področja delovne terapije. 
Napisali sta tudi članek s področja uporabe hortikulturnih aktivnosti v delovni terapiji, ki 
pa še ni bil objavljen. 
V delo na oddelku je bil vključen socialni delavec. Urejal je socialno problematiko in 
sodeloval s pacientovimi svojci in pristojnimi službami na terenu.  
V letu 2020 je bilo 20 pacientov premeščenih v dom starejših občanov ali drugo obliko 
institucionalnega varstva. Vloge so bile pripravljene še za 12 pacientov. Nekateri so bili 
odpuščeni v domače okolje, drugi pa na namestitev še čakajo.  
V delo na oddelku je bila vključena specialistka klinične psihologije, ki je izvajala 
diferencialno diagnostične postopke, vodila individualno vodenje pacientov.  

 
 
d. Delo oddelčnega tima: Organiziranih sestankov tima, z vsebino, ki se nanaša na 

obravnavo pacientov, je bilo v letu 2020 izpeljanih 24. Oddelčni sestanek, ki je, poleg 
strokovnih vsebin, zajemal organizacijske vidike in obravnavo pojava neželenega 
dogodka, je bil organiziran eden. Sestanek negovalnega tima je bil organiziran dvakrat, 
prvi meseca januarja, ki je obravnaval takrat aktualno problematiko, drugi negovalni 
sestanek pa je bil sklican meseca junija po ponovni vzpostavitvi bolniškega oddelka. 
Na vseh sestankih se vodi evidenca prisotnosti. Udeležba in tematika je razvidna iz 
zapisnikov. 

 
 
e. Drugi dosežki ali problemi, pomembni za oddelek: Kljub zaostrenim epidemiološkim 

razmeram, ki so zahtevale dodatne napore in prilagajanje vseh članov oddelčnega tima, 
je delo potekalo nemoteno. Tudi v letu 2020 smo beležili manjše število sprejemov na 
odprto enoto oddelka, kar kaže na povečano stopnjo obremenitev na intenzivni enoti.  
Obseg in kvaliteto zdravstvene nege ter zdravniškega dela bo moč v prihodnje zagotoviti 
le z zadostnim številom kadra. Vsi sprejeti pacienti zaradi somatskih pridruženih boleznih 
nujno potrebujejo internistično obravnavo, kar s sedanjo organizacijo internistične službe 
ni zadovoljivo urejeno. 
Pri odpustih pacientov v socialne ustanove po sklepu sodišča se še vedno zatika, saj na 
različnih sodiščih uporabljajo različno prakso.  
Na oddelku je v času od 25. novembra 2019 do marca 2020 potekalo klinično 
usposabljanje iz zdravstvene nege s področja mentalnega zdravja za študente Fakultete 
za vede o zdravju iz Izole in Nove Gorice. Potekale so pod mentorstvom DMS na oddelku. 
Študentje so bili vključeni v redno delo.  

 
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Patricija Logar, dr. med., spec. psihiatrije) 
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4.1.8 Strokovno poročilo za delo izolacijskega oddelka za obdobje od 18.03.2020 do 
25.05.2020 

 
 
a. Organizacija oddelka: Ob razglasitvi prvega vala epidemije COVID-19 se je 18.05.2020 

kot nova organizacijska enota formiral Izolacijski oddelek in sicer v prostorih S2 oddelka. 
Novo vzpostavljen oddelek je sodil med ukrepe, ki jih je bolnišnica organizirala z 
namenom preprečitve vnosa in širjenja okužbe s koronavirusom med pacienti ter 
zaposlenimi in zagotovitve varne obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju.  
Izolacijski oddelek je funkcioniral kot sprejemni intenzivni oddelek. Na oddelku je bilo 16 
sob. Ena štiri posteljna soba je bila predvidena za namestitev visoko rizičnih pacientov 
glede prenosa okužbe in je bila pozneje s pregrado z drsnimi vrati ločena od ostalega 
oddelka in je imela ločene sanitarije.  Izolacijska soba je bila pozneje tehnično opremljena 
tudi z možnostjo videonadzora za zagotavljanje varnosti pacientov in osebja, slednji je bil 
uporabljen le enkrat.  
Z namenom zmanjševanje tveganja prenosa okužbe in zagotavljanja čiste cone za 
zaposlene se je na oddelku izvedla še montaža predelnih sten z vgrajenimi vrati.  

 
 
b. Število sprejetih in odpuščenih bolnikov: V obdobju 18.03. – 25.05.2020 je bilo na 

izolacijskem oddelku 183 hospitalizacij. Obravnavanih je bilo 164 pacientov; 150 
pacientov je bilo hospitaliziranih enkrat, 11 pacientov dvakrat, en  pacient je bil 
obravnavan trikrat in dva pacienta štirikrat. Odpuščenih je bilo 112 pacientov. 71 
pacientov je bilo premeščenih na druge oddelke in sicer 23 pacientk na ženski oddelek , 
25 pacientov na moški oddelek S3, 20 pacientov na geriatrični oddelek in trije pacienti na 
oddelek za zdravljenje odvisnosti 
Povprečna ležalna doba je bila 4 dni (748 dni / 183 hospitalizacij).   

 
 
c. Kadrovska zasedba na oddelku 

Na oddelku se je oblikoval multidisciplinarni tim v sestavi dveh psihiatrinj, dveh 
diplomiranih delovnih terapevtov, enega socialnega delavca oz. delavke, klinične 
psihologinje in večjega števila negovalnega osebja: sedem diplomiranih medicinskih 
sester, dvanajst moških zdravstvenih tehnikov ter pet srednjih medicinskih sester. 
Zasedba multidisciplinarnega tima je bila bolj ali manj stalna. 
Negovalno osebje je v tri-izmenskem turnusu (zdravstveni tehniki / srednje medicinske 
sestre) in z vključevanjem v dežurno službo (dipl. medicinske sestre) zagotavljalo 
neprekinjeno, štiriindvajset urno zdravstveno varstvo pacientov na oddelku.  
Bolniški oskrbovalci so bili na oddelku stalno prisotni. Osebje je oddelek zapuščalo 
izjemoma kadar je bilo to potrebno v skladu z navodili za preprečevanje prenosa okužbe 
ter ob koncu delovne izmene. Osebje je imelo organizirane obroke na oddelku. 

 
 
d. Organizacija dela na oddelku 

Delo na oddelku je potekalo v skladu z navodili KOBO in po principu intenzivnega 
oddelka. Oddelek je bil heterogene narave, pacienti na oddelku so bili mešani po spolu, 
starosti in glede na patologijo. Vsak pacient je bil po principu izolacije nameščen v svojo 
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sobo z namenom preprečitve širjenja morebitne infekcije s SARS–CoV-2. Glede na 
dejavnike tveganja se je novo sprejete paciente obravnavalo kot visoko ali nizko rizične 
glede okužbe in temu so sledili ustrezni izolacijski postopki. Pacientom so bili, skladno z 
navodili KOBO, odvzeti brisi na okužbo s SAR–CoV-2. V primeru potreb po nadaljnji 
obravnavi se je paciente, po drugem negativnem brisu, premeščalo na druge oddelke 
bolnišnice. Navodila so narekovala odvzem brisa ob sprejemu ter, v primeru nadaljnje 
obravnave v bolnišnici, ponovitev brisa po 7 dneh.  
Skupno število odvzetih brisov je bilo 167. Pri 125 pacientih se je odvzelo samo prvi bris, 
pri 42 pacientih pa še drugi zahtevan bris. Pri 57 pacientih se brisa na oddelku ni vzelo, 
ker je bil odvzem izveden na terenu, pred napotitvijo v bolnišnico.  
Glede na omejeno število postelj na oddelku je bila obravnava pacientov intenzivnejša. 
Vizite so se izvajale vsak dan, tudi med vikendom, namenjene so bile oceni zdravstvenega 
stanja posameznika, načrtovanju nadaljnjih preiskav in triaži nadaljnje obravnave. Osebje 
in pacienti na oddelku so uporabljali priporočeno zaščitno opremo za preprečevanje 
prenosa okužbe, ki je bila v danih razmerah na voljo. 
V procesu diagnostike se je v obravnavo pacientov na oddelku vključil tudi klinični 
psiholog.  
Socialni delavec je na oddelku sproti razreševal posameznikove težave na socialnem 
področju.  
Pacienti oddelka niso zapuščali. Vse obroke so imeli organizirane na oddelku, jedli so vsak 
v svoji sobi. Za delitev slednjih je poskrbelo negovalno osebje in pri tem upoštevalo vse 
ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. Izhodi pacientov z oddelka so bili omejeni in so 
se prilagajali navodilom KOBO. Omejeni so bili tudi obiski svojcev in vnos hrane in 
drugega blaga na oddelek.  
 
Aktivnosti delovne terapije so bile individualno prilagojene in so se izvajale po sobah na 
oddelku. Pacienti so uporabljali očiščene in razkužene pripomočke, le teh si med sabo 
niso sposojali. Vse skupinske aktivnosti so bile omejene. V skupini z največ štirimi 
pacienti so se izvajali sprehodi do bližjega parka, ob zagotavljanju zadostne razdalje in 
nošenju zaščitne maske. Delovni terapevtki sta vsak dan pacientom prinesli kavo in druge 
priboljške z avtomata. V času hospitalizacije pacienta z avtizmom sta delovni terapevtki 
zagotavljali stalno prisotnost. Med tednom od sedme ure zjutraj do osme ure zvečer ter 
ob sobotah in nedeljah od osme ure zjutraj do četrte ure popoldne. Izvajali sta osebne 
aktivnosti- trening dnevnih aktivnosti (uporaba wc-ja, umivanje, hranjenje), kreativne 
aktivnosti ter družabne igre. Pacient je potreboval individualno obravnavo, da se je umiril 
ter ostajal v sobi v skladu z epidemiološkimi zahtevami. 
Zaradi omejenega dostopa do psihiatrične obravnave v času prvega vala epidemije je 
pred načrtovanim odpustom diplomirana medicinska sestra naročila paciente predvidene 
za odpust v pristojni dispanzer oz. se jim je uredila aplikacija eventualne depo terapije s 
strani SPZ.  

 
Socialni delavec je bil enakovreden član tima, ki se je v delo na oddelku vključeval pri 
pacientih z prepoznano socialno problematiko. Delo socialnega delavca na izolacijskem 
oddelku je bilo usmerjeno v izvajanje socialnih intervencij, s katerimi smo reševali nujna 
stanja. Pri delu s pacienti so bila upoštevana metodična načela socialnega dela, ki 
zajemajo definiranje socialne problematike ter postavitev ciljev reševanja, vključevanje 
vseh udeleženih v problemu, vzpostavljanje neposredne komunikacije z vsemi 
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vpletenimi, aktiviranje pacientove socialne mreže ter vključevanje strokovnih služb na 
terenu. 
Delo socialnega delavca je zajemalo pogovor s pacientom, svetovanje in vodenje pri 
reševanju socialne problematike, preskrba materialnih stvari, do katerih sami niso imeli 
dostopa, vročanje sodnega pisanja, osebne pošte in paketov.  

 
Bolniški oskrbovalci so izvajali transport hrane ob obrokih, transport perila in delovne 
obleke ter druge aktivnosti. Urejena je bila dostava zdravil in drugega materiala na 
oddelek. Organiziran je bil transport kužnin v laboratorij ter transport drugega materiala 
z oddelka.  
Predaja informacij med kadrom je potekala sproti in ob redni predaji službe. O 
morebitnih strokovnih in organizacijskih problemih je vodja oddelka sproti komunicirala 
tako s predstojnikom in z direktorjem bolnišnice in informacije sproti prenesla 
oddelčnemu timu. Predstavnik tima izolacijskega oddelka se je udeležil sestankov KOBO, 
vsaj v prvi točki in predlagal konkretne rešitve problemov, ki so se pojavili v delovnem 
procesu na oddelku.  

 
 
e. Drugi problemi pomembni za oddelek: Po zaprtju oddelka je bila na Zdravniško zbornico 

Slovenije poslana anonimna pobuda za izvedbo zunanjega strokovnega nadzora nad 
delom izolacijskega oddelka ker naj bi se na oddelku po mnenju anonimnega pisca 
(zaposlenega v PBI) dogajale hude strokovne in etične kršitve. Jeseni je bil izveden 
notranji strokovni nadzor. Na podlagi ugotovitev notranjega strokovnega nadzora se 
Zdravniška zbornica Slovenije ni odločila za izvedbo zunanjega strokovnega nadzora. 

 
 
(Poročilo je posredovala vodja oddelka Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psihiatrije) 
 
 
 

4.1.9 Strokovno poročilo za izolacijski sprejemni psihiatrični - SI oddelek za obdobje od 
02.11.2020 do 31.12.2020 

 
 
a. Organizacija dela: Izolacijski sprejemni psihiatrični oddelek je bil, po ponovni razglasitvi 

epidemije 18.10.2020, kot samostojna organizacijska enota bolnišnice ponovno 
vzpostavljen dne 02.11.2020 v prostorih S2 oddelka. Oddelek je bil vzpostavljen z 
namenom preprečitve širjenja ev. vnosa okužbe s Covid-19 med pacienti in zaposlenimi v 
bolnišnici in hkratne strokovne in varne začetne obravnave pacientov z akutnimi 
psihiatričnimi obolenji. 

 
Oddelek je deloval kot intenzivna enota in je razpolagal z 38 posteljami, z 
epidemiološkega vidika pa kot siva cona. Na oddelek so bili sprejeti vsi pacienti, mešani 
po spolu, ki so zaradi poslabšanja psihičnega stanja potrebovali bolnišnično obravnavo; 
razen pacientov s potrjeno okužbo s Covid-19 in pacientov po že preboleli okužbi s Covid-
19. Ob sprejemu smo pri pacientih določili stopnjo rizičnosti za okužbo s Covid-19. V sobo 
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6 s pregradnimi vrati ter v sobi 4 in 5 so bili nameščeni visoko rizični pacienti, ločeno po 
spolu. V preostale sobe so bili nameščeni nizko rizični pacienti. Ob sprejemu so bili 
pacienti nameščeni posamezno, vsak v svojo sobo, tekom hospitalizacije pa se jih je glede 
na zasedenost oddelka, stopnjo rizičnosti in izvide brisov na Covid-19 v sobe nameščalo 
kohortno.  
V skladu z določili Programa za obvladovanje bolnišničnih okužb je bila obravnava  
pacientov na oddelku časovno določena. Paciente se je na ostale oddelke v bolnišnici 
premeščalo po sedmih dneh po drugem negativnem brisu na Covid-19. Hospitalizacija na 
izolacijskem oddelku je bila ustrezno podaljšana pri pacientih, ki so tekom obravnave na 
izolacijskem oddelku potrebovali napotitev na pregled v drugo zdravstveno ustanovo. Del 
pacientov je bil z oddelka tudi odpuščen.  
Z namenom zagotavljanja varnega okolja za paciente in zaposlene smo na oddelku 
vzpostavili nov hišni red. Postavljena pravila so zaposlenim in pacientom predstavljala 
strukturo in posledično zmanjševala tveganje za potencialno širjenje okužbe. Pri visoko 
rizičnih pacientih, ki so zaradi zagotavljanja varnosti v procesu zdravljenja potrebovali 
uporabo posebnih varovalnih ukrepov, smo se posluževali opazovanja preko 
videonadzora.  
Na oddelku smo diagnostično terapevtske aktivnosti glede postopkov zaščite pred 
okužbo s Covid-19 v sodelovanju s KOBO sproti prilagajali. Ob vdoru okužbe na oddelek 
02.12.2020 se je ta prehodno spremenil v karantenski oddelek, po premestitvi pacientov 
in temeljitem čiščenju pa ponovno v sprejemni oddelek (siva cona). 
Oddelčno osebje je bilo na oddelku stalno prisotno. Med vsemi zaposlenimi je potekalo 
stalno usklajevanje in pretok informacij glede organizacije in strokovnosti dela. Postopki 
glede sprejema, diagnostike, zdravljenja, premestitve na ostale oddelke, odpusta in 
ostalih terapevtskih aktivnosti so bili dogovorjeni, zapisani v obliki protokolov. 

 
Oddelek je stalno sodeloval s Komisijo za preprečevaje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb in sledil priporočilom in navodilom, ki so se sproti spreminjala in dopolnjevala.. 

 
 
b. Število sprejetih, premeščenih in odpuščenih pacientov: Novembra in decembra 2020 

(tabela 27) je bilo na oddelek sprejetih 119 pacientov. 11 pacientov je bilo premeščenih 
še z drugih oddelkov bolnišnice. Na druge oddelke znotraj bolnišnice je bilo premeščenih 
79 pacientov. Z oddelka je bilo odpuščenih 38 pacientov. 
 
 

Tabela 27: Število sprejemov, odpustov in premestitev na izolacijskem oddelku v obdobju 02.11.2020 do 
31.12.2020. 

 Sprejem 
Premestitev iz drugih odd. 

PBI 
Premestitev na druge odd. 

PBI 
Odpust 

NOV 61 9 37 19 

DEC 58 2 42 19 

SKUPAJ 119 11 79 38 
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Posebni varovalni ukrepi so bili v tem obdobju na oddelku izvedeni pri 9 pacientih, skupno 
število oviranj pa je bilo 20 (tabela 28). Izvedenih je bilo še 34 fizičnih oviranj s perinealnim 
pasom pri 6 pacientih. Posebni varovalni ukrepi, kot najbolj restriktivna oblika zagotavljanja 
varnosti in omogočanja zdravljenja, so se izvajali skladno in dosledno s smernicami RSK in 
določili Zakona o duševnem zdravju. 
 
 
Tabela 28: Število PVU v posteljo in v fotelj na izolacijskem oddelku v obdobju 02.11.2020 do 31.12.2020. 
20120-P Nov Dec Skupaj 
število  
Pacientov 

4 5 9 

Število 
oviranj 

5 15 20 

 
 
c. Kadrovska zasedba: Na oddelek je bilo sprva razporejenih pet zdravnikov specialistov 

psihiatrije in en specializant psihiatrije. 18.11.2020 je bila v delo vključena še ena 
specialistka psihiatrije. Z izjemo enega, so se vsi ostali zdravniki vključevali tudi v delo na 
Covid oddelku. V delo na obeh oddelkih so bili zdravniki v dopoldanskih turnusih 
vključeni vse dni v tednu.  

 
Na bolniški oddelek je bilo v novembru in decembru 2020 razporejenih 6 diplomiranih 
medicinskih sester. Ena je opravljala dela in naloge glavne medicinske sestre oddelka, 
druge so prevzemale delo timske medicinske sestre. Vse diplomirane medicinske sestre 
so se vključevale v opravljanje 24 urnega dežurstva. 

 
V mesecu novembru 2020 je bilo na bolniški oddelek razporejenih 16 zdravstvenih 
tehnikov (11 moških in 5 žensk), v decembru pa 13 (11 moških in 2 ženski). Na oddelek so 
bili razporejeni zaposleni brez zdravstvenih omejitev. Število dni bolniških staležev in 
odsotnosti zaradi karantene med negovalnim osebjem je bilo v decembru, ob vdoru 
okužbe, občutno povečano.  
V turnusno delo na oddelku so bile stalno vključene tudi štiri delovne terapevtke, socialni 
delavec, občasno pa tudi trije psihologi. 

 
 
d. Oblike terapevtskih dejavnosti: Delo na oddelku je bilo zaradi izolacijskih ukrepov in 

potrebe po zagotavljanju socialne distance individualno naravnano, za kar smo skrbeli vsi 
člani tima, pri čemer smo uporabljali znanja s svojih področij delovanja. 

 
Zdravniške vizite so potekale vse dni v tednu. Vršili smo diagnostiko in terapijo akutnih 
duševnih motenj, obravnavali sočasne somatske zaplete in bolezni.  

 
Zdravstvena nega je temeljila na ugotavljanju negovalnih problemov in določanju 
predvsem kratkoročno zastavljenih ciljev. Več je bilo organizacijskih in diagnostično 
terapevtskih postopkov in posegov. Glede na potrebe pacientov se je izvajalo delno ali 
popolno pomoč pri zagotavljanju temeljnih življenjskih potreb, pomoč pacientom pri 
zagotavljanju varnosti v bolnišničnem okolju in aktivnosti v zvezi s preprečevanjem 
širjenja okužb. 

2020-F Nov Dec Skupaj 
Število  
Pacientov 

3 3 6 

Število 
oviranj 

11 23 34 
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Delovna terapije je aktivnosti izvajala individualno, v sobah. V skladu s kompetencami so 
se delovni terapevti vključevali tudi v aktivnosti preprečevanja širjenja okužb in pomoč 
pri zadovoljevanju osnovnih potreb pacientov v dvo oz. triizmenskem turnusu. 

 
Socialna služba je trikrat tedensko koordinirala video konferenčne pogovore pacientov, ki 
so bili sprejeti proti volji, s sodiščem. Poleg tega je socialni delavec razreševal aktualno 
socialno problematiko pri novo sprejetih pacientih in se skladno s kompetencami 
vključeval v pomoč pri zadovoljevanju osnovnih potreb pacientov v dvo oz. triizmenskem 
turnusu. 

 
V sodelovanju s klinično psihologinjo smo načrtovali diferencialno diagnostično 
obravnavo po premestitvi na ostale oddelke ali po odpustu in ambulantno psihološko 
obravnavo po odpustu iz bolnišnice. 

 
 
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. Strokovne in organizacijske dileme smo poskušali reševati sproti, tudi z 
vključevanjem KOBO in drugih služb v bolnišnici. Pri svojem delu smo upoštevali 
strokovne smernice obravnave duševnih motenj, hkrati pa smo pri delu izvajali aktivnosti 
v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb in sledili navodilom KOBO. Na oddelku so dnevno 
po končani viziti in ob predaji službe potekali kratki timski sestanki, na katerih smo se 
dogovarjali o diagnostični in terapevtski obravnavi pacientov, premestitvah na druge 
oddelke, odpustih in načrtovani obravnavi po odpustih, organizacijskih spremembah ter 
drugi aktualni problematiki na oddelku.  

  
 
f. Drugi dosežki in problemi na oddelku: Na oddelku so bili obravnavani pacienti z 

akutnimi psihičnimi motnjami iz različnih diagnostičnih kategorij in starostnih obdobij, 
mešani po spolu, s pogosto pridruženo socialno problematiko, kar kaže na veliko 
intenziteto dela vseh zaposlenih na oddelku.  

 
Na oddelku se je ves čas delovanja kazala potreba po fleksibilnosti in prilagajanju 
aktivnosti trenutnim potrebam in situacijam, pri čemer je v ospredje prihajal pomen 
timskega dela, sodelovanja, transparentne komunikacije. Menim, da bi bilo potrebno 
pridobiti dodatna znanja s področja vodenja in upravljanja v kriznih situacijah, hkrati pa 
napraviti evalvacijo preteklih ukrepov ob spremenjeni organizaciji dela v bolnišnici in 
pozitivne izkušnje uporabiti v primeru potrebe po organizaciji dela v izrednih situacijah v 
prihodnje. 

 
 
(Poročilo je posredovala vodja oddelka mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psihiatrije) 
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4.1.10 Poročilo o delu Covid oddelka za obdobje od 03.11.2020 do 31.12.2020 
 

a. Organizacija dela: Covid oddelek je bil kot samostojna organizacijska enota bolnišnice, 
locirana na enoti L1, vzpostavljen 23.10.2021 (oddelek je prvo pacientko za en dan 
sprejel 23.10.2020, kasneje pa je oddelek deloval neprekinjeno od 03.11.2020 do 
31.12.2020). Aktualna epidemiološka situacija v Sloveniji in načrti ter pozivi Ministrstva 
za zdravje so terjali vzpostavitev ločene enote za zdravljenje bolnikov s Covid-19 z ali brez 
sočasne duševne motnje. Slednji so bili obravnavani po zaključeni hospitalni obravnavi v 
drugih somatskih bolnišnicah in z namenom potrebe po zagotavljanju ustrezne izolacije 
ob bolezni Covid-19, izvajanja nege oziroma podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Ob 
vzpostaviti oddelka je bilo predvidenih 10 bolniških postelj za obravnavo bolnikov s 
Covid-19, vendar so kasnejše razmere zahtevale razširitev oddelka na skupno 22 postelj 
za paciente (10 postelj za obravnavo pacientov s Covid-19 in sočasno duševno motnjo in 
10 postelj za obravnavo ostalih pacientov brez sočasne duševne motnje in potrjeno 
boleznijo Covid-19; 2 postelji sta bili vzpostavljeni dodatno ob izraženih potrebah v 
bolnišnici). Oddelek je sprejemal paciente obeh spolov in je bil strukturiran kot 
psihiatrični oddelek pod posebnim nadzorom.  
Cilj vzpostavitve oddelka je bil preprečitev širjenja okužbe znotraj bolnišnice (na ostale 
paciente in zaposlene) in zadovoljevanje zdravstveno negovalnih potreb obravnavanih 
pacientov. Oddelek je funkcioniral kot posebni izolacijski oddelek (za aerogeno in 
kontaktno izolacijo), prostorsko ločen v čisto vstopno cono, ožjo rdečo cono ter izstopno 
umazano cono. Navodila za izvajanje izolacije in ostalih postopkov preprečevanja 
prenosa okužb so bila zastavljena s strani Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb. 
Postopki glede sprejema, diagnostike in zdravljenja pacientov so dogovorjeni, zapisani v 
obliki protokolov in smo jih upoštevali vsi člani tima. Pacienti so bili od sprejema dalje (ki 
je potekal na sami enoti) ves čas na oddelku in ga niso zapuščali do zaključka kužnosti, 
razen v primeru odpusta iz bolnišnice. Premestitve pacientov na druge oddelke so 
potekale po predpisanem protokolu po zaključenem obdobju kužnosti, v kolikor so 
pacienti potrebovali nadaljevanje psihiatrične obravnave, oziroma so bili pacienti 
odpuščeni v domače okolje in socialno varstvene ustanove. V primerih nenadnega 
poslabšanja somatskega stanja zaradi bolezni Covid-19 so bili premeščeni v regionalni 
somatski bolnišnici (SB Izola in SB Nova Gorica).  
Timskih sestankov na oddelku ni bilo, kar je bilo posledica načina dela na oddelku. Člani 
tima so bili namreč v isti delovni izmeni razporejeni v čisto vstopno cono in ožjo rdečo 
cono. V vstopni čisti coni oddelka je potekala redna predaja službe negovalnega osebja, 
ki se je izvedla še enkrat ob bolniški postelji pacienta (v rdeči coni). Sočasno so se vsi člani 
tima vključevali v sprotno predajo pomembnih informacij v povezavi z organizacijo dela, 
usklajevanjem aktivnosti na oddelku in strokovnosti dela.  
 
 

b. Število sprejetih, premeščenih in odpuščenih pacientov: Iz tabele 29 in slik 12 in 13 je 
razvidno, da je Covid oddelek pričel delovati ob razglasitvi drugega vala epidemije Covid-
19. Skupno je bilo na oddelek sprejetih 26 pacientov, 29 pacientov pa je bilo 
premeščenih iz drugih oddelkov v bolnišnici. Z oddelka je bilo odpuščenih 46 pacientov, 8 
pacientov pa je bilo premeščenih na druge oddelke v bolnišnici po zaključenem obdobju 
izolacije.  
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Podrobneje je gibanje pacientov (sprejemi, odpusti, premestitve na in iz oddelka) v 
obdobju od oktobra do decembra 2020. 
 
 

 Tabela 29: Prikaz gibanja (sprejemi, odpusti, premestitve) pacientov v obdobju oktober – december 2020 
(vir: Alenka Tušar) 
  OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Skupno 2020 

SPREJEMI 0 8 18 26 

ODPUSTI 1 11 34 46 

OD TEGA 
ODPUSTI  

DOMOV 0 6 19 25 

V DSO 0 1 4 5 

V BOLNIŠNICO 0 4 11 15 

V MAT.DOM 0 0 0 0 

V ST.SKUPN. 0 0 0 0 

V CENTER ZA TUJCE 0 0 0 0 

ZARADI SMRTI 0 0 0 0 

PREMESTITVE NA ODDELEK COVID 1 19 9 29 

PREMESTITVE Z ODDELKA COVID 0 3 5 8 

 
 
 

 
Slika 10: Prikaz števila sprejemov in odpustov po 
mesecih (vir: Alenka Tušar) 

 
Slika 11: Prikaz števila premestitev na in iz oddelka po 
mesecih (vir: Alenka Tušar) 
 
 
 

c. Izvajanje posebnih varovalnih ukrepov: V času delovanja oddelka je bil posebni 
varovalni ukrep fizičnega oviranja s Segufix pasovi izveden pri 4 pacientih, skupno število 
fizičnih oviranj pa je bilo 7. S perinealnim pasom pa je bilo fizično oviranih v fotelj 12 
pacientov, pri katerih je bilo skupno izvedenih 97 tovrstnih oviranj. Slednji ukrepi so se 
izvajali predvsem pri pacientih, ki so bili ocenjeni kot rizični za padec ter pri izrazitejše 
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nemirnih in agitiranih pacientih ter pri tistih, ki so potrebovali določene medicinske 
intervencije (predvsem intravenske infuzije tekočin ali zdravil). 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.  
 
 

d. Kadrovska zasedba: Pri razporejanju osebja na oddelek so bili s strani vodstva bolnišnice 
upoštevani in sprejeti kriteriji za razporejanje zaposlenih na ogrožajoča delovna mesta 
Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa. V delo na 
oddelku se je vključevalo skupno 6 zdravnikov (5 zdravnikov specialistov psihiatrije in 1 
zdravnik specializant) iz skupnega tima z izolacijskim oddelkom, ki so rotirali med obema 
oddelkoma. V obdobju obravnave večjega števila pacientov na enoti se je zagotavljala 
redna dnevna prisotnost zdravnika tudi tekom vikendov ali praznikov. Za namene 
konzultacije je bila enkrat tedensko prisotna specialistka internistka, ki je bila ostale dni 
na voljo za konzultacijo po telefonu. 

Člane negovalnega tima so sestavljali zaposleni z različno stopnjo delovnih izkušenj, ki so 
pred prerazporeditvijo delali na drugih oddelkih bolnišnice. Negovalno osebje je bilo v 
delovne izmene na oddelku razporejeno glede na število in potrebe pacientov ter 
navodila, povezana s specifiko preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2. Slednje je zahtevalo 
sočasno prisotnost osebja v vstopni čisti coni in rdeči coni. V dopoldanski in popoldanski 
delovni izmeni je bila redno vključena tudi vsaj ena diplomirana medicinska sestra zaradi 
potrebnih intervencij diagnostično terapevtskega programa iz kompetenc diplomiranih 
medicinskih sester. Zaradi vsega navedenega število zaposlenih v zdravstveni negi na 
oddelku ni bilo stalno, temveč se je sproti prilagajalo intenziteti dela na oddelku.  
V delo na oddelku sta se prehodno vključevali tudi dve delovni terapevtki za potrebe 
lokomotorne in aktivacijske terapije pri pacientih. Občasno se je v delo na oddelku 
vključevalo tudi posamezne zaposlene v socialni službi, predvsem ob urejanju namestitev 
pacientov v SVZ po zaključeni hospitalizaciji.  
 
 

e. Oblike terapevtskih dejavnosti: Ob zahtevanih pogojih aerogene in kontaktne izolacije 
so bile terapevtske dejavnosti na oddelku prilagojene. V ospredju dejavnosti tima je bilo 
skrbno spremljanje tako somatskega kot psihičnega stanja pacientov, predvsem z 
namenom zgodnje prepoznave poslabšanja in ustreznega zdravljenja bolezni Covid-19 in 
osnovne duševne motnje. Obravnava pacientov je bila individualno naravnana, v kar so 
se prednostno vključevali člani negovalnega in zdravniškega tima. Skupinskih aktivnosti 
se na enoti ni vršilo. Zdravniške vizite so na oddelku potekale vsakodnevno, tudi med 
vikendi in prazniki. Zdravniki smo vodili diagnostično in terapevtsko obravnavo 
pacientov. V obdobju, ko je bilo na oddelku obravnavano večje število pacientov, sta se v 
delo izmenično vključevali tudi dve delovni terapevtki, ki sta aktivnosti delovne terapije 
in aktivacije individualno prilagajali glede na potrebe pacientov.  

 
 

f. Delo oddelčnega tima: Zaposleni na oddelku smo se trudili za čim bolj celostno in 
strokovno zdravstveno obravnavo pacientov na zdravljenju v prilagojenih pogojih 
obravnave ob izvajanju izolacije. Stremeli smo k ustreznemu pretoku informacij med 
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vsemi člani tima, predvsem ob predajah službe. Po končanih oddelčnih vizitah smo 
skušali opredeliti cilje zdravljenja in s tem v skladu načrtovati nadaljnjo obravnavo 
pacientov. V duhu timskega dela smo predvsem v zahtevnejših negovalnih in 
terapevtskih situacijah pristopili k skupnemu iskanju rešitev in se ob tem dogovarjali za 
ustrezne organizacijske spremembe, ki jih je terjalo delo na oddelku.  
 
 

g. Drugi dosežki in problemi na oddelku: V epidemiološki situaciji, ki je zahtevala ločeno 
enoto za zdravljenje bolnikov, okuženih s SARS–CoV-2, smo uspeli zagotoviti ustrezno 
obravnavo teh kompleksnih bolnikov. Po začetnih težavah pri uporabi osebne varovalne 
opreme se je oddelčno osebje kasneje suvereno spopadalo s pogoji dela v izolacijski 
enoti. Za celotni tim je bilo namreč delo na Covid oddelku povsem nova izkušnja, ki je 
pogosto zbujala strahove, dvome in skrbi pri zaposlenih glede morebitne okužbe s SARS-
CoV-2. Nekateri zaposleni predhodno niso imeli veliko izkušenj pri delu s pacienti s 
težjimi oblikami duševnih motenj, saj so bili na enoto prerazporejeni z različnih oddelkov, 
kar je predstavljalo dodaten izziv zanje in hkrati večjo obremenitev. Osebje je ob 
uvedenih protokolih spremljanja somatskega stanja hitro prepoznavalo poslabšanja 
bolezni COVID-19, zaradi česar so bili pacienti ob poslabšanjih relativno hitro premeščeni 
v somatske bolnišnice za nadaljnjo obravnavo. Nezanemarljivo je dejstvo, da smo imeli 
zdravniki na voljo konzultacije s specialistko internistko.  
Poseben izziv je predstavljala tudi ločitev tima v »čistega zaposlenega« v vstopni coni in 
»zaposlenega v ožji rdeči coni«, saj je bilo posledično potrebno ustrezno predajanje 
informacij med zaposlenimi in izvajanje negovalnih intervencij ob manjšem številu kadra 
znotraj ožje rdeče cone. Ob ekstremnih situacijah tekom obravnave pacientov (predvsem 
ob agresiji pacientov) so nam tako nemalokrat na pomoč priskočili tudi zaposleni z drugih 
oddelkov. Hkrati se je kot prednost izkazala tudi čim večja stalnost tima na enoti, ki je bil 
ustrezno seznanjen s pogoji dela in zahtevami izolacijske enote.  
 
 

(Poročilo je posredovala vodja oddelka Mateja Matvoz Kos, 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 
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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. 
 
 
Aktivnosti oz. novosti tekom lanskega leta: 
 V Psihiatrični ambulanti Logatec smo spremenili urnike delovanja tako psihiatrične kot 

psihološke ambulante. 
 Z razglasom epidemije s Covid-19 (marca in drugič oktobra 2020) se je za določeno 

obdobje prekinila vsa ambulantna dejavnost – z izjemo storitev s stopnjo nujnosti 
"nujno" in "zelo hitro". Pričeli smo uvajati nove storitve, kot so telefonsko svetovanje, 
telemedicinske storitve. Postopno se je izoblikoval Protokol obravnave ambulantnih 
pacientov za čas epidemije, ki je bil vključen tudi v dokument SOP 24/10 (Preprečevanje 
Covid-19): presejalni vprašalniki za paciente pred ambulantno obravnavno, izpolnjevanje 
obrazca OB 24/05 10, triažni pogovor ob prihodu v ambulanto, merjenje telesne 
temperature.  

 Izkazala se je potreba po večjem, vsakodnevnem vključevanju DMS v ambulantno delo.  
 Za čas epidemije se je ukinila vsa ambulantna psihoterapevtska dejavnost v skupinah. 
 Namestilo se je zaščitna stekla – v ambulante dispanzerja in v dislocirane ambulante. 
 Selitev dejavnosti psiholoških, epileptološke in geriatrične ambulante v prostore 

dispanzerja. 
 Septembra je bil opravljen nadzor s strani ZZZS-ja – redni finančno medicinski nadzor nad 

uresničevanje pogodb izvajanja programa zdravstvenih storitev s strani nadzornika 
Zavoda. Ugotavljali so vzorno urejeno medicinsko dokumentacijo, pa tudi nekaj 
nepravilnosti, ko zapis v dokumentaciji ni bil skladen z obračunano storitvijo. Napake smo 
opravili, zaposleni so bili pozvani k natančnejšemu upoštevanju kriterijev za obračun 
določenih storitev.  

 Odprtje psihiatrične ambulante v sklopu zdravstvenega doma v Žireh (november). 
 Pričelo se je z videoposvetom v psihološki ambulanti. 

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

V delo je bilo vključenih 10 oz. 11 specialistov psihiatrije (v primeru nadomeščanja), 
administratorke, DMS (aplikacija depo terapije, telefonsko triažiranje pacientov, vezano 
na rizičnost okužbe s Covid–19, merjenje telesne temperature…), osebje medicinsko 
kemičnega laboratorija in socialna delavka po dogovoru. Vključeni psihiatri opravijo po 
dve do tri ambulante mesečno ob svojem rednem delu na oddelku.  
V letu 2020 je bilo 3.105 psihiatričnih obravnav, od tega 156 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. 
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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 361, od tega 56 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 392. Nosilec dejavnosti je 
dežurni zdravnik.  

 
 
d. Gerontopsihiatrična ambulanta v PBI 

Nosilca dejavnosti sta dva, ki opravita mesečno 3 ambulante. V letu 2020 je bilo 
narejenih 334 obravnav (43 prvih). 

 
 
e. Ambulanta za psihične motnje ob epilepsiji 

Nosilec dejavnosti je psihiater in administratorka. Opravljenih je bilo 83 obravnav, od 
tega 11 prvih. Ambulantna dejavnost se vrši 1x mesečno. 
 

 
f. EEG laboratorij 

Nosilca dejavnosti sta psihiater in asistentka za EEG. V okviru EEG laboratorija je bilo 
obravnavanih 120 ambulantnih (zunanjih) pacientov. 

 
 
g. Ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo  

Nosilec dejavnosti je psihiatrinja. Opravila je 24 družinskih psihoterapevtskih obravnav in 
44 psihoterapij parov.  

 
 
h. Alkohološka ambulantna dejavnost 

V okviru te dejavnosti je zajeta skupinska socio in psihoterapevtska ambulantna 
obravnava, v katero je vključen celoten oddelčni tim (z izjemo srednjih sester) ter 
individualna obravnava pacientov z boleznimi odvisnosti, ki jo izvajata psihiatrinji 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 2020 je bilo 
opravljenih 235 obravnav (60 prvih).  

 Triažna ambulanta za zdravljenje odvisnosti 
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Nosilec dejavnosti je psihiatrinja. Dejavnost poteka 1x mesečno. V letu 2020 je bilo 
opravljenih 40 obravnav, in sicer 30 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  
Skupinsko psihoterapevtsko zdravljenje je bilo v lanskem letu bistveno moteno zaradi 
ukrepov, vezanih na razglasitev epidemije in preprečevanja okužbe s Covid-19. 
 
 
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 
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 1.039 obravnav (40 prvih). Tekom 
skupinske psihoterapevtske obravnave je bilo narejenih 124 obravnav (1 prvi). 
V ambulanti M. Gosar je bilo narejenih 138 obravnav (11 prvih). 
V ambulanti V. Miloševića je bilo narejenih 351 obravnav (45 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 359 obravnav (13 prvih). 
V ambulanti I. Sepin so bile opravljene 44 obravnave (3 prvih). 

 
 
l. Splošna psihiatrična ambulanta v Izoli 

Nosilka je psihiatrinja, ki je vključena tudi v izvajanje programa psihiatričnega zdravljenja 
v skupnosti. V delo se vključuje tudi DMS, ki je prav tako vključena v izvajanje programa 
PZS. Ambulantna dejavnost naj bi se vršila 6x mesečno. Opravljenih je bilo 711 obravnav, 
od tega 57 prvih.  
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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: 
 ambulantna psihoterapevtska skupina za osebe s psihotično izkušnjo, 
 ambulantna psihoterapevtska skupina za paciente z mešano patologijo po odpustu, 
 ambulantna psihoterapevtska skupina za nevrotično strukturirano populacijo po 

odpustu, 
 analitska psihoterapevtska skupina (v Postojni), 

 ambulanta psihoterapevtska skupina v Logatcu (V. Milošević, dr. med.) 
 

Delovanje vseh ambulantnih psihoterapevtskih skupin je bilo v lanskem letu zaradi 
razglasitve epidemije in ukrepov, vezanih na preprečevanje širjenja Covid-19 bolezni 
moteno. 

 
 
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 26 voznikov. 
 
 

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

 
 
q. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti 

Poročilo bo podano s strani vodje tega programa.  
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Tabela 30: Pregled ambulantno opravljenih storitev, izraženih z doseženim številom točk 
 Št. točk v letu 

2019 2020 
Splošna psihiatrična ambulanta 38.272 37.581 
Urgentna psihiatrična ambulanta 4.305 4.805 
Psihiatrična ambulanta izven PBI   
PA Postojna 23.406 22.044 

PA Logatec 6.255 5.370 

- PA Izola 11.279 10.316 
- PA Žiri  150 
PA v času dežurstva 4.163 4.088 
Ambulanta za psih. motnje ob epilepsiji 1.489 1.020 
EEG laboratorij 1.945 1.208 
Amb. za sistemsko in družinsko psihoterapijo 3.871 2.318 
Gerontopsihiatrična ambulanta  5114 4.802 

Alkohološka ambulanta   
 triažna ambulanta 716 637 
- skupinska obravnava 10.502 3.106 
- individualna obravnava 3.623 3.138 
Amb. psihoterap. skupine (v okviru S4 oddelka) 4.558 2.056 
Psihološka služba    
- v PBI 32.523 33.587 
- izven PBI 31.766 26.839 
Ambulanta PZS 17.351 14.888 
 
 
V letu 2020 je bilo v specialistični ambulantni dejavnosti doseženih 177.781 obračunskih 
točk. Plan, odobren s strani ZZZS, je bil 201.666 točk, kar predstavlja 88 % realizacijo. 
 
 
r. Problematika 

Obseg storitev ambulantne dejavnosti ostaja še vedno zmanjšan, saj ostajajo ukinjene 
vse skupinske psihoterapevtske dejavnosti. Prav tako pri večini izvajalcev ostaja trend 
obravnav pacientov, ki so v remisiji, prek telemedicinskih storitev, kar pa predstavlja nižje 
ovrednoteno storitev. 

 
 
(Poročilo je podala vodja izvenbolnišnične dejavnosti Danica Menard, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
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4.2.2 Poročilo psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) za leto 2020 
 
 
a. Povzetek opravljenega dela v Timu PZS v letu 2020: 

 
Program PZS: 
V programu PZS, smo v letu 2020 vodili 178 pacientov (92 M in 86 Ž). Povprečno so bili 
vsi pacienti stari 52 let, moški v povprečju 49 let, ženske pa 56 let. Najstarejši pacienti so 
iz idrijsko - bovškega območja, najmlajši pa iz novogoriškega območja. 
Največ pacientov (58) smo vodili iz obalnega območja 33 % vseh vodenih), najmanj 
pacientov (18) pa iz sežansko - kraškega območja 10 % vseh vodenih. 
Največ predlagateljev za spremljanje pacientov v programu PZS v letu 2020 je bilo s strani 
zdravstvenih Timov iz PBI (oddelčni timi in Tim PZS), najmanj pa s strani patronažne 
službe v okviru ZD. 
Največ pacientov je samskih, najmanj pa v partnerski zvezi. Največ pacientov je 
invalidsko upokojenih, najmanj pa jih prejema družinsko pokojnino in invalidski dodatek 
za 4 ure.  
Največ pacientov živi samostojno, najmanj pa jih živi z ožjo družino (hčerka) ali s širšo 
družino (sestra). Največ pacientov ima od svojcev starše. 
Najbolj pogosta diagnoza za vodene paciente v programu PZS je iz spektra F20-29:F 20.0 
Paranoidna sch. 
V letu 2020 je bilo od vseh vodenih pacientov v programu (178 pacientov), med 
izvajanjem programa PZS hospitaliziranih 28 pacientov (20 M, 8 Ž), kar predstavlja 16 % 
delež vodenih pacientov v 2020.  
Pri 84 % vključenih pacientov (150 pacientov) ponovna hospitalizacija ni bila indicirana.  
Skupno beležimo 34 hospitalizacij.  
V povprečju je imel vsak hospitaliziran pacient v 2020 1, 2 hospitalizaciji, katera je v 
povprečju trajala 33 dni. 
V okviru programa PZS, se je depo terapijo na domu redno po shemi apliciralo 58 
pacientom (30 M in 28 Ž), kar predstavlja 63 % delež vseh tistih, ki prejemajo depo th. 
Novejšo (atipično) obliko depo terapijo (Trevicta, Abilify, Xeplion) je na domu prejemalo 
20 pacientov (10 M, 10 Ž), ostalih 38 pacientov(20 M, 18 Ž) pa prejema starejšo (klasično) 
depo th (Haldol, Moditen, Clopixol, Fluanxol) na domu. 
V letu 2020 smo s strani Tima PZS opravili skupno za vse vodene paciente 6.007 storitev, 
povprečno 34 storitev na pacienta. (povprečje celega leta od 01.01.2020 - 31.12.2020, ne 
glede na čas vključenosti). V povprečju smo v eni obravnavi opravili 6.5 obiska na 
pacienta. V povprečju smo na mesečni ravni obiskali 121 pacientov. Na mesečni ravni 
smo prejeli / opravili v povprečju 156 klicev in konzultacij. V letu 2020 so se zmanjšali 
obiski na domu (epidemiološka navodila) in povečalo število klicev in konzultacij. 
V povprečju so bili vsi vodeni pacienti v PZS v 2020 spremljani 313 dni (10.4 mesecev). 
V letu 2020 je program PZS zaključilo 64 pacientov (30 M, 34 Ž), kar predstavlja 36 % 
delež vseh vodenih pacientov v 2020. V povprečju so bili zaključeni pacienti stari 54 let, 
moški 51 let, ženske pa 57 let. Največ pacientov je zaključilo program PZS iz 
novogoriškega območja, najmanj pa iz sežansko - kraškega območja. 
V povprečju so bili vsi zaključeni pacienti v PZS v 2020 spremljani 282.57 dni (9.4 
mesecev). (povprečje celega leta - 01.01.2020 - 31.12.2020, ne glede na čas vključenosti). 
V povprečju je imel vsak pacient 1.03 obravnav. 
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Največ časa so bo bili zaključeni pacienti spremljani v PZS iz obalnega območja, najmanj 
pa iz sežansko - kraškega območja.  
 

 
Program NO: 
V letu 2020 smo v nadzorovani obravnavi (v nadaljevanju NO) vodili skupaj 8 pacientov (4 
M, 4 Ž). 3 pacienti (2 M, 1 Ž) so vodeni še iz preteklega leta (2019), 5 pacientov (2 M, 3 Ž) 
pa so v letu 2020 prejeli sklep o NO. (1 pacient ima vodeni dve NO v letu 2020-sklep iz 
leta 2019, in nov sklep (podaljšanje NO) iz leta 2020). 
Največji delež predstavljajo pacienti iz obalnega območja (57 % delež vodenih v NO), 
najmanjši pa pacienti iz notranjskega območja. (14 % delež vodenih v NO).  
V povprečju so bili pacienti stari 46 let. Moški v povprečju 48 let, ženske pa 44 let. 
V povprečju je NO za vse vodene v 2020 trajala 147 dni. (01.01.2020 - 31.12.2020-
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 novih primerih 
(4 sklepih), se je sodišče odločilo za milejšo obliko ukrepa (po Zakonu o duševnem 
zdravju) in sicer namesto zavodskega varstva brez privolitve), v enem primeru pa 
namesto zdravljenja brez privolitve na podlagi sklepa sodišča. 
1 pacient je bil v preteklosti že obravnavan v NO, ostali štirje pacienti (1 M, 3 Ž) pa imajo 
NO prvič. 
S strani PBI smo predlagali postopek na sodišču za podaljšanje NO v dveh primerih (M, Ž). 
Sodišče se je v primeru podaljšanja NO odločilo pri pacientu, pri pacientki pa ne in sicer 
zaradi neizpolnjevanja pogojev po Zakonu o duševnem zdravju..  
V letu 2020 smo prejeli 5 novih sklepov sodišča za NO za 5 pacientov (2 M, 3 Ž). 
Povprečno so bili pacienti ob vključitvi stari 41 let. Moški so bili v povprečju stari 50 let, 
ženski pa 35 let.  
Največ pacientov je samskih, invalidsko upokojenih, živi samostojno, ima od svojcev 
svojo družino, najmanj pa jih nima nikogar. 
Najbolj pogosta diagnoza za vodene paciente v NO je iz spektra F20-29:F 20.0 Paranoidna 
sch. 
V letu 2020 je bilo od vseh vodenih pacientov v NO (8 pacientov), med izvajanjem NO 
hospitaliziran 1 pacient, kar predstavlja 12.5 % delež vodenih pacientov v NO v 2020. Pri 
87.5 % vodenih pacientov (7 pacientov) ponovna hospitalizacija ni bila indicirana. Skupno 
beležimo 2 hospitalizaciji, ki sta v povprečju trajali po 42 dni. Skupno število hospitalnih 
dni je 84 dni.  
 
Skupaj od vseh vodenih v NO (8 pacientov) prejemata depo th 2 pacienta (M, Ž), kar 
predstavlja 25 % 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 12.5 
% delež vseh vodenih v NO. 1 pacientka prejema depo v pristojni psihiatrični ambulanti. 
V leto 2021 smo iz leta 2020 prenesli 5 pacientov (3 M, 2 Ž) iz NO. Pacienti imajo še 
aktivno obravnavo, ker se čas trajanja NO (po sklepu sodišča) v letu 2020 še ni iztekel. 
V letu 2020 smo NO zaključili pri 3 pacientih (M, 2 Ž), po izteku sklepa sodišča (po 6 
mesecih). Od 3 pacientov se je 1 pacient strinjal z nadaljevanjem spremljanja v programu 



Strokovno poročilo 2020 

 

67 
 

 

PZS (prostovoljna odločitev). Ostali dve pacientki, pa nimata ustrezne diagnoze za 
vodenje v PZS, jih pa spremljamo v okviru AMB PZS. 
Povprečno je imel vsak zaključen pacient v NO 1 obravnavo, katera je povprečno trajala 
182.3 dni (6 mesecev).  

 
 

Program AMB PZS: 
V AMB PZS smo v letu 2020 spremljali 336 pacientov. V povprečju so bili pacienti stari 65 
let, moški 60 let, ženske pa 70 let. Prvič smo obravnavali 171 pacientov (51 % vseh 
vodenih), poznanih iz preteklih let pa je bilo 165 pacientov (49 % vseh vodenih). 
Največ pacientov (153) smo vodili iz obalnega območja - 46 % vseh vodenih), najmanj 
pacientov (32) pa iz idrijsko - bovškega območja – 9.5 % vseh vodenih).  
Največ novih pacientov je bilo iz obalnega območja, najmanj pa iz idrijsko - bovškega 
območja. Največ pacientov (iz preteklih let) je bilo iz obalnega območja, najmanj pa iz 
idrijsko - bovškega območja 
Najbolj pogosta diagnoza za vodene paciente, v programu AMB PZS je iz spektra F20-29:F 
20.0 Paranoidna sch., tako pri moških, pri ženskah pa F03 Neopredeljena demenca. 

 
 

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 2020 obravnavali 139 pacientov (53 M, 86 Ž), z obiski na domu. 
131 pacientov (94 % vodenih pacientov) je bilo obravnavanih prvič, 8 pacientov (6 % 
vodenih pacientov) pa je poznanih iz preteklih let. 
Največ pacientov (76) smo obiskali iz obalnega območja - 55 % vseh vodenih), najmanj 
pacientov (4) pa iz novogoriškega območja – 3 % vseh vodenih).  
V povprečju so bili pacienti stari 76 let, moški 72 let, ženske pa 79 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), kateri usmerimo, da pridobijo napotnico osebnega zdravnika. Osebne zdravnike 
(15 % predlaganih obiskov na domu) se s tem hkrati obvesti o eventualni problematiki. 
Najmanj predlogov pa je bilo s strani drugih strokovnih sodelavcev.  
Najbolj pogoste dg pacientov, ki so bili pregledani v domačem okolju, je iz spektra F00 - 
F09: neopredeljena demenca (F03).  
Ob obravnavi na domu ni bilo indiciranih hospitalizacij. 
Paciente po opravljenem obisku največkrat usmerjamo do osebnih zdravnikov (sploh 
starejše), do ambulantnih psihiatrov (če jo sprejmejo), v PBI, do CSD ali KOS, v DU ali v 
oblike pomoči na domu. Naknadne konzultacije ali klici so namenjeni urejanju naknadnih 
oblik pomoči ali pogovoru. 

 
 

Zaključek - povzetek vseh programov: 
Skupno smo v vseh programi v letu 2020 sodelovali s 470 pacienti (225 M, 245 Ž).  
Od vseh vodenih pacientov, je obiske na domu potrebovalo 323 pacientov (69 % 
pacientov), ostalih 147 (31 %) pa druge storitve. (upoštevani vsi pacienti, ki so bili 
obravnavani v programu PZS, NO, v AMB PZS in v programu Obisk psihiatra na domu - 
odšteva se tudi število pacientov, ki so imeli več obravnav). 
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Največ pacientov smo spremljali iz obalnega območja, najmanj pa iz sežansko - kraškega 
območja. 
V vseh programih je bilo hospitaliziranih 14.2 % pacientov, pri 85.8 % pacientih pa ni bilo 
indikacij za zdravljenje v PBI. Na mesečni ravni se opravi v povprečju 641 storitev. 
S službami na terenu dobro sodelujemo in bistvenih problemov ne zaznamo. 
 

 
(Povzetek poročila je pripravila mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. delavka) 
 
 
 
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 2020 je bilo izvedenih skupno 187 EEG preiskav, od tega je 183 rutinskih ter 4 po 
deprivaciji spanja. Opravljenih je bilo 113 EEG posnetkov pri bolnišničnih pacientih, 74 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 ostala nespremenjena tudi v 

letu 2020, v njej je bilo zaposlenih devet psihologov: 7 specialistov klinične psihologije in 
2 specializanta klinične psihologije. Ena izmed specialistk klinične psihologije koristi 
pravico do dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva in je skozi celo leto 
opravljala polovični delavnik. Specializanta sta večino leta krožila po programu 
specializacije izven matične ustanove in zgolj en dan v tednu opravljata delo v matični 
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ustanovi; specializantka je s kroženjem končala novembra 2020, opravljanje 
specialističnega izpita je načrtovano v januarju 2021.   

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

se je opravljalo kliničnopsihološko delo za potrebe bolnišnice oz. programov v okviru 
hospitalnega zdravljenja in v ambulantah za klinično psihologijo.  
Razporeditev kliničnih psihologov po delavnih 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, v največji meri pa v letu 
2020 epidemiološke razmere. Pri prerazporejanju smo sledili reorganizaciji bolnišničnih 
oddelkov (začasni ukinitvi psihoterapevtskega oddelka in oddelka za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola ter vzpostavitvi izolacijskega oddelka). 
Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem sestankov psihološke službe, v kolikor so 
epidemiološke razmere in aktualni ukrepi to dopuščali; prvi sestanek v mesecu je bil 
namenjen organizacijskim vsebinam, drugi pa strokovnim (poročanje in predstavitve 
zunanjih izobraževanj, predstavitve primerov). 

 
 
c. Delo v bolnišnici: V bolnišnično klinično psihološko delo je vključenih šest specialistov 

klinične psihologije, od katerih pa vsi pokrivajo tudi vsaj eno ambulantno tedensko.  
Klinično-psihološko delo je zaradi same narave dela v bolnišničnih pogojih težko 
okvantificirati. V psihodiagnostično obravnavo je bilo v letu 2020 usmerjenih 187 
hospitalnih pacientov. Številne sprva diagnostično naravnane obravnave pa 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 63 pacientov in 54 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). Ob diagnostičnih obravnavah (v letu 
2020 je bilo opravljenih 16 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 pa se ob ustreznih 
indikacijah vključuje tudi vse več pacientov t.i. prve skupine. Zaradi epidemioloških 
razmer so bile tekom leta 2020 v proces zdravljenja na psihoterapevtskem delu vnešene 
določene organizacijske spremembe. Med drugim so bile dodane tudi psihoedukativne 
skupine, ki so bile pokrite s strani članov oddelčnega tima.  
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V delo na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola (L1) je bila v letu 2020 vključena 
samo specialistka klinične psihologije. Vodila je skupinsko psihoterapevtsko obravnavo in 
opravljala psihodiagnostično obravnavo (klinično - psihološki pregled je opravilo 35 
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.  
Specialistka klinične psihologije, ki se je vključevala v delo na gerontopsihiatričnem (L2) in 
splošno psihiatričnem oddelku (L3) opravlja skrajšan delavnik, enkrat tedensko pa 
pokriva tudi klinično-psihološko ambulanto. V letu 2020 je opravila 29 psihodiagnostičnih 
obravnav, vodila je tudi individualne suportivne obravnave.  
Z vidika pogostosti uporabe teoretskega modela prevladuje vedenjsko-kognitivni 
psihoterapevtski pristop, uporablja pa se tudi spoznanja psihodinamskega in 
psihoanalitskega pristopa, skupinske dinamike, transakcijske in družinske terapije.  
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).  
Specialisti klinične psihologije smo bili glavni in področni mentorji – v letu 2020 so bile na 
kroženju v PB Idrija poleg »domačih« specializantov tudi dve specializantki klinične 
psihologije (skupaj pet mesecev) in štiri pripravnice (7 mesecev). Kar nekaj dogovorjenih 
in načrtovanih kroženj je bilo potrebno zaradi epidemioloških razmer ter reorganizacije 
bolnišničnih oddelkov odpovedati.   
 
 

d. Delo v okviru Ambulante za klinično psihologijo: Ambulantno klinično-psihološko delo je 
tako diagnostične kot terapevtske narave. 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. 
Nadaljuje se trend zadnjih let, ko opažamo, da ostaja približno enako število 
diagnostičnih obravnav (ki se sicer pogosto nadgradijo v terapevtsko vodenje), medtem 
ko se povečuje število (psiho)terapevtskih obravnav. Navedeno pomembno vpliva na 
samo dinamiko dela v ambulantnih pogojih, saj terapevtska obravnava zahteva daljše in 
pogostejše vodenje. 
Ambulante za klinično psihologijo PB Idrija delujejo v okviru Psihiatričnega dispanzerja v 
Idriji (pet nosilcev ambulant), v Kopru, Postojni in Logatcu.  
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 (iz PBI, Psihiatričnega 
dispanzerja v PBI, Zdravstvenega doma Idrija, Logatec, Tolmin, Ajdovščina, Nova Gorica), 
Postojne (preko psihiatričnih ambulant, vezanih na PBI in Psihiatrične ambulante 
Superego), Kopra (preko psihiatričnih ambulant, vezanih na PBI, Zdravstvenega zavoda 
Furlan, Zdravstvenih domov Koper, Izola, Piran), Logatca (psihiatrične ambulante, vezane 
na PBI, Zdravstvenega doma Logatec, Cerknica). Pacienti so bili v preteklem letu v 
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obravnavo napoteni največkrat s strani osebnih zdravnikov (število tovrstnih napotitev je 
še vedno v porastu) ali specialistov psihiatrov. 
V letu 2020 je bilo v klinično - psihološko ambulanto v okviru psihiatričnega dispanzerja 
PB Idrija napotenih 135 posameznikov, v klinično - psihološko ambulanto v Logatcu 8, v 
Kopru 117 in v Postojni 32 posameznikov (skupaj 292 posameznikov). V primerjavi s 
preteklim letom opažamo manjše število napotitev, kar je najverjetneje posledica širšega 
epidemiološkega dogajanja. Slednje je vplivalo tudi na samo izvajanje ambulantne 
dejavnosti. V spomladanskem valu nekaj tednov ambulantna dejavnost ni potekala v živo 
(temveč samo preko telefonskih pogovorov), po prilagoditvi delovnih prostorov 
(namestitev pregrad iz pleksi stekla) in vzpostavitvi triažnega procesa zdravstvenega 
stanja pa so individualna ambulantna srečanja ponovno potekala v živo. Ob koncu leta je 
bilo poskusno speljanih nekaj ambulantnih srečanj preko spleta (platforma teams). 
V letu 2020 je bilo v ambulantno obravnavo prvič vključenih 291 pacientov (v letu 2019 
pa 330 pacientov). Obseg dela v okviru ambulantnih storitev lahko ponazorimo z 
obračunanimi točkami v okviru storitvenega sistema – klinični psihologi smo v letu 2020 v 
okviru vseh klinično-psiholoških ambulant opravili 60.945 ambulantnih točk (v primerjavi 
z letom 2019, ko je bilo opravljenih 65.348 ambulantnih točk, pa je bilo opravljenih 7 % 
manj 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). 

 
 
e. Program psihološke prve pomoči: Zaposleni v psihološki službi smo v letu 2018 uspešno 

vzpostavili sistem oz. program psihološke prve pomoči na 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 2020 smo v okviru programa prve psihološke pomoči pomoč nudili zaposlenim v 
PBI v treh sklopih. Dvakrat preko individualno srečanj, enkrat pa v obliki skupinskega 
razbremenilnega srečanja po travmatskem dogodku. 

 
Z namenom zagotoviti posameznikom ustrezno strokovno podporo pri soočanju s 
stresom tudi v času epidemije smo v bolnišnici vzpostavili telefonsko prvo psihološko 
pomoč za ljudi v stiski. Pomoč po telefonu je zagotavljala klinična psihologinja vsak 
delovni dan med 09.00 in 12.00 uro (od 20.03. do 30.05.2020 in od 04.11.2020 naprej). V 
času delovanja telefona za prvo psihološko pomoč smo beležili 24 klicev v mesecu marcu, 
50 v aprilu, 34 v mesecu maju, 17 v novembru in 23 v decembru. Od tega je bilo 13 klicev 
oseb, ki pred tem niso bile v predhodnem stiku z bolnišnico v obliki hospitalne ali 
ambulantne obravnave.  

 
Vodja psihološke službe je za spletno stran bolnišnice oblikovala tudi posebno gradivo s 
konkretnimi usmeritvami, kako lahko v tem obdobju poskrbimo za svoje duševno zdravje. 
Gradivo je namenjeno tako delu s pacienti kot tudi zaposlenim oz. splošni uporabi.  
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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. Poleg redne 
udeležbe na strokovnih izobraževanjih se vse bolj intenzivno kaže potreba po 
kontinuirani superviziji terapevtskega dela. 
Izziv nam predstavlja zagotavljanje dostopnosti klinično - psihološke obravnave ob daljših 
predvidenih in nepredvidenih odsotnostih zaposlenih. Ker se bliža upokojitev ene izmed 
zaposlenih v službi, bi bilo nujno načrtovati novo zaposlitev. V skladu z aktualno 
epidemiološko situacijo in splošnim družbenim trendom bomo nadgrajevali možnosti 
različnih oblik izvajanja ambulantne dejavnosti (srečanja v živo, preko telefona, spleta).  
V letu 2021 bomo širili klinično - psihološko ambulantno dejavnost izven sedeža PB Idrija. 
V Logatcu bodo organizirane štiri mesečne ambulante (do sedaj dve), na novo pa bo 
organizirana klinično-psihološka ambulanta v Žireh (sprva z dvema mesečnima 
ambulantama).  
V načrtu imamo tudi posodabljanje nabora psihodiagnostičnih sredstev, ki jih v okviru PB 
Idrija uporabljamo in ureditev arhiva dokumentacije, vezane na klinično-psihološko 
službo. 

 
 
(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 2020 je bilo redno zaposlenih 14 delovnih 

terapevtov, od meseca marca dalje 15, od tega tri delovne terapevtke na skrajšan delovni 
čas. Ena izmed njih se je s porodniškega in letnega dopusta vrnila na delo meseca junija. 
Z januarjem se je en delovni terapevt upokojil, v marcu pa ga je nadomestila druga 
delovna terapevtka. V letu 2020 sta v službi delovne terapije opravljali pripravništvo dve 
delovni terapevtki, ena od meseca januarja do aprila, druga pa od meseca septembra do 
konca leta 2020. V mesecu juniju sta dve študentki 1. letnika izvajali klinično prakso, 
vsaka po en teden. 
V mesecu januarju je bila teden dni na usposabljanju delovna terapevtka iz centra za 
duševno zdravje Nova Gorica. 
V letu 2020 smo prve tri mesece organizirali tudi aktivnosti na oddelku za delovno 
terapijo v popoldanskem času do 17 ure, zaradi izvedbe aktivnosti z zunanjimi izvajalci pa 
smo svoj delovni čas po potrebi tudi podaljševali. V mesecu marcu so bile te aktivnosti 
preklicane zaradi razglasitve epidemije. 
Tudi v letu 2020 smo svoje skupne usmeritve in delo usklajevali na vsakodnevnih 
sestankih, na vsakih 14 dni pa smo imeli redne timske sestanke. Obveščanje delovnih 
terapevtov o aktualnih zadevah je potekalo tudi preko telefona. 
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: V letu 2020 smo se srečevali z več daljšimi bolniškimi 
odsotnostmi ter nekaj odsotnostmi zaradi pravice koriščenja varstva otrok. Ob 
reorganizaciji oddelkov je bilo večkrat potrebno izpeljati prerazporejanje delovnih 
terapevtov po oddelkih. Zaradi pomanjkanja kadra v službi zdravstvene nege, je bilo 
potrebno izvajanje pomoči v negi, skupaj kar 34x (dvoizmensko). V mesecu novembru sta 
dve delovni terapevtki na izolacijskem oddelku pričeli delo v triizmenskem delovnem 
času (dopoldan, popoldan, ponoči), po 14 dneh še dodatni dve in v mesecu decembru še 
peta delovna terapevtka. Izvajale so delovno terapevtske aktivnosti in pomoč v negi. Ena 
delovna terapevtka se je konec meseca novembra vključila na Covid oddelek, v decembru 
še druga izmenjaje. 

 
 
c. Osnovni podatki o dejavnosti službe: Osnovni cilj delovne terapije je, da posamezniku, 

skupini ali skupnosti omogoči sodelovanje / vključenost v aktivnostih, ki so zanj 
pomembne in reflektirajo njegove vrednote in prepričanja ter mu dajejo občutek 
zadovoljstva.  
Proces izvajanja programa delovne terapije poteka po procesu delovne terapije, 
vključujoč ocenjevanje in testiranje. Glede na zahteve aktivnosti in zmožnosti oz. 
sposobnosti posameznika, delovni terapevt prilagaja potek obravnave, zapisuje in 
strokovno utemeljuje odločitve.  
Ob prvem valu epidemije Covid-19 smo program delovne terapije prilagodili razmeram.  
Odpovedane so bile aktivnosti z zunanjimi izvajalci (terapija s psom in vse dodatne 
aktivnosti z namenom resocializacije pacientov: potopisna predavanja, ogledi razstav v 
mestu, koncerti, družabne aktivnosti,…). Izvajanje določenih aktivnosti nekaj časa ni bilo 
mogoče (fitnes, izposoja knjig, terapevtska kuhinja), kasneje pa smo jih ob poostrenih 
ukrepih pričeli ponovno izvajati.. 
Pacienti, ki so bili na oddelkih v beli coni, so se v aktivnosti delovne terapije vključevali 
po programu (oddelek za delovno terapijo). V skupinskih aktivnostih, ki so potekale v 
zaprtem prostoru, smo poskušali zagotavljati medosebno razdaljo med pacienti, vendar 
vedno to ni bilo možno (večje število pacientov, do 15 oseb). Zato pa smo poostreno 
izvajali nadzor, da se pacienti z drugih oddelkov med seboj niso srečevali. Prav tako smo 
delovni terapevti skrbeli za redno zračenje prostorov, čiščenje in razkuževanje vseh 
površin in pripomočkov ter izvajali edukacijo higiene kašlja in umivanja ter razkuževanja 
rok. 

 
Pri pacientih, kjer so se izvajali postopki izolacije, so se aktivnosti delovne terapije vršile 
na matičnem oddelku. Pacienti so se v aktivnosti vključevali individualno, po sobah, 
skupinske aktivnosti se niso izvajale. Aktivnosti delovne terapije so zajemale aktivnosti za 
funkcionalno gibljivost telesa, kognitivne in kreativne aktivnosti ter drobne terapevtske 
tehnike. Ker pacienti niso imeli prostih izhodov, niti v spremstvu, so delovni terapevti 
poskrbeli za njihovo ugodje z nabavo potrebnih higienskih pripomočkov, cigaret in kave. 
Prav tako so se redno vključevali v aktivnosti na oddelku za preprečevanje širjenja okužbe 
ter izvajali aktivnosti, ki so bile potrebne za funkcioniranje celotnega tima na oddelku kot 
npr. čiščenje in razkuževanje, transport, delitev obrokov, zagotavljanje varnosti,… 

 
Vključevanje pacientov v aktivnosti delovne terapije na izolacijskem oddelku je potekalo 
na oddelku po prvem negativnem brisu. Delo delovnega terapevta je od marca do maja 
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potekalo večinoma v dopoldanskem času, od novembra dalje pa v triizmenskem 
delovnem času (dopoldne, popoldne, ponoči). Aktivnosti delovne terapije so se izvajale 
individualno, po sobah, zajemale pa so aktivnosti za funkcionalno gibljivost telesa 
jutranja telovadba, sprehod), skrb zase (vzpodbuda pri osebni higieni, nakupovanje, 
uporaba avtomatov), kognitivne, kreativne, družabne in bralne aktivnosti. Poleg tega pa 
so delovni terapevti prevzeli tudi druge naloge: čiščenje in razkuževanje pacientove 
okolice, pomoč pri postiljanju, pomoč pri pripravi in delitvi obrokov, pomoč pri sprejemu 
– popis pacientove lastnine, priprava sobe, dostava pacientovih stvari, zagotavljanje 
varnosti,… 

 
V rdečo cono oz. oddelek za Covid-19 pozitivne bolnike se je delovna terapevtka pričela 
vključevati v zadnjem tednu meseca novembra. Neprekinjeno je v rdeči coni izvajala 
delovno terapevtske aktivnosti 4 ure. Aktivnosti delovne terapije so potekale 
individualno, v pacientovi sobi, na prilagojen način. Vključenost v aktivnosti je bila 
odvisna od pacientovega telesnega in psihičnega stanja (ocena pacientovega stanja), za 
sodelovanje pacienta v aktivnostih pa je bil v začetku potreben motivacijski pogovor. 
Aktivnosti, ki so se izvajale z namenom čim boljše rehabilitacije in vzpostavitve / 
ohranitve normalne funkcije telesa, so vključevale aktivnosti za funkcionalno gibljivost 
telesa: pasivne in aktivne vaje z ali brez pripomočkov za povečanje gibljivosti, mišične 
moči, izboljšanje ravnotežja in koordinacije, trening hoje in jutranjo telovadbo. Prav tako 
so se izvajale aktivnosti za izboljšanje kognitivnih funkcij (bralne in miselne aktivnosti), 
aktivnosti za vzpodbujanje komunikacije, aktivnosti za razvijanje novih spretnosti in 
omogočanje možnosti osebnega kreativnega izražanja (kreativne aktivnosti) ter 
aktivnosti skrbi za samega sebe: hranjenje, oblačenje,.. za čim večjo samostojnost in 
funkcioniranje pacienta.  

 
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije zajemajo vsa področja človekovega 
delovanja: skrb za samega sebe, produktivnost, prosti čas in vključevanje v širše 
družbeno okolje. 

 
Aktivnosti, ki so se redno izvajale v okviru delovnoterapevtske obravnave so: 
 Aktivnosti za funkcionalno gibljivost in mobilnost: 

 jutranja telovadba  
 vaje na fitnes napravah 
 gibalne aktivnosti  
 krajši in daljši sprehodi  
 športne aktivnosti (namizni tenis, balinčki, badminton…) 
 aktivno in pasivno razgibavanje (po dogovoru) 

 Dnevne aktivnosti (trening hoje in transferja, toaletni trening, trening hranjenja, 
oblačenje,…) 
 Gospodinjske aktivnosti (trening, učenje: pranje perila, likanje, kuhanje, peka…) 
 Kreativne skupine 
 Sestanki terapevtske skupnosti  
 Drobne terapevtske aktivnosti (pletenje, kvačkanje, šivanje, individualne aktivnosti po 
dogovoru) 
 Glasbene aktivnosti  
 Aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti  
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 Validacija 
 Terapija z mačkom 
 Terapija z dojenčki  
 Družabne aktivnosti  
 Komunikacijske skupine  
 Bralne aktivnosti  
 Skupina za planiranje aktivnosti  
 Kreativno pisanje  
 Progresivno mišično sproščanje  
 Aktivnosti v bivalnem okolju – delo na vrtu, skrb za rože  
 Uporaba računalnika  
 Knjižnična dejavnost 
 Skupina za svojce  
 Edukativna skupina 

 pot k dobremu počutju (zdrava prehrana, telesna vadba, motivacija) 
 

 
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, 
Build a City, KAWA model in druga. 
 
V letu 2020 smo delovnoterapevtske programe dopolnjevali še z dodatnimi aktivnostmi: 
kulturne, športne, rekreativne, družabne in zabavne aktivnosti. Zaradi epidemije smo jih 
izvajali prve tri mesece, ob razglasitvi epidemije ukinili, kasneje pa nekaj od teh aktivnosti 
izpeljali v prilagojeni izvedbi. 
Dodatne aktivnosti, ki so bile izpeljane: 
 33. Maksov spominski šah. teden 
 18 razstav pacientovih del na hodniku oddelka za delovno terapijo 
 1 kulinarična delavnica 
 1 potopisno predavanje (Maroko) 
 3 glasbeni nastopi (Godbeno društvo rudarjev Idrija, Ana Pupedan, Tice)  
 aktivnosti v bivalnem okolju (aktivnosti na ter. vrtu) 
 družabne aktivnosti (nagradna tombola, družabne igre, pustne igre) 
 aktivnosti ob svetovnem dnevu delovne terapije (promocija delovne terapije, 

aktivnosti po oddelkih) 
 kulturne aktivnosti: predstava OŠ Idrija: Slovenija, pozdravljena; 
 kreativne aktivnosti (izdelava mozaika na dveh mizah v parku bolnišnice s pacienti 

oddelka S4, izdelava novoletnih okraskov) 
 izdaja 3 številk bolnišničnega glasila Mozaik 
 sodelovanje v bralnem projektu Primorci beremo 
 terapija s pomočjo psa (na gerontopsihiatričnem oddelku pod vodstvom delovne 

terapevtke in prostovoljnega terapevtskega para, 4 srečanja) 
 verske aktivnosti 

 
Sodelovanje z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami je v letu 2020 bilo odpovedano zaradi 
epidemije. 
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Večji projekti v letu 2020 
 31. Maksov spominski šahovski teden, ki je potekal od 04.03.2020 do 05.03.2020. 

Pričeli smo z tekmovanjem v družabnih igrah (83 pacientov), zaključili pa z 13. 
odprtim turnirjem v pospešenem šahu v sodelovanju s ŠK Kolektor (16 šahistov).  

 Svetovni dan delovne terapije je v letu 2020 potekal pod sloganom »Prilagodimo se 
razmeram«. 
Zaradi epidemiološke situacije smo v letu 2020 večino aktivnosti delovne terapije 
morali prilagoditi razmeram. Tako smo izvajali aktivnosti po oddelkih, izvajali 
promocijo delovne terapije s plakati ter objavili dva članka na temo delovne terapije 
in prilagajanja razmeram (Idrijske novice, Naš časopis). 

 Bralni projekt primorskih knjižnic »Primorci beremo« je potekal od aprila do 
novembra. Sodelovalo je 8 pacientov, od tega je 1 pacient dokončal celoten projekt.  

Zaradi epidemije nista bila izvedena slikarski Ex-tempore in kulturno športni teden.  
 
 
d. Dokumentacija delovne terapije: Proces delovne terapije beležimo na dveh dokumentih 

in sicer: 
 Sodelovanje v aktivnostih delovne terapije (OB 03 03).  
 Celoten proces delovne terapije  beležimo na Kartonu delovne terapije (OB 01 03).  
 
Kartonu delovne terapija so priloženi tudi ocenjevalni instrumenti, ki so bili pri pacientu 
opravljeni (AMPS, COPM, struktura dneva, ček lista prostočasnih aktivnosti, vprašalnik o 
volji). 
 

 
e. Novosti pri organizaciji dela, drugi dosežki, problemi V letu 2020 smo zaposleni v službi 

delovne terapije opravili letni pregled dokumentov s popravki in dopolnitvami (standard 
ISO 9000). Pripravili smo nova dokumenta DSP 04 03 Program pripravništva in 
strokovnega izpita za poklic delovni terapevt / delovna terapevtka (nov dokument zaradi 
več dopolnitev) in DSP 09 03 Preprečevanje Covid-19 v prostorih delovne terapije 
(opredeljeni so splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe in čiščenje ter 
razkuževanje prostorov in pripomočkov v delovni terapiji).  
Pripravili smo tudi nov obrazec OB 27 03 Evidenca čiščenja in razkuževanja na oddelku za 
DT. 
 
Redno spremljamo in beležimo neobvezni kazalnik 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 vpeljevanje izboljšav 
na tem področju. Ocena zadovoljstva nam nudi vpogled v subjektivno in koristno 
informacijo o doživljanju pacientov.  
Anketo smo v letu 2020 izvedli enkrat (september). Skupno je bilo pravilno izpolnjenih 
anket 65 %, od tega 32 % moških in 30 % žensk, starost od 46 do 55 let. 
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Najvišja udeležba je bila na gibalnih aktivnostih (98 %) (sprehodi, jutranja telovadba, 
gibalne ure, fitnes), sledijo glasbene aktivnosti (95 %), kreativne aktivnosti (90 %), 
ustvarjalne 
aktivnosti (69 %), kognitivne aktivnosti (65 %), družabne aktivnosti (50 %) in gospodinjske 
aktivnosti (23 %). 
Delež zelo zadovoljnih pacientov z vsebino je bil najvišji na gibalnih aktivnostih (51 %), 
sledi delež zadovoljnih na kreativnih aktivnostih (65 %) in delež nezadovoljnih na 
družabnih aktivnostih (6 %). 
Z izbiro pripomočkov so bili zelo zadovoljni na gibalnih aktivnostih (46 %), delež 
zadovoljnih na kreativnih aktivnostih (64 %) in delež nezadovoljnih na družabnih 
aktivnostih (6 %). 
V primerjavi z lanskim letom je udeležba na gibalnih aktivnostih ostala enaka (98 %), prav 
tako delež zelo zadovoljnih pacientov z vsebino (51 %), povečal pa se je delež zelo 
zadovoljnih pacientov z izbiro pripomočkov (prav tako gibalne aktivnosti, 51 %). 
 
Redno spremljamo in beležimo tudi neobvezni kazalnik kakovosti Uporaba ustvarjalnosti 
v programih delovne terapije. Evidentiramo število pacientov, ki so prisotni na kreativni 
skupini in ugotavljamo vzroke za odsotnost. 
V letu 2020 je bila udeležba na kreativni skupini 60 % (v lanskem letu 60.5 %). Največji 
odstotek prisotnosti je dosegel oddelek L2 O.E. (85.5 %), najmanjši pa oddelek S3 I.E 
(42.5 %). Ostali oddelki si sledijo: S4 (72.5 %), S2 O.E. (69 %), S3 O.E. (64 %), L1 (62 %), S2 
I.E. (56 %), L2 I.E. (55.5 %). 
Razlogi za odsotnost sta bila sklopa, da tekom zdravljenja ne sodeluje v nobeni aktivnosti 
in akutno psihično stanje (20.5 %). Temu sledi kategorija drugo, kamor največkrat 
spadajo terapevtski vikendi (18.5 %), sočasne obveznosti pri drugih članih tima (10 %), 
odklonilnost do aktivnosti (8.5 %), nezainteresiranost za aktivnost (8 %) in izolacija (5 %). 
 
 

f. Delovnoterapevtske aktivnosti v popoldanskem času 
Te aktivnosti smo izvajali do vključno meseca marca, nato pa zaradi epidemije prekinili. 
Najbolj zastopan je bil oddelek S2 (31 %), najmanj pa oddelek L2 (1 %). V istem časovnem 
obdobju v primerjavi z lanskim letom se je število pacientov, ki so prihajali v 
popoldanskem času v delovno terapijo zmanjšalo, za 11 % se je zmanjšala udeležba 
pacientov z oddelka L3, udeležba pacientov z oddelka S3 pa se je za 9 % povečala. 
 

 
g. Publicistična dejavnost: O naših aktivnostih in dejavnosti delovne terapije so poročali: 

Radio Odmev, Primorske novice, spletna stran zbornice delovnih terapevtov Slovenije.  
 
 
(Poročilo je podala vodja delovne terapije Mateja Kavčič, dipl. del. ter.) 
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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. N. 
Bevk, univ. dipl. soc. del. (pripravnica od 1.9.2020 dalje), H. Kodela – študentka FSD je v 
PBI opravila določeno število ur obvezne prakse, izvedene na daljavo 
 

 
b. Razvoj službe, problematika: Socialna služba pri delu s pacienti upošteva metodična 

načela socialnega dela, ki zajemajo definiranje socialne problematike ter postavitev ciljev 
reševanja, vključevanje vseh udeleženih v problemu, vzpostavljanje neposredne 
komunikacije z vsemi vpletenimi, aktiviranje pacientove socialne mreže ter vključevanje 
strokovnih služb na terenu. Delo socialnega delavca zajema pogovor s pacientom, 
svetovanje in vodenje pri reševanju socialne problematike, preskrba materialnih stvari, 
do katerih sami nimajo dostopa, vročanje sodnega pisanja, osebne pošte in paketov.  

 
V letu 2020 je bilo v socialni službi potrebnih kar nekaj reorganizacij, ki jih je zahtevala 
epidemija. Že v prvem valu se je socialna služba aktivno vključevala v izredno delo, še 
toliko bolj pa v drugem valu. Socialna služba je se je vključevala v delo zdravstvene nege, 
vedno ko je bilo to potrebno oz. so se pokazale potrebe po vključevanju dodatnega 
kadra. Komunikacija v smislu koordinacije dela je med vodjo socialne službe in glavno 
medicinsko sestro tekla gladko, usklajevanje glede konkretnega dela na posameznih 
oddelkih pa je potekalo med oddelčnimi diplomiranimi medicinskimi sestrami in vodjo 
socialne službe. Na COVID oddelek socialni delavec ni bil razporejen, smo pa urejali v 
določenih primerih, ko je bila izpostavljena socialna problematika.  
Zaradi že omenjene situacije je bilo delo socialne službe nekoliko prilagojeno. Predvsem 
so zaznali veliko socialne problematike po koncu prvega vala epidemije, predvsem veliko 
stisk povezanih s finančnim stanjem in delovnimi razmerji. Zaradi začasne ukinitve 
Psihoterapevtskega oddelka in Oddelka za zdravljenje odvisnosti ter zaradi pravil, ki niso 
dovoljevala zbiranja več ljudi hkrati, je bilo precej okrnjeno skupinsko delo, ki ga sicer 
redno izvaja socialna služba (tematske skupine, treningi socialnih veščin, delavnice 
Skupaj premagajmo depresijo). 
Socialna služba PBI je v času epidemije v celoti prevzela tudi koordinacijo vseh obravnav, 
ki bi sicer potekale v naši bolnišnici. Omenjeno poteka preko videokonference. 

 
Sicer pa 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 
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hospitalizacije. Kjer je to mogoče, se pacienta vključi v podaljšano zdravljenje (glej 
poročilo o podaljšanih hospitalizacijah). Socialna služba je aktivna pri izpeljavi postopkov 
nameščanja proti volji po 75. členu ZDZdr. 
Pri svojem delu se srečujemo z vsemi področji socialne problematike, načrt obravnave je 
prilagojen vsakemu posamezniku. Dnevno aktivno sodelujemo z bolnišnično službo PZS in 
KOS na pristojnem CSD ter vsemi zgoraj omenjenimi ustanovami in službami na terenu. 
Vsak dan se v pisarni socialne službe vrši tudi prevzem vrednostnih predmetov 
novosprejetih pacientov. V letu 2020 je bilo prevzetih 1.101 vrednostnih predmetov in 
gotovine ter vročene 1.061 priporočene pošte. V drugem valu epidemije smo socialni 
delavci koordinirali tudi tridnevno karanteno za vse pakete, poslane pacientom. 
 
 

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 skupaj z njimi urejanje socialne problematike tudi na 

terenu; 
 organiziranje timskih sestankov v bolnišnici z vsemi vpletenimi v reševanje konkretne 

socialne situacije; 
 razvijanje skupinskega dela; 
 sodelovanje s timom PZS 
 kontaktiranje in sodelovanje s koordinatorjem v skupnosti (KOS) 
 Povečuje se število storitev, povezanih s tujci 
 Vročanje priporočene pošte 
 Terensko delo – organiziranje timskih sestankov, ogledov, spremstev,… 

 
 
d. Terapevtsko delo na oddelkih: Na vseh oddelkih so se v letu 2020 izvajali treningi 

socialnih veščin in tematske pogovorne skupine (v času epidemije v omejenem obsegu): 
Na L1 je socialna delavka vključena v hospitalni program zdravljenja odvisnosti od 
alkohola: 
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 delo v skupini s pac. – 3x tedensko (v deset tedenskem programu) oz. 4x tedensko (v šest 
tedenskem covid programu) 

 delo v skupini s pac. in njihovimi svojci / pomembnimi drugimi – 1x tedensko (v deset 
tedenskem programu), do 2x tedensko (v času šest tedenskega covid programa delo s 
svojci izven skupine, individualno skupaj s pac.)   

 Progresivna mišična relaksacija za pac. v hospitalnem programu zdravljenja odvisnosti, ki 
poteka 1x tedensko, realiziranih 33, prisotna 29x. Vključenih 78 pac.  

 
Ambulantni program L1: 
 Delo v ambulantni skupini odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem 

programu, izvedena so bila 4 skupinska srečanja (januar in februar). Zaradi 
epidemioloških ukrepov vezanih na Covid-19 in začasne ukinitve programa zdravljenja 
odvisnosti, planirana skupinska srečanja niso bila realizirana.   

 Delo v ambulantni skupini za obravnavo recidiva odvisnosti, ki poteka 1x na 14 dni, 
izvedenih je bilo 12 skupinskih srečanj, prisotna 9x. Zaradi epidemioloških ukrepov 
vezanih na Covid-19 in začasne ukinitve programa zdravljenja odvisnosti, planirana 
skupinska srečanja niso bila realizirana.   
Socialna delavke je bila tudi v vlogi svetovalke na informativno svetovalnem telefonu, ki 
poteka od ponedeljka do petka od 14 do 15 ure (61x). 

 
 
e. Urejanje namestitev oz. premestitev v institucije: Leto 2020 je bil velik izziv tudi na 

področju nameščanja pacientov v različne oblike bivanja oz programov, saj so zaradi 
razglašene epidemije posamezne inštitucije in službe popolnoma prekinile z novimi 
nameščanji. Oddanih vlog in izpeljanih postopkov je bilo tako bistveno več, a do 
realizacije ni prišlo zaradi že omenjenega razloga in še nekaterih drugih, kot so čakanje 
na prosto mesto, pacient zavrne namestitev, pacient ne ustreza pogojem za sprejem,… 
Kljub temu je bilo skupno celo nekaj več namestitev kot leto prej, tudi na račun izpeljanih 
postopkov nameščanja proti volji po 75. členu ZDZdr. 
Neposredno iz bolnišnice v eno izmed oblik institucionalnega varstva je bil tako 
nameščen 101 pacient. V domove za stare je bilo nameščenih 64 pacientov, 10 v socialno 
varstvene zavode, 11 v stanovanjsko skupino, 6 v socialnovarstvene programe urejanja 
odvisnosti, 5 pacientk v materinski dom ali varno hišo, 1 v krizni center, 4 pa se je urejalo 
neprofitno stanovanje.  
 

 
f. Realizacija ciljev za 2020: Vseh ciljev ni bilo moč realizirati ali pa so bili le-ti 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, menimo, da 
bi bilo smiselno to tudi formalno urediti. Zaradi epidemije, se dodatni programi v letu 
2020 niso mogli realizirati. 

 V socialni službi vedno stremimo k izboljšavam na področju skupinskega dela. V 
skupinsko delo (trening socialnih veščin) je bilo uvedenih kar nekaj novosti, predvsem v 
smislu novih vaj, novih pristopov dela. V raziskovanje tega področja smo vpeljali tudi 
študentko Hano Kodela, ki je pri nas na daljavo opravila nekaj ur prakse. 
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 V letu 2020 smo s 01.09.2020 zaposlili pripravnico, ki se v PBI usposablja za samostojno 
delo. Pripravništvo bo po zaključenem polletnem usposabljanju zaključeno s strokovnim 
izpitom na Ministrstvu za zdravje.  

 Ureditev bančnih transakcij – V letu 2020 smo poskušali odpraviti oz. zmanjšati tveganje, 
povezano z bančnimi transakcijami za paciente. Ta cilj je bil delno realiziran, iz 
organizacijskih razlogov namreč ni bilo vedno mogoče opravljati transakcij v 
dopoldanskem času (ni bilo na voljo prevoza). 

 Novih didaktičnih pripomočkov se v 2020 ni nabavljalo, saj je bilo skupinsko delo zaradi 
epidemije omejeno. 
 

 
g. Cilji za leto 2021: 
 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. 

 Omogočiti zaposlitev in opravljanje pripravništva s področja socialnega dela. 
 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. 
 
 
h. 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,…). Terenskega dela je bilo zaradi epidemije v letu 
2020 manj, posluževali smo se videokonferenc v primeru urejanja namestitev v razne 
ustanove ali socioterapevtske programe. 

 
 
i. Ocena kadrovskega stanja in izobraževanje kadra: Leto 2020 je za socialno službo 

predstavljalo velik izziv, saj je od zaposlenih terjalo nenehno prilagajanje trenutni situaciji 
v bolnišnici. Socialni delavci smo se izkazali kot zelo fleksibilni, ažurni in prilagodljivi 
novim situacijam. 
V letu 2021 si želimo, v kolikor bo epidemiološka slika to dovoljevala, več udeležb 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.) 
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4.3.4 Medicinsko kemični laboratorij 
 
 
a. Laboratorijske storitve: Celokupno število preiskav, opravljenih v Medicinsko - 

kemičnem laboratoriju, je bilo v letu 2020 58.202 (2019 - 75.624), od tega 49.099 
preiskav za potrebe PBI (2019 – 63.871) in 9.103 preiskav za zunanje naročnike (2018 - 
11.753).  

Osnovne biokemijske analize smo izvršili na 3.803 vzorcih, skupno 31.763 storitev (2019 
- 42.792). Na področju imunologije smo opravili 11.511 preiskav (2019 - 15.250); za 
potrebe PBI 2.469 storitev (2019 - 3.672), za zunanje naročnike 9.042 (2019 - 11.578). 

Med drugim smo opravili 4.991 hematoloških preiskav (2019 - 6.498), 2.883 preiskav 
urina (2019 - 3.809), 167 preiskav v blatu, 494 meritev koncentracije zdravil v serumu 
(TDM), 1.451 določitev CRP, 105 hitrih testov na infektivne bolezni (HIV, HBV), 4.195 
testov na PAS, 91 alkotestov in 367 testov ETG (2019 – 1.004) ter še nekaterih manj 
pogostih preiskav.  

Zaključim lahko, da celokupno število izvedenih preiskav znatno nižje kot prejšnja leta. 
Vzrok je pandemija Covid-19, katere posledica je bistveno nižje število obravnavanih 
pacientov in seveda manj naročil laboratorijskih preiskav. 

POCT preiskave V letu 2020 je bilo na medicinske oddelke izdanih 1.372 testov na PAS 
(2019 – 2.232), v laboratoriju smo prav tako zabeležili 18.5 % manj storitev testiranja na 
PAS. Izdanih je bilo 30 testov na TnT, izvedenih 172 meritev PČ (2019 - 200), 36 D-dimer 
testov in izdanih 8.550 testnih lističev za določanje glukoze, od katerih je bilo za 
kontrolne meritve uporabljenih pribljižno 542 lističev (2019 - 11.800). Koncem novembra 
smo začeli izvajati hitre presejalne teste na Sars-CoV-2 antigen. Do konca leta smo 
izvedli 982 testov na zaposlenih in 60 testov na pacientih. 

V letu 2020 smo izvršili 11.217 naročil (2019 - 13.513) in 221 (zabeleženih) donaročil: z 
medicinskih oddelkov 5.333 sprejemov naročil (2019 – 7.327) oz. 5.554 vključno z 
dodatnimi naročili, 349 ambulantnih sprejemov (2019 - 875), 468 sprejemov v okviru 
sistematskih pregledov zaposlenih / preventivnih pregledov / sprejema na delo in 4.142 
sprejemov zunanjih naročnikov.  
Primerjava s prejšnjimi leti ni smiselna zaradi izrednih razmer, ki so nas spremljale 
praktično celo leto in ker ni kontinuitete oddelkov. Vsled pandemije sta oblikovana dva 
nova oddelka: sprejemni S-IZO in oddelek Covid s pacienti, S4 in L1 v času pandemije 
nista delovala. 

 

b. Ambulantna dejavnost: Obravnava ambulantnih pacientov se vrši tekom celega 
delovnega časa laboratorija, vzporedno s hospitalno dejavnostjo. V letu 2020 smo 
obravnavali 349 ambulantnih pacientov (2019 - 875), opravili 2.118 storitev (2019 – 
4.822), kar je bistveno manj kot prejšnja leta. Vzrok je znan - pandemija Covid-19. 
Za zaposlene v okviru sistematskih pregledov / preventivnih pregledov / sprejema na 
delo (ambulanta MPDŠ, POBO program) je bilo opravljenih 818 storitev, znotraj katerih 
je všteto tudi pošiljanje biološkega materiala v ZL in sicer 411. 
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Tabela 31: Število sprejemov in izvedenih storitev po posameznih naročnikih. 
Šifra Ime naročnika število 

SPREJEMOV 
število 

STORITEV 
HOSP ODDELKI   
L1 L1 - Oddelek za zdravljenje odvisnosti 789 5480 
L2 L2 – Gerontopsihiatrični oddelek 1155 6222 
L3 L3 - Splošni psih. oddelek 639 4761 
S2 S2 - Splošni psih. oddelek - ženski 1150 9315 
S3 S3 - Splošni psih. oddelek - moški 1232 12.432 
S4 S4 - Psihoterapevtski oddelek 154 1759 
S-IZO IZOLACIJSKI PRISIATRIČNI ODDELEK 765 7063 
COV ODD ODDELEK COVID 216 2188 
A1 Psihiatrična ambulanta (Dispanzer) 118 989 
A4 Alkohološka ambulanta 48 75 
A6 Epileptološka ambulanta 1 9 
A7 Urgentna psihiatrična ambulanta 59 421 
A8 Dežurna služba PBI 2 27 
AG Gerontopsihiatrična ambulanta 11 141 
AI Ambulanta za zdravljenje odvisnosti 62 242 
AV Ambulanta za voznike motornih vozil 16 73 
TAZO Triažna ambulanta za zdr. odv. alk. 31 141 
PP Preventivni pregled - sistematika  PBI 5 116 
SD Pregled za  sprejem na delo PBI 13 274 
VP varnost, preventiva / cepilni status PBI 424 428 
ZDI ZD  IDRIJA 4103 9061 
ZDT ZD  TOLMIN 39 42 

 
 

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 2020 naročili zgolj 24 storitev / 5 različnih preiskav (glej v Prilogi 4 
preiskave v KIKKB). 
Za izvajanje mikrobioloških preiskav naš laboratorij nima dovoljenja. V letu 2020 smo 
naročili 1.965 mikrobioloških in viroloških preiskav (2019 – 1.055), v večjem številu 
preiskave: SARS–CoV-2 (1.219), MRSA (297), ESBL (227), identifikacija bakterij v urinu 
(59), infektivne bolezni HCV, HAV, HBV (61), Borellia (14), Treponema pallidum (10)... 
Vzrok za povišano število mikrobioloških preiskav je izključno PCR testiranje na SARS–
CoV-2, ostalih mikrobioloških preiskav je manj, kot v prejšnjih letih. 
 
 

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 2020 89.393,64 € (2019 - 87.204,83 €). Vrednost vključuje tudi 
stroške hitrih antigenskih testov na Sars–Cov-2, ki so do 31.12.2020 znašali 12.964,17 € in 
bodo povrnjeni s strani RS. 
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e. Zakonske določbe  na področju laboratorijske dejavnosti: Laboratorij je organiziran v 
skladu z zahtevami Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje 
preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS 64/04,1/16, 56/19). Laboratorij 
je julija 2020 že drugič uspešno podaljšal dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS za 
področje medicinske biokemije. 

 
 
f. Prostori, analizatorji in ostala laboratorijska oprema: V letu 2020 smo realizirali nakup 

hladilnika, in avtomatske nastavljive mikropipete, ki sta bila planirana v letnem planu 
nabave osnovnih sredstev in večjih investicijskih del za 2020. Realizirana je bila tudi 
zamenjava centralnega UPS-a, ki je bil prvotno namenjen in dimenzioniran za potrebe 
laboratorija, zdaj pa pokriva tudi ostale izvajalce v dispanzerju. V novembru smo novi 
hladilnik že povezali v sistem EXACTUM, ki omogoča 24-urni nadzor temperature. Sistem 
je nadgrajen v novo obliko EXACTUM CLOUD, ki deluje v oblaku (na oddaljenih 
strežnikih). Do storitve vstopamo s spletnim brskalnikom. V plan za leto 2021 bomo 
ponovno uvrstili še zadnjo zamenjavo PC delovne postaje in zaslona na delovni postaji 
P04 kot preventivni ukrep zaradi starosti (2010) in nezanesljivosti stare postaje.  

 
 
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. V letu 2020 smo realizirali priklop SNCS storitve (Sysmex 
mednarodna mreža za zunanjo kontrolo, akr. po ISO/IEC 17043) za področje 
hematologije. 

 
 
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. V letošnjem letu smo morali zaradi pandemije COVID žal 
modificirati KK za predanalitične napake, saj je bilo zaradi preoblikovanja standardnih 
oddelkov nemogoče spremljati dogodke po oddelkih, kot je bila to praksa prejšnja leta.  
KK Evidentiranje uporabe testnih lističev za glukometre je voden od leta 2016. Pomen 
vodenja kazalnika je zagotavljanje sledljivosti  postopkov in gospodarno ravnanje z 
materialnimi viri.  
Povzetek - Po štirih letih še vedno nismo dosegli trenda zmanjševanja slabe delovne 
prakse na tem področju. Še vedno ni zabeležene porabe četrtine materiala (v povprečju 
25 %!). 

Na področju predanalitike spremljamo število zavrnjenih vzorcev: KK število zavrnjenih 
vzorcev.  
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Povzetek - Letos smo zavrnili 23 vzorcev (2019 - 38 vzorcev). 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.  

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 284 neskladij (2019 - 567, 2018 - 680, 2017 - 841) 
dokumentacije naročil / vzorcev, kar je 4.07 % vseh naročil (2019 – 6.89 %, 2018 – 8.46 
%, 2017 – 10.68 %) in 23 zavrnjenih vzorcev zaradi neustrezne kakovosti (2019 - 35, 2018 
- 25, 2017 - 37), kar je 0.13 % vseh vzorcev (2019 – 0.20 %, 2018 – 0.17 %, 2017 – 0.24 
%). Rezultati vseh perečih točk so boljši kot lansko leto oz. stanje se z vsakim letom 
izboljšuje. Še naprej bo potrebno senzibilizirati osebje z opozarjanjem na napake, 
strokovnim svetovanjem in izvajanjem ponovnih izobraževanj že slišanih tem 
(predanalitika). V letu 2021 s kazalnikom nadaljujemo.  

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.  
Povzetek – V letu 2020 smo imeli kar 11 izrednih servisov in sicer 4 servisi biokemičnega 
analizatorja in 7 popravil imunskega analizatorja. Glede okvar imunološkega aparata ni 
šlo za kritične okvare, ki bi »klicale« po zamenjavi aparata, pri biokemičnem aparatu pa 
se pojavljajo napake, ki so kritične (programska nestabilnost) in bo potrebno planirati 
zamenjavo aparata.  

KK Število preiskav, poslanih v zunanje laboratorije - Pošiljanje v zunanje laboratorije 
evidentiramo v LIS. Letno statistiko primerjamo s podatki prejšnjih let. Podatki kažejo na 
to, da trenutno ni potreb po razvoju nove preiskave, ki bi sodila na področje klinične 
biokemije. Komentar glej tudi pod naslovom Preiskave, ki smo jih naročili v zunanjih 
laboratorijih. 
 

 

i. Laboratorijska dejavnost  za zunanje naročnike  
Laboratorijsko dejavnost za zunanje naročnike izvajamo v pretežni meri za ZDI, za ostale 
naročnike le po posameznih primerih. V letošnjem letu smo za zunanje naročnike izvedli 
9.103 preiskav, (2018 - 11.803, 2013 - 6.500), prihodek od dejavnosti za zunanje 
naročnike je znašal 61.404 €. 
 
 

j. Sodelovanje s medicinskimi oddelki 
Sodelovanje na področju POCT je natančneje opisano v ločenem poročilu Pregled 
aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2020. 

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

Zasedbo v laboratoriju omogoča s kakovostno organizacijo delovnih procesov optimalno 
in varno laboratorijsko obravnavo bolnikov, ni pa rezerv za uvajanje novih metod. 
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l. Urgentni primeri – V letu 2020 smo imeli 1 primer urgentnega dela izven rednega 
delovnega časa. 
 

 
 
POROČILO - Pregled aktivnosti v okviru izvajanja preiskav ob pacientu (POCT) za leto 2020 
 
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.  

 

Pregled izvajanja kontrole kakovosti POCT  aparatov 

 Testi na PAS – zunanja ocena kakovosti  
S hitrimi testi na PAS smo vključeni v zunanjo oceno kakovosti (ZOK) s sodelovanjem v 
mednarodni kontroli RFB (Referenzinstitut für Bioanalytik Bonn, Nemčija) v programsko 
shemo DS (Drug Screen). Vsi rezultati letošnjega programa so bili v priporočenih mejah.  

Glukometri  
 Izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC) za glukometre 
V izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC) glukometrov so aktivno vključeni tudi izvajalci 
POCT. IQC izvajajo 1x tedensko. Izvajanje kontrole in rezultati so bili redno pregledani s strani 
vodje laboratorija (6x/L), razen glukometri na COVID oddelku. Kontrola na vsah pregledanih 
glukometrih se je redno izvajala, razen na S4 v času, ko je oddelek zaprt in na rezervnem 
glukometru L1-R, ki je shranjen na COVID oddelku. 
 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. V letu 2020 je bila 
izvedena kontrola: 08.01., 05.03., 14.05., 15.07., 23.09. in 19.11. Zadnja kontrola, 
19.11.2020, je bila sicer okrnjena zaradi izpada kontrole na glukometrih, ki so se uporabljali 
na COVID oddelku in oddelku L2, ki je bil v karanteni. Glukometri so med seboj zelo dobro 
primerljivi, prav tako je dobra primerljivost glukometrov z analizatorjem Konelab 30 
(dovoljeno odstopanje ± 15 %).  
 Izvajanje zunanje ocene kakovosti (ZOK) za glukometre 
Za ZOK smo vključeni v republiški program SNEQAS, POCT-glukometri. Kontrolo smo izvedli 
05.03., 26.05., 16.09. in 18.11.2020. Rezultati kažejo na dobro primerljivost meritev, tako 
znotraj aparatov istega tipa kot v primerjavi z vsemi aparati. Rezultati vseh 4 ocen kakovosti 
so bili poslani oddelkom kot poročilo po elektronski pošti in so na voljo tudi na o:/ 
direktoriju. Poročila so shranjena v MKL.  
 
 Obdobni pregledi glukometrov in dela izvajalcev POCT za glukometre 
Obdobni pregledi glukometrov in dela izvajalcev POCT za glukometre vključujejo nadzor 
aktivnosti na področju izvajanja interne kontrole kakovosti, pregled Laboratorijskih 
protokolov in kontrolo vodenja zapisov. Ugotovitve obdobnega pregleda so strnjene v 
poročilih, ki so po pregledih poslana vsem oddelkom po elektronski pošti, v elektronski obliki 
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so arhivirana na o:/ direktoriju. Med letom ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj. Žal je tudi 
letos ugotovljeno, da osebje nikakor ne pridobi veščine zagotavljanja sledljivosti svojega dela 
na glukometrih (glej točko 7). 
 

CoaguChek XS  
 Izvajanje interne kontrole kvalitete (IQC)  
IQC za aparat CoaguCheck XS (PČ) izvaja laboratorijsko osebje, in sicer, s kontrolo v dveh 
nivojih 1x mesečno in pri vsaki novi reagenčni škatli. Zaenkrat v SNEQAS še ni programa za 
kontrolo PČ tako, da zunanje ocene kakovosti ne izajamo. V letošnjem letu so bili vsi rezultati 
IQC znotraj dovoljenih meja. 
 
Vodenje evidenc POCT aparatov in pooblaščenih za delo na aparatih  
V letu 2020 zaradi pandemije COVID nismo izpeljali ponovnih izobraževanj in revizije 
seznama poobleščenih za izvajanje POCT. Izpeljano je bilo usposabljanje za izvajanje hitrih 
antigenskih testov na Sars-Cov-2 za DMS. 
 
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/.  
 
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 letošnje leto oz. pandemija COVID zaznamovala splošno nižjo 
porabo testov, saj je bilo vsled težke zdravstvene situacije hospitaliziranih manj pacientov 
kot prejšnja leta.  
 
 
Tabela 32: Prikaz izvedenih preiskav 
 število  izvedenih preiskav (PČ) oz. oddanih testov na oddelke 
PČ 172   (2019-200, 2018-352, 2017-346, 2016 -260 ) 
PAS 1372 (2019-2232, 2018-1479, 2017 -2270 , 2016 – 2452) 
glukozni lističi 
(glukometri) 

8.550  (2019- 11.800, 2018-11400, 2017 -1290, 2016 – 12200, 2015- 11450, 2014 – 
11350) 

TnT 30  (2019-41, 2018- 33, 2017-33, 2016 – 48) 
D-DIMER 36  (2019-60, 2018- 50 , 2017 - 13 testov) 
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Vodenje KK  EVIDENTIRANJE UPORABE TESTNIH LISTIČEV CONTOUR XT ZA GLUKOMETRE 
KK je voden od leta 2016. Vzroka oz. pomena vodenja kazalnika sta dva: zagotavljanje 
sledljivosti postopkov in gospodarno ravnanje z materialnimi viri. Po štirih letih na žalost 
ugotavljam, da še vedno nismo dosegli trenda zmanjševanja slabe delovne prakse na tem 
področju. Še vedno ni zabeležene porabe četrtine materiala (v povprečju 25 %!!!). 
 
 
Tabela 33: Sledljivost porabe materiala 
 2016 2017 2018 2019 2020 

izdane škatlice*  iz 
LEKARNE 

244 258 235 239 171 

neevidentirane škatlice 
na ODDELKIH 

63 58 45 58 44 

% neevidentiranih 
škatlic** 

26 23 19 24 25 

* 1 škatlica vsebuje 50 testnih lističev 

**pri izračunu deleža neevidentiranih škatlic se upošteva (odšteje) tudi zaloga na oddelkih, ki 
še ni evidentirana. 

 
Dejstvo je, da 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, ki 
pa je na oddelkih tudi ne vodijo. Slednje bi nam zagotavljalo elektronsko beleženje 
rezultatov, ki pa se zaenkrat izvaja le v laboratoriju. 

 
 
m. Zaključek: Za naslednje leto je planirana zamenjava glukometrov, izpeljava  ponovnih  

izobraževanj in revizija seznama pooblačenih za izvajanje POCT. 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.) 
 
 
 
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 bila tudi v preteklem letu nespremenjena: vodja zdravstvene 
administracije in pet zdravstvenih administratork.  
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Poleg vseh opravil, povezanih s hospitalizirani pacienti (1.371 sprejetih, 1.435 odpuščenih), 
smo administratorke opravljale dela tudi v posameznih enotah izvenbolnišnične dejavnosti: 
splošni psihiatrični ambulanti, kjer ena administratorka opravlja večino svoje delovne 
obveznosti; v primeru, da sta bili na isti dan dve ambulanti, se je zagotovilo še eno 
administratorko (v delo je bilo vključenih 10 do 11 specialistov psihiatrije (v primeru 
nadomeščanja), mesečno je bilo povprečno 18 psihiatričnih ambulant), gerontopsihiatrični 
ambulanti (dvakrat 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), od 
novembra v PA Žiri) 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). 
 
Epidemija s Covid-19 je zahtevala spremembo oz. prilagoditev dela tudi zdravstvenih 
administratork, še najbolj pri tistih, ki delajo v ambulantah. Skladno s Protokolom obravnave  
ambulantnih pacientov se je kontaktiralo paciente že pred obravnavo, za tiste paciente, za 
katere je ambulantni psihiater ocenil, da morajo priti na pregled v ambulantno (ki so 
obravnavani prvič, ki prejemajo depo terapijo, …), se je izpolnil presejalni vprašalnik. Je pa ob 
tem treba poudariti, da je kasneje večino tega dela prevzela DMS. Z uvedbo telefonskega 
svetovanja je bilo tako obravnavanih večina naročenih pacientov, spremenili so se le kriteriji 
za obračun storitev. 
Več podpore se je namenilo psihološki službi. 
V času epidemije se je zagotovila pomoč administratorke službi zdravstvene nege. 
Problem so še vedno hospitalizacije pacientov, ki nimajo urejenega zdravstvenega 
zavarovanja, saj to pomeni težavo pri obračunu storitev. Socialni delavci uspejo rešiti veliko 
neurejenih zavarovanj, ni pa to vedno mogoče.  
Veliko napora je potrebno vložiti pri usklajevanju dela in zahtev zlasti v primeru 
nepredvidenih oz. daljših odsotnosti. Z reorganizacijo smo poskušale zagotoviti, 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, posledično je bilo 
potrebno veliko usklajevanja (hospital – ambulante) oz. prilagajanja glede na urnike 
ambulant. Problem je nastajal tudi pri "prestavljanju" ambulant zaradi odsotnosti nosilcev 
dejavnosti.  
 
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 bi lahko 
skrbela tudi za e-naročanje, urejanje čakalnih seznamov…, glede na Pravilnik o naročanju in 
upravljanju čakalnih seznamov).  
Problematiko, povezano z delom, 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 
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naša administratorka, ampak bi delo prevzeli zunanji izvajalci. Pogrešam tudi boljši pretok 
informacij in boljšo komunikacijo – na nivoju celotne bolnišnice. 
 
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. Leto 2020, zaznamovano s COVID-19, je prineslo nove izzive in dodatne obremenitve tudi 

za zaposleni v bolnišnični lekarni: 
 poizvedovanje, nabava in vzorčenje osebne varovalne opreme (OVO), 
 soočanje s pomanjkanjem nekaterih artiklov (podaljšane nitrilne rokavice, maske tip IIR, 

maske FFP3, razkužila za roke in površine, zaščitni plašči) ter posledično poslovanje z 
novimi dobavitelji (Kimi, Kolektor, Venofarmacija, Petrič, Acron, Group 22), 

 reševanje zapletov zaradi neustrezne OVO (Blagovne rezerve / maske tip I, Group 22 / 
maske FFP3), 

 mesečno poročanje MZZ o stanju zalog OVO na zadnji dan v mesecu in količini 
dobavljene OVO v preteklem mesecu, 

 mesečno poročanje o nabavi in zalogi OVO (direktor, finančni sektor, ZOBO), 
 težave pri skladiščenju OVO (pomanjkanje prostora), 
 vodenje evidenc porabe OVO iz Blagovnih rezerv,  
 udeležba na sestankih KOBO. 

 
 

b. V mesecu maju smo v PBI izvedli Javno naročilo za medicinske pripomočke in 
laboratorijski material, pri čemer sem: 

 pripravila opise zahtevanih lastnosti medicinskih pripomočkov in 
 njihovo letno porabo (količino), 
 sodelovala na sestankih Komisije za izvedbo JN za medicinske pripomočke in 

laboratorijski material, kjer smo se odločali o izbiri najugodnejšega ponudnika tudi na 
osnovi ustreznosti ponujenih artiklov (izvedba testiranj, priprava zapisnikov sestankov). 
30.11.2020 je v lekarni potekal popis zdravil in medicinskih pripomočkov. 

 
 

c. V decembru 2020 sem sodelovala pri pripravi in izvedbi javnega naročila za zdravila za 
obdobje 2021 - 2024 ter pripravila bolnišnično listo zdravil za leto 2021. Bolnišnična lista 
zdravil 2021 je dostopna na skupnem disku med internimi akti (06 LEKARNA). 
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Tabela 34: Prikaz dela bolnišnične lekarne 
STORITEV VREDNOST (EUR)  ŠTEVILO 
Nabava 410.724 520 dobavnic 
Izdaja zdravil in medicinskih pripomočkov 391.929 4.039 naročilnic 
Odpis zdravil in medicinskih pripomočkov s 
pretečenim rokom uporabe 

675 / 

Pregled Evidenčnih listov vrnjenih zdravil / 186 evidenčnih listov 
Izdaja zdravil iz zaloge vrnjenih zdravil 13.102  771 škatlic zdravil 
Izdelava magistralnih pripravkov  / 83 magistralnih pripravkov 
Izdaja sistemskih protimikrobnih zdravil SKUPAJ: 4.527   299 IN (2019/449 IN) 

L1: 20 IN 
L2: 106 IN 
L3: 39 IN 
S2: 47 IN 
S3: 45 IN 
S4: 2 IN 

IZOLACIJSKI: 20 IN 
COVID: 20 IN 

Izdaja novejših depo antipsihotikov za 
hospitalizirane bolnike 

SKUPAJ: 25.079 105 IN (2019/102 IN) 
S2: 6.583  29 IN 
S3: 9.850  39 IN 
S4: 3.011  12 IN 
L3: 1.006  4 IN 
L2: 1.354  5 IN 

IZOLACIJSKI: 3.036  14 IN 
COVID: 239 1 IN 

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

SKUPAJ: 105.755  334 IN (2019/322 IN) 
PZS: 37.633  117 IN  

PA IDRIJA: 68.122 219 IN 
KLINIČNA FARMACIJA 
Izvid kliničnega farmacevta  / 15 izvidov 
Načrt zdravljenja z zdravili z visokim tveganjem 
(ZVT) + Evidenca aplikacije ZVT  
(oddelek L1 in oddelek L3) 

/ 32 načrtov 

Navodilo za pripravo in aplikacijo i.v. 
antibiotikov 

/ 2 navodili 

Telefonske konzultacije / 1440 konzultacij 
Notranja presoja ustreznosti ravnanja z zdravili 
na bolnišničnih oddelkih 

/ / 

IN = individualna naročilnica, PA = psihiatrična ambulanta, PZS = psihiatrično zdravljenje v skupnosti 
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Tabela 35: Primerjava vrednosti  izdaje na naročilnice 2018 / 2019 / 2020  
STROŠKOVNA MESTA 2018 (z DDV, EUR) 2019 (z DDV, EUR) 2020 (z DDV, EUR) 
S2 44.456 45.646 40.244 
S3 44.893 48.154 51.168 
S4 15.811 15.928 9.720 
L1 12.549 11.881 8.875 
L2 67.287 51.704 56.066 
L3 47.333 48.640 29.679 
IZOLACIJSKI ODDELEK / / 22.107 
COVID ODDELEK / / 23.421 
STERILIZACIJA 954 772 641 
URGENTNA AMBULANTA/SPREJEM 1.763 1.689 5.227 
EEG 448 175 220 
BIOKEMIČNI LABORATORIJ 1.574 1.870 2.134 
BOLNIŠNIČNA LEKARNA 260 339 611 
DELOVNA  TERAPIJA 202 351 2.037 
KUHINJA 2.774 3.409 8.146 
VZDRŽEVALNA SLUŽBA 104 92 349 
UPRAVA 240 256 1.499 
ADMINISTRACIJA / / 365 
SKLADIŠČE PERILA 555 645 1.111 
SOCIALNA SLUŽBA 51 120 453 
ZAŠČITA DELAVCEV PBI – CEPIVA, 
OVO  

291 684 2.651 

JEDILNICA ZA BOLNIKE 492 604 726 
PSIHOLOŠKA SLUŽBA 14 13 612 
PSIH. ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI 35.873 41.442 44.273 
PSIHIATRIČNA AMBULANTA IDRIJA 68.504 72.686 76.282 
PSIHIATRIČNA AMBULANTA  
LOGATEC 

190 147 202 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA 
POSTOJNA  

864 (PBI) 
48.653 (Lekarna 

Postojna) 

1.083 1.325 

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

1.326 1.240 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA SEŽANA  924 507 528 
PSIHIATRIČNA AMBULANTA ŽIRI  / / 18 
 
 
Tabela 36: Specifikacija in primerjava vrednosti izdaje na naročilnice za bolnišnične oddelke v letih 2018, 
2019 in 2020 
BOLNIŠNIČNI 
ODDELEK 

ZDRAVILA 2018/2019/2020 
(vrednost v EUR, z DDV) 

MEDICINSKI  PRIPOMOČKI 2018/2019/2020  
(vrednost v EUR, z DDV) 

L1 8.929 8.854 5.067 3.620 3.027 3.808 
L2 34.456 26.543 21.602 32.831 25.161 34.464 
L3 31.789 32.833 19.238 15.544 15.807 10.442 
S2 35.886 36.940 25.576 8.569 8.707 14.668 
S3 38.068 40.740 37.744 6.825 7.414 13.424 
S4 14.960 14.912 7.915 851 1.016 1.805 
IZOLACIJSKI / / 8.391 / / 13.716 
COVID / / 5.870 / / 17.550 
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Tabela 37: Primerjalna tabela 2016 / 2017 / 2087 / 2019 / 2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 
PREJEM 365.149 427.717 348.892 352.823 410.724 

PORABA 364.053 414.812 348.828 350.161 391.929 
ZALOGA  
(na dan 31.12.) 

35.845 47.101 45.707 47.432 64.127 

ANTIPSIHOTIKI – poraba  182.937 228.219 167.171 176.875 169.497 
ANTIDEPRESIVI – poraba   10.005 8.962 11.633 12.242 8.072 
ANKSIOLITIKI / SEDATIVI 
/ HIPNOTIKI – poraba  

5.879 7.254 6.002 6.205 8.204 

ZDRAVILA ZA 
ZDRAVLJENJE DEMENCE – 
poraba   

4.291 3.757 3.463 2.105 772 

ANTIEPILEPTIKI – poraba 7.983 7.206 8.257 8.157 5.867 
ZDRAVILA ZA SISTEMSKO 
ZDRAVLJENJE INFEKCIJ – 
poraba 

5.780 8.348 7.803 5.636 4.527 

MEDICINSKI PRIPOMOČKI 
– poraba   

83.009 79.783 76.758 70.226 137.206 

ZDRAVILA – poraba  281.044 335.030 272.070 279.935 254.723 
 
 
 (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 2020 opravljenih 380 ur internistične dejavnosti, kar je  
 povprečno 32 ur mesečno skozi vseh 12 mesecev. 
 
 
b. Oblika dela (ocena): 
 Delo v oddelčnih ambulantah vseh bolnišničnih oddelkov 
 Delo ob bolniških posteljah na vseh bolnišničnih oddelkih 
 Delo v prostoru internistične ambulante 
 Konziliarna - telefonska opravila v in izven bolnišnice 
 
 
c. Vsebina dela: 
 splošna interna medicina – diagnostika in uvajanje somatske terapije. 
 prilagajanje in vodenje kronične medikamentozne somatske terapije 
 nadaljevanje vodenja zdravljenja z internih oddelkov premeščenih bolnikov 
 Usmerjene internistične obravnave (iz diabetologije, pulmologije, radiologije organov 

prsnega koša, ftiziologije) 
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 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 januar – februar 2020, 
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 01.01.2020 do 31.12.2020 je bilo opravljenih 1.050 internističnih obravnav, kar je: 
povprečju 3.0 obravnave na uro. Od tega (po oceni):  
 50 % v oddelčnih ambulantah 
 47 % neposredno ob bolniški postelji na oddelkih  
 3 % na klasični ambulantni način v ustreznem ambulantnem prostoru bolnišnice  
 
Glede na akutno ali kronično stanje (ocena): 
 90 % pregledov je bilo na račun kroničnih somatskih stanj in poslabšanih kroničnih 

obolenj,  
 10 % pregledov na račun akutnih somatskih poslabšanja zdravja 
 
Bolniki so bili pregledani primarno (po vodilni internistični diagnozi) zaradi: 
 
 v 37 % 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 25 % zaradi obolenj presnove in endokrinih bolezni  
sladkorna bolezen, motnje v presnovi maščob, bolezni ščitnice, debelost in posledična 
stanja 

 v 13 % zaradi obolenj na dihalih 
akutne respiratorne okužbe, poslabšanja kroničnih pljučnih bolezni, KOPB in bronhialna 
astma, radiološka detekcija pljučnega raka. 

 v 8 % zaradi bolezni odvisnosti, Toksične (predvsem alkoholne) okvare notranjih 
organov: bolezni jeter, trebušne slinavke, prebavil, srca in funkcijske abstinenčne 
somatske motnje. 

 v 17 % zaradi ostalih internističnih obolenj ledvične bolezni, revma in degenerativna 
obolenja, ne respiratorne infekcije, raki, elektrolitske motnje.  
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Opažanja: 
 Glavnina internističnega dela ostaja na starostno - psihiatričnih oddelkih, kjer so 

hospitalizirani praviloma težji poli morbidni bolniki. Pri njih so že leta v ospredju kronično 
srčno - žilne bolezni, sledijo jim presnovno – endokrine (vodi sladkorna) bolezni, dalje 
pljučne kronične in akutne bolezni. 

 Po razglasitvi epidemije Covid-19 epidemije s strani države, je PBI prešla v novo 
organizacijsko delovno shemo, s katero se je drastično zmanjšala populacija 
hospitaliziranih primarno psihiatričnih bolnikov. To je glavni razlog za: 
na četrtino znižano število internističnih obravnav glede na predhodno leto. 
na polovično znižanje delovnih internističnih ur neposrednega dela z bolniki. 

V prikazanem št. delovnih ur za leto 2020 je tako zaobseženo internistično delo neposredno 
z bolniki, kot tudi internistične telefonske konzultacije z lečečimi psihiatri. 

 
 
Tabela 38: 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        
2020 1.050 380 37 25 13 8 17 
 
 
(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 PB Idrija je v letu 2020 skupno zasedal na osmih sejah (5 rednih, 2 izredni in 1 
dopisna seja), in na pobudo članov sveta ali drugih zaposlenih v bolnišnici obravnaval 
aktualne pobude in probleme ter v skladu s poslovnikom prispeval mnenja in usmeritve pri 
razreševanju le-teh z namenom izboljšav na področju strokovnosti in organizacije dela ter 
kakovosti in varnosti obravnave pacientov.  
Strokovni svet je v začetku leta obravnaval in potrdil »Posebne standarde in normative za 
oddelke psihiatričnih bolnišnic in oddelke otroške in mladostniške psihiatrije, normative za 
ambulantne psihiatrične storitve«, ki jih je RSK za psihiatrijo potrdil 30.05.2017 in naj bi 
veljali kot interni standardi in normativi v PB Idrija.   
Ob reorganizaciji dela v PB Idrija v času epidemije zaradi COVID-19 smo člani strokovnega 
sveta na pobudo KOBO razpravljali o obravnavi pacientov na Izolacijskem sprejemnem 
oddelku in podali priporočila o možnostih izvedbe videonadzora pri pacientih, ki so okuženi s 
COVID-19 ali pri njih obstaja sum na okužbo s COVID-19 ter zaradi duševne motnje 
potrebujejo posebne varovalne ukrepe telesnega oviranja s pasovi. Naknadno smo se 
seznanili z ugotovitvami nadzora s področja varstva osebnih podatkov: Izvajanje 
videonadzora na Sprejemnem ženskem oddelku z dne 08.07.2020 in predlagali oblikovanje 
klinične poti v zvezi z izvajanjem videonadzora na ženskem in moškem intenzivnem oddelku. 
V nadaljevanju je strokovni svet prejel v pregled predlog Klinične poti za obravnavo 
pacientov, pri katerih se zdravstveno stanje spremlja preko videonadzora in posredoval 
predloge in pripombe. 
Strokovni svet je podal mnenje k imenovanju kandidatke za strokovnega direktorja PB Idrija 
in v nadaljevanju zaprosil za pojasnila glede poteka postopka razpisa za strokovnega 
direktorja PB Idrija. Hkrati smo člani strokovnega sveta na pobudo strokovnega direktorja 
razpravljali o možnosti realizacije funkcije strokovnega direktorja PB Idrija in v skladu s 
pristojnostmi podali predloge.  
Člani strokovnega sveta smo se seznanili z evalvacijo Klinične poti za paciente, ki prejemajo 
klozapin / litij / valproat v obdobju 01.01.2020 do 30.06.2020 in podprli uporabo le-te v 
prihodnje.  
S strani direktorja bolnišnice je bil strokovni svet seznanjen s poročilom o poslovanju PB 
Idrija za prvo polletje 2020 in ukrepi za zagotovitev realizacije programa do konca leta. 
Direktor bolnišnice je članom strokovnega sveta predstavil tudi dokument Strateške 
usmeritve PB Idrija za obdobje 2020 – 2024, glede katerega je strokovni svet posredoval 
predloge za pripravo načrta strokovnega razvoja bolnišnice. S strani direktorja bolnišnice 
smo bili seznanjeni s sprejemom novega standarda za psihogeriatrijo in pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni za priznanje le-tega. Razpravljali smo o predlogih in pripombah v zvezi z novim 
Zakonom o duševnem zdravju.  
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V letu 2020 je strokovni svet na vseh sejah preverjal aktivnosti Odbora za varstvo osebnih 
podatkov v zvezi s pripravo postopkov in navodil glede posredovanja informacij o 
zdravstvenem stanju pacientov. Razpravljali smo tudi o možnosti razširitve POCT v PB Idrija 
izven obratovalnega časa bolnišničnega laboratorija, vendar je bila aktivnost začasno 
prekinjena zaradi epidemije. Posredovana je bila tudi pobuda na RSK za psihiatrijo o 
možnostih uporabe haloperidola v odmerkih, ki presegajo največji dovoljen odmerek ob 
določenih, opredeljenih indikacijah.  
Natančna vsebina obravnavanih tem je razvidna iz zapisnikov posameznih sej.  
Na sejah strokovnega sveta smo v letu 2020 obravnavali kompleksne strokovne teme, pri 
katerih so bile vključene različne strokovne službe, tudi v sodelovanju s službami s 
poslovnega področja bolnišnice. Menim, da bi bilo z utečeno prakso smiselno nadaljevati 
tudi v prihodnje v pričakovanju, da bi se sklepi strokovnega sveta upoštevali in sprotno 
realizirali. 
 
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.) 
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5.2 KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 
 
 
V letu 2020 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 2020 nespremenjena, komisija se je zaradi nastale epidemiološke 
situacije sestala petinštiridesetkrat (45). 
 
 
 
I. POROČILO O EPIDEMIOLOŠKEM SPREMLJANJU NALEZLJIVIH BOLEZNI IN OKUŽB,  
POVEZANIH Z ZDRAVSTVENO OSKRBO, ZA OBDOBJE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 
 
 
1. Kolonizacija z MRSA  
MRSA, prisotna ob sprejemu. V letu 2020 se je ob sistematskem presejanju odkrilo 3 
paciente, kolonizirane z MRSA že ob sprejemu v bolnišnico. Pacienti so bila obravnavani na 
L2, L3 in S2 oddelku, dekolonizacija se ni izvajala. 
MRSA, pridobljena v bolnišnici. V letu 2020 v bolnišnici ni bilo zaznati notranjega prenosa 
MRSA.  
Število odvzetih nadzornih kužnin MRSA. V letu 2020 so bili brisi odvzeti 276 pacientom. 
Delež odvzetih kužnin je 20.1 % (1.371 sprejemov).  
 
 

 
Slika 12: Število odvzetih nadzornih kužnin in število sprejetih pacientov v letih 2011 – 2020 
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Tabela 39: Pojavnost kolonizacije z MRSA glede na kriterij in oddelek obravnave pacienta v letu 2020. 

ODD 
Kriteriji                             

L1 L2 L3 S2 S3 S4 SKUPAJ 

1.Sprejem,premestitev iz BO    1   1 

2.Sprejem iz DU  1 1    2 

3.Sprejem iz SVU        

4.Nosilec MRSA        

5.Kronična rana, RZP        

6.Urinski kateter        

7. Kirurški poseg        

8. Državljan tuje države        

SKUPAJ  1 1 1   3 

 
 

 
Slika 13: Število obravnavanih pacientov, koloniziranih z MRSA – primerjava med leti 
 
 
2. Kolonizacija z ESBL pozitivnimi bakterijami 
ESBL, prisotna ob sprejemu. V letu 2020 se je ob sistematskem presejanju ob sprejemu v 
bolnišnico odkrilo 13 pacientov, koloniziranih z ESBL. Pacienti so bili obravnavani na L3, L2, 
S2, S3 in SI (izolacijskem) oddelku.  
ESBL, pridobljena v bolnišnici. V letu 2020 v bolnišnici ni bilo zaznati notranjega prenosa 
ESBL.  
Število odvzetih nadzornih kužnin ESBL. V letu 2020 so bili brisi odvzeti 214 pacientom. Delež 
odvzetih kužnin je 15.6 % (1.371 sprejemov).  
Vsi pacienti z ESBL pozitivnimi bakterijami so bili obravnavani v skladu s smernicami KOBO.  
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Slika 14: Število pacientov, koloniziranih z ESBL ob sprejemu v posameznem letu 
 
 
Tabela 40: Pojavnost kolonizacije z ESBL glede na kriterij in oddelek obravnave pacienta v letu 2020 

ODD 
Kriteriji 

SI L2 L3 S2 S3 S4/L1  
SKUPAJ 

1. Sprejem, premestitev iz BO 2 1 1    4 
2.Sprejem iz DU  4 1 1 2  8 
3.Sprejem iz SVU     1  1 
4.Nosilec ESBL        
5.Državljan tuje države         
6.Hospitalizacija v zadnjem letu        
7. Od doma        

SKUPAJ 2 5 2 1 3  13 

 
 
3. Kolonizacija s CR, VRE  
CR, VRE, prisotna ob sprejemu. V letu 2020 je bilo ob sprejemu odvzetih 32 brisov za 
opredelitev morebitne kolonizacije s karbapenem-rezistentnimi bakterijami (CR) in 
vankomicin rezistentnimi enterokoki (VRE). Izvidi brisov so bili pri 3 pacientih na S3 oddelku 
pozitivi (CRE pri dveh pacientih, CPE pri enem pacientu). V avgustu je bil na S3 oddelek 
sprejet pacient iz centra za tujce, pri katerem je bila po naključju odkrita kolonizacija s CRE 
bakterijo. Pacient ob sprejemu ni dosegal takrat veljavnih kriterijev za odvzem kužnin na 
CRE. KOBO je na seji v mesecu avgustu sprejela dopolnjen dokument SOP 22 10 
(Preprečevanje širjenja bakterij, ki izločajo karbapenemaze) z razširjenimi indikacijami za 
odvzem kužnin za določitev nosilstva CR bakterij. Navodila so bila v veljavi od meseca 
septembra dalje.  
 
 
4. Parazitna obolenja 
Na S2 oddelku je bila v skladu za navodili POBO obravnavana pacientka z ušmi. 
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5. Respiratorne nalezljive bolezni.  
V začetku leta 2020 so se pri pacientih na L1, L2, L3, S2 in S3 oddelku pojavila gripozna 
obolenja. Trajala so od konca januarja do začetka aprila. Skupno število obolelih pacientov je 
bilo 21. Odvzeto je bilo 20 brisov ustreznih kužnin, pri 4 pacientih je bila potrjena influenca 
A, pri enem influenca B. Pri 7 pacientih je bil potrjen respiratorno sincicijski virus (RSV).  
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 so bila prijavljena na NIJZ.   
V navedenem obdobju je za respiratornimi obolenji zbolelo tudi 11 zdravstvenih delavcev.  
 
 

 
Slika 15. Število cepljenih zdravstvenih delavcev proti gripi in pojavnost gripoznih obolenj v bolnišnici v 
posameznih sezonah gripe.    
 
 
6. COVID-19 – okužbe s SARS–CoV-2 
Testiranje pacientov in zaposlenih na SARS-CoV-2 z molekularnimi PCR testi in hitrimi 
antigenskimi testi (HAGT) je v bolnišnici potekalo v skladu z nacionalnimi smernicami in 
internimi dogovori oziroma protokoli. 
 
 Molekularni PCR testi na SARS–CoV-2 pri pacientih 

Od marca do konca decembra je bilo pri pacientih odvzetih 819 brisov za molekularni 
PCR test na SARS-CoV-2, od tega je bilo 38 pozitivnih. Pri dveh pacientih smo okužbo 
zaznali že ob prvem brisu po sprejemu, v skladu s protokolom odvzema kužnin za 
določitev nosilstva SARS-CoV-2. Pri ostalih smo okužbo zaznali tekom hospitalizacije, tudi 
ob vdoru okužb v bele cone v bolnišnici; ob tem so bili nekateri pacienti, pri katerih smo 
potrdili okužbo kasneje tekom hospitalizacije, ob sprejemu na izolacijski oddelek 
opredeljeni kot visoko rizični za okužbo s SARS-CoV-2 in obravnavani v skladu s 
protokolom. Pacienti so bili pred premestitvijo v rdečo cono obravnavani na L2 
(gerontopsihiatričnem) oddelku (16 pacientov), S2 (ženskem psihiatričnem) oddelku (15 
pacientov) in na izolacijskem oddelku (7 pacientov).  
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 Molekularni PCR testi na SARS-CoV-2 pri zaposlenih 
Od marca do konca decembra je bilo pri zaposlenih in zaposlenih v čistilnem servisu 
odvzetih 396 brisov za molekuklarni PCR test SARS-CoV-2, od tega je bilo 21 pozitivnih. 
Skupno je okužbo s SARS-Cov-2 na delovnem mestu domnevno pridobilo 24 zaposlenih. 9 
zaposlenih je okužbo pridobilo izven delovnega mesta. Vseh obolelih za COVID-19 je bilo 
tako 33 zaposlenih in 1 zaposlena v čistilnem servisu. 
 

 Testiranje s HAGT pri zaposlenih in pacientih se je v bolnišnici vpeljalo 26.11.2020 (pri 
zaposlenih) oz. 04.12.2020 (pri pacientih). V navedenem obdobju zadnjega tromesečja 
2020 je bilo: 
→ pri zaposlenih in zaposlenih v čistilnem servisu opravljenih 982 HAGT na Sars-CoV-2. 
→ pri pacientih opravljenih 86 HAGT na Sars-CoV-2.  

 
 
 
II. POROČILO O DRUGIH AKTIVNOSTIH PROGRAMA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 
ZA OBDOBJE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 
 
 
 V letu 2020 je KOBO revidirala in dopolnila dokumente v okviru programa POBO in 

posodobila nekatera navodila v skladu z aktualno epidemiološko situacijo. Sprejet je bil 
nov dokument SOP 24 10 (Preprečevanje COVID-19) in priloge dokumenta (Oskrba 
pokojnika s COVID-19 (SOP 24 01 10), Oživljanje pacienta z okužbo COVID-19 (SOP 24 02 
10) in Načrt pripravljenosti na epidemijo COVID-19 (SOP 24 03 10)). V letu 2020 so bili 
dopolnjeni in revidirani naslednji dokumenti: Program zaščite zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev (SOP 1 10), Epidemiološko spremljanje okužb, povezanih z zdravstvom (SOP 7 
10), Navodila in postopki za spremljanje bolnika z okužbo (SOP 9 10), Ločitev čistih in 
nečistih poti (SOP 15 10), Program izobraževanja o preprečevanju in obvladovanju OPZ 
(SOP 16 10), Oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo (SOP 17 10), Navodila za 
preprečevanje in zdravljenje Legioneloze (SOP 18 10), Preprečevanje širjenja bakterij, ki 
izločajo karbapenemaze (SOP 22 10).  
Ob koncu leta je tako aktualnih 35 splošnih operativnih postopkov, 2 dokumenta 
splošnega pomena ter 38 internih obrazcev.  

 
 V marcu je zaradi aktualne epidemiološke situacije potekalo izbirno izobraževanje za vse 

zaposlene o bolezni COVID-19.  
V oktobru je potekalo interno izobraževanje s področja obvladovanja bolnišničnih okužb 
in HACCP sistema s poudarkom na higieni rok in uporabi osebne varovalne opreme. Vsled 
aktualne epidemiološke situacije in dejstva, da so posamezna določila in / ali znanja POBO 
pomembna in nujna za vse zaposlene v bolnišnici, je bilo predavanje zunanjih in notranjih 
izvajalcev izobraževanja usmerjeno in ciljano – za zdravstvene delavce, sodelavce in 
zaposlene v nemedicinskem sektorju. Analiza prisotnosti zaposlenih na izobraževanju je 
pokazala, da se je izobraževanja udeležilo 79.4 % vseh zaposlenih v bolnišnici, pri čemer se 
odsotnosti zaradi opravičljivih razlogov (karantena, bolniška odsotnost, nadomeščanje 
izpadov kadra v zdravstveni negi) ni upoštevalo. Po sektorjih je bil delež prisotnosti 
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sledeč: v medicinskem sektorju se je izobraževanja udeležilo 76.6 % zdravstvenih delavcev 
in sodelavcev, v nemedicinskem pa 83 % zaposlenih.  
Skrbnica sistema vodenja kakovosti in namestnica SOBO sta v zadnjem tromesečju izvedli 
dve izobraževanji o pravilni higieni rok in uporabe zaščitne opreme za zaposlene v 
čistilnem servisu.  
 

 KOBO je izvajala redni nadzor nad kvaliteto dela zunanjega čistilnega servisa. V lanskem 
letu so je izvedlo predpisano število (80) odvzemov brisov na čistost površin s potrditvijo 
ustreznosti čiščenja s strani zunanjega izvajalca, od teh je bilo osem izvidov neustreznih. 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 oddelkov in prostorov. 
 

 Nadzor nad cepljenjem / poročila o cepljenju 
Delež cepljenih zdravstvenih delavcev proti gripi v posamezni sezoni. V sezoni 
2019/2020 se je cepilo 61 zdravstvenih delavcev, kar predstavlja 36.3 % vseh zaposlenih 
zdravstvenih delavcev. 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 9 pacientov (na L1, L2 in S3 oddelku). Podatki so zajeti tudi v kazalniku 
kakovosti Precepljenost zdravstvenih delavcev proti gripi. 
Na NIJZ sta bili posredovani letni poročili za leto 2019 za cepljenje proti hepatitisu B in 
tetanusu.  
V okviru POBO se je leta 2020 nadaljevalo z dopolnjevanjem dokazil o dvakratnem 
cepljenju proti ošpicam pri zaposlenih delavcih in izvajanjem obveznih cepljenj proti 
Hepatitisu B pri novo zaposlenih.  
 

 Zunanji / notranji nadzori 
- Zunanji strokovni nadzor izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja 

bolnišničnih okužb s strani Ministrstva za zdravje je potekal dne 07.10.2020.  
- V novembru je preko spleta potekala akreditacija bolnišnice po AACI in ISO 9001:2015 

standardu. Presoja je zajemala tudi področje obvladovanja bolnišničnih okužb. Iz 
zapisnika Akreditacijske komisije je razvidno, da komisija ni imela pripomb. 

- Notranja presoja POBO je bila izvedena 02.10.2020. Večjih neskladij se ni ugotavljajo. 
Podano je bilo priporočilo, povezano s seznanjenostjo zaposlenih s programom 
obvladovanja bolnišničnih okužb. Ukrep, ki je bil sprejet na podlagi priporočila, je bil 
realiziran v mesecu oktobru. 

- V letu 2020 je bil s strani SOBO in namestnice SOBO izveden notranji nadzor nad 
izvajanjem programa POBO po planu nadzora. Večjih neskladij se ni ugotavljajo. 

  
 V letu 2020 smo nadaljevali s spremljanjem kazalnika kakovosti Incidenti - vbodi z ostrimi 

predmeti. V tem letu se je zgodil en incidenti. Zdravstveni delavec je bil obravnavan v 
skladu s protokolom, pri zdravstvenemu delavcu ni prišlo do prenosa morebitne okužbe. 
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 Higiena rok 
V sklopu vpeljanega kazalnika kakovosti Poraba razkužila za roke posredno spremljamo 
ustreznost higiene rok v bolnišnici. S ciljem boljšega dostopa do razkužil za roke, ki je 
osnovni pogoj za ustrezno higieno rok, je bilo v letu 2020 nabavljenih več navadnih in 
elektronskih razkužilnikov za roke, ki so bili nameščeni na najbolj frekventne točke v 
bolnišnici.  
 
 

Tabela 41: Količina porabljenega razkužila v posameznem letu  
Leto Število porabljenih steklenic 

razkužila (500 mL) 
Sprememba glede na predhodno 

leto 
2017 1183 0 

2018 1254 + 6% 

2019 1267 + 1,0 % 

2020 2409 +90,1 % 

 
 
 Nadzor nad zdravstveno neoporečno vodo / preprečevanje razrasta legionele  

Na oddelkih L1 in L2 so se v začetku leta izvajala večja prenovitvena dela, in sicer prenova 
vseh stranišč, tuširnic in kopalnic. V času del so se zagotavljali minimalni tehnični pogoji za 
ločitev čistih in nečistih poti ter za izvajanje dejavnosti na oddelku. Po zaključku 
obnovitvenih del v začetku meseca aprila je bil v L stavbi izveden klorni šok, zatem so bili 
odvzeti vzorci vode za kemijsko in mikrobiološko analizo ter analizo vode na prisotnost 
Legionele. Izvidi odvzetih vzorcev vode so pokazali, da je voda pitna. Prisotnost Legionele 
je bila v dopustnih mejah. 
Ob rednih pregledih internega vodovoda s strani NLZOH so bili dne 16.12.2020 odvzeti 
vzorci vode na prisotnost Legionelle. Izvid je pokazal, da je bila v enem (1) od štirih (4) 
odvzetih vzorcev vode presežena mejna vrednost prisotnosti Legionelle v pitni vodi. 
Izveden je bil toplotni šok v lokalnem omrežju in izpiranje vode na vseh pipah  na oddelku. 
Določeno je bilo tudi ponovno vzorčenje v drugem tednu v januarju 2021. 
 
V letu 2020 se je Komisija sestala na 45 sejah. Med vsebinami vseh sej so bile (poleg 
stalnega repertoarja aktivnosti programa POBO) tudi vsebine, vezane na aktualno 
epidemiološko situacijo v Sloveniji zaradi širjenja virusa SARS-CoV-20, navodila Ministrstva 
za zdravje RS in navodila NIJZ ter implementacijo potrebnih sprememb v bolnišnično 
okolje. Dogovorjene spremembe so se redno vnašale v SOP 24 10 (Preprečevanje COVID-
19) ter klinično okolje in vse organizacijske enote v bolnišnici. Vsi ukrepi, ki so bili sprejeti 
z namenom preprečevanja vnosa ali prenosa okužbe s koronavirusom, so razvidni tudi iz 
zapisnikov sej KOBO in v Poročilu o sprejetih ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19.   

 Podrobnejši podatki, ki jih spremljamo v okviru kazalnikov kakovosti, so predstavljeni v 
posameznih dokumentih o kazalnikih kakovosti. 
Del poročila o delovanju KOBO je tudi Poročilo o sprejetih ukrepih za preprečevanje 
širjenja Covid-19.   

 

(Poročilo sta pripravili Andreja Uršič, viš. med. ses., spec. SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. 
med., ZOBO) 
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5.3 KOMISIJA ZA OBVEŠČANJE O OPOZORILNIH IN NEVARNIH DOGODKIH  
 
 
 
V primeru dogodkov, ki privedejo ali bi lahko privedli 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 2020 ni bilo prijavljenih nobenih opozorilnih nevarnih dogodkov. 
 
 
 
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 skladu z možnostmi je tudi v letu 2020 potekalo redno izobraževanje medicinskega 
in nemedicinskega osebja. Načrtovan skupni program za izobraževanje zdravnikov in 
diplomiranih medicinskih sester v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino je bil 
zaradi epidemije prestavljen na prihodnje leto. 
 
 
 
5.5 SPREJEM NA ZDRAVLJENJE BREZ PRIVOLITVE V NUJNIH PRIMERIH 
 
 
 
V skladu z Zakonu o duševnem zdravju smo v bolnišnici v letu 2020 prijavili 344 oseb, ki so 
bili sprejeti na zdravljenje v nujnem primeru brez njihove privolitve (v letu 2019 – 397,  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. 
 
 
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 bolnišnici 
področje natančneje opredeljuje klinična pot za obravnavo pacienta z agresivnim vedenjem. 
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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 
2020 smo uporabili posebne varovalne ukrepe in sicer s pasovi Segufix za fiksacijo v posteljo 
v 180 primerih (v letu 2019 v 434 primerih - 257 pacientov). (250 v letu 2018, 479 v letu 
2017, 795 - 2016, 805 – 2015). 
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 2020 pri katerih je bil izveden PVU s 
pasovi v posteljo / fotelj).  
 
 
 
5.7 EVIDENCA PREDPISOVANJA PSIHOTROPNIH ZDRAVIL PREKO PREDPISANEGA 

ODMERKA 
 
 
 
V letu 2020 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 2020 je zastopnica bila v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija 65 krat. (2019 – 78, 2018 – 73, 2017 – 70,) 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 letu 
2020 je bolnišnica zaključila drugi krog akreditacije po AACI standardu, s certifikatom ISO 
9001:2008 in standardom EN 15224. 

 
 
 Odbor za kakovost  

V letu 2020 se je Odbor za kakovost, v sestavi Bogdan Tušar, univ. dipl. prav., direktor, 
doc. dr. Marko Pišljar, strokovni direktor bolnišnice, Lidija Mrak, mag. zdr.-soc. manag., 
glavna medicinska sestra bolnišnice in, kot vabljeni član, skrbnica sistema vodenja 
kakovosti formalno sestal dvakrat (05.06. in 01.10. – vodstveni pregled). Teme sestankov 
so se nanašale na izpeljavo korektivnih ukrepov po zunanji presoji; oceno stanja procesov 
in zaznane odklone,  pregled in izpeljavo korektivnih ukrepov po inšpekcijskih / drugih 
zunanjih pregledih / nadzorih ter krizne sestanke povezane z epidemijo. 
 
 

 Komisija za kakovost  
Komisija za kakovost se je v letu 2020 formalno sestala enkrat. Redni člani M. Matvoz 
Kos, dr. med., spec. psih., N. Prevodnik, dr. med., spec. psih., dr. B. Križaj, C. Bačar Bole, 
mag. farm., spec. klin. farm., M. Kavčič, dipl. del. ter., dr. R. Podkrajšek in N. Hvala, dipl. 
m. s., so na sestanku ocenili stanje kazalnikov kakovosti. Potrdili so načrt dela Komisije za 
leto 2020.  
 

 
 Varnostne vizite:  

Ob sanaciji L1 in L2 oddelka je bilo v januarju in februarju 2020 z vodstvom L1 in L2 
oddelka več sestankov ob izvedbi sanacije kopalnic in drugih nujnih popravil. Izvedeni so 
bili natančni protokoli delovanja oddelkov v izjemnih razmerah adaptacije. 
Ob večjih obremenitvah na geriatričnem L2 oddelku je poseben poudarek bil namenjen 
obremenitvam negovalnega in zdravniškega kadra.  
V rednih sestankih z vodjo lekarne se ponovno izpostavlja potreba po zaposlitvi drugega 
farmacevta, ki bo lahko ustrezno dopolnjeval delo kliničnega farmacevta. Na nujnost 
zaposlitve dodatnega farmacevta so bolnišnico opozorili izsledki nadzora mednarodne 
akreditacije AACI, ustrezno kadrovsko zastopanost pa določa tudi Zakon o lekarniški 
dejavnosti ter pravilih o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnici.  
Na sestanku z vodjo PZS ter psihiatrinjo v ekipi PZS se je izpostavilo aktivnost 
ambulantnih storitev ter potrebo po superviziji ob bolj zapletenih obravnavah primerov. 
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Z vodjo psihološke službe smo v letu 2020 posebej obravnavali širitev ambulantne 
klinične psihološke službe, uvedbo prve psihološke pomoči, kadrovsko zasedenost ter 
razvoj službe in specifične ukrepe v času epidemije Covid–19. 
 
V času epidemije ter v obdobju med obema valovoma epidemije je bil poudarek 
namenjen organizaciji programov za zdravljenje SOA ter psihoterapevtskega oddelka.  
 
Na področju delovanja zdravstvene administracije je bila posebej izpostavljena 
problematika kadrovske strukture, predvsem pa o realizaciji nadomeščanja vodje 
administracije in poslovne sekretarke strokovnega direktorja ob njunih odsotnostih. 
Možnost nadomeščanja ter ustrezno poznavanje vsebin so izraz kakovosti na tem 
področju. 
 
Ob epidemiji smo zaradi odsotnosti konziliarnega internista preko razpisa začasno za 
konziliarno delo pridobili internistko pnevmologinje, M. Gabrijelčič. Sicer pa ima 
bolnišnica stalno razpisano mesto za polno zaposlitev internista. 
 
 

 Klinične poti: V letu 2020 je stopila v veljavo klinična pot za obravnavo pacientov s 
terapijo s klozapinom, litijem ter natrijevim valproatom. Narejena je bila tudi evalvacija 
izvajanja klinične poti. 

 
 
 Izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov:  

 V času med 25. in 26. junijem 2020 je bil izveden redni strokovni nadzor na področje 
zdravstvene nege (dokumentiranje),  

 
 07.08.2020 pa je bilo oddano poročilo o nadzoru zdravstvene dokumentacije v 

zdravniški službi. Nadzor je posebej bil namenjen preverjanju, ali se redno zapisuje 
delovna diagnoza, predpisana medikamentozna terapija ob sprejemu ter izjava o 
strinjanju na sprejem v zdravljenje v PBI. 

 
V letu 2020 sta v bolnišnici bila izvedena tudi dva izredna strokovna nadzora in sicer: 
  06.10.2020 je bil izveden izredni strokovni nadzor po obravnavi ter zdravljenju 

pacientke po pritožbi svojcev na delo negovalnega osebja. 
 

 Izredni strokovni nadzor je bil izveden tudi nad delom izolacijskega oddelka v 
obdobju od 13.03.2020 do 25.05.2020 in sicer kot odziv na anonimno pritožbo:  

 
Poročilo o odzivu Zdravniške zbornice Slovenije in Psihiatrične bolnišnice Idrija na anonimno 
pritožbo 
 
Odbor za strokovno medicinska vprašanja Zdravniške Zbornice Slovenije je 25.08.2020 
obravnaval anonimno pobudo za izvedbo izrednega strokovnega nadzora v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija. V pričujočem poročilu vodstva bolnišnice želimo seznaniti sodelavce in 
sodelavke z odgovorom strokovnega direktorja PB Idrija Zdravniški Zbornici, končnega 
mnenja Odbora za strokovno medicinska vprašanja Zdravniške Zbornice, izsledki izrednega 
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strokovnega nadzora na izolacijskem psihiatričnem oddelku PB Idrija ter mnenju strokovno 
medicinskega sveta Psihiatrične bolnišnice Idrija ob seznanitvi z izrednim strokovnim 
nadzorom. 
 
 
Časovni pregled aktivnosti 
 

1. Odbor za strokovno medicinska vprašanja Zdravniške Zbornice Slovenije je 
25.08.2020 obravnaval prejeto anonimno pobudo za izvedbo izrednega strokovnega 
nadzora v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Odbor je zaprosil strokovnega direktorja PB 
Idrija za komentar priložene vloge. (asist. Borut Gubina, dr. med., predsednik odbora) 
 

2. 11.09.2020 smo posredovali Odboru za zdravniška vprašanja odgovor, ter vam ga 
posredujemo v  skrajšani obliki:  

 
prejeli smo zaprosilo Zdravniške zbornice Slovenije za pojasnilo k anonimni pobudi za 
izvedbo izrednega strokovnega nadzora o delovanju izolacijskega oddelka, ki je bil 
organiziran v bolnišnici v času epidemije korona virusa COVID–19.  
 
Obrazložitev posameznih dejstev povezanih z vsebino anonimnega pisma 
Podatki o Izolacijskem oddelku Za natančnejše razumevanje organizacije bolnišnične 
dejavnosti v času epidemije korona virusa COVID–19, bom na kratko predstavil aktivnosti, ki 
jih je bolnišnica izvedla v tem obdobju. V PB Idrija je vodstvo bolnišnice in Komisija za 
obvladovanje bolnišničnih okužb po navodilih Ministrstva za zdravje ter NIJZ natančno 
opredelila spremembe obravnave pacientov v ambulantnih in hospitalnih pogojih. Strokovne 
službe v Psihiatrični bolnišnici Idrija so prevzele navodila Republiškega strokovnega kolegija 
za psihiatrijo glede izvajanja psihiatričnih storitev v času epidemije. Bolnišnica je obravnavala 
le paciente, ki so potrebovali nujno bolnišnično zdravljenje in sicer v najkrajšem možnem 
času obravnave. Vsi pacienti, ki so zaradi svojega psihičnega stanja bili sprejeti pod nujno v 
bolnišnico, so bili dejavniki tveganja za vnos okužbe COVID–19. 
Oddelek za izolacijo je bil, kot nova organizacijska enota, vzpostavljen 18.03.2020 na lokaciji 
ženskega sprejemnega oddelka. Spremembo v organizacijski strukturi je narekovala aktualna 
epidemiološka situacija v Sloveniji, ki se je kazala z naraščanjem števila okužb in razglasitvijo 
epidemije. Novo vzpostavljen oddelek je sodil med ukrepe, ki se jih je v bolnišnici izpeljalo z 
namenom, da se prepreči širjenje vnosa in okužbe s koronavirusom med pacienti ter 
zaposlenimi ter sočasno zagotovi varno in ustrezno obravnavo oseb s težavami v duševnem 
zdravju.  
Oddelek s 16 posteljami je deloval na način oddelka pod posebnim nadzorom (intenzivni, 
varovani oddelek). Sprejemal in obravnaval je po spolu mešano populacijo pacientov, ki so 
bili v bolnišnico sprejeti zaradi akutnega psihopatološkega stanja. V obravnavo različnih 
pacientov, tako po strukturi kot po psihopatologiji, je bil zajet še epidemiološki vidik. Vsi 
pacienti so bili, po principu izolacije, nameščeni v svojo sobo. Glede na dejavnike tveganja se 
jih je obravnavalo kot visoko ali nizko rizične za okužbo ter, upoštevajoč omenjeno, 
izpeljevalo ustrezne izolacijske postopke.  
Z vodenjem in načrtovanjem zdravstvene obravnave s strani nosilcev dejavnosti tj. dveh 
specialistk psihiatrije, so bili v zdravstveno obravnavo pacientov na oddelku vključeni še dve 
diplomirani delovni terapevtki, socialni delavec ter večje število negovalnega osebja: sedem 
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diplomiranih medicinskih sester, dvanajst  zdravstvenih tehnikov ter pet srednjih medicinskih 
sester. Vodja izolacijskega oddelka je postala psihiatrinja z več kot 20 let delovnih izkušenj. 
Ekipa članov multidisciplinarnega tima, ki je delala na oddelku, je bila stalna. Integralni del 
zdravstvene obravnave so na oddelku predstavljala priporočila KOBO in stalno vzpostavljena 
komunikacija med oddelkom in zdravnico za obvladovanje bolnišničnih okužb.  O morebitnih 
strokovnih in organizacijskih problemih se je vodstvo izolacijskega oddelka sproti 
posvetovalo s strokovnim in poslovnim direktorjem.  
Po zaključku epidemije se je ponovno vzpostavilo stanje pred epidemijo in sicer so delovali 
ponovno vsi oddelki, tudi psihoterapevtski in oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola, 
ki so bili med epidemijo zaradi varnostnih ukrepov ter prerazporeditve razpoložljivih kadrov 
prehodno zaprti. 
 
Kakovost in varnost ter varnostna kultura v bolnišnici  
Bolnišnica si že vrsto let prizadeva za napredek na področju spremljanja in uvajanja izboljšav 
na področju kakovosti in varnosti storitev. Med prvimi podatki, ki se jih je v bolnišnici pričelo 
prav z omenjenim dejstvom, ciljno spremljati v okviru obveznih kazalnikov kakovosti (2004) 
so bila poročila o Neželenih dogodkih / Varnostnih zapletih.  
Zaposlenim je dana možnost, da vse prepoznane neželene dogodke v delovnem procesu 
prijavijo, pri čemer je tudi jasno opredeljeno, da neželen dogodek predstavlja vsak dogodek, 
ki se zgodi v delovnem procesu in pomeni motnjo v učinkovitosti ali nezgodo in ima za 
posledico prizadetost zaposlenih, sodelavcev, pacientov ali okolja oziroma nenameren ali 
nepričakovan dogodek, ki je ali bi lahko povzročil pacientu škodo ob prejemanju zdravstvene 
oskrbe in ne nastane zaradi narave pacientove bolezni. Bolnišnica ima vzpostavljen tudi 
sistem rednega poročanja in obravnave opozorilnih nevarnih dogodkov.  
Zaposlenim je v okviru protokolov povezanih z varnostjo, ponujena možnost, da dogodek 
anonimno prijavijo.  
Iz vsebine priloženega anonimnega pisma je težko razbrati natančen razlog, ki je botroval 
odločitvi zaposlenega, da poda pritožbo na Zdravniško zbornico. Vsekakor obstaja več 
dejavnikov. 
V skladu s politiko izvajanja kakovosti bomo ob izkazani pritožbi izvedli izredni notranji 
strokovni nadzor. V kolikor bo Odbor za zdravniška vprašanja Zdravniške zbornice odredil 
izvedbo izrednega strokovnega nadzora v PB Idrija, smo na voljo za sodelovanje. Vodstvo 
bolnišnice želimo, da se izvedejo ustrezni postopki, ki bodo pojasnili še odprte dileme. 
Poudariti moramo, da nad delom osebja na prehodno delujočem Izolacijskem oddelku nismo 
imeli pritožb. Prav tako pa želimo v bolnišnici pojasniti eventualna nepojasnjena vprašanja, 
tudi v luči izjemnih razmer v času organizacije službe ob epidemiji. (strokovni direktor, dr. 
Marko Pišljar, dr. med.)« 
 
1. Odbor za strokovno medicinska vprašanja Zdravniške Zbornice se je na 48. redni seji 

dne 13.10.2020 seznanil z informacijami bolnišnice. Odbor ugotavlja, da je bilo delo 
korektno strokovno dobro organizirano in ne vidi potrebe po uvedbi izrednega 
strokovnega nadzora (asist. Borut Gubina, dr. med., predsednik odbora). 
 

2. V skladu s Standardi spremljanja kakovosti Psihiatrične bolnišnice Idrija je bil odrejen 
izredni strokovni nadzor na Izolacijskem psihiatričnem oddelku, ki je deloval v obdobju 
od 18.03.2020 do 25.05.2020. Izvedbo nadzora nad medicinsko dokumentacijo oz. 
strokovnem delu na oddelku je bila imenovana komisija v sestavi: P. Logar, dr. med., 
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predsednik, A. Serafimović, dr. med., dr. M. Pišljar, dr. med.. Izredni strokovni nadzor se 
je izvedel kot odziv na anonimno pritožbo glede delovanja zdravniške službe na 
izolacijskem oddelku v času epidemije. 

 
 
V obdobju od 18.03. do 25.05.2020 je bilo na izolacijskem oddelku vodenih 183 primerov 
pacientov, od tega je bilo premeščenih na druge oddelke ob negativnih testih v nadaljevanju 
zdravljenja 71 pacientov. 
Komisija je pregledala 101 popisov pacientov, ki so bili odpuščeni iz izolacijskega oddelka.  
Ugotovili smo, da je pregledana dokumentacija skrbno vodena ter pregledna in urejena v 
skladu s predpisi (protokol). V popisu so poleg odpustnic hospitalizacij, dokumenti, ki jih 
določa Zakon o duševnem zdravju.  
Iz podatkov, ki jih bolnišnica spremlja v okviru poročanju o neželenih dogodkih ter 
pritožbenih postopkov v bolnišnici, velja izpostaviti, da nad delom osebja v prehodno 
delujočem izolacijskem oddelku ni bilo pritožb.  
Iz dokumentacije je razvidno, da se v zdravljenju ni uporabljalo odmerkov antipsihotičnih 
zdravil, ki bi presegale maksimalno dovoljene terapevtske vrednosti. Pogosteje pa je bila v 
terapijo uvedena depo oblika antipsihotičnega zdravljenja. Višji delež depo terapije odstopa 
od siceršnjega deleža uporabe antipsihotične in depo terapije, je pa v preventivi relapsa v 
sodobnem pristopu antipsihotičnega zdravljenja  zaželen trend.  
V oceni ustreznosti obravnave pacientov ter terapevtskih postopkov je nadzorna komisija 
morala upoštevati izredne razmere ter priporočila MZ ter strokovnih teles ter dejstvo, da je 
bila obravnava pacientov intenzivnejša. Izredne razmere so zahtevale ob objektivno 
zaostreni epidemiološki in nepredvidljivi situaciji  konstruktivni odziv ter prilagojeno 
obravnavo pacientov. Večinoma so bile obravnave kratkotrajne. Nekateri bi potrebovali 
daljše zdravljenje, vendar v dani situaciji niso mogli ponuditi daljšega zdravljenja.  
V zaključku lahko povzamemo, da večjih napak v predpisovanju terapije nismo ugotavljali. 
Kljub objektivno težkim razmeram ob epidemiji je bila predpisana terapija v skladu z 
aktualno doktrino in sodobnimi priporočili stroke, delo s pacienti  in terapevtske aktivnosti 
pa v skladu z etičnimi merili (Vsebinski poudarki iz Poročila, oddanega 02.11.2020). 
 
Z izsledki Izrednega strokovnega nadzora ter z dopisom in mnenjem Odbora za strokovno-
medicinska vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije na anonimno prijavo, je bil seznanjen 
tudi SMS (19.01.2021). 
 

- Člani SMS so v izogib podobnim pritožbam, razpravljali o smiselnosti in nujnosti 
skupnega ter usklajenega načrtovanja in organizacije novih enot in dejavnosti 
(vnaprejšnja določitev strukture in pravil delovanja) v okoliščinah, ki zahtevajo hitro 
uvajanje sprememb.  

- Ponovno so poudarili pomen transparentne komunikacije in posredovanja 
pomembnih informacij zaposlenim, tudi preko intranetnega portala.  

- Vse pogosteje se kaže potreba po organizaciji izobraževanj vodilnega kadra o 
vsebinah, vezanih na upravljanje s človeškimi viri. 

 
Strokovni direktor, dr. Marko Pišljar, dr. med. 
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 Bolnišnica redno spremlja nezaključenost popisov bolezni in odpuščenih pacientov. 
Rezultati nadzora ponovno razkrivajo nedoslednost zgolj na dveh oddelkih, kjer je bil 
ponovno pisno opozorjen zdravnik. 

 
 

Tabela 42: Nezaključenost popisov 
2020 JAN- MAR. 2020 APRIL-JUNIJ 2020 JUL. - SEPT.2020 OKT. - DEC. 2020 I-IX 2020 

L1 0/58=0 % 0/2=0 % 0 / 50 = 0 % 0 / 27 = 0 % 0 / 137 = 0 % 
L2 0 / 37 = 0 % 1 / 32= 3 % 0 / 47 = 0 % 0 / 48 = 0 % 1 / 164 = 0,6 % 
L3 0 / 46 = 0 % 1 / 8 =12,5 % 3 / 57 = 5,3 % 3 / 25 =12 % 7 / 134 = 5,1 % 
S2 0 / 102 = 0% 0 / 50 = 0 % 0 / 109 =0 % 0 / 74 = 0 % 0 / 335 = 0 % 
S3 0 / 97 =0% 0 / 60 = 0 % 0 / 114 = 0 % 0 / 80 = 0 % 0 / 351 = 0 % 
S4 0 / 47 =0% 0 / 1 = 0 % 0 / 36 = 0 % 0 / 33 = 0 % 0 / 117 = 0 % 
COVID 0 / 0 = 0 % 0 / 0 = 0 % 0 / 0 = 0 % 0 / 41 = 0 % 0 / 41 = 0 % 
S-IZO 0 / 25 = 0% 0 / 86 = 0 % 0 / 0  =0 % 0 / 45 = 0 % 0 / 156 = 0 % 
PBI 0 / 410 = 0 % 2 / 239 = 0,4 % 3 / 412 = 0,7 % 4 / 373 = 1,1% 8 / 1435 = 0,55 % 
 
 
(Pregled pripravila Alenka Tušar, univ. dipl. inf.) 
 
 
 Zunanji nadzori: V letu 2020 je bil izveden redni strokovni nadzor s svetovanjem 

zdravnikom pri Zdravniški zbornici zdravniku V. Miloševiću. 
V bolnišnici smo imeli več nadzorov zdravstvenega inšpektorata RS in sicer 23.09.2020 
ter 18.11.2020. 
Nadzor s strani Ministrstva za zdravje je bil izveden tudi na delo KOBO 07.10.2020. 
V letu 2020 smo imeli tudi dva nadzora s strani ZZZS in sicer redni finančni medicinski 
nadzor nad uresničevanjem pogodb in izvajanjem programa zdravstvenih storitev dne 
07.10.2020 (hospitalni primeri), 23.09.2020 pa je bil izveden redni finančni medicinski 
nadzor nad uresničevanjem pogodb in izvajanjem programa ambulantnih storitev. 
 

 
 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 skladu s politiko izvajanja kakovosti je 

načrtovana vzpostavitev primerov pacientov, ki so umrli v bolnišnici in sicer v okviru 
oddelka tima, kjer je bil pacient zdravljen. 
 

 
 Redno izobraževanje v okviru bolnišnice: Ob četrtkih so v okviru zdravniškega kolegija 

predavanja s področja kliničnih, farmakoloških in psihoterapevtskih vsebin. V 
razpredelnici prikazujemo vsebine predevanj v letu 2020. (tabela 43). 

 
 



Strokovno poročilo 2020 

 

113 
 

 

Tabela 43: Seznam predavanj v PB Idrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Akreditacijska presoja: Akreditacija in certifikacija bolnišnice je potekala 17. novembra 

2020. Presojana je bila po standardih AACI Interantional accreditation standard V 5 in ISO 
9001: 2015 ter dosegla 330 od 347 točk oz. 95.1 % skladnost s standardi (leto 2019: 217 
od 251 možnih točk tj. 86 %  leto 2018: 84 %, 2017: 88 %). Načrt za odpravo 13 manjših 
neskladij je pripravljen, določeni so roki in nosilci.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
štev. 

datum 
predavanja 

predavatelj Naslov predavanja 

1. 13.02.2020 
Asist. Miha Kranjc, 
dr. med. 

Zdravljenje širokega spektra simptomov 
shizofrenije 

2. 27.02.2020 
Asist. dr. Karin 
Sernec, dr. med. 

Zdravljenje vseh vidikov depresije kot temelj za 
funkcionalno okrevanje bolnikov 

3. 10.06.2020 
Silva Demšar, dr. 
med. 

Doseganje okrevanja v shizofreniji, da je lahko 
vsaka oseba pri svojih najboljših močeh 

4. 18.06.2020 Asist. Miha Kranjc, 
dr. med. 

Zdravljenje visokega spektra simptomov 
shizofrenije 

5. 17.09.2020 
Mateja Matvoz Kos, 
dr. med. 

Sopojavljanje obsesivno kompulzivne motnje in 
shizofrenije 

6. 17.12.2020 
Marko Vrbnjak, dr. 
med. 

Kaj prinaša multimodalni mehanizem pri 
zdravljenju depresije? 
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Kazalniki kakovosti 
 
 
 

OBVEZNI KAZALNIKI 
 
 

1 Število padcev v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2020 
 
(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra) 
 
 
2 Število razjed zaradi pritiska (RZP) nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih 

bolnikov v letu 2020 
 
(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra) 
 
 
3 Kolonizacija z MRSA v letu 2020 
 
(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 2019 / 2020 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
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NEOBVEZNI KAZALNIKI 
 
1 Kazalnik zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2020 
 
(Izdelale so ga Ivana Skok Murovec, dipl. dietetik, Nataša Hvala, dipl. med. sestra, Alenka 
Tušar, univ. inž. el.) 
 
 
2 Kolonizacija z ESBL v letu 2020 
 
(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 2020 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
 
 
4 Poraba razkužila za roke v letu 2020 
 
(Izdelali sta ga Andreja Uršič, viš. med. sestra, SOBO ter Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. 
psihiatrije) 
 
 
5  Kako zadovoljni ste z zdravstveno obravnavo  

 
(Izdelala ga je Nataša Hvala, dipl. med. sestra) 
 
 
6  Delež pacientov v letu 2020 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 2020 

 
(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 2020) 
 
(Izdelal ga je Bojan Krivec, univ. dipl. soc. del.) 
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7 UDELEŽBA NA STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH  
 
 
 
V nadaljevanju poročila predstavljamo podatke o načrtovanih izobraževanjih ter aktivni 
udeležbi na seminarjih in usposabljanjih.  
Obširni podatki o pasivni udeležbi na izobraževanjih so zabeleženi v poročilih posameznih 
strokovnih služb in vodij oddelkov, ki se nahajajo v arhivu predstojnika oziroma posamezne 
službe. Vključena so tudi izobraževanja, ki so jih posamezniki deloma ali v celoti financirali 
sami ter izobraževanja, ki so bila podprta s finančnimi sredstvi farmacevtskih podjetij.  
 
 
 
7.1 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZDRAVNIKOV IN PSIHOLOGOV 

 
 
 

7.1.1 Načrtovana izobraževanja in usposabljanja 
 
 
 Specializacijo iz psihiatrije 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. »III 
mali festival psihodrame« 18 - 22. avgust 2020 – voditelj delavnic. 
  

 
 M. Rudolf, dr. med., spec. psih.: Predavanje na temo Vedenjske in psihične spremembe 

pri demenci v okviru izobraževalnega programa »Spomni se me«, ki ga organizira društvo 
GO Spominčica (07.09.2020)     

 
 

 J. Milič, dr. med., spec. psih.: 03.01.2020: Predavanje: Starostnik v stiski - 23. tečaj za 
svetovalce Klica v duševni stiski, CMZ Ljubljana, 27.01.2020: Predavanje: Prepoznavanje 
in ukrepanje pri psihotičnih motnjah - 23. tečaj za svetovalce Klica v duševni stiski, CMZ 
Ljubljana, 14.01.2020: Posvetovalna supervizija s strokovnim sodelavcem SOPA v ZD 
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Idrija, 04.07.2020: Srečanje Zveze KZA Slovenije v Vipavskem Križu, 03.10.2020: 
Predavanje: Depresivnost; tečaj za svetovalce na Posvetu (Center za psihološko 
svetovanje, Slovensko združenje za preprečevanje samomora), 05.10.2020: Psihotične 
motnje in kako jih prepoznamo; tečaj za svetovalce na Posvetu (Center za psihološko 
svetovanje, Slovensko združenje za preprečevanje samomora) 
 
 

 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«.  

 
 
 Dr. Š. Hvalec, spec. klini. psih.: predavanje Duševna stiska – Lahko pomagam?, Ljubljana, 

DMSBZT LJ (23.01.2020), predavanje in delavnice Predstavitev testov s področja 
kognitivnega funkcioniranja (KPSS in TRU), Ministrstvo za zdravje, Ljubljana (20.02.2020), 
srečanje mladih raziskovalcev Primorske (GJV Idrija) – ocenjevalna komisija (04.04.2020), 
predavanje in delavnice Predstavitev testov s področja kognitivnega funkcioniranja (KPSS 
in TRU), Ministrstvo za zdravje, Ljubljana (16.09.2020) 
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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.: namestnica predsednice Psihiatrične sekcije pri Zbornici 
delovnih terapevtov Slovenije, članica Strokovnega kolegija psihiatrične sekcije delovnih 
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. R. Podkrajšek, spec. klin. psih.: 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, predavatelj na FUDŠ (predmet »Psihopatologija«), član 
strokovnega sveta Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije.  

 
 
 C. Bačar Bole, mag. farm, spec. klin. farm.: 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, članica Komisije za zdravila v PBI, članica Komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb v PBI, članica Komisije za pripravo razpisne dokumentacije za javno naročilo za 
dobavo blaga »Registrirana zdravila« in » Medicinski pripomočki«, članica 
Interdisciplinarne skupine za POCT v PBI, mentorica specializantom iz klinične farmacije, 
mentorica študentom FFA na praktičnem usposabljanju. 
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 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 
pedagoškega kolegija Inštituta za sistemsko družinsko psihoterapijo v Ljubljani 

 
 
 Doc. dr. M. Pišljar, dr. med., spec. psih.: 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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 Matvoz Kos M., Pišljar M. (2020) Na stičišču med shizofrenijo in obsesivno – 
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10 SKLEP 
 
 
a. Organizacija bolnišnične in izvenbolnišnične službe je bila v letu 2020 zaradi epidemije 

SARS–CoV–2 prilagojena nujnim ukrepom za preprečevanje širjenja bolezni Covid–19. V 
skladu z navodili in strokovnimi smernicami podane s strani NIJZ ter Ministrstva za 
zdravje je bila organizirana ustrezna oblika delovanja v bolnišnici v obeh valovih 
epidemije. Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) je vodila aktivnosti, ki so 
zajemale obvladovanje tveganj za pojavljanje okužb povezanih z zdravstvenim delom, 
strokovnih pisnih navodil v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb 
ter izvajanje ukrepov v primeru pojava izrednih stanj povezanih z bolnišničnimi 
okužbami. Intenzivnost dela dokazuje število sestankov KOBO (45x).  
Po navodilih Ministrstva za zdravje je bolnišnica morala zagotavljati predvsem zdravljenje 
nujnih stanj, zdravljenje nenujnih stanj v okviru duševnih motenj pa je bilo začasno 
odloženo. V obdobju epidemije je prehodno prenehalo delovanje oddelka za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola ter psihoterapevtskega oddelka, združilo se je tudi delovanje 
geriatričnega oddelka ter splošnega psihiatričnega oddelka L3.  
 
Prvi val epidemije Covid-19 je bil razglašen 12.03.2020 ter potekal do sredine maja. Ob 
razglasitvi epidemije sta vstopna oddelka ob sprejemu v bolnišnico sprva bila sprejemni 
moški S3 in sprejemni ženski S2, pozneje pa je bil oblikovan izolacijski oddelek. V času 
prvega vala pri nobenem od hospitaliziranih pacientov nismo potrdili bolezni Covid–19. S 
01.06.2020 je ob zaključku epidemije ponovno začelo delovati vseh šest oddelkov v 
bolnišnici, vključno s psihoterapevtskim oddelkom in oddelkom za zdravljenje odvisnosti 
od alkohola, vsebinsko pa sta delovala s prilagojenim programom hospitalne obravnave. 

 
Drugi val epidemije Covid-19 na področju celotne Slovenije je bil razglašen 19.10.2020. 
Ponovno je bil vzpostavljen izolacijski oddelek (02.11.2020). Organiziran je bil tudi Covid 
oddelek in sicer namenjen obravnavi pozitivnih Covid pacientov z duševno motnjo, ki so 
bili na zdravljenju v PBI, ter obravnavi nepsihiatričnih neakutnih pacientov, ki so bili 
premeščeni iz somatskih bolnišnic (Šempeter, Izola). (Natančnejše poročilo o sprejetih 
ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 in poročilo o delovanju Covid oddelka 
je v celoti objavljeno v strokovnem poročilu). 
 
 

b. Zaradi omejitev sprejemov in obravnav pacientov v hospitalnem programu je v letu 2020 
bilo sprejetih in odpuščenih nižje število pacientov, iz bolnišnične oblike zdravljenja je 
bilo odpuščenih 1.435 pacientov. V programu ZZZS je bilo odpuščenih 1.323 pacientov, v 
hospitalnem programu ter 43 pacientov iz dnevnega programa, kar predstavlja 88 % 
načrtovanega programa na hospitalnem področju. V bolnišnico je bilo sprejetih prvič 446 
pacientov (245 moških in 201 žensk). Povprečno pa so bili na zdravljenju 24 dni. 

 
 

c. Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja obliko bolnišničnega zdravljenja po končani 
akutni bolnišnični obravnavi, ko zaradi zdravstvenih in socialnih razlogov ni možen 
odpust pacientov v domače okolje oz. osebe potrebujejo stalno nego, pomoč in nadzor. V 
letu 2020 je bilo v neakutno obravnavo vključenih 87 oseb ter je bilo realiziranih 4.101 
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bolnišnično oskrbnih dni, kar predstavlja 120 % načrtovanega plana. Višje število BOD-ov 
je posledica večjega števila sprejemov pacientov z demenco in čakanja na namestitev v 
DSO oz. urejanje pomoči na domu, pa tudi na račun neakutne obravnave pri pacientih, ki 
so preboleli Covid infekt ter imeli vzporedno duševno motnjo. 

 
 

d. 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 letu 2020 je bil odprta tudi nova 
psihiatrična ambulanta v Žireh. 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 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 2020 je bilo skupno opravljenih 13.629 obiskov, kar predstavlja 106 % 
načrtovanega načrta, od tega 1.062 prvih pregledov (87 % načrtovanih pregledov). V 
okviru načrta za ZZZS pa je bilo opravljenih skupno 177.781 točk.  
 
 

e. V letu 2020 je epidemija dodatno razkrila problematiko insuficientne kadrovske strukture 
na področju zdravstvene nege. Pomanjkanje negovalnega kadra je sicer sistemski 
problem v državi v delovanju vseh bolnišnic. Problematika v PB Idrija je večplastna ter 
odraz bolniških odsotnosti, višje starostne strukture ter pomanjkljive možnosti zaposlitve 
zaradi odsotnosti kadra na delovnem trgu. V zadnjem obdobju se je izkazala večja 
obremenitev negovalnega kadra na gerontopsihiatričnem oddelku. 
Ponovno moramo poudariti tudi neugodno starostno strukturo zdravniškega kadra, saj 
bo v nadaljnjih petih letih predvidoma imelo pet zdravnikov pogoje za upokojitev. 
Bolnišnično vodstvo je velike napore vlagalo v pridobitev novih specializantskih mest, 
vendarle se je v zadnjem letu zaposlil zgolj en specializant psihiatrije. Nadaljevali bomo z 
intenzivnim pridobivanjem novih specializantskih mest.  
Že drugo leto je razpisano prosto delovno mesto internista, vendarle pa dosedanji napori 
niso prinesli dokončne rešitve. 

 
 

f. S 01.01.2021 je stopila v veljavo uredba ZZZS, ki določa novo ceno primera 
gerontopsihiatričnega pacienta. Uveljavljena nova cena za zdravljenje duševne motnje v 
starostnem obdobju razkriva tudi boljši standard ter kadrovsko strukturo v obravnavi 
starostnika. V ekipi gerontopsihiatričnega oddelka je po novem ob psihiatru tudi večja 
prisotnost internista, nevrologa ter kliničnega farmacevta. Nova cena temelji torej na 
kvalitativno izboljšanih storitvah ter obravnavi gerontopsihiatričnega pacienta. Potrebno 
bo realizirati zaposlitev drugega kliničnega farmacevta ter internista. Vključitev nevrologa 
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v določenem procentu dela na oddelku bo lahko zaenkrat slonelo na honorarnem delu 
oz. podjemni pogodbi. 
 
 

g. Statistični podatki o obravnavi in zdravljenju pacientov v PB Idrija, v zadnjih letih kaže 
konstantno visok delež pacientov, ki prihaja na zdravljenje zaradi posledic odvisnosti od 
alkohola in spremljajočih komorbidnih stanj. Soočamo se z velikimi potrebami po 
obravnavi in zdravljenja pacientov z SOA. Upokojitev dveh terapevtov v procesu 
zdravljenja odvisnosti od alkohola narekuje tudi realizacijo zaposlitve dveh novih 
terapevtov, po možnosti s čim boljšim dodiplomskim predznanjem npr. dipl. psihologov. 

 
 

h. Psihiatrična bolnišnica Idrija, ima poleg svojega osnovnega poslanstva tudi vlogo učne 
bolnišnice. Izvajajo se programi specializacij psihiatrov, zdravnikov družinske medicine 
ter drugih profilov pod vodstvom glavnih in neposrednih mentorjev. Redno se izvajajo 
tudi izobraževalni programi na področju zdravstvene nege, socialne službe, delovne 
terapije, psihologije in klinične farmacije. Na osnovi pridobitve naziva Učne baze 
bolnišnice se v bolnišnici izvaja klinična praksa tretjega letnika dodiplomskega študija 
zdravstvene nege za področje zdravstvena nega in mentalno zdravje. Bolnišnični 
strokovnjaki so vključeni tako v učiteljski kot asistentski kader. Klinične vaje za celotno 
bolnišnico pomenijo velik organizacijski in intelektualni napor, vendar smo jih ob 
sodelovanju vseh uspešno izvedli.  
 

 
i. V bolnišnici smo v okviru spremljanja kakovosti zdravstvene dejavnosti redno spremljali 

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 2020, Kolonizacija z ESBL v letu 2020, Kako ste zadovoljni z 
zdravstveno obravnavo, Število incidentov, poškodb z ostrimi predmeti v letu 2020, 
Poraba razkužila za roke v letu 2020, Kazalnik stopnje zadovoljstva pacientov, Delež 
pacientov v letu 2020 pri katerih je bil izveden PVU s pasovi v posteljo / fotelj, 
Spremljanje in analiza neželenih dogodkov / varnostnih zapletov za leto 2020, Čakanje na 
odpust: Dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust 
(leto 2020). (Celotni podatki o izvajanju kazalnikov ter spremljanju kakovosti je podano v 
poročilu o sistemu vodenja kakovosti  (Nataša Hvala, dipl. med. sestra, skrbnica sistema 
kakovosti) ter v zbirki vseh kazalnikov kakovosti) 

 
 
j. Akreditacija in certifikacija bolnišnice je potekala 17. novembra 2020. Presojana je bila po 

standardih AACI Interantional accreditation standard V 5 in ISO 9001: 2015 ter dosegla 
330 od 347 točk oz. 95.1 % skladnost s standardi (leto 2019: 217 od 251 možnih točk tj. 
86 % leto 2018: 84 %, 2017: 88 %). Načrt za odpravo 13 manjših neskladij je pripravljen, 
določeni so roki in nosilci.  
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k. 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). V poročilu so 
predstavljeni odzivi na pritožbi, ki sta bili podani s strani svojke pacientke ter anonimne 
zaposlene pritožnice. 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.  
 
 

l. 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. 

 
 
 
          Strokovni direktor bolnišnice  
          doc. dr. Marko Pišljar, dr. med. 
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Pri izdelavi poročila so sodelovali: 
 
Lidija Mrak, dipl. med. sestra, spec., glavna med. sestra bolnišnice 
Nataša Hvala, dipl. med. ses. 
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 
Vladimir Milošević, dr. med., spec. psih., vodja ženskega psihiatričnega oddelka 
Mateja Matvoz Kos, dr. med., spec. psih., vodja Covid 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. 
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 


