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1. UVOD
Spoštovane sodelavke in sodelavci, zaposleni v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
pred vami je strokovno poročilo za leto 2018. Strokovno poročilo vsebinsko in oblikovno sledi
predhodnim strokovnim poročilom.
Strokovno poročilo je celovit prikaz strokovnega dela v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Vabimo
vas, da si izbrana poglavja preberete oziroma naj bodo pripomoček pri analizi dela na
posameznih oddelkih in v službah.
Vsem, ki ste aktivno sodelovali pri nastanku strokovnega poročila, se iskreno zahvaljujem.
Ob koncu mandata strokovnega direktorja se zahvaljujem tudi vsem zaposlenim v Psihiatrični
bolnišnici Vojnik za požrtvovalno in predano delo.

Lepo vas pozdravljam.

Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psih.
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2. STATISTIČNI PODATKI – POKAZATELJI DELA ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI VOJNIK
Tabela 1 Plan in realizacija storitev za obdobje januar – december 2018

Dejavnost

Vrsta

Realizacija

Razlika

obravnave

jan. - dec. 2018

preko plana

do plana

Bolnišnična dejavnost

primer

1.222

2

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

primer

31

1

Nadzorovana obravnava

primer

15

3

Specialistično ambulantna dej. psihiatrije

točke

189.229

8.158

Specialistično ambulantna dej. psihiatrije

pregled

14.163

1.962

Klinična psihologija

točke

22.470

383

Neakutna bolnišnična obravnava

BOD

1.962

63

Tabela 2 Število odpustov po oddelkih v letu 2017, 2018

Oddelek

Število odpustov
LETO 2017

A
B
C
D
IMO
OZBO
IŽO
SPO
NAD. OBR.
SKUPAJ

LETO 2018
130
96
134
128
411
161
267
30
21
1.378

10

128
132
149
130
338
150
273
31
15
1.346

Graf 1 Število odpustov po oddelkih v letu 2018
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Tabela 3 Število odpustov z intenzivnih oddelkov v letu 2018
ODDELKI
INTENZIVNI MOŠKI ODDELEK
INTENZIVNI ŽENSKI ODDELEK
VSI ODDELKI

ŠTEVILO ODPUSTOV
338
273
1.239

Tabela 4 Število direktnih sprejemov na oddelke v letih 2017, 2018

Oddelek

Število direktnih sprejemov na oddelke
2017

A
B
C
D
IMO
OZBO
IŽO
SPO
NAD. OBR.

SKUPAJ

11

2018
27
31
18
55
605
93
498
37
26

41
31
14
78
560
75
465
39
14

1.390

1.317

Graf 2 Število direktnih sprejemov na oddelke v letih 2017, 2018
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Tabela 5 Povprečna ležalna doba (dni) – primerjava med leti 2017, 2018

Povprečna ležalna doba
v letu 2017
v letu 2018

Oddelek
A
B
C
D
OZBO
IMO
IŽO
PB VOJNIK

27,65
36,66
30,42
31,69
60,18
13,11
13,22
33,56

30,40
24,94
27,28
26,93
60,96
13,68
14,42
34,53

Indeks
2018/2017
109,95
68,03
89,68
84,98
101,30
104,35
109,08
102,89

Graf 3 Povprečna ležalna doba (dni) po oddelkih – primerjava med leti 2017, 2018
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Graf 4 Odstotek povprečne zasedenosti oddelkov v letih 2017 – 2018

ODSTOTEK POVPREČNE ZASEDENOSTI ODDELKOV V LETIH 2017 - 2018

90,53
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69,06 70,49 72,82

96,23
87,22

89,09

75,16 75,93
64,41 63,04
43,21 41,28

A

B

C

D
LETO 2017

IMO
LETO 2018

IŽO

OZBO

Tabela 6 Povprečna zasedenost postelj v letu 2018 po mesecih (v %)

2018

A

B

C

D

OZBO

januar

72,58

69,84

66,40

42,38

92,58

94,06

75,61

73,35

februar

56,07

74,82

74,55

51,85

92,38

87,00

66,57

72,38

marec

72,42

69,03

63,17

44,38

85,81

75,48

82,45

70,26

april

74,33

61,83

60,00

30,23

90,11

85,87

74,93

68,00

maj

69,52

62,42

52,42

40,16

88,82

89,29

69,94

67,67

junij

57,33

75,33

59,03

26,32

84,56

89,47

68,13

65,38

julij

62,42

81,45

55,91

33,15

83,66

88,52

84,65

69,48

avgust

83,55

73,55

62,63

45,72

97,53

94,84

86,45

77,62

september

82,50

83,33

71,25

44,94

92,00

91,07

81,20

77,44

oktober

70,97

76,61

66,80

49,28

88,60

86,32

77,55

73,63

november

74,17

79,17

73,47

53,56

83,44

79,07

73,73

73,45

december

52,90

66,45

50,81

33,37

89,57

85,68

69,94

64,46

13

IMO

IŽO

PB VOJNIK

Graf 5 Povprečna zasedenost postelj v letu 2018 po mesecih (v %)
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Graf 6 Število posameznih odpustnih glavnih diagnoz po šifrah za leto 2018

ŠTEVILO POSAMEZNIH ODPUSTNIH GLAVNIH DIAGNOZ PO ŠIFRAH ZA
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16 5

2 15

52

F39
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Tabela 7 Razlaga diagnoz po šifrantu

F00 – F09
F10 – F19.9
F20.0 – F20.9
F22 – F22.9
F23 – F23.91
F25 – F25.0
F28 – F29
F30 – F30.9
F31 – F31.9
F32 – F32.91
F33 – F33.9
F39
F41 – F41.9
F42 – F42.9
F43 – F43.9
F45 – F48.9
F50 – F50.9
F53

Organske, vključno simptomatske duševne motnje
Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi
Shizofrenija, shizotipska motnja
Blodnjave motnje
Akutne in prehodne psihotične motnje
Shizoafektivne motnje
Druge neorganske psihotične motnje – neopredeljena neorganska psihoza
Razpoloženjske (afektivne) motnje
Bipolarna afektivna motnja
Depresivna epizoda
Ponavljajoča se depresivna motnja
Neopredeljena razpoloženjska motnja
Druge anksiozne motnje
Obsesivno kompulzivna motnja
Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje
Somatoformne motnje, druge nevrotske motnje
Motnje prehranjevanja
Duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem, ki niso
uvrščene drugje
Specifične osebnostne motnje
Trajne osebnostne spremembe, ki jih ni mogoče pripisati možganski poškodbi
in bolezni
Duševna manjrazvitost
Motnje vedenja

F60 – F60.9
F62 – F62.9
F70 – F79.9
F91 – F98.9

Graf 7 Delež hospitaliziranih pacientov, starih nad 65 let – primerjava za obdobje od leta 2014 do leta 2018

DELEŽ (%) HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV, STARIH NAD 65 LET
22,06
17,44

Leto 2014

18,43

18,95

Leto 2015

Leto 2016

15

Leto 2017

23,09

Leto 2018

Tabela 8 Pregled odpustov pacientov z diagnozo demenca v letu 2018 (nad 65 let)

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

Skupno število
14
11
7
9
13
5
6
13
6
5
14
11
114

Moški
7
5
3
6
7
1
5
5
2
3
6
4
54

Ženske
7
6
4
3
6
4
1
8
4
2
8
7
60

Graf 8 Realizacija programa po območnih enotah ZZZS v letu 2018 - število primerov

REALIZACIJA PROGRAMA PO OBMOČNIH ENOTAH ZZZS V LETU 2018 ŠTEVILO PRIMEROV
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80

3
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4

5

Statistične podatke pripravil:
Mag. Egidij Čretnik
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3. SPLOŠNA PREDSTAVITEV ORGANIZACIJSKIH ENOT MEDICINSKIH
SLUŽB
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4. STROKOVNO POROČILO ODDELKOV IN SLUŽB ZA LETO 2018
4.1 ODDELKI
4.1.1 Intenzivni ženski oddelek
Splošen opis področja dela
Intenzivni ženski oddelek (IŽO) je intenzivna psihiatrična enota oz. po ZDZdr oddelek pod
posebnim nadzorom. Zakon poleg pravic bolnic na tem oddelku, posebnih varovalnih ukrepov
in nekaterih drugih določil, določa tudi postopke in kriterije za sprejem. Kljub temu, da se na
oddelek sprejema najbolj bolne in ogrožene bolnice, je večina sprejetih s privolitvijo. O
dopustnosti zdravljenja tistih, ki so sprejete proti svoji volji ali se o tem niso sposobne izreči,
odloča sodno-medicinska komisija. Glede na organizacijsko strukturo in delovanje bolnišnice
se IŽO nekoliko razlikuje od klasičnih intenzivnih oddelkov v drugih psihiatričnih bolnišnicah:
- na oddelek se sprejema bolnice vseh starosti (od 18. let naprej) - tudi dementne,
- več kot polovica bolnic je odpuščenih z IŽO.
Oddelek ima 25 postelj, največja soba je žal še vedno 6 – posteljna.
Zdravljenje in diagnostika na oddelku potekata po strukturiranem programu, ki ga po
zmožnostih sproti prilagajamo zdravstvenemu stanju posamezne bolnišnice, vključuje pa
individualno, po potrebi skupinsko, predvsem pa multidisciplinarno in celostno obravnavo. Ta
v večini primerov vključuje tudi delo s svojci ali drugimi bližnjimi osebami.
Stremimo k čim hitrejši izpeljavi diagnostičnih procesov, aktivaciji in vključevanju bolnic v
oddelčne in ostale aktivnosti. Omogočamo jim izhode v park in terapevtske izhode s svojci,
glede na dogovor in patologijo.
Na oddelek se sprejema bolnice z zelo raznoliko patologijo, od psihoz, depresij, motenj
razpoloženja, odvisnosti, tudi dementne, predvsem pa življenjsko ogrožene, ki potrebujejo
poseben nadzor in varovanje.
Posebno področje dela predstavljajo bolnice s poporodnimi depresijami ali psihozami. Pri teh
poskušamo v okviru prostorskih in kadrovskih možnosti dosegati čim bolj učinkovito
obravnavo s spodbujanjem in ohranjanjem intenzivnih stikov med materjo in otrokom.
Cilj zdravljenja na intenzivnem oddelku je, da bi čim več bolnic zdravljenje in rehabilitacijo
nadaljevalo in zaključilo na odprtih enotah.
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Tabela 9 Psihoterapevtske oblike dela na Intenzivnem ženskem oddelku

Dejavnosti
Mala skupina: pogovorna skupina
Občasno, razbremenitev, zastavljanje ciljev ...
Velika skupina:
Enkrat tedensko oddelčna skupnost, predstavitev novih bolnic, pogovor
o bivanju na oddelku.
Trening socialnih veščin :
Občasno, socialni delavec + p. p.

št. ur /teden
1

1

Skupina: vaje za kognitivni trening
Delovna terapevtka z bolniki IŽO, IMO in Oddelkom A.

1

Intenzivni oddelek ni namenjen za redno izvajanje skupinske psihoterapevtske obravnave, ker
gre večinoma za najbolj bolne bolnice z različno patologijo, kratko ležalno dobo in protivoljno
hospitalizirane.
Tabela 10 Delovna terapija na Intenzivnem ženskem oddelku

Oblike delovne terapije

št. ur /teden

Glasbena terapija :
Glasbeni kabinet

1

Gibalna terapija :
Jutranja telovadba
Telovadnica + možnost fitnesa

4+

Likovna terapija :
Likovni kabinet

1

Ostale oblike delovne terapije :
Vaje za kognitivni trening

1

Morebitne ostale oblike delovne terapije :
Pogovori po viziti, timski sestanki, terapevt sodeluje na
terapevtski skupnosti (1 krat tedensko).

Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, ki sodeluje v timu, poroča in
beleži o aktivnosti. Obravnava pacienta poteka skupinsko in individualno. Aktivnosti, ki se
izvajajo v okviru delovne terapije, so jutranja telovadba (5 krat tedensko), športna ura (1krat
tedensko), likovna terapija (1krat tedensko), delovna terapija z glasbo (1 krat tedensko).
Ob tem vodi in organizira ustvarjalne delavnice, redno pa popoldansko rekreacijo – fitnes (3
krat tedensko), aktivnosti v naravi (glede na letni čas: terapevtski sprehod, zunanjo športno

19

uro, sprehode in aktivnosti v parku), sezonske aktivnosti (pikniki, prireditve, razstave …).
Dnevno se lahko udeleži DT manjši del bolnic IŽO (cca. 12).
Dogovorili smo se za uvedbo skupine za kognitivni trening enkrat tedensko, v sodelovanju
bolnikov z Intenzivnim moškim oddelkom in Oddelkom A.
Tabela 11 Pregled gibanja pacientov po mesecih (število sprejemov, premestitev, odpustov z oddelkov)

MESEC

SPREJEMI

ODPUSTI

Premestitve na
A,B,C,D,OZBO

Premestitve z
A,B,C,D,OZBO

JANUAR

44

19

21

0

FEBRUAR

31

20

16

2

MAREC

44

27

15

1

APRIL

36

21

24

3

MAJ

42

21

20

2

JUNIJ

33

24

11

1

JULIJ

44

20

21

1

AVGUST

43

26

16

1

SEPTEMBER

33

22

16

2

OKTOBER

44

29

17

2

NOVEMBER

34

25

15

0

DECEMBER

37

19

16

0

SKUPAJ 2018

475

273

208
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Sprejemov v letu 2018 je bilo nekaj manj kot l. 2017, prav tako tudi premestitev z odprtih enot
na intenzivni oddelek. Več bolnic je odpuščenih kot premeščenih na odprte enote. Umrla je
ena bolnica.
Tabela 12 Kadrovska struktura Intenzivnega ženskega oddelka

Zaposleni po izobrazbi
Zdravniki
Dipl. med. sestre/ zdrav.
Srednja med. sestra/tehnik

Število
2+
specializanti
2
1

20

Prisotnost po urah/teden
(za skupne med. službe)
40 +

Delovni terapevti
Socialni delavci
Klinični psihologi
Klinični farmacevt

1
1/3
0
1/8

5 + p. p.
p. p.
2 + p. p.

Kadrovska struktura na IŽO:
● 2 zdravnika specialista psihiatra,
● kroženje specializantov psihiatrije in kroženja specializantov družinske medicine,
● 1 diplomirani zdravstvenik in 1 diplomirana medicinska sestra,
● 11 zdravstvenih tehnikov/srednjih medicinskih sester.
V razširjenem timu oddelka so sodelovali še: diplomirana delovna terapevtka, specialistka
klinične farmacije, socialni delavec/delavka, in pripravnice psihologije.
● Po dogovoru in glede na potrebe je delovna terapevtka izvajala tudi individualno
prilagojene oblike dejavnosti z določenimi (dementnimi) bolnicami.
● Klinična psihologinja ne dela več na IŽO. Večinoma potrebe psihološke službe na IŽO
pokrivajo specializanti klinične psihologije ali pripravniki. Redno smo sodelovali s Socialno
službo. Socialni delavci so zagotavljali individualno obravnavo bolnic, sodelovali so z
njihovimi svojci, pomagali pri urejanju domskega varstva, organizirali timske sestanke s
CSD in drugo.
● V procesih zdravljenja je občasno, enkrat tedensko, sodelovala tudi specialistka klinične
farmacije.
● Sodelovanje z vsemi navedenimi strokovnimi sodelavci v razširjenem timu je potekalo
dobro.
Tabela 13 Pacientke, hospitalizirane na IŽO po diagnozah v letu 2018

DIAGNOZA

ŠTEVILO

Demence, delirij in org. duševne motnje (F01.0-F07.9)

66

Razne odvisnosti (F10.0-F19.9)

44

Shizofrenija (F20.0-F20.9)

38

Blodnjava motnja (F22.0-F22.9)

9

Druge psihotične motnje (F23.0-F23.99)

2

Shizoafektivna motnja (F25.0-F25.9)

11

Bipolarna motnja (F31.0-F31.9)

12

Depresivna epizoda (F32.0-F32.9)

8

Ponavljajoče se depresivna motnja (F33.0-F33.9)

11

Mešana anksiozna in depresivna motnja (F41.2)

10

21

Razne stresne motnje (F43.0-F43.9)

47

Drugo (F45.2 + F53 + F54 + F60.30 + F70)

1+1+2+8+1

Razne nevrološke diagnoze

12

Skupaj

283

Naraslo je število bolnic z dvojnimi in več diagnozami. Število »demenc« se ni bistveno
spremenilo.
Novosti pri organizaciji ali pri izvajanju dela v letu 2018
● Na področju zdravstvene nege je dosedanjo vodilno medicinsko sestro zamenjal
diplomirani zdravstvenik. Tudi dosedanjo namestnico iz zaradi objektivnih razlogov začasno
nadomestila diplomirana medicinska sestra iz odprtega oddelka.
● Psihologinje ni več na oddelku, občasno so prisotni specializanti klinične psihologije in
pripravniki.
● Spremenili - prilagodili smo zasedbo vizit.
● Uvajati smo pričeli skupine za kognitivni trening dementnih bolnic.
● Uporabljamo več kliničnih poti.
Cilji dela za naprej
Temeljni cilj dela v prihodnje je vzdrževati sedanji nivo kvalitete obravnave bolnic in ga
postopoma izboljševati. Korake k temu cilju bomo lahko zagotavljali le, če bodo zagotovljene
kadrovske in prostorske možnosti.
● Potrebe, ki izhajajo iz dosedanjega obsega dela, vse bolj zahtevne patologije bolnic in
drugih pravno-formalnih zahtev in postopkov, kažejo na to, da so za delo na oddelku nujno
potrebni trije psihiatri specialisti.
● Zaradi pestrosti simptomatike, pogostih somatskih obolenj, sprememb na področju
medikamentozne terapije (dobavljivost zdravil, zamenjave …) ipd. je nujna večja prisotnost
kliničnega farmacevta v večjem obsegu.
● Potrebe po stalni prisotnosti kliničnega psihologa.
● Glede na zmeraj obsežnejšo socialno problematiko bi bila nujna prisotnost socialnega
delavca v večjem obsegu. Zaradi ugotovljenih izredno šibkih socialnih spretnosti mnogih
bolnic bi jim bilo nujno potrebno že na intenzivnem oddelku omogočiti osnovni trening
socialnih veščin.
Potrebno bi bilo tudi:
● uvesti edukativne zdravstveno – vzgojne skupine (učenje priprave in jemanja zdravil, druge
zdravstveno vzgojne vsebine …),
● še razširiti možnosti prilagojene oblike DT za dementne bolnice,
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● zagotoviti prostorske možnosti za obiske (predvsem materam z majhnimi otroki!).
Problemi, ki se pri delu pojavljajo
Na IŽO je zaradi hitrega obrata bolnic, vsakodnevnih sprejemov in odpustov, ob intenzivni in
individualno naravnani obravnavi potrebna velika fleksibilnost celotnega oddelčnega tima
(ožjega in razširjenega).
● Pomanjkljiva kadrovska zasedba zdravnikov specialistov, ki absolutno ne ustreza
standardom in normativom. Pretirana preobremenjenost dveh zdravnikov specialistov na
oddelku, kar vpliva na kvaliteto dela in varnost na oddelku. Od dveh specialistov je več kot
polovico delovnih dni v letu na oddelku prisoten samo en zdravnik specialist!
● Ker stremimo k čim krajšemu bivanju bolnic na oddelku pod posebnim nadzorom, veliko
truda namenjamo motiviranju za nadaljevanje zdravljenja na odprtih enotah. Večkrat so
možnosti premeščanja na te enote omejene. Nekatere bolnice odklanjajo premestitev, ker
ni ženskega odprtega oddelka.
● Velik problem oddelka predstavlja izjemno raznolika struktura pacientk, tako po starosti
kot po patologiji. Pogosto so na oddelku, poleg maničnih, odvisnih, agresivnih in suicidalnih,
tudi večje število dementnih bolnic.
● V zdravstveni negi je lani poleg stalne obremenjenosti, bolniških odsotnosti velike težave
predstavljalo še pogosto kratkotrajno nadomeščanje delavcev z drugih oddelkov, ki niso
poznali bolnic in njihovih specifik.
● Tudi letos ni bila realizirana ureditev notranjega dvorišča oz. parka, sobe za obiske, le
manjša izboljšava kopalnice.
● Zaradi zasedenosti oddelka težko zagotavljamo nujne pogoje za izolacijo.
● Poseben problem predstavlja izvajanje določil ZDZdr in s tem povezani postopki, ki so zelo
zahtevni in za bolnice in njihove svojce pogosto popolnoma nerazumljivi.
Zagotavljanje sistema kakovosti
Tabela 14 Zagotavljanje sistema kakovosti – Zdravniška služba IŽO

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA
KAKOVOSTI
Klinične poti – razvite
Klinične poti – uvedene

2016

2017

2018

1

0

Uvedene strokovne smernice

deljenje zdravil

Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov
kakovosti
Izvajanje notranje presoje

da

3
izboljšanje
deljenja zdravil
da

da

da

da

da

6

4

2
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Tabela 15 Zagotavljanje sistema kakovosti – varnostne vizite na Intenzivnem ženskem oddelku

VARNOSTNE VIZITE

2016

2017

2018

Področja obravnave
varnostnih vizit

2

2

2

TIMSKI
SESTANKI 5

TIMSKI
SESTANKI 8

TIMSKI SESTANKI
6

Varnostno higienske vizite

52

52 +

50

Pisanje in prepisovanje
terapije

104

90

60

TIMSKI
SESTANKI 6

TIMSKI
SESTANKI 9

TIMSKI SESTANKI
8

Ob incidentih

Deljenje zdravil

Obravnava varnostnih zapletov poteka neposredno po incidentu ali ob prvem možnem
terminu in je tudi sestavni del timskih sestankov.
V zadnjem času se vedno bolj uveljavlja tudi »kultura« opozarjanja na napake – brez iskanja
krivca.
Tabela 16 POSEBNI VAROVALNI UKREPI – Intenzivni ženski oddelek

PVU: TELESNO OVIRANJE

ŠTEVILO OSEB

ŠTEVILO OVIRANJ

2016
2017
2018

15
16
20

21
19
20

Število PVU je ob celotnem številu in patologiji bolnic še vedno izjemno nizko.

Vodja oddelka:
Tomislav Voušek, dr. med., spec. psih.
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4.1.2 Intenzivni moški oddelek
Splošen opis področja dela
Intenzivni moški oddelek PB Vojnik je v organizacijskem smislu usmerjen v obravnavo in
zdravljenje moške populacije bolnikov z najhujšimi kliničnimi slikami vseh psihiatričnih bolezni
v širšem smislu. Pri tem je pomembno sodelovanje z drugimi vejami medicine, kjer posebej
izpostavljam konziliarne internistične preglede v PB Vojnik in tudi sodelovanje z osebnimi ali
urgentnimi zdravniki. Nekaj več težav se pojavlja pri sodelovanju s splošnimi bolnišnicami.
Delo in organiziranost oddelka sta timska in sta usmerjena v zagotavljanje varnosti in
kvalitetne ter hitre obravnave, ki omenjeni populaciji zagotovi izboljšanje zdravstvenega
stanja v smislu lažjega nadaljnjega sodelovanja pri zdravljenju ali pa obvladovanja vedenja, ki
je bolnike in okolico začasno potencialno ogrožalo. Na oddelku izvajamo diagnostiko,
zdravljenje in s strokovnimi mnenji vstopamo v korist bolnikov tudi v širšo družbeno okolje,
predvsem v socialnem delu obravnave bolnikovih težav ali okoliščin, ki bi lahko bistveno
prispevale k nastanku ali poslabšanju bolezni.
Ob medicinski obravnavi, zdravstveni negi v širšem smislu, delovni terapiji in socialni obravnavi
je naloga oddelka in tam zaposlenih tudi sodelovanje na področju pedagoške dejavnosti, ki se
na oddelku izvaja za vsa področja dela na oddelku.
Tabela 17 Psihoterapevtske oblike dela na IMO

Dejavnosti

št. ur /teden

Mala skupina
Suportivna skupina z vodilnim zdravstvenikom oddelka in zdravnikom

2

Velika skupina
Terapevtska skupnost z vsemi stalnimi člani tima in bolniki

1

Tabela 18 Delovna terapija na Intenzivnem moškem oddelku

Oblike delovne terapije
Glasbena terapija
Gibalna terapija
Športne aktivnosti, jutranja telovadba

št. ur /teden
2 uri
5 x 15 min
2x 2 h

Likovna terapija

2 uri

Ostale oblike delovne terapije
Športne aktivnosti, terapevtski sprehod, kreativne dejavnosti
Morebitne ostale oblike delovne terapije
Individualne oblike delovne terapije, fitnes
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8 ur
3 ure +
individualno

Tabela 19 Pregled gibanja pacientov po mesecih - IMO

MESEC

SPREJEMI

ODPUSTI

Premestitve na
A,B,C,D,OZBO

Premestitve z
A,B,C,D,OZBO

JANUAR

47

23

25

Ni podatkov

FEBRUAR

40

25

14

MAREC

43

30

16

APRIL

54

31

17

MAJ

45

33

19

JUNIJ

41

18

22

JULIJ

54

32

26

AVGUST

52

29

24

SEPTEMBER

46

25

18

OKTOBER

53

35

26

NOVEMBER

46

26

24

DECEMBER

39

31

13

SKUPAJ
2018

560

338

244

Ni podatka

Na Intenzivnem moškem oddelku smo v letu 2018 sprejeli 560 bolnikov, jih odpustili 338 (kar
predstavlja 60 % sprejetih bolnikov ).
Tabela 20 Kadrovska struktura na IMO

Zaposleni po izobrazbi
Zdravniki
Dipl. med. sestre/ zdrav.
Srednja med. sestra/tehnik
Delovni terapevti
Socialni delavci
Klinični psihologi
Klinični farmacevt

Število
2
2
13
1
se vključuje
se vključuje
se vključuje

26

Prisotnost po urah/teden
(za skupne med. službe)
2 x 5 ur
Občasno delo v ambulanti
8

Tabela 21 Pacienti, hospitalizirani na IMO, po diagnozah v letu 2018

DIAGNOZA

ŠTEVILO

F01.0 – F07.9

Organske motnje

68

F10.0 - F19.8

Bolezni odvisnosti

141

F20 – 20.9

Shizofrenije

43

F22.0

Blodnjava motnja

1

F23.00 – F23.90

Akutne psihoze

11

Shizoafektivne motnje

4

F25.0 – F25.9
F31.0 - F31.9
F33.1 – F33.9
F41.0
F43 – F43.9
F60.0 - 60.9
F70.1 – F72.1

BAM

7

Unipolarne depresije

8

Anksiozna motnja

1

Stresne in prilagoditvene motnje

39

Osebnostne motnje

4

Duševne manjrazvitosti

Skupaj

3
295

Ponovno opažamo manj odpustov kot prejšnje leto (- 73) in sicer zaradi manj sprejemov (- 45)
in več premestitev (+ 27).

Novosti pri organizaciji ali pri izvajanju dela v letu 2018
-

Uvedba novih kliničnih poti;
uvedba delovne terapije, ki je prirejena starostnikom in njihovim potrebam (kognitivni
moduli);
potekal je vseslovenski projekt »SOAS«, s katerim predstavljamo verbalno in fizično
nasilje na varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic, kateremu so izpostavljeni
pacienti, obiskovalci in osebje.

Cilji dela za naprej
Želimo ohraniti kvalitetno in varno obravnavo bolnikov na oddelku. S prostorskimi
spremembami upamo na boljšo prostorsko kakovost dela na oddelku in dodatne možnosti,
kot je olajšano izvajanje kontaktne izolacije.
Želimo in bomo nadaljevali s pedagoškim delom, ki poteka v okviru kroženja na Intenzivnem
moškem oddelku za vse poklicne profile. Ponovno bomo organizirali in izvedli izobraževanje o
PVU z oviranjem za vse zaposlene v PB Vojnik.
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V letošnjem letu bomo člani tima sodelovali pri predstavitvi psihiatričnih tem strokovni in laični
javnosti tudi izven PB Vojnik. Sodelovali bomo tudi z lokalnimi mediji.

Problemi, ki se pri delu pojavljajo
Oddelek je precej obremenjen, kar kaže število sprejemov, odpustov in premestitev. Bilo je
relativno malo premestitev nazaj na varovani oddelek in večina premeščenih je bila
predhodno sprejeta na druge oddelke in ne na Intenzivni moški oddelek.
Težava je kadrovska podhranjenost (glej tabelo kadrovske zasedenosti) in relativno velika
fluidnost negovalnega kadra na oddelku. Oddelek z največ sprejemi nima kliničnega psihologa
kot stalnega člana tima. Posebej zasluži omembo in pohvalo prihod novega univerzitetnega
diplomiranega psihologa, ki je dobršen del leta izjemno prispeval k kvaliteti dela na oddelku.
V letu 2018 smo ponovno doživeli, da nekatere institucije, ki skrbijo za bolnike, ne spoštujejo
niti odločb sodišč in potrebno bo ponovno razviti mehanizme za vračanje bolnikov v domače
okolje, ne glede na njihove potrebe in sposobnosti.

Zagotavljanje sistema kakovosti
Tabela 22 Zagotavljanje sistema kakovosti – Zdravniška služba IMO

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Klinične poti – razvite
Klinične poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice
Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti
Izvajanje notranje presoje

2016

2017

2018

3

1

1

3
3

3
3

3
3
2

Razvite in uvedene so bile Klinična pot za delirij, Klinična pot za obravnavo samomorilnega
pacienta, Klinična pot za obravnavo pacienta z akutno psihotično motnjo s simptomi
shizofrenije, Klinična pot za uvedbo depo terapije, Klinična pot in priporočila za uporabo
antibiotične terapije, Klinična pot za premestitev na odprti oddelek. Uporabljamo
standardizirane laboratorijske preiskave in interne smernice za napotitev delirantnega bolnika
na IPP.
Spremljamo naslednje kazalnike kakovosti:
-

povprečna hospitalna doba,
ponovni sprejemi pacienta z diagnozo F20 – F20.9 v 30 dneh po odpustu in v 90 dneh
po odpustu,
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-

število psihiatričnih zdravil ob odpusti in število antipsihotikov ob odpustu.

Tabela 23 Zagotavljanje sistema kakovosti – varnostne vizite na IMO

VARNOSTNE VIZITE

2016

2017

2018

Število
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Ob incidentih

7
Obravnava
sprotnih
incidentov na
timskih sestankih

Obravnava vseh
incidentov na
timskih
sestankih

6
Obravnava vseh
incidentov na timskih
sestankih

Varnostno higienske
vizite

51 + vsako jutro

50 + vsako jutro

49 + vsako jutro

Kontrola
prepisanih

temperaturnih
list vsako noč

in takoj po
prepisovanju

Kontrole
pripravljene

terapije pred

vsako aplikacijo

Področja obravnave
varnostnih vizit

Pisanje in prepisovanje
terapije
Deljenje zdravil
(izpolnil Aleš Frelih, dipl. zn.)

Na intenzivnem moškem oddelku smo začeli v letu 2016 s sistematičnimi pogovori o varnosti
na timskih sestankih. Prav tako se o posameznih incidentih pogovarjamo sproti, takoj zatem,
ko se je zgodil incident. Varnostno higienske vizite so del vsakodnevnih jutranjih negovalnih
aktivnosti, sicer pa se »razširjena« varnostna vizita izvaja vsak četrtek dopoldne. O slednjem
vodimo tudi zapisnike. Na oddelku vsak prepis temperaturne liste sproti prekontroliramo in
uskladimo spremembe. Uveden imamo sistem večkratne kontrole pripravljene terapije pred
samo aplikacijo.
Tabela 24 POSEBNI VAROVALNI UKREPI - IMO

PVU: TELESNO OVIRANJE

ŠTEVILO OSEB

ŠTEVILO OVIRANJ

2016

32

56

2017

41

46

2018

37

38

Lansko leto smo izvedli nekaj manj PVU z oviranjem na postelji kakor leta 2017 in pri tem smo
ovirali manj oseb.
18 bolnikov, ki so potrebovali PVU z oviranjem, je imelo eno izmed bolezni iz sklopa odvisnosti,
15 jih je imelo eno izmed psihoz, 1 je imel afektivno motnjo (manijo), 3 eno izmed organskih

29

motenj, eden hudo duševno manj razvitost in eden vedenjske in čustvene motnje z začetkom
v adolescenci.
Posebej bi poudaril, da po zapisih iz evidence oviranih bolnikov izhaja, ni bilo več oviranj s
samo dvema članoma tima, so pa bili ob izvajanju PVU trikrat prisotni le trije in devetkrat
štirje. Osemnajstkrat so bili prisotni policisti. Ob tem ni bilo poškodb pri bolnikih in članih tima.

Vodja oddelka:
Dušan Lunder, dr. med., spec. psih.
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4.1.3 Oddelek A
Splošen opis področja dela
Oddelek A je psihiatrični oddelek, namenjen moškim in ženskam, in sicer tistim pacientom,
pri katerih psihične težave potrebujejo predvsem aktivnosti, ki so usmerjene v rehabilitacijo
in suport ter pripravo na življenje v domačem okolju (krepitev in vzdrževanje delovnih navad
ter opravljanje osnovnih življenjskih aktivnosti).
Na oddelku je 20 postelj, ki so bile tekom leta občasno tudi polno zasedene. Razmerje med
moškimi in ženskimi pacienti je tedensko variiralo. Razmerje števila moških in ženskih postelj
smo prilagajali potrebam varovanih oddelkov oziroma potrebam sprejemne ambulante.
Na oddelku se pretežno zdravijo pacienti, ki so pričeli z zdravljenjem na enem izmed varovanih
oddelkov. V letu 2018 je bilo nekaj sprejemov iz specialistične ali urgentne ambulante.
Tabela 25 Terapevtske oblike dela na Oddelku A in program aktivnosti

Dejavnosti
Terapevtska skupina velika - ponedeljek:
Na ponedeljkovi veliki terapevtski skupini sodelujejo medicinske sestre,
zdravstveni tehniki in delovna terapevtka. Na skupini vsak pacient pove,
kako je preživel terapevtski izhod, oziroma kako je preživeli vikend na
oddelku. Pogovorimo so o doseženih ciljih, izboljšanju ali morebitnem
poslabšanju zdravstvenega stanja. Zastavimo tudi cilje za naprej in se
pogovorimo o nadaljnjem poteku zdravljenja.

št. ur /teden

2 uri
na teden

Terapevtska skupina velika - petek:
Na petkovi veliki skupini sodelujejo medicinske sestre, zdravstveni tehniki,
delovna terapevtka in zdravnica. Pacienti povedo o ciljih in načrtih za
terapevtske izhode oziroma kaj bodo počeli preko vikenda na oddelku.
Trening socialnih veščin:
Enkrat mesečno s socialno delavko.
Aktualna ura: Na skupini pacient, ki je predhodno določen, predstavi krajši
prispevek (predstavitev svojega poklica, kraja ali drugih znamenitosti,
hobija ali športne dejavnosti, doživetij iz potovanj, kulinarične znamenitosti,
šeg ali običajev). Po zaključeni predstavitvi na opisano tematiko poteka
razgovor med pacienti. Na skupini sodelujejo delovna terapevtka,
medicinska sestra/zdravstveni tehnik in zdravnica.
Kulturna ura: Na skupini nekdo izmed pacientov, ki je predhodno določen
predstavi pripravljen prispevek (predstavitev literarnih del, morebitnih
31

3 ure
na teden

lastnih avtorskih del, pesnikov, pisateljev, slikarjev, kiparjev ali drugih
umetnikov, predstavitev kulturnih dogodkov ali kulturnih praznikov). Po
zaključeni predstavitvi na opisano tematiko poteka razgovor med pacienti.
Življenjepis: Ura, namenjena predstavitvi pacientovega življenjepisa. Ob
predvidenem terminu nekdo izmed pacientov, ki je predhodno določen,
predstavi svoj življenjepis.
Moja življenjska zgodba (intervju): Je dejavnost, pri kateri želimo okrepiti
pacientovo identiteto ter se odmakniti od njegovih zdravstvenih težav.
Pacienta intervjuvamo po petih kategorijah in sicer: o njegovih
vsakodnevnih aktivnostih, spretnostih, pomembnih osebah v njegovem
življenju, od kod prihaja ter željah in sanjah za prihodnost. Pri vsaki kategorij
pacientu zastavljamo podvprašanja z namenom krepitve njegove zgodbe
ter zapisujemo njegove odgovore v za to namenjeno tabelo. Na koncu ostali
pacienti, ki so poslušali zgodbo, povedo, kaj se jih je najbolj dotaknilo, kaj
so si zapomnili. Njihove odgovore zapišemo v zadnjo kategorijo »kaj o meni
povedo drugi«. Pacientu na koncu izročimo vse, kar smo si zapisali tekom
intervjuja.
Morebitne ostale terapevtske oblike dela:
Terapevtska skupnost – sreda: TS vodi predsednik terapevtske skupnosti,
pomaga pa mu tajnik. Predsednik terapevtske skupnosti predstavi
predhodno pripravljeno temo.
Pacient, ki je zadolžen za predstavitev teme, pripravi prispevek, ki se
navezuje: na zdravljenje ali zdravje na sploh, medsebojne odnose, odnose
do okolja, odnos do sebe, odnose s svojimi najbližjimi ali sodelavci, opis
stanj lastnega počutja in razpoloženja, čustvovanje, izkušnje v zvezi s
pretiranimi strahovi – fobijami, stres, itd.
Morebitne ostale terapevtske oblike dela:
Organizacijska terapevtska skupnost - četrtek: Vodi jo diplomirani
zdravstvenik ali višja medicinska sestra, sodelujejo delovna terapevtka,
medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Obravnavamo poročilo higiensko
varnostne vizite in se pogovorimo o dinamiki med pacienti na oddelku.

1 ura
na teden

1 ura
na teden

Aktivnosti so strukturirane po dnevih in urah, prilagojene so strukturi na oddelku in so bolj
suportivno naravnane. V terapevtske dejavnosti je vključen celoten oddelčni tim. Nosilci
aktivnosti so stalni člani tima, ki so prisotni kontinuirano. V sklopu terapevtskega programa so
tudi terapevtski vikend izhodi v domače okolje s ciljem izpolnjevanja terapevtskih nalog.
Delovna terapevtka ima vsak dan jutranje sestanke s pacienti, na katerih se pogovorijo o
tekočih problemih, o medsebojnih odnosih. Na oddelku poteka tudi zdravstveno vzgojno delo,
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ki ga opravljajo zaposleni s področja zdravstvene nege. Namenjeno pa je predvsem
spodbujanju, motivaciji, učenju, ohranjanju osnovnih življenjskih aktivnosti ter pripravi
pacienta za bivanje v domačem okolju.
Na oddelku občasno organiziramo tudi razne delavnice: peka keksov, pripravljali so tudi burek,
pico, razne kolače. Ob različnih priložnostih (praznikih) pa smo izvajali tudi raznovrstne
delavnice, kjer so pacienti krepili svoje motorične spretnosti in imeli priložnost soustvarjanja
prijetnega terapevtskega vzdušja na oddelku. Za novoletne praznike so pacienti izdelovali
okraske, okrasili oddelek ter pripravili kulturni program za oddelčno praznovanje. Oddelek
organizira tudi najmanj dvakrat letno piknik s športnimi igrami v parku bolnišnice. Ob lepem
vremenu gredo pacienti in osebje tudi na kakšen daljši sprehod, odvisno od zmožnosti
pacientov na oddelku.
Tabela 26 Delovna terapija na Oddelku A

Oblike delovne terapije
Gibalna terapija:
Pod vodstvom delovnega terapevta se izvajajo sledeče aktivnosti: jutranja
telovadba na oddelku, terapevtski sprehodi, fitnes, telesne aktivnosti v
telovadnici (namizni tenis, pikado …).

št. ur /teden

5

Likovna terapija:
Pod vodstvom likovnega terapevta poteka v delavnici likovne terapije
likovna terapija, ki jo po programu aktivnosti terapevt izvaja ob četrtkih
dopoldan.

1

Morebitne ostale oblike delovne terapije:
Ustvarjalne delavnice (slikanje na svilo, na steklo, vezenje, pletenje,
obdelava lesa, kovin, kvačkanje …).
Vključevanje v socioterapevtske aktivnosti s pacienti na oddelku (skupine,
terapevtske skupnosti, vizita).

7

Morebitne ostale oblike delovne terapije(opis):
Kuharske delavnice, organizacija piknikov za paciente, priprava razstave
del pacientov, novoletno praznovanje, organizacija božičnega kosila,
pustovanje za paciente.
Krašenje oddelka: glede na aktualne dogodke s pacienti pripravljamo
namizne in druge dekoracije, plakate aktualnih dogodkov …).
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10

4 + p. p

Tabela 27 Pregled gibanja pacientov po mesecih – Oddelek A

MESEC

SPREJEMI

ODPUSTI

Premestitve na
A

Premestitve z
A

JANUAR

4

13

11

2

FEBRUAR

3

4

8

5

MAREC

5

12

11

3

APRIL

3

14

8

1

MAJ

3

10

16

4

JUNIJ

0

8

10

5

JULIJ

4

11

15

7

AVGUST

8

9

7

3

SEPTEMBER

3

11

10

3

OKTOBER

3

13

9

0

NOVEMBER

2

12

7

3

DECEMBER

3

11

8

2

SKUPAJ 2017

25

127

102

7

Iz preglednice je razvidno gibanje pacientov na Oddelku A po posameznih mesecih.
Tabela 28 Kadrovska struktura na Oddelku A

Zaposleni po izobrazbi

Število

Prisotnost po urah/teden
(za skupne med. službe)

Zdravniki

1

/

Diplomirani zdravstvenik

1

/

Višja medicinska sestra

1

/

Srednja med. sestra/tehnik

4

/

Delovni terapevti

1

27 h

Socialni delavci

1

2–4h

Klinični psihologi

Študenti in pripravniki

p. p. (diagnostika)

Klinični farmacevt

/

1 h na dva meseca

Na oddelku je zaposlen 1 specialist psihiater, ki je tudi vodja oddelka. Poleg opravljanja del in
nalog na oddelku opravlja tudi delo v specialistični ambulanti, dežurni službi in z medicinskega
stališča koordinira delo v Neakutni bolnišnični obravnavi (NBO) na Oddelku A.
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Področje zdravstvene nege vodi diplomirani zdravstvenik, namestnica je višja medicinska
sestra. Poleg njiju so na oddelku zaposlene še tri srednje medicinske sestre in en zdravstveni
tehnik. Dipl. zn. in VMS sta razporejena v dopoldansko izmeno in pokrivata tudi dežurno
službo. Zdravstveni tehniki pa so razporejeni v štiriindvajseturno triizmensko delo in na ta
način zagotavljajo kontinuirano prisotnost ob pacientu.
Delovna terapevtka je vključena v multidisciplinarni tim na oddelku kot stalni član. Aktivno se
vključuje v terapevtske aktivnosti in tudi druge oblike dela na oddelku.
Socialni delavec se v proces dela na oddelku vključuje glede na zmožnosti in aktualne potrebe
hospitaliziranih pacientov. Glede na samo strukturo pacientov so potrebe po vključevanju
socialnega delavca precejšnje. Opažamo tudi, da je socialne in ekonomske problematike iz leta
v leto več.
Klinični psiholog v delo na oddelek redno ni vključen. V kolikor smo potrebovali psihološko
oceno, smo se dogovarjali sproti. Tekom leta so bili v proces dela na oddelku vključeni
pripravniki in študentje psihologije. Tovrstno obliko sodelovanja pozdravljamo in si je želimo
tudi v bodoče.
Klinična farmacevtka se v proces dela na oddelku vključuje glede na potrebe. Približno 1 krat
na dva meseca opravi predavanje o zdravilih za paciente na oddelku.
Delo oddelčnega tima: Vsi zaposleni na oddelku smo naravnani k timskemu delu, trudili smo
se za čim bolj učinkovito komunikacijo in pretok informacij med vsemi člani tima. Na oddelku
smo imeli redne kratke sestanke oddelčnega tima po opravljenih terapevtskih aktivnostih, ki
so bili namenjeni pogovorom o diagnostični in terapevtski obravnavi novo sprejetih bolnic in
aktualni dinamiki na oddelku. Ob torkih smo imeli redne sestanke oddelčnega tima, ki smo jih
izkoristili za poglobljeno predstavitev pacientov, načrtovanje diagnostike in terapije, za
dogovore o ciljih zdravljenja in nadaljevanju obravnave po odpustu iz bolnišnice. Srečanja
oddelčnega tima so bila namenjena tudi sprotnemu reševanju morebitnih nejasnosti in
edukaciji osebja. Pri svojem delu smo upoštevali strokovne smernice za obravnavo duševnih
motenj.
Tabela 29 Hospitalizirani pacienti na Oddelku A po diagnozah v letu 2018

DIAGNOZA

ŠTEVILO

F03 - F07.9: Demenca, organski psihosindrom

20

F10.2 - F13.2: Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi

3

F20.0 - F20.9: Shizofrenija

13

F22.0: Trajne blodnjave motnje

0
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F23.30 - F23.91: Akutne in prehodne psihotične motnje

1

F25.0 - F25.8: Shizoafektivne motnje

13

F29: Neopredeljena neorganska psihoza

3

F31.1 - F 31.9: Bipolarna afektivna motnja

3

F32.10 – F32.90: Depresivna epizoda

32

F33.1 – F33.9: Ponavljajoča se depresivna motnja

6

F41.1 – F41.9: Anksiozne motnje

9

F43.0: Akutna stresna reakcija

9

F43.2 – F43.9: Prilagoditvene motnje

13

F45.0: Somatoformne motnje

1

F60.30 – F60.31: Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni
(bordeline) tip

2

Skupaj

128

Tabela prikazuje pogostost pojava posameznih medicinskih diagnoz pri pacientih, ki so bili
obravnavani v letu 2018.
Novosti pri organizaciji ali pri izvajanju dela v letu 2018
V letu 2018 smo poskusno pričeli s kognitivnim treningom enkrat mesečno za vse paciente,
kar je bilo dobro sprejeto. Pacienti z demenco so se vključevali tudi v kognitivne module na
varovanih oddelkih, kjer so bili zadovoljni, vendar je bilo zanje premalo zahtevno.
V mesecu novembru je prišlo do spremembe pri vodenju zdravstvene nege na oddelku,
diplomirani zdravstvenik je prevzel vodenje Intenzivnega ženskega oddelka, vodenje A
oddelka pa dotedanja vodja zdravstvene nege v ambulanti. Leto 2018 je bilo glede menjavanja
predvsem osebja zdravstvene nege precej turbulentno, nemogoče je bilo zagotavljati stalno
osebje, potrebno je bilo stalno prilagajanje.
Za potrebe oddelka je bila iz Socialne službe na naš oddelek razporejena Tanja Petelinek
Hohler, univ. dipl. soc. del.
Cilji dela za naprej
Podobno kot v prejšnjih letih ostaja naš primarni cilj tudi v bodoče stremeti k izboljševanju
kakovosti in varnosti pri opravljanju storitev na vseh nivojih delovanja našega oddelka.
Prizadevali si bomo, da se glede na potrebe pacientov v zdravstveno obravnavo intenzivno
vključujejo vsi člani multidisciplinarnega tima.
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Glavno vodilo pri delu s pacienti bo tudi v prihodnje ohranjanje čim višjega nivoja strokovnosti
pri našem delu in zadovoljstvo pacientov v procesu zdravstvene obravnave.
Problemi, ki se pri delu pojavljajo
Po vsebini dela se evidentira trend porasta somatske problematike. Nemalokrat je namreč
ocena somatskega stanja starejših pacientov pred napotitvijo na naš oddelek (ustanovo)
pomanjkljiva, temu ustrezno pa se pri nas kasneje razkriva potreba po npr. prioritetnem
internističnem, nevrološkem ali infektološkem zdravljenju ali pa po izpeljavi širše diferencialno
diagnostične obravnave. Narašča število starejših, osamljenih oseb, ki potrebujejo
multidisciplinarno obravnavo.
Zaznavamo tudi trende povečevanja socialno ekonomske problematike, vsled tega je bilo za
zagotavljanje odpustov z oddelka potrebno preverjanje socialnega statusa pacientov že v
samem začetku obravnave in v nadaljevanju intenzivno iskanje ustreznih rešitev. Izpostaviti
velja tudi dejstvo, da se soočamo z vse težjim odpuščanjem pacientov v ustrezno oskrbo in
varstvo – deficit domskih kapacitet.
Tabela 30 Zagotavljanje sistema kakovosti – Zdravniška služba na Oddelku A

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Klinične poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice

2016
4
1

2017
/
1

2018
/
/

Tabela 31 Varnostne vizite na področju zdravstvene nege na Oddelku A

VARNOSTNE VIZITE

2016

2017

2018

Število
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

10

19

10

1 x tedensko

1 x tedensko

1x tedensko

Pisanje in prepisovanje
terapije

/

/

/

Deljenje zdravil

3

1

1

Področja obravnave
varnostnih vizit
Ob incidentih
Varnostno higienske vizite

V letu 2018 smo na Oddelku A obravnavali 10 neželenih dogodkov (NŽD). Vsak neželen
dogodek smo, skladno z zapisanimi dogovori, zabeležili na ustrezen obrazec. Vse NŽD smo
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obravnavali na sestankih oddelčnega tima. O tem vodimo zapise na obrazec Pogovori o
varnosti – analiza temeljnih vzrokov za neželene dogodke. Zapise arhiviramo na oddelku.
Tabela 32 Vrste NŽD – Oddelek A (2018)
A ODDELEK

KRAJA

POŠKODBA
PRI HOJI

SAMOPOŠKODBA

SAMOVOLJNI ODHOD
IZ ODPRTEGA
ODDELKA

VERBALNO IN
FIZIČNO NASILJE,
USMERJENO NA
LJUDI

SKUPNA
VSOTA

NEZNANI
STORILEC

1

1

PACIENT

1

1

PACIENT
PACIENT
SKUPNA
VSOTA

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

Tabela 33 Padci – Oddelek A (2018)

A oddelek

nestabilnost
pri hoji

najden na tleh
bolniška soba
padec pri hoji
dnevni prostor
dvorišče
hodnik
stopnišče
padec pri obuvanju

neznan
vzrok
2
2

1

spolzka
tla

1

kopalnica
Skupna vsota

zdrs

2
1
1

1
1
1
1

bolniška soba
padec pri obuvanju copat
bolniška soba
padec pri vstajanju/
sedanju na posteljo
bolniška soba
padec z WC školjke

zaspanost

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
2

2

1

Skupna
vsota
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

2

3

10

Glede na starostno strukturo in patologijo obravnavanih pacientov na Oddelku A je zagotavljanje
varnosti in preprečevanje NŽD ena izmed prioritetnih nalog vseh zaposlenih na oddelku. Še naprej
bomo aktivno izvajali vse aktivnosti za preprečevanje padcev in drugih NŽD skladno z zapisanimi
navodili. Ob NŽD bomo tudi v bodoče vsak dogodek evidentirali (poročila) in ga obravnavali na
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sestankih oddelčnega tima. Vse dogovorjene ukrepe in predloge za izboljšave bomo beležili v
namenske obrazce.
Varnostno higienske vizite
Varnostne higienske vizite smo izvajali redno, 1x tedensko, ob četrtkih zjutraj. O tem vodimo
zapise. O ugotovitvah se oddelčni tim pogovori s pacienti individualno in na organizacijski
terapevtski skupnosti.
Zaključni komentar poročila
Upoštevajoč vsa zapisana dejstva v poročilu lahko rečemo, da se vsi člani tima pri svojem delu
trudimo in da oddelek deluje dobro. V timu gojimo pozitiven odnos med zaposlenimi.
Potrebno je precej strpnosti in prilagajanja zaradi nestalnosti tima. V preteklem letu smo se
zaposleni pri svojem delu občasno soočali z zahtevnejšimi situacijami, ki pa smo se jih trudili
reševati postopoma in jih pogledati tudi s pozitivne strani, kot izziv. Tudi v prihodnje bomo
stremeli k izboljšanju in zagotavljanju optimalnih pogojev za delo.

Vodja oddelka:
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.
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4.1.4 Oddelek B
Splošen opis področja dela
Oddelek B je kot samostojna strokovna in učna enota bolnišnice namenjen zdravljenju
pacientov z duševnimi motnjami ter zagotavljanju kontinuirane, strokovne zdravstvene oskrbe
pacientov. Na oddelku izvajamo diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj.
Na oddelku razpolagamo z dvajsetimi posteljami, ki so razdeljene, glede na trenutne potrebe
v bolnišnici, na ženske in moške sobe. Pacienti so na oddelek sprejeti po začetni obravnavi na
sprejemnih oddelkih za nadaljevanje zdravljenja ali direktno po dogovoru.
Temelj uspešnega zdravljenja bazira na načelih kakovostne zdravstvene oskrbe (uspešnost,
varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakost in osredotočenje na pacienta). Na našem
oddelku upoštevamo vse aspekte kakovostne zdravstvene oskrbe.
Poleg farmakoterapije je težišče našega dela na:










skupinskem psihoterapevtskem delu, ki poteka tako v velikih kot malih skupinah,
individualnem psihoterapevtskem delu,
socioterapevtskemu delu,
zdravstveni vzgoji,
edukaciji,
aktivnostim delovne terapije,
likovni terapiji,
delovni terapiji z glasbo,
pripravi na življenje po odpustu.

Na oddelku za paciente organiziramo različne izobraževalne delavnice in družabne dogodke,
kot je delavnica skupina s farmacevtom, skupina s socialnim delavcem, delavnice z
diplomirano medicinsko sestro edukativne narave, delavnice peke, pikniki, sprehodi …
Vsak pacient je obravnavan individualno glede na njegove potrebe in probleme. V program
zdravljenja vključujemo pacientove svojce, po potrebi pa tudi druge pomembne osebe iz
socialnega okolja.
Smisel našega dela je natančna diagnostika, učinkovito zdravljenje in uspešna rehabilitacija ter
vrnitev v domače okolje. V sled tega pacientom v času bivanja zagotavljamo varno zdravstveno
oskrbo, jim pomagamo obnoviti vezi z njim pomembnimi osebami (svojci, sodelavci, prijatelji).
V sodelovanju z njimi iščemo najboljše rešitve za njihove probleme. Težimo k temu, da se na
našem oddelku pacienti počutijo prijetno, varno, sprejeto in zadovoljno.
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Tabela 34 Psihoterapevtske oblike dela na Oddelku B

Dejavnosti

št. ur
/teden

Mala skupina
Pacienti so razdeljeni v dve skupini (od 6 do 10 v vsaki). Eno skupino vodita
klinična psihologinja Nataša Garanti in dipl. med. sestra, drugo pa
psihiatrinja Anja Cvikl Planko in delovna terapevtka. V skupini se uporabljajo
različne psihoterapevtske tehnike dela. Vsaka skupina poteka 2x tedensko.
Velika skupina
Sodelujejo vsi pacienti.
Ob ponedeljkih je občasno izbrana vsebina (hobi, opis domačega kraja, tema
po izbiri). Ob četrtkih vodi veliko skupino načeloma dipl.med. sestra.
Občasno povabimo klin. farmacevtko, klinično psihologinjo ali socialnega
delavca, da predstavijo svoje področje dela in ponudijo svojo obliko pomoči.
Vedno je možnost diskusije.

4 ure

3 ure

1x tedensko poteka klasična organizacijska terapevtska skupnost.
Trening socialnih veščin
Organiziranje delavnic na pobudo pacientov, nosilec aktivnosti je vodilna
12 ur
dipl. med. sestra oddelka in občasno sms/zt.
V letu 2018 so bile organizirane delavnice: peka pice, peka piškotov in
10 ur za
drugega testa, oblikovanje izdelkov iz slanega testa in 2x piknik, kjer potekajo piknike/leto
aktivnosti za pripravo vsaj teden dni prej in sodelujejo vsi člani tima.
Morebitne ostale psihoterapevtske oblike dela
1 - 2 uri
Delo opravlja oddelčna zdravnica in klinična psihologinja.
Morebitne ostale psihoterapevtske oblike dela
Individualna obravnava pri psihiatru oziroma kliničnem psihologu, kadar je to
indicirano – psiholog uporablja ACT, VKT, suportivne tehnike, tehnike
do 3 ure
sproščanja.
V določenih primerih se odločimo za individualno obravnavo na željo
pacienta (če je takšna terapija indicirana).
Tabela 35 Delovna terapija na Oddelku B

Oblike delovne terapije

št. ur
/teden

Glasbena terapija
Delovna terapija z glasbo vključuje prepoznavanje in izražanje svojih
občutkov ustno ali pisno, igranje na Orffove instrumente in petje.
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1 ura
tedensko

Gibalna terapija
Vsakodnevna jutranja telovadba, športna ura – pridobivanje telesne
kondicije (raztezanje, fitnes, prikaz in pravilna uporaba športnih
pripomočkov), športne igre, namizni tenis, balinanje, igre z žogo.
Likovna terapija
Likovna skupinska ali individualna obravnava omogoča ustvarjalno izražanje,
vzpodbujanje estetskih in kulturnih vrednot.
Ostale oblike delovne terapije
V ustvarjalnih delavnicah se pridobivajo oz. ohranjajo delovne navade,
učenje novih spretnosti, prepoznavanje svojih sposobnosti in želja. Spodbuja
se aktivnost pričeti, vztrajati in jo čim bolj uspešno zaključiti.
Druge oblike delovne terapije
Skupinski sprehodi, sodelovanje pri izvedbi piknika, raznih prireditev,
organizacija in dekoracije ob praznikih in spremembah letnih časov,
organizacija razstav, ustvarjanje v prostem času: branje, družabne igre, ogled
filma.

1 ura
tedensko

1 ura
tedensko

4 ure
tedensko

po
dogovoru

Tabela 36 Pregled gibanja pacientov po mesecih (število sprejemov, premestitev, odpustov z oddelkov) – Oddelek B

MESEC

SPREJEMI

ODPUSTI

Premestitve
na B

Premestitve
zB

Premestitev
v NABO

JANUAR

3

11

9

1

6

FEBRUAR

2

10

5

0

5

MAREC

1

9

7

0

4

APRIL

0

7

9

3

5

MAJ

6

14

8

1

4

JUNIJ

3

8

4

1

4

JULIJ

4

8

8

0

6

AVGUST

0

11

11

2

1

SEPTEMBER

3

9

10

2

8

OKTOBER

4

14

7

1

5

NOVEMBER

3

12

10

0

5

DECEMBER

2

19

6

1

1

SKUPAJ 2018

31

132

94

12

54
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Glede na preteklo leto 2017 se je v letu 2018 povečalo število odpustov, premestitev na
oddelek, prav tako se je povečalo število premestitev pacientov v NABO.
Glede na posamezen mesec je bilo največ odpustov v decembru, maju in oktobru, kot je
razvidno iz zgornje tabele.
Graf 9 Gibanje pacientov Oddelka B 2017, 2018

GIBANJE PACIENTOV "B" ODDELEK 2017, 2018
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Tabela 37 Kadrovska struktura Oddelka B

Zaposleni po izobrazbi

Zdravniki
Dipl. med. sestre/ zdrav.
Srednja med. sestra/tehnik
Delovni terapevti

Število
Specialisti: 1,
Specializanti: 1 od jan.-febr.,
1 v dec.
1
4
1

Socialni delavci

1

Klinični psihologi
Klinični farmacevt

1
0

Prisotnost po urah/teden
(za skupne med. službe)
40
40
40
40
1/10 delovnega časa
oziroma 3 ure na teden
32
0

Oddelčna zdravnica je na oddelku prisotna večino časa, razen ob četrtkih in petkih, ko je tudi
v ambulanti. V letu 2018 sta se timu priključila 2 specializanta psihiatrije. V mesecu januarju
je na oddelku v okviru programa delo opravljal Kejžar Jan, dr. med., ter v mesecu decembru
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Poznič Monika, dr. med. Prisotnost dveh zdravnikov je bistveno olajšala delo na oddelku,
omogočalo celostno in individualno delo s pacienti ter pripomoglo k večji stopnji zadovoljstva
pacientov. Poleg dela na oddelku so vsi trije zdravniki opravljali še delo v specialistični
ambulanti.
V aprilu se je timu priključila klinična psihologinja. Na začetku je opravljala delo še na
Intenzivnem ženskem oddelku in se kasneje vključila z 8-urnim delovnikom na Oddelku B.
Osem ur na teden opravlja ambulantno delo.
Na področju zdravstvene nege je na oddelku zaposlena samo ena diplomirana medicinska
sestra – vodilna m. s., ki je poleg vodenja oddelka in dela na oddelku vključena na področju
kakovosti zdravstvene nege kot vodja kakovosti zdravstvene nege. V timu zdravstvene nege
so 3 srednje medicinske sestre (v nadaljevanju SMS) in 1 zdravstveni tehnik (v nadaljevanju
ZT). V času odsotnosti vodilne m. s. sta v dopoldanskem času 2 sms/zt ter diplomirani
zdravstvenik, ki je prisoten zjutraj 3 ure in opravi najnujnejše tekoče delo. Nato opravlja službo
na področju PZS/NO. Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da je obremenitev
negovalnega kadra izredno velika, saj odsotnosti diplomiranega zdravstvenika nismo
nadomestili. Poleg tega se je julija poškodovala 1 sms, ki jo je od septembra dalje nadomeščal
zt iz varovanega oddelka. V delo na odprtem oddelku je bilo potrebno uvajanje.
Ostali člani terapevtskega tima so se v program vključevali skladno s programom in potrebami
oddelka in so bili prisotni po viziti in 1x tedensko na razširjenem timskem sestanku. Izjema je
klinična farmacevtka, ki se je v program vključevala s predavanji za paciente in po dogovoru.
Tabela 38 Pacienti, hospitalizirani na Oddelku B po diagnozah v letu 2018

DIAGNOZA

ŠTEVILO

F06.33 - Organska depresivna motnja

1

F20.0-F20.9 - Shizofrenija

25

F22.0 -Trajne blodnjave motnje

2

F23.00 - F23.91 Akutne in prehodne psihotične motnje

4

F25.0 - F25.9 Shizoafektivne motnje

6

F28.0 - Druge neorganske psihotične motnje

1

F29.0 - Neopredeljena neorganska psihoza

1

F30.0 - F31.9 - Bipolarna afektivna motnja

22

F32.10 - F32.90 - Depresivna epizoda

16

F33.0 - F33.3 - Ponavljajoča se depresivna motnja

25

F41.2 -F41.9 - Anksiozna motnja, neopredeljena

6

F43.2-F43.8 - Prilagoditvena motnja

15

F44.4 - Disociativne motorične motnje

2
44

F53.8 - Druge duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki
niso uvrščene drugje

F60 – F69 - Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi
F70.0 - Blaga duševna manjrazvitost, pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne
vedenjske prizadetosti

F84.5 - Aspergerjev sindrom

1
3
1
1

Skupaj
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Novosti pri organizaciji ali pri izvajanju dela v letu 2018
Aprila se je upokojil klinični psiholog Ivan Novak, nadomestila ga je klinična psihologinja Nataša
Garantini.
V aktivnosti terapevtskega programa smo uvedli predsedniški sprehod in družabno uro, ki
potekata v popoldanskem času ter uro z medicinsko sestro ob četrtkih popoldan, kjer
medicinska sestra z vsakim posameznim pacientom pregleda pripravljena zdravila za vikend
izhod - hkrati pacient spoznava svojo terapijo in utrjuje režim jemanja zdravil.
V program smo uvedli edukativne ure za paciente, ki običajno potekajo ob četrtkih od 13.00 14.00. V program edukacije so vključeni pacienti B in C oddelka. Izvajalci programa so: Anja
Cvikl Planko (Razpoloženjske motnje) in Bojana Gržinič (Shizofrenija, po knjigi Skrivnost
možganskega čipa), Rebeka Cimerman Kac (Kako lahko sam prispevam k večji varnosti v času
hospitalizacije), Kokot Albina (Kako si pomagam, ko sem v stiski), Rožič Marta (Zdrava
prehrana, Pomen gibanja), Davorin Perger (Socialna problematika), Danila Hriberšek
(Zdravila).
V sled zagotavljanja večje varnosti informacij o pacientu smo uvedli zvezek »telefonski
pogovori s svojci«, kjer se beležijo klici svojcev. Medicinska sestra preveri privolitev pacienta
za informacije dotičnega svojca. Oddelčna zdravnica šele nato vrne klic in se pogovori s
svojcem.
Terapevtski izhodi so ob petkih po 11. uri, ko so zaključene aktivnosti in terapevtski program.
V smislu zagotavljanja kakovosti in večje varnosti pacientov smo ohranili aktivno identifikacijo
pacienta pred aplikacijo zdravila in ostalimi posegi. To pomeni, da se pred individualno
aplikacijo per os terapije vsak pacient posebej, ko vstopi v ambulanto, preden prejme zdravilo,
predstavi z imenom in priimkom, kar se je izkazalo za učinkovit ukrep.
Prav tako se je kot primer dobre prakse pokazala obravnava pacienta pred odpustom s strani
medicinske sestre. Pred odpustom domov ima namreč vsak pacient individualni razgovor z
medicinsko sestro, ki je edukativne narave. Pogovor poteka v smislu pomena jemanja zdravil,
morebitnih zapletov, dilem, navodila glede kontrol pri specialistu, nasveti …). Ob odpustu v ta
namen pacient dobi tudi pisna navodila – dokument »Urnik jemanja zdravil«. Od lanskega leta
smo ga še nekoliko nadgradili.
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Po odpustu imajo pacienti možnost vključitve v ekstrahospitalno psihoterapevtsko skupino, ki
poteka ob ponedeljkih popoldan in jo vodita klinični psihologinji Nataša Garantini in Neža
Štiglic Hribernik. Predloge za vključitev v skupino sprotno oblikujemo na timskih sestankih.
Na oddelku smo poskušali optimizirati delo v različnih terapevtskih skupinah, predvsem kar se
tiče sodelovanja podpornega kadra.
V smislu zagotavljanja varnosti in kakovosti natančno beležimo vse incidente ter za vsakega
oblikujemo ustrezne korektivne ukrepe. Ob incidentu se sproti pogovorimo in ga
obravnavamo na timskem sestanku.
Cilji dela za naprej
Cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2019, so:













zagotavljati varno in kakovostno zdravstveno oskrbo ter osredotočenost na pacienta,
prilagajanje pacientom in s tem tudi programa na oddelku,
individualni pristop k pacientu,
modificirati delo v delovni terapiji,
vključitev podpornega kadra v aktivno sodelovanje pri delu na oddelku (skupine …),
krepiti timski duh dela na oddelku,
večje zadovoljstvo pacientov in svojcev,
pripraviti pacienta za življenje po odpustu,
sodelovanje z odprtim oddelkom C enkrat na teden, edukativne narave, vključili bomo
tudi bolnišničnega higienika,
krepiti sodelovanje s klinično farmacevtko,
pridobitev svojcev v rehabilitacijo hospitaliziranega pacienta,
edukacija zdravstvenega in negovalnega kadra.

Problemi, ki se pojavljajo pri delu





Na oddelku dela samo 1 zdravnik specialist, ki je tudi vključen v ambulantno dejavnost,
ter zelo presega standarde in normative.
Zmanjšanje števila efektivnih ur delovnega terapevta na oddelku, 1x tedensko
nadomeščanje na področju delovne terapije.
Nenadomestilo diplomiranega zdravstvenika ob odhodu na področje NO in PZS (1 član
zdravstvene nege je v timu manj).
V času nočne službe zaradi manjšega števila kadra na oddelku ni nočne medicinske
sestre.
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Zagotavljanje sistema kakovosti
Tabela 39 Zagotavljanje sistema kakovosti – Zdravniška služba na Oddelku B

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Klinične poti – razvite
Klinične poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice
Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti

2016
*
*
**
***
da

Izvajanje notranje presoje

1

2017
*
*
**
***

2018
*
*
**
***

da
2

da
2

* vse, ki veljajo v bolnišnici, ** vsi, ki veljajo v bolnišnici, *** vsi, ki veljajo v bolnišnici

V letu 2018 smo na oddelku sledili vsem kliničnim potem, bolnišničnim standardom ter
upoštevali strokovne smernice, ki so bile sprejete v bolnišnici. Prav tako smo v preteklem letu
spremljali obvezne in neobvezne kazalnike kakovosti, dogovorjene na nivoju bolnišnice.
Tabela 40 Zagotavljanje sistema kakovosti – varnostne vizite na Oddelku B

VARNOSTNE VIZITE

2016

2017

2018

Področja obravnave
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Število varnostnih
vizit

4

8

12

1 x tedensko
redno
50

1 x tedensko
redno
50
Kontrola
prepisanih
temperaturnih
list takoj po
prepisovanju

Ob incidentih
Varnostno higienske
vizite

Pisanje in prepisovanje
terapije

Deljenje zdravil

0

kontrola
pripravljene
terapije pred
vsako aplikacijo

0

(izpolnila Rebeka Cimerman Kac, dipl. med. sestra, mag. manag.)
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1 x tedensko redno
50
Kontrola prepisanih
temperaturnih list
takoj po prepisovanju
- kontrola pripravljene
terapije pred vsako
aplikacijo,
- aktivna identifikacija
pacienta pred
aplikacijo terapije

Tabela 41 Neželeni dogodki
B Oddelek

IZVAJALEC
ZN
PACIENT
PACIENT
IZVAJALEC
ZN
PACIENT
SVOJEC
PO
TELEFONU
IZVAJALEC
ZN
SKUPNA
VSOTA

Avto
Drugo Napaka
agresija
pri
aplikaciji
terapije

Pacient Poškodba Samovoljni
se ni
na DT
odhod z
vrnil z
Odprtega
izhoda
oddelka

1

5

1

1

5

1

1

1

1

1

Skorajšnja Uživanje
napaka
svojih
pri
analgetikov
aplikaciji
terapije

1

1

5

1

2

1

2

2

7
1

1

1

1

1

Verbalno
Verbalno Skupna
in fizično
nasilje
vsota
nasilje,
usmerjeno
na ljudi

1

2

7
8

1

1

1

7

2

1

1

1

1

1

16

Tabela 42 Število padcev
B oddelek

Nestabilnost

Nestabilnost

Neznan
vzrok

Splošna telesna
slabost, nemoč

Spotik

Zdrs

Skupaj

Najden na
tleh

1

1

dvorišče

1

1

Padec pri
hoji

3

Dvorišče

1

1

1

1

1

1

1

Kopalnica

1
1

1

Pacient na
izhodu

1

stopnišče

1

Skupna
vsota

3

7
1

Hodnik
Izven
bolnišnice

1

1
1

1

1

1
2

1

1

8

Na oddelku enkrat tedensko potekajo timski sestanki celotnega tima, kjer je točka dnevnega
reda namenjena tudi pogovoru o varnosti in kakovosti. V letu 2018 smo na varnostnih vizitah
obravnavali 16 neželenih dogodkov (od tega je bilo zabeleženih 5 neželenih dogodkov pri
ravnanju z zdravili) in 8 padcev (od tega sta se 2 padca zgodila na oddelku in 6 izven oddelka).
Ob posameznemu neželenemu dogodku smo se pogovorili ter predebatirali problem,
oblikovali korektivne ukrepe in najpomembnejše zapisali v dokument »Pogovori o varnosti«.
Ob prepisovanju temperaturnih listov se v sled preprečevanju napak in zapletov še dodatno
prekontrolira prepis.
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V skladu z dogovorom Komisije za kakovost v zdravstveni negi in pomočnico direktorja za
področje zdravstvene nege notranje presoje na oddelku opravimo sami 2x letno.
V letu 2018 se je zgodilo na oddelku veliko sprememb. Skoraj v celoti smo modificirali program
oddelka in ga prilagodili potrebam pacientov.
Celoten tim je bil postavljen pred veliko preizkušnjo, ko je bilo vprašanje obstoja oddelka in
oddelčnega tima. Vsakega posameznika je na svoj način zaznamoval. Ob tem je tim ostal
močno povezan in funkcionalen.
Ves čas pacientom zagotavljamo kakovostno in varno zdravstveno oskrbo ter skrbimo za čim
večjo stopnjo zadovoljstva.
Še naprej se bomo trudili za dobro povezanost in sodelovanje vseh članov tima, kar omogoča
kakovostno delo v korist pacientov.
Vodja oddelka:
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.

49

4.1.5 Oddelek C
Oddelek C je enota Psihiatrične bolnišnice Vojnik s 24 posteljami. Na oddelku sobivajo tako
pacienti kot pacientke. Večina pacientov je premeščena s sprejemnih oziroma varovanih
oddelkov, v manjšem številu pa so pacienti sprejeti tudi neposredno na oddelek.
Tekom hospitalizacije na oddelku poteka diagnostika, zdravljenje, psihosocialna in delovna
rehabilitacija pacientov, ki ne potrebujejo več varovanja na sprejemnih oddelkih. Pri nas so
hospitalizirani predvsem pacienti s psihotičnimi motnjami in motnjami razpoloženja, v manjši
meri pa tudi pacienti, pri katerih je prišlo do dekompenzacije v sklopu osebnostne motnje.
Delo na oddelku poteka timsko, vsak od članov tima doprinese v procesu zdravljenja svoj
delež. Delo je strukturirano in izmenjava informacij je stalna.
Obravnava pacientov na oddelku poteka po urniku. Teden začenjamo z redno vizito vsak
ponedeljek ob določeni uri v timskem prostoru, ki je hkrati tudi ambulanta oddelka. Prisotni
smo člani celotnega tima. Vsak dan je tudi strukturiran z urnikom, ki zajema delo v malih
skupinah, delovno terapijo, ob petkih pa zaključujemo teden z organizacijsko skupnostjo, po
kateri pacienti odidejo na terapevtske izhode.
Delo na oddelku poteka po principu terapevtske skupnosti s programom, ki je usmerjen v
intenzivno psihiatrično in psihološko eksploracijo in terapijo. V terapiji uporabljamo
psihofarmakoterapijo in psihoterapevtske ukrepe, v sklopu katerih uporabljamo elemente
tako suportivne kot vedenjsko kognitivne terapije. Pristopamo individualno in skupinsko.
Paciente spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa, k branju, k samoiniciativnosti, k
samospoštovanju, k druženju.
Tabela 43 Psihoterapevtske oblike dela na Oddelku C

Dejavnosti
Mala skupina: Imamo dve mali skupini, A in B skupino. Skupini sta vodili
psihiatrinji, kot ko-terapevtki sta diplomirani medicinski sestri. V A skupino
se vključuje tudi delovna terapevtka. Delo izvajamo s prilagojeno
psihoterapevtsko obravnavo, pri kateri uporabljamo tako suportivne kot
vedenjsko kognitivne tehnike.
Velika skupina oziroma terapevtska skupnost: Prisotni so vsi pacienti.
Velika skupina nosi vsebino organiziranosti terapevtske skupnosti po
dnevnem urniku in pregled dogajanja in izvajanja aktivnosti med tednom.
Terapevtsko skupnost vodi predsednik terapevtske skupnosti, ki je pacient.
Oddajo se poročila animatorja za šport, animatorja za delovno terapijo,
animatorja za kreativno uro, animatorja za knjižnico ter poročilo
predsednika skupnosti. Na veliki skupini sodeluje tudi celoten terapevtski
tim.
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št. ur /teden
2 uri

1 ura

Trening socialnih veščin: Skupino vodi psiholog, specialist klinične
psihologije. Število pacientov je 11. Pacienti za tovrstno terapijo so v naprej
določeni glede na njihove socialne izkušnje. Določi jih zdravnica.
Tehnike sproščanja: V skupino se pacienti vključujejo prostovoljno. Niso v
naprej določeni.
Edukativna skupina: Skupina je namenjena predvsem pacientom s
psihotičnimi motnjami, glede na število pacientov z motnjami razpoloženja
pa občasno naredimo tudi edukacijo na to temo. Število pacientov variira.
Skupino vodi zdravnica.
Edukacija o psihofarmakih: Skupino vodi mag. farmacije, specialistka
klinične farmacije. Skupino sestavljajo vsi pacienti z oddelka.
Edukacija o zdravi prehrani in gibanju: Skupino vodi diplomirana
medicinska sestra. Udeleženi so vsi pacienti na oddelku.
Edukativno interaktivna skupina predavanj na temo »Kako si pomagam, ko
sem sam v stiski«, ki poteka po teoriji realitetne terapije. Vodi jo
diplomirana medicinska sestra z znanjem s področja realitetne terapije.
Prisotni so vsi pacienti.
Skupina s socialno delavko: Skupino vodi socialna delavka. Prisotni so vsi
pacienti. Tema skupine se izoblikuje med samim potekom skupine, odvisno
od tega, o katerih vsebinah bi pacienti želeli več informacij. Največkrat gre
za podatke o bivalnih skupnostih, o možnosti vključevanja v dnevne centre
nevladnih organizacij in druga pomembna socialna vprašanja.

1 ura

1 ura
1 uri enkrat
na dva
meseca
1 uro enkrat
na dva
meseca
2 uri enkrat
na dva
meseca
1 ura enkrat
na dva
meseca

1 ura enkrat
na dva
meseca

Tabela 44 Delovna terapija na Oddelku C

Oblike delovne terapije
Glasbena terapija: Pacienti so razdeljeni v dve skupini, tako kot so v malih
skupinah – A in B in tedensko izmenoma prisostvujejo na terapiji z glasbo.
Vodi jo delovna terapevtka.
Gibalna terapija: Terapijo vodi delovna terapevtka. Terapijo izvaja v dveh
malih skupinah. Odvisno od strukture pacientov prilagaja tudi tehnike
gibalne terapije.
Likovna terapija: Prisotni so vsi pacienti. Izvaja jo likovni terapevt.
Aktivacijska (okupacijska) terapija: Udeležba je obvezna za vse paciente.
Izvaja jo delovna terapevtka, ki pri svojem delu uporablja različne tehnike
aktivacijske oziroma okupacijske terapije.
Na oddelku deluje tudi oddelčna knjižnica, za katero je zadolžen animator
za knjižnico v sklopu tekočega tedna, kateri tudi na terapevtski skupnosti
poda svoje poročilo.
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št. ur /teden
1 ura

2 uri
1 ura
6 ur

2-krat pol
ure na teden

Gospodinjski modul: Organiziran je na nivoju odprtih oddelkov. Izberemo 5
pacientov, za katere je to najbolj koristno. Izvajata ga dve delovni
terapevtki. Namen je pridobivanje veščin kuhanja, racionalne porabe
finančnih sredstev, osvajanje načel zdrave prehrane.
Učenje veščin komuniciranja: Organizirano je na nivoju odprtih oddelkov.
Izberemo tri paciente z večjimi težavami na tem področju. Izvajata ga dve
delovni terapevtki.

2 uri
tedensko 5
zaporednih
tednov
Poteka 1 in
1/2 ure
tedensko 3
zaporedne
tedne.

Tabela 45 Pregled gibanja pacientov po mesecih (število sprejemov, premestitev, odpustov z oddelkov) na Oddelku C

MESEC

SPREJEMI

ODPUSTI

Premestitve na
A,B,C,D,OZBO

Premestitve z
A,B,C,D,OZBO

JANUAR

15

11

0

0

FEBRUAR

10

10

1

0

MAREC

8

14

0

1

APRIL

12

9

0

0

MAJ

10

12

0

0

JUNIJ

10

10

0

0

JULIJ

14

8

0

0

AVGUST

15

14

0

0

SEPTEMBER

15

13

0

0

OKTOBER

12

13

1

0

NOVEMBER

17

16

0

0

DECEMBER

12

19

0

0

150

149

0

0

SKUPAJ 2018

Tabela 46 Kadrovska struktura na Oddelku C

Zaposleni po izobrazbi

Število

Zdravniki
Dipl. med. sestre/ zdrav.
Srednja med. sestra/tehnik
Delovni terapevti

1
2
4
1
52

Prisotnost po urah/teden
(za skupne med. službe)

14

Socialni delavci
Klinični psihologi
Klinični farmacevt

1
1
1/7

3
5
1

Tim se sestane praktično po vsaki terapevtski aktivnosti; na polurnem sestanku se pogovorimo
o teh aktivnostih in ocenimo sodelovanje pacienta pri teh aktivnostih in o nadaljnjih postopkih
glede zdravljenja. Enkrat tedensko, ob torkih, pa imamo enourni razširjeni timski sestanek. Cilj
sestankov je izmenjava potrebnih informacij o dnevnem funkcioniranju pacientov v različnih
situacijah, seznanjanje in povratna informacija celotnega tima o pacientu in njegovi
simptomatiki, kot tudi spremljanje individualnega terapevtskega plana ter načrtovanje
odpustov. Tako se na timskih sestankih predstavi tudi posamezne paciente, kar je namenjeno
poglobljenemu spoznavanje pacientov ter načrtovanju terapevtskega dela. Vsak posameznik
lahko predstavi svoje videnje posameznega pacienta, s čimer je dana možnost širši obravnavi
pacienta, ki pa jo načrtuje in vodi psihiater. Prav tako so timski sestanki namenjeni tudi
razbremenilnim pogovorom med samimi člani tima ter tekoči tedenski problematiki, enkrat
mesečno pa tudi varnostni viziti.
Tabela 47 Pacienti, hospitalizirani na Oddelku C po diagnozah v letu 2018

DIAGNOZA

ŠTEVILO

F10 – F19.9 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi

2

F20 – F20.9 Shizofrenija

53

F21 Shizotipska motnja

1

F22.0 Trajna blodnjava motnja

2

F23.00 – F23.99 Akutne in prehodne psihotične motnje

27

F25.0 – F25.9 Shizoafektivne motnje

19

F28 Druge neorganske psihotične motnje

1

F29 Neopredeljena neorganska psihoza

2

F30.0 – F30.9 Manična epizoda
F31.0 – F31.9 Bipolarna afektivna motnja

2
16

F32.0 – F32.9 Depresivna epizoda

3

F33.0 – F33.9 Ponavljajoča se depresivna motnja

6

F41.2 – F43.2 Nevrotske in stresne motnje

13

F60.30 – F60.31 Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi

2

Skupaj

149

Glede na težišče dela s pacienti s psihotično motnjo korelira tudi najvišje št. odpuščenih s
takšno diagnozo.
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Novosti pri organizaciji ali pri izvajanju dela v letu 2018
Na področju delovne terapije je bil vpeljan t.im. gospodinjski modul, ki je bil dodana vrednost
k rehabilitaciji pacientov, kateri so se ga tudi z veseljem udeleževali. Izpeljan je bil tudi modul
veščin komunikacije.
V letu 2018 se je oddelčnemu timu pridružila magistra psihologije, saj se je koncem
predhodnega leta upokojil specialist klinične psihologije.
V preteklem letu sva s kolegico, specialistko psihiatrije in vodjo B oddelka, v sodelovanju z
oddelčnimi diplomiranimi sestrami, s socialnima delavcema in specialistko klinične farmacije,
trikrat organizirali in izvedli edukativni program s šestimi različnimi tematskimi sklopi, ki so
trajali po eno uro enkrat tedensko. V to dejavnost smo vključili paciente obeh oddelkov.

Cilji dela za naprej
Temeljni cilj je seveda še naprej zagotavljati kvalitetno zdravljenje upoštevajoč tudi varnost
tako pacientom kot zaposlenim.
Pri delu s pacienti se vedno znova pokaže tudi potreba edukacije in delitev izkušenj svojcev
naših pacientov, zato še vedno ostaja izziv organizacije in oblikovanje praktičnega koncepta
dela na tem področju.

Problemi, ki se pri delu pojavljajo
Pri delu s pacienti smo imeli večje in manjše probleme, ki smo jih v timu večinoma uspešno
razreševali. Kot že poprej je znova bila prisotna nestalnost tima. Istočasno pa se z zahtevami
po kakovostni in varni obravnavi pacientov, kar je potrebno tudi ažurno dokumentirati,
potrjuje potreba po še enem stalnem specialistu psihiatrije v terapevtskem timu oddelka.

Zagotavljanje sistema kakovosti
Tabela 48 Zagotavljanje sistema kakovosti – Zdravniška služba Oddelka C

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Klinične poti – razvite
Klinične poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice
Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti
Izvajanje notranje presoje

2016
1
1
1
/
/
1
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2017
/
/
1
/
/
1

2018
/
/
/
/
/
4

Tabela 49 Zagotavljanje kakovosti – Varnostne vizite na Oddelka C

VARNOSTNE VIZITE

2016

2017

2018

Področja obravnave
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Število
varnostnih vizit

Ob incidentih

21

20

13

Varnostno higienske vizite

49

49

49

Pisanje in prepisovanje
terapije

/

/

/

Deljenje zdravil

/

/

1

V letu 2018 smo nadaljevali z izpolnjevanjem obrazcev kliničnih poti, na novo ni bilo uvedenih
kliničnih poti.
Varnostno vizito smo opravili ob vsakem incidentu; poleg teh pa smo se posvetili temi varnosti
na timskih sestankih enkrat mesečno.

Vodja oddelka:
Bojana Gržinič, dr. med., spec. psih.
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4.1.6 Oddelek D
Splošen opis področja dela
Oddelek je namenjen zdravljenju anksiozno depresivnih stanj oziroma ljudem, ki se soočajo s
trenutno stisko v sklopu akutnih stresnih in prilagoditvenih motenj, ljudem z depresijo, ljudem
z raznimi anksioznimi motnjami in fobijami ter somatoformnimi in disociativnimi motnjami.
Pogoj za zdravljenje je aktivno in prostovoljno sodelovanje bolnikov.
Splošni cilji zdravljenja na oddelku so zmanjšanje simptomov bolezni ter podpora pri
pridobitvi bolj realnega in širšega pogleda na trenutno življenjsko situacijo in aktualne
probleme vsakega posameznika.
Na oddelku obravnavamo bolnike celostno in individualno. Na začetku zdravljenja se s
pacientom sestavi individualizirani načrt zdravljenja z jasno opredeljenimi individualnimi cilji.
Individualizirani načrt zdravljenja se izvaja skozi oddelčni program, ki med ostalim zajema
medikamentozni pristop s pacientu prilagojeno farmakoterapijo; psihoterapevtski pristop v
obliki individualne in skupinske terapije; socioterapevtski pristop, ki se ga izvaja skozi različne
aktivnosti in naloge v okvirju terapevtske skupnosti in v domačem/delovnem okolju; skozi
psihoedukacijo v obliki edukacijskih skupin in delavnic; ter s pomočjo delovne in likovne
terapije.
Tabela 50 Psihoterapevtske oblike dela na Oddelku D

Dejavnosti
Mala skupina: Na oddelku istočasno potekata dve mali skupini
polodprtega tipa z maksimalno deset pacienti v eni skupini. Skupini se
izvajata dvakrat tedensko. Eno skupino vodi psihiater s vodilno
medicinsko sestro, drugo pa klinična psihologinja. Delamo po principih
suportivne in dinamske psihoterapije, vključujejo pa tudi različne
vedenjske in kognitivne tehnike, ter elemente realitetne terapije.
Velika skupina je polodprtega tipa, poteka 1-krat na teden, vključeni so
vsi člani tima. Vsebina velike skupine se ne razlikuje veliko od malih
skupin, čeprav je zaradi specifičnih potreb bolj moderirana.
Trening socialnih veščin: Izvaja se večinoma skozi različne naloge v okvirju
terapevtske skupnosti, različne igre vlog ter individualno prilagojene
naloge v zunanjem (psihosocialnem) okolju – obisk delovne organizacije,
pogovor z nadrejenim, partnerjem, izpostavljanje okolju, ki izziva (soc.)
anksioznost …
Edukativne delavnice na teme depresija, anksioznost, zdravila.
Namen: pacientom pojasniti naravo in potek njihove motnje ter jih
seznaniti z morebitnimi vzroki zanjo. Glavni poudarek je na učenju
različnih vedenjskih in kognitivnih strategij, s katerimi lahko sami
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št. ur /teden

1 ura 2-krat na
teden

1 ura

1 ura po
dogovoru in
oceni potreb

zmanjšajo oziroma olajšajo intenzivnost simptomov. Edukacija o
razlogih/simptomih, potrebi, učinkovanju, stranskih učinkih, načinu
jemanja, trajanju,… farmakoterapije.
Sproščanje: Pacienti imajo vsak dan vodeno sproščanje ob CD-ju in sicer
progresivno mišično relaksacijo.
Tehnike sproščanja: spoznavanje različnih tehnik sproščanja (dihanje,
vizualizacija, vaje čuječnosti itd.) z namenom, da zase izberejo tisto, ki jim
najbolj ustreza.
Terapevtska skupnost: Celoten program zdravljenja poteka po načelih
terapevtske skupnosti z različnimi nalogami z namenom:
doseganja boljšega uvida v aktualne (kompenzatorne) vzorce;
testiranje novih vzorcev in ponovno oceno lastnih zmogljivosti skozi
izkušnje uspešnega premagovanja težav, razbremenitve v skupnosti,
treninga socialnih veščin …
Nekaj aktivnosti, nalog in vlog v sklopu terapevtske skupnosti so:
predsedniški sprehod, kuhanje kave, kreativna ura, kulinarični popoldan,
zabavni večer, predsedniška funkcija, moderator kreativne ure, animator
za delovno terapijo …
Tedenska evalvacija dogajanj se izvaja ob petkih na sestanku terapevtske
skupnosti.

30min/4x teden

45min

Tabela 51 Delovna terapija na Oddelku D

Oblike delovne terapije
Jutranja telovadba - Vodi jo za to zadolžen pacient - predsednik
terapevtske skupnosti, delovna terapevtka pa paciente spodbuja in
pomaga pri izvedbi aktivnosti. Namen skupine je, da pacienti takoj po
jutranjem higienskem urejanju aktivno začnejo dan.
Športna ura vključuje več športnih aktivnosti: vodena rekreacija, fitnes,
nordijska hoja, prosta športna ura, športne igre. Namen je pridobiti in
vzdrževati fizično kondicijo, ohranjanje in zmanjševanje telesne teže in
izboljšanje počutja ter vzdrževanje in krepitev socialnih interakcij.
Likovna terapija: Namen je omogočanje ustvarjalnega izražanja, kjer ni
pomembna nadarjenost za likovno izražanje, saj tukaj ne gre za proces
učenja. Spodbuja se razvijanje estetskih in kulturnih vrednot.
Delovna terapija z glasbo vključuje petje, poslušanje glasbe, igranje na
Orffove instrumente, ustvarjanje ob glasbi … Namen delovne terapije z
glasbo je sprostitev, prepoznavanje sebe preko Orffovih instrumentov,
izražanje svojih občutkov, prepoznavanje drugih - sebe, poslušanje …
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št. ur /teden
15 min
4-krat tedensko

1 ura

1 ura

Po dogovoru
(ni del rednega
programa)

Ustvarjalne delavnice - Namen teh aktivnosti je kvalitetnejše preživljanje
prostega časa, ohranjanje delovnih navad, pridobivanje novih spretnosti,
sprostitev, preusmeritev misli, krepitev socialne interakcije,
prepoznavanje svojih sposobnosti, potreb, želja, večanje samopodobe,
samozavesti, organizacije začetka in konca aktivnosti.
Tematska skupina z delovno terapevtko - Namen je spodbujanje k
razmišljanju o sebi in načinu življenja ter poiskati drugačne, nove načine
za premagovanje ovir v vsakodnevnem življenju.
Terapevtski sprehod - Namen je spodbujanje zdravega načina življenja,
izboljšanje in vzdrževanje fizične zmogljivosti ter socialna interakcija.
Skupina Postavljanje ciljev poteka 2 krat tedensko (ob ponedeljkih in
petkih). Delovna terapevtka spodbuja paciente k aktivnemu preživljanju
prostega časa in jih usmerja pri zastavljanju in realizaciji dosegljivih ciljev
v bolnišničnem in domačem okolju.

3 ure

1 ura

1,15 ura

2 uri

Skozi celoten program zdravljenja se paciente spodbuja k prepoznavanju in razumevanju
simptomov bolezni ter k različnim načinom njihovega obvladovanja. Spoznavajo ustreznejše
načine soočanja s psihološkimi težavami ter obvladovanja notranjih napetostih.
Program pa omogoča tudi širši in globlji vpogled v naravo težav ter pomaga vsaj delno
razrahljati ter spremeniti določene vzorce osebnostnega funkcioniranja.
Na oddelku se v procesu zdravljenja paciente spodbuja k aktivnemu in učinkovitemu pristopu
k reševanju svojih težav in iskanju pomoči v svojem socialnem okolju.
Ob zaključku zdravljenja paciente spodbujamo k nadaljnji krepitvi njihovega duševnega
zdravja (vključitev v nadaljnjo psihiatrično in psihološko ali psihoterapevtsko obravnavo).
V določene aktivnosti Oddelka D so vključeni tudi posamezniki, za katere se del programa
izobraževanja izvaja na našem oddelku (npr. študentje psihologije, delovne terapije in Višje
zdravstvene šole ter pripravniki, zdravniki specializanti različnih specializacij, ki so v okviru
obveznosti programa specializacije opravljali kroženje na psihiatriji v naši ustanovi).
Tabela 52 Pregled gibanja pacientov (število sprejemov, premestitev, odpustov z oddelkov …) na Oddelku D

V letu 2018 je bilo več direktnih sprejemov na oddelek kot je bilo prejšnja leta. Sicer je zaradi
specifike vodenja administracije gibanja pacientov dostopnost jasnem razumevanju vpisanih
podatkov nekoliko nižja.
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Tabela 53 Kadrovska struktura na Oddelku D

Zaposleni po izobrazbi
Zdravniki
Dipl. med. sestre/ zdrav.
Srednja med. sestra/tehnik
Delovni terapevti
Socialni delavci
Klinični psihologi
Klinični farmacevt

Število

Prisotnost po urah/teden
(za skupne med. službe)

0,8
1
4
1
Redno 0,5 - 2h/teden – oz. po dogovoru,
odvisno od aktualnih potreb
32
Po dogovoru

0,0125-0,05
0,8

Edini oddelčni zdravnik specialist psihiatrije opravlja tudi 1/5 povprečnega obsega dela
specialistične psihiatrične ambulante. Specialistka klinične psihologije opravlja 1/5
povprečnega obsega dela v ambulanti klinično psihološke dejavnosti.
Količina ur namenjenih sodelovanju s socialnim delavcem se v letu 2018 ni bistveno izboljšala.
Tabela 54 Pacienti, hospitalizirani na Odprtem D oddelku po diagnozah v letu 2018

DIAGNOZA
F42.9
F33.2
F33.1
F43.2
F32.10
F42.0
F43.1
F10.0
F10.2
F23.91
F41.3
F42.1
F42.2
F43.0
F60.9
F41.1
F41.0
F32.20
F41.9
F41.2

ŠTEVILO
Obsesivno-kompulzivna motnja, neopredeljena
Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, brez
psihotičnih simptomov
Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je zmerna
Prilagoditvena motnja
Zmerna depresivna epizoda, brez opredelitve nastanka v poporodnem
obdobju
Pretežno obsesivne misli ali ruminacije
Posttravmatska stresna motnja
Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola, akutna zastrupitev
Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola, sindrom
odvisnosti
Akutna in prehodna psihotična motnja, neopredeljena, z omenjanjem
pridruženega akutnega stresa
Druge mešane anksiozne motnje
Pretežno kompulzivna dejanja (obsesivni obredi)
Mešane obsesivne misli in dejanja
Akutna stresna reakcija
Osebnostna motnja, neopredeljena
Generalizirana anksiozna motnja
Panična motnja (epizodična paroksizmalna anksioznost)
Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov, brez opredelitve
nastanka v poporodnem obdo
Anksiozna motnja, neopredeljena
Mešana anksiozna in depresivna motnja
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2
8
12
51
10
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
10
4
15

V tabeli so navedene le glavne odpustne diagnoze. V nekaterih primerih je šlo za komorbidnost
več različnih stanj in motenj, kar se iz prikazane tabele ne vidi.

Novosti pri organizaciji ali pri izvajanju dela v letu 2018
Večino leta 2018 smo izvajali supervizije za vse člane tima na oddelku. Povprečna frekvenca
srečanj je bila 1 - 2 x mesečno. Vtisi so bili izredno pozitivni.
V letu 2018 smo obogatili psihoterapevtski del programa. Novi psihoterapevtski pristopi na
individualnem, skupinskem in še posebej na nivoju terapevtske skupnosti se naslanjajo na
osnove realitetne terapije, kar je posledica edukacije v okvirju podiplomskega študija
manjšega dela kadra v tej psihoterapevtski smeri.

Cilji dela za naprej
Kot glavni cilj ostaja rešitev kadrovskih težav, ne le na nivoju oddelka. Ker težave na nivoju cele
ustanove imajo reperkusije v funkcioniranju oddelka, si prizadevamo rešitev na nivoju cele
ustanove.
Leto 2018 je pokazalo da se določene težave ponovno pojavljajo, ali celo slabšajo. Zato bo
mogoče v prihodnosti potrebno kot cilje zastaviti in napore usmeriti v prilagajanje zahtev in
pričakovanj aktualne kakovosti zmogljivostim realnosti.
Aktivno delati pri zagotavljanju ustrezne podpore in usmerjanju uprave naše ustanove pri
prizadevanjih višanja kakovosti in zadovoljstva pri delu skozi kadrovske izboljšave ne le v
kvantitativnem smislu, kar je osnovni minimum, vendar tudi na kvalitativnem nivoju skozi
omogočanje ustrezne podpore pri nadaljnjem strokovnem izpopolnjevanju in nadaljnjem
izobraževanju članov terapevtskega tima.

Problemi, ki se pri delu pojavljajo
Kadrovske težave, na katere opozarjamo že več let, so izražene v večji kot prej. Zaradi
nadaljevanja vključevanja kadra v kritje odsotnosti zaposlenih na drugih oddelkih in službah
se niža število ur namenjenih sodelovanju na D oddelku. Problem je pri nekoliko nižji
zasedenosti postelj na oddelku najbolj razviden pri negovalnem kadru, ki je zaradi vključenosti
v druge oddelke in predvsem druge dejavnosti, na oddelku bil prisoten v vse manjšem obsegu.
Ob zavedanju da so potrebe nekaterih drugih oddelkov in pacientov večje kot so pri nas vseeno
opažamo, da je takrat, ko je potreba izražena, dosegljivost ustreznega kadra občasno pod
nekim minimumom za kakovostno obravnavo. Dejstvo je, da so takšne situacije zahtevale
precej več prilagajanja na oddelku, kar je pomenilo večje obremenitve vseh vključenih v
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program na oddelku (kako zaposlenih, tako tudi pacientov). Dosedanji poskusi urejanja tega
problema so zaenkrat brez jasnega uspeha.
Zaradi vključenosti edinega oddelčnega zdravnika v podiplomski psihoterapevtski študij so se
zaradi zahtev samega izobraževanja javljali občutki pomanjkanja podpore s strani za to uradno
odgovornih oseb, ne le na finančnem in časovnem nivoju, ampak predvsem na strokovnem.
Nadaljevanje z implementacijo sistemov in standardov kakovosti naprej obremenjuje program
oddelka najbolj v administrativnem smislu, ker je program nastal v času, ko teh standardov ni
bilo. Problem je še dodatno poudarjen skozi poglabljajočo se diskrepanco, ker uvedeni
standardizirani sistemi (ACCI in ISO) zaenkrat ne opredeljujejo in ne upoštevajo tudi
kadrovskega deleža samega standarda, ki ga določajo.

Zagotavljanje sistema kakovosti
V letu 2018 smo z nezavidljivo vnemo vztrajali pri spremljanju, prilagajanju in implementiranju
kazalnikov kakovosti zahtevam mogoče podobno nezavidljivo visoko postavljenih standardov
in normativov. Zaradi prej omenjenega neskladja, ki ga je ob zelo natančno določenih in
domnevno nesporno na dokazih temelječih zahtevah implementiranih kakovostnih
standardov, še dodatno poglabljala teža realnosti kadrovske situacije, kakor v absolutnem
(gole številke tistih, ki bi naj omenjene standarde izvajali), še bolj pa v relativnem smislu
(upoštevaje načrtovane in nenačrtovane odsotnosti na katerih zahteve standardov zaenkrat
niso videti temelječe), je žrtev (tudi prej omenjene vneme) ne le občutek zadovoljstva v službi
in želja po neužaljenosti, ampak mogoče tudi sama kakovost.
Temu ustrezno smo posodobili tudi lastne vprašalnike s katerimi smo ocenjevali učinkovitost
zdravljenja na oddelku.

Vodja oddelka:
Nikola Žentil, dr. med., spec. psih.
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4.1.6 Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti (OZBO)
Poročilo ni bilo oddano.
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4.2 SPECIALISTIČNA AMBULANTA

Specialistična ambulantna dejavnost je v PB Vojnik od leta 2008 samostojna enota z vodjo
službe - specialistom psihiatrom. Dejavnost po vsebini zajema urgentno psihiatrično
ambulanto, več kontrolnih ambulant, kontrolne skupine za aplikacijo depo terapije (Moditen,
Haldol idr.), kontrolne skupine za paciente na terapiji z Litijem, psihoterapevtske skupine,
preko specialistične ambulante poteka tudi sprejem bolnikov v hospital. Specialistična
ambulantna dejavnost povezuje dispanzersko dejavnost regije in PB Vojnik, posebej, ko gre za
sprejeme na zdravljenje ali ko gre za urgentna stanja, ki jih dispanzerji prekanalizirajo v PB
Vojnik. Specialistična ambulanta pokriva tudi vso konziliarno službo za splošne bolnišnice v
regiji. V zadnjem obdobju dejavnost usmerja in nadzoruje med drugim tudi Skupnostno
psihiatrijo, ki je zaživela v naši regiji v zadnjih treh letih in v zadnjem letu tudi tako imenovana
Nadzorovana obravnava, ki obravnava forenzične psihiatrične paciente po nalogu sodišča in
jim je bilo s sklepom določeno obvezno ambulantno zdravljenje za določen čas.
Organizacija službe je po obsegu limitirana s pogodbo z ZZZS, vsebinsko pa razdeljena na:
Urgentno ambulanto,
● Kontrolne ambulante,
● Ambulanto za bolezni odvisnosti in
● Ambulanto za demence.
●

Urgentna ambulanta deluje 24 ur dnevno, s tem, da je v dopoldanskem delovnem času pokrita
z rednim zdravnikom specialistom psihiatrom, od 15. ure do naslednjega dne, do 8. ure zjutraj,
pa je za urgentna stanja odgovoren dežurni zdravnik psihiater.
Kontrolne ambulante opravljajo vsi zdravniki zavoda po razpisanem tedenskem urniku, vsak
pa opravi tudi določeno število prvih pregledov.
Ambulanto za bolezni odvisnosti vodi zdravnik specialist, ki sicer dela na OZBO, del teh
pacientov obravnava tudi urgentna ambulanta. Podobno je urejena ambulanta za demence,
ki jo vodi zdravnik specialist, del pacientov pa je obravnavanih tudi v urgentni ambulanti.
Do 1. 7. 2013 je bila kadrovska zasedba skladno s pogodbo z ZZZS 4,2 teama za pogodbeni
obseg pregledov in storitev. Po juliju 2014 je specialistična ambulanta pridobila dodatni team,
in je trenutna zasedba 5,2 teama na vso ambulantno dejavnost, kar pomeni povečan obseg
ambulantne dejavnosti.
Tabela 55 Obseg ambulantne dejavnosti

Pogodba 2014
Pogodba 2015

13.818 pregledov
171.330 točk
16.473 pregledov
205.890 točk
63

Pogodba 2016

16.125 pregledov
197.387 točk
16.125 pregledov
197.387 točk
16.125 pregledov
197.387 točk

Pogodba 2017
Pogodba 2018

Kadrovska zasedba je po izračunu 2,34 (zdravnik, medicinska sestra, administrator, ostali) krat
5,2 teama - 12,168 zaposlenega v tej dejavnosti v polnem delovnem času (verjetno mišljen
povprečni izobrazbeni količnik, veljaven za psihiatrijo).
Realizacija ambulantnega dela kaže v zadnjih treh letih ugoden rezultat. Po osamosvojitvi
ambulantne dejavnosti Klinične psihologije ni več izrazitih presežkov storitev, ki so obdobno
segali tudi v indeks 125 in več, celo je v prvem letu novega načina delitve obseg padel pod
indeks 100, kar kažejo rezultati v številu pregledov in opravljenih storitev (točke) v obdobju od
2014 do 2017.
Tabela 56 Število pregledov in opravljenih storitev (točke) v obdobju od 2014 do 2016

Št. pregledov
Št. točk

2014
13.818
171.330

2015
16.473
205.890

2016
16.125
197.387

Tabela 57 V letu 2018 je rezultat naslednji - plan - realizacija 1 – 12 2018

Št. pregledov
Št. točk
Št. prvih pregledov

Plan
16.125
197.387
1.865

Realizacija
14.163
189.229
2.055

Indeks
87.83
95.87
110.19

Tabela 58 Število pregledov psihiatrične ambulante

Skupno
Prvi pregledi
Ponovni pregledi

14.163
2.055
12.108

Tabela 59 Realizacija pregledov po zdravnikih 1 – 12 2018

Št. pregledov
2.852

Št. točk
36.863

% točk
19,48

1.

Lajlar

2.

Vidmar Vengust

1.186

14.537

7,68

3.

Winkler Skaza

1.027

14.118

7,46

64

4.

Romih

921

12.776

6.75

5.

Lunder

1000

14.508

7.67

6.

Gržinić

880

11.299

5.97

7.

Fidler Vilč

948

11.991

6.34

8.

Jereb Žentil

886

10.811

5,71

9.

Šunjevarić

732

8.736

4,62

10.

Cvikl Planko

734

9.782

5.17

11.

Žentil N.

561

7.431

3,93

12.

Horjak

349

4.179

2,21

13.

Strbad

527

9.044

4,78

14.

Voušek

518

8.297

4,38

15.

Kejžar

668

9.496

5,02

16.

Simoniti

18

260

0,14

17.

Muršec

3

37

0,02

18.

Poznič

48

647

0,34

19.

Lisek

305

4.409

2,33

15.109

196.119

100,00

SKUPAJ

Pomembni so še pregledi izven pogodbe ZZZS:
Tabela 60 Pregledi izven pogodbe ZZZS

Pregledi
Točke

Konvencije
35
475

Samoplačniki
25
271

Skupaj
60
746

Tabela 61 Razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi po zdravnikih 1 – 12 2018

1.

Lajlar

Prvi
451

2.

Vidmar Vengust

78

65

Ponovni
2.444

Razmerje t/p
12,72

1.440

12,21

3.

Winkler Skaza

88

1.015

13,53

4.

Romih

91

890

13,25

5.

Lunder

117

909

14,29

6.

Gržinič

103

831

12,59

7.

Fidler Vilč

58

942

12,62

8.

Jereb Žentil

81

895

12,13

9.

Šunjevarić

25

761

11,83

10.

Cvikl Planko

58

756

12,97

11.

Žentil N.

62

548

13,01

12.

Horjak

134

217

11,58

13.

Strbad

117

452

16,88

14.

Voušek

36

539

15,89

15.

Kejžar

174

472

13,93

16.

Simoniti

2

8

9,87

17.

Muršec

2

0

13,13

18.

Poznič

0

41

12,33

19.

Lisek

91

204

13,68

20.

Torjar Fras

0

1

18,99

1.768

13.265

13,12

SKUPAJ

Kadrovska struktura specialistične ambulante:
●
●
●
●
●
●

redni specialist v urgentni ambulanti,
vsi ostali psihiatri po tedenskem urniku,
ena diplomirana medicinska sestra,
dve srednji medicinski sestri (medicinski tehnik) – ena stalna,
tri administratorke,
ostali profili - po potrebi (laboratorij, socialna služba).
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Program izvajanja dejavnosti teče ob velikih obremenitvah zaposlenih z mnogimi kadrovskimi
prilagajanji in pogostimi nadomeščanji in občasnimi zapleti. Soboto, nedeljo in praznike
pokriva ambulantno dejavnost dežurni zdravnik in diplomirana medicinska sestra,
administracije in laboratorija ni.
Realizacija programa za leto 2018 je 87,83 % (število pregledov) in 95,87 % (število točk).
Število prvih pregledov je za 190 primerov večje od plana - 110,19 %.
Problemi pri specialističnem ambulantnem delu so vsakodnevni in se nanašajo predvsem na
kadrovska vprašanja. Problem so predvsem pogosta nadomeščanja zaradi dopustov, bolniških
staležev, izobraževanj, splošnega deficita kadra, pokrivanja bivšega, redno zaposlenega
telefonista (delovno mesto ukinjeno pred 4 leti), vpisovanja na čakalno listo, naročanja
pacientov, prenaročanja pacientov ... Problemi so praviloma urgentnega značaja, zato jih ni
mogoče reševati na sestankih teama. Situacija pogosto spominja na prvo bojno linijo na fronti.
Od teama se pričakuje visoko psihično stabilnost, tolerantnost, visoko motivacijo za delo, visok
nivo znanja, sposobnost prilagajanja in hitrega reagiranja, hitrega učenja novih veščin ob
obilnem pozitivnem supportu ‘zaledja’ - oddelkov, dežurnih medicinskih sester in vodstva
zavoda.

Trenutni odprti problemi specialistične ambulante so:
Trenutni problemi specialistične ambulante so sedaj že kronični problemi in se nanašajo na
deficit kadra ob vedno večjem obsegu oz. vsebini dela. Posebno problematično postaja
vodenje čakalnih vrst, ki je tehnično zahteven proces in prinaša za obe redno zaposleni
medicinski sestri, ki to obvladata, veliko dodatno delovno obremenitev, predvsem pa strah
pred finančnimi kaznimi, kot to predvideva zakon, ob tem, da obe servisirata 5,2 ambulanti in
še opravljata vlogo telefonista.
Kadrovski deficit – na 5,2 priznane ambulante je zaposlena ena diplomirana medicinska sestra
in ena stalna medicinska sestra. Druga srednja medicinska sestra ni stalna oz. se pojavlja v
ambulanti po potrebi (v zadnjem letu se jih je za krajši čas pojavilo več). Iz tega rezultira
problem kontinuitete poznavanja pacientov, izguba časa, nepoznavanje logistike in procesov
dela, zapleti v komunikaciji pri predajanju informacije. Nezadovoljstvo pacientov in zaposlenih
v ambulanti je logična posledica teh razmer. Neskladje med številom priznanih ambulant in
številom zaposlenih v specialistični ambulanti je očitna. Nov in akuten problem specialistične
ambulante je urejanje čakalnih list, kar povzroča vsakodnevne in velike probleme zaposlenim
v ambulanti. Del tega sicer pokriva administracija medicinske sestre pa so preobremenjene s
telefonskim dogovarjanjem, naročanjem, prenaročanjem, preusmerjanjem pacientov, ki
kontaktirajo ambulanto telefonično. Drugi problem pa je naročanje pacientov na naš portal,
kjer se sami postavljajo v čakalne vrste in potem, vsaj v 5-10 % prihaja do izpada, ker se
pacienti ne odzovejo na vabilo za pregled. Teh 5-10 % se tudi ne opraviči za izostanek oz. se
pravočasno ne oglasi za uvrstitev na drugi datum pregleda. Po naših pričakovanjih v drugi
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polovici leta bi lahko bil izpad števila pregledov in števila točk še vsaj za 10 odstotkov višji,
vendarle pa se je koncem leta pokazal rezultat ambulantnega dela večji, kot smo pričakovali.
V letu 2019 lahko pričakujemo stabilizacijo na tem področju, ker se je tudi računalniška
podpora dopolnila, pa tudi osebje že bolje obvlada delo s čakalnimi listami. Vseeno bo tistih
pacientov, ki se pravočasno ne odzovejo na vabilo za prvi pregled, približno 5 odstotkov. Pri
delu v ambulanti še vedno stoji problem kadrovske zasedbe, kar je ugotovila tudi komisija za
akreditacijo v svojem letnem poročilu, vendar smo zadovoljili zahteve akreditacije, da bomo z
našimi napori in razpoložljivo delovno silo specialistično ambulantno delo vodili še naprej brez
večjih zapletov.

Daniel Lajlar, dr. med., spec. psihiater
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4.3 NADZOROVANA OBRAVNAVA
V letu 2018 smo delo koordinatorjev Nadzorovane obravnave izvajali štirje koordinatorji, ki
smo zaposleni v Psihiatrični bolnišnici Vojnik in smo po poklicu diplomirana medicinska sestra,
diplomirani zdravstvenik, univerzitetna diplomirana socialna delavka in univerzitetni
diplomirani socialni delavec.
Od junija 2018 imamo na delovnem mestu koordinatorja Nadzorovane obravnave zaposlena
dva koordinatorja za 40 ur tedensko (dipl. m. s. in dipl. zn.), druga dva (univ. dipl. soc. del.) pa
se pridružita k obravnavi pacientov v obliki obiskov v času odsotnosti enega od rednih
koordinatorjev. Vsak teden vsi koordinatorji, ki so vključeni v Nadzorovano obravnavo (v
nadaljevanju NO), sodelujejo na timskih sestankih tima psihiatričnega zdravljenja v skupnosti
in nadzorovane obravnave.

V nadaljevanju je iz tabel in grafov razvidno, koliko je bilo sprejemov in odpustov v NO. Odpust
v NO je takrat, ko se nadzorovana obravnava po sklepu sodišča zaključi in se pacienta sprejme
v nadaljnjo obravnavo v obliki Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, v katero pacient privoli,
ali se pacienta preda drugim službam (koordinator v skupnosti, CSD, socialni zavodi …), ali se,
glede na ponovno odločitev sodišča, NO podaljša za dobo, katero določi sodišče.
Tabela 62 Vključevanje pacientov v NO po mesecih

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Vsota

SPREJEM V NO
3
2
4
2
0
0
2
4
2
1
1
0
21
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Graf 10 Število sprejemov v NO po mesecih.

SPREJEM V NO
21

3

4
2

4
2

2
0

0

2

1

1

0

Tabela 63 Odpusti po mesecih.

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Vsota

ŠTEVILO
2
0
4
2
0
0
2
3
4
2
1
0
20
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Graf 11 Odpusti po mesecih NO

ŠTEVILO ODPUSTOV
20

4
2

2

0

2
0

0

3

4
2

1

0

Koordinatorji NO oddamo po ZDZdr 15 dni pred iztekom sklepa sodišča poročilo o poteku NO
strokovnemu direktorju psihiatrične bolnišnice, ki se na podlagi poročila poteka nadzorovane
obravnave in psihiatričnega mnenja, ki ga pridobi od lečečega psihiatra, ki je pacienta vodil,
odloči o nadaljnjem poteku. Lahko poda predlog za podaljšanje NO na okrajno sodišče ali pa
se odloči, da se NO ne podaljša in o tem ne obvesti sodišča.
Glede nadzorovane obravnave smo v preteklem letu sodelovali z Okrajnim sodiščem v Celju,
Šmarju pri Jelšah in Žalcu.
Pri vključevanju v nadzorovano obravnavo se upošteva 80. člen Zakona o duševnem zdravju,
ki določa pogoje za nadzorovano obravnavo.
Iz spodnje tabele in grafa je razvidno, katere diagnoze smo obravnavali v NO.
Tabela 64 Število različnih diagnoz, vključenih v NO

DIAGNOZA
F 20.0
F 25.9
F 20.1
F 20.9
F 25.2
F 10.6
F 31.3
F 12.2

ŠTEVILO
14
1
1
1
1
1
1
1
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Graf 12 Število različnih diagnoz, vključenih v NO

ŠTEVILO RAZLIČNIH DIAGNOZ
14

F 20.0

1

1

1

1

1

1

1

F 25.6

F 20.1

F 20.9

F 25.2

F 10.6

F 31.3

F 12.2

V letu 2018 pri pacientih, ki so bili vključeni v NO, ni prišlo do neobvladljivega poslabšanja
zdravstvenega stanja, ki bi zahtevalo hospitalizacijo. Tako v letu 2018 nismo imeli rehospitalizacij.
Iz spodnje tabele je razvidno, kdo je v letu 2018 bil predlagatelj NO, kdaj se je določilo
koordinatorja NO in kdaj se je po posameznemu primeru zaključila NO. Pri posameznih
primerih (8) se NO do konca leta 2018 še ni zaključila.
Tabela 65 Predlagatelj, koordinator, zaključek NO
PRIMER

PREDLAGATELJ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Dom Nine Pokorn Grmovje
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Dom Nine Pokorn Grmovje
Dom Nine Pokorn Grmovje
Dom Nine Pokorn Grmovje
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Center za socialno delo Maribor

DATUM DOLOČITVE
KOORDINATORJA
6. 1. 2018
10. 1. 2018
23. 1. 2018
22. 2. 2018
23. 2. 2018
6. 3. 2018
15. 3. 2018
15. 3. 2018
11. 3. 2018
16. 4. 2018
26. 4. 2018
3. 7. 2018
3. 7. 2018
28. 8. 2018
22. 8. 2018
23. 8. 2018
11. 9. 2018
26. 10. 2018
22. 11. 2018
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DATUM ZAKLJUČKA NO
6. 7. 2018
10. 7. 2018
18. 7. 2018
22. 8. 2018
23. 8. 2018
6. 9. 2018
15. 9. 2018
15. 9. 2018
11. 9. 2018
16. 10. 2018
26. 10. 2018

Potrebno je izpostaviti varnost koordinatorjev NO, saj je izpostavljanje pri takšni obravnavi
zelo veliko in zahteva večje znanje s področja psihiatrije, komunikacije in uporabo
deeskelacijskih tehnik. Vedeti moramo, da se pacient, kateremu je po sklepu okrajnega sodišča
odrejena NO, s tem ne strinja, ampak se je zato odločilo sodišče, ki je upoštevalo pogoje za
vključitev v NO po drugem odstavku 80. člena Zakona o duševnem zdravju.

V letu 2018 nismo zabeležili nobenega incidenta, ne pri pacientu, kot povzročitelju, in tudi ne
pri izvajalcu, kot koordinatorju NO.

Pri svojem delu v obliki NO smo izvajali in upoštevali naslednje naloge:
-

intenzivna podpora, ki je različna glede na potrebe posameznega pacienta, vendar je
mogoče, da pridejo pacienti v stik z osebjem kadarkoli;
spremljanje je načrtovano, odgovornost za izpeljavo načrta se deli med člane delovne
skupine glede na vsebino njihovega dela;
načrt se periodično preverja in prilagaja morebitnim spremembam v funkcioniranju
pacienta in spremembam v njegovem okolju;
delujemo v skupnosti, ne v instituciji;
izvaja ga multidisciplinarni tim;
ni časovne omejitve;
člani tima sodelujejo z bolnišnico;
vsak delovnik od 6 h – 15 h dostopnost za krizne intervencije;
srečujemo se dnevno, kot celoten tim pa 1 x tedensko;
delimo odgovornosti;
rešujemo vsakdanje probleme pacientov;
direktno zagotavljamo storitve;
storitve opravljamo, dokler je potrebno;
zavezani smo dogovorjenemu cilju;
spoštujemo ozračje zaupnosti;
izražamo misli, čustva, nestrinjanja;
poskušamo razumeti poglede drugih članov tima;
dajemo in sprejemamo podporo;
konflikt je neizogiben in je to možnost za napredek;
vsi sodelujemo pri odločanju;
sodelujemo z drugimi inštitucijami (CSD, Zavod za zaposlovanje, policija, občina …);
sodelujemo s sodišči (naroki);
upoštevamo časovne omejitve pri izdanih sklepih.
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PROBLEMI, S KATERIMI SE SOOČAMO PRI DELU V NO:
-

-

-

-

Največ zapletov se pojavlja zaradi nedorečenosti ZDZdr, predvsem v zvezi z 88. členom,
hkrati pa ni urejen status oz. plačilo dela koordinatorjev.
Težava nastane tudi v primeru, da pacient ne upošteva načrta NO (kajenje marihuane,
ne jemlje zdravil …), vendar še ni njegovo stanje takšno, da bi se mu omejila pravica do
svobodnega gibanja oziroma da bi se mu preprečili stiki z okolico (ZDZdr, 53, člen).
V nadzorovano obravnavo se vključijo pacienti, ki zaradi narave duševne motnje in
velikokrat pridružene druge bolezni – odvisnosti, ne zmorejo sami funkcionirati v
širšem okolju in bi zaradi tega potrebovali bolj strukturirano okolje (zavod, bivalno
skupnost …).
Koordinator NO je dolžan v okviru pooblastil iz 87. člena ZDZdr osebi nuditi celostno
podporo pri NO. Ta (po preverjeni interpretaciji sodstva) vključuje 24-urno telefonsko
dosegljivost vse dni v tednu in nujno ukrepanje v kriznih situacijah (delo preko polnega
delovnega časa oz. izven rednega delovnega časa). Izvajanje teh pooblastil v okviru
ZDZdr večinoma ni omogočeno, niti ni finančno ovrednoteno.
V teh letih dela je bilo opaziti neenotno prakso sodišč.

VIZIJA NADZOROVANE OBRAVNAVE
Želeli bi, da pristojno ministrstvo uredi področje izvajanja NO in sicer, da se v posameznih
javnih zavodih oziroma psihiatričnih bolnišnicah in oddelkih zagotovi pogoje za nemoteno
izvajanje nalog koordinatorjev NO v okviru pooblastil iz 87. člena ZDZdr, da se delo
koordinatorjev NO ustrezno finančno ovrednoti ter da se poenoti tudi praksa sodišč.

Koordinatorka Nadzorovane obravnave in Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti:
Sabina Sajtl, dipl. m. s.
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4.4 NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA
Neakutna bolnišnična obravnava (NABO) je nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske
obravnave pacienta, pri katerem obravnava bolezni ne zahteva več diagnostičnih in
terapevtskih postopkov ali posegov, potrebuje pa nadaljevanje zdravstvene nege, zdravstveno
vzgojo in rehabilitacijo za izboljšanje njegove sposobnosti za samooskrbo.
Namen NABO:
- izključno nadaljevanje zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in rehabilitacije,
- razbremeniti bolniške oddelke, na katerih poteka akutna obravnava – pri nas nimamo
ločenega oddelka za NABO,
- zmanjšati ponovne načrtovane sprejeme pacientov v akutno obravnavo,
- racionalizirati zdravstvene time za izvajanje NABO z obravnavo na skupni lokaciji in
tako poenotiti obravnavo pacientov v NABO,
- omogočiti celostno in kakovostno obravnavo pacientov in svojcev, povečati vodenje o
bolezni in njenih zapletih, izboljšati kakovost življenja z boleznijo,
- izboljšati kakovost priprave pacienta in svojcev na odpust ter tako zagotoviti večjo
stopnjo varnosti in v večji meri vrnitev pacienta v domače okolje.
Cilji NBO:
- dejavno vključiti pacienta in svojce v ugotavljanje in reševanje negovalnih in
socialnih problemov,
- doseči čim višjo stopnjo samostojnosti za izvajanje osnovnih življenjskih aktivnosti
(povečanje sposobnosti samooskrbe pacienta),
- izboljšati kakovost življenja pacienta in povečati varnost odpusta.
Postopek NABO:
Pobuda za pričetek NABO in premestitev pacienta
Pobudo za premestitev pacienta v NABO poda lečeči zdravnik v akutni obravnavi. Če se
zdravstveno stanje pacienta poslabša tako, da potrebuje diagnostiko ali akutno zdravljenje, se
pacient vrne v akutno obravnavo k lečečemu zdravniku.
Proces NABO vodi koordinator NABO, diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik, ki
razpolaga s posteljami. Dogovori se za termin in potek premestitve. Ob premestitvi se
pogovori s pacientom, pregleda njegovo zdravstveno in negovalno stanje, pregleda
pacientovo dokumentacijo (medicinsko, negovalno), se posvetuje z lečečim zdravnikom
pacienta in drugimi sodelavci v NABO.
Lečeči zdravnik o premestitvi pacienta v NABO obvesti svojce.
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Sprejem pacienta v NABO je vedno načrtovan.
Sprejem pacienta v NABO poteka v skladu s standardom – Sprejem pacienta na oddelek:
- na oddelku za NABO sprejemamo le paciente, ki so bili pred tem sprejeti na akutni
oddelek bolnišnice, zaradi razloga, ki je zahteval akutno bolnišnično obravnavo.
Merila za sprejem na oddelek za NABO:
- zaključena akutna obravnava pacienta z akutnim in kroničnim obolenjem, katerega
zdravstveno stanje je stabilno, vendar po končanem diagnostičnem in terapevtskem
programu, potrebuje nadaljevanje zdravstvene nege, zdravstveno vzgojo in
rehabilitacijo,
- pacient po končanem terapevtskem programu v akutni obravnavi in pred odhodom v
domačo oskrbo ali drugo organizirano obliko varstva potrebuje nadaljevanje
zdravstvene nege,
- pacient, pri katerem je potrebno nadaljevati v akutni obravnavi začeto terapijo in še
potrebuje občasen nadzor (kronični pacient za prevedbo na terapijo) idr.
Dokumentacija ob sprejemu:
Medicinska: za premestitev mora imeti pacient zaključeno dokumentacijo (potek bolezni,
diagnoze, načrt odpusta, kjer je razviden razlog premestitve v NABO).
Negovalna: dokumentacijo zdravstvene nege z opredeljenimi negovalnimi, rehabilitacijskimi
in drugimi problemi.
NABO vodi koordinator (diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik):
- koordinira delo z zdravniki in negovalnim osebjem iz akutnih oddelkov v procesu
premestitve, sodeluje, načrtuje in organizira pri premestitvi v NABO,
- organizira in načrtuje delo negovalnega tima, ki izvaja zdravstveno nego pacientov,
razpolaga z bolniškimi posteljami in drugimi pripomočki za nego in oskrbo pacientov,
vodi in ureja dokumentacijo v procesu NABO,
- organizira, načrtuje in izvaja zdravstveno vzgojo pacientov in svojcev,
- koordinira delo s socialno službo in zunanjimi ustanovami, patronažno službo, pomočjo
na domu idr.).
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Realizacija NABO za leto 2018
Graf 13 Število pacientov vključenih v NABO glede na število odpustov po oddelkih 2018
Število odpustov v 2018
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Graf prikazuje, koliko pacientov je bilo vključenih v NABO po posameznih oddelkih. Iz grafa
lahko razberemo, da so imeli največje število pacientov vključenih v NABO na Oddelku B in
sicer 54 pacientov. Na Oddelku C so imeli v NABO vključenih 35 pacientov, na Oddelku A 29 in
na Oddelku D 21 pacientov. V primerjavi s preteklim letom se je na vseh oddelkih, razen na A
oddelku, povečalo število pacientov, vključenih v NABO.
Graf 14 Število NABO nočitev po oddelkih v 2018
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Graf 14 prikazuje število nočitev pacientov, ki so bili vključeni v NABO po posameznih oddelkih.
Poleg nočitev je prikazano tudi število pacientov, ki so bili vključeni v NABO. Rezultati so
navedeni tudi numerično v spodnji razpredelnici. Razvidno je, da so imeli največ NABO nočitev
na Oddelku B in sicer kar 861. Na Oddelku A 596 nočitev, na Oddelku C oddelku 322 nočitev in
na Oddelku D 165 nočitev.
Graf 15 Delež (%) NABO nočitev po oddelkih 2018
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V grafu 15 so prikazani deleži števila nočitev po posameznih oddelkih. Največji delež glede na
celotno število nočitev so opravili na Oddelku B in sicer kar 44 %. Na Odprtem A oddelku 31 %
nočitev, na Odprtem C 17 % nočitev in na Odprtem D oddelku 8 % vseh (NABO) nočitev.
Graf 16 Delež (%) pacientov vključenih v NABO glede na število odpustov v 2018
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Graf 16 prikazuje delež (%) vključenih pacientov v NABO glede na število vseh odpustov iz
oddelka. Razvidno je, da je bilo na Odprtem B oddelku v NABO vključenih kar 41 % vseh
obravnavanih pacientov. Na Odprtem C oddelku je bilo teh pacientov 24 %, na Odprtem A
oddelku 23 % in na D oddelku 17 %. Na odprtih oddelkih A in C so deleži vključenih pacientov
približno izenačeni, vendar so ti deleži skoraj prepolovljeni glede na podatke iz leta 2017.
Oddelka B in D sta glede na podatke preteklega leta nekoliko povečala delež vključenih v
NABO.
Graf 17 Povprečno število NABO nočitev na pacienta v 2018 (zaokroženo na nočitev)
Število pacientov v NABO 2018
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Iz grafa 17 je razvidno povprečno število nočitev na posameznega pacienta vključenega v
NABO. Najvišjo povprečno število nočitev na pacienta so zabeležili na Odprtem A oddelku in
sicer 21 nočitev. Na Odprtem B oddelku tovrstnih nočitev 16, na Odprtem C oddelku 9 in na
Odprtem D oddelku pa 8. Pri podatkih, ki so razvidni iz grafa gre poleg povprečnega števila
NABO nočitev upoštevati tudi celotno število pacientov vključenih v NABO.
Pri podatkih, ki so navedeni v poročilu za leto 2018 (število odpustov), so upoštevani primeri,
ki smo jih dejansko obračunali. Pri morebitnih primerjavah s poročili, kjer je bilo upoštevano
število vseh obravnav po oddelkih, lahko zato prihaja do manjših razhajanj v številu obravnav.
Cilji za leto 2018
Doseganje letnega plana in skrb za kontinuirano vključevanje pacientov v NABO preko
celotnega koledarskega leta;
- eden glavnih ciljev ostaja tudi v letu 2019 uspešno koordiniranje pacientov in vestno
beleženje vse potrebne dokumentacije na področju NABO (skladnost z navodili ZZZS).
Kot pomemben dosežek vseh ki sodelujemo pri izvajanju NABO, velja izpostaviti, da že nekaj
let uspešno dosegamo in celo nekoliko presegamo plan realizacije NABO nočitev.
-

Poročilo pripravil:
Mario Dremšak, dipl. zn.
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4.5 ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je delalo na področju zdravniške službe v letu 2018 12
zdravnikov specialistov psihiatrov, zaposlenih je bilo tudi 8 specializantov psihiatrije.
Tabela 66 Zdravniki specialisti

DELOVIŠČE
Intenzivni moški oddelek

ZDRAVNIKI SPECIALISTI
Dušan Lunder, dr. med., spec. psih. – vodja oddelka in
Anita Romih, dr. med., spec. psih.
Intenzivni ženski oddelek
Tomislav Voušek, dr. med., spec. psih. – vodja oddelka
Mateja Strbad, dr. med., spec. psih.
Oddelek A
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih. – vodja odd.
Oddelek B
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih. – vodja oddelka
Oddelek C
Bojana Gržinič, dr. med., spec. psih. – vodja oddelka
Oddelek D
Nikola Žentil, dr. med., spec. psih. – vodja oddelka
Oddelek za zdravljenje Barbara Fidler Vilč, dr. med., spec. psih.– v. d. vodje oddelka
bolezni odvisnosti (OZBO)
Tatjana Jereb Žentil, dr. med., spec. psih.
Ambulanta za nujna stanja Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih. – vodja ambulante
Ambulanta
Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psih.
Tabela 67 Zdravniki specializanti

ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI
Sebastijan Horjak
Selma Felician
Jan Kejžar
Petra Simoniti
Valerija Trojar Fras
Tanja Lisek
Monika Poznič
Amanda Muršec

DELOVIŠČE
Krožil izven matične ustanove.
Odsotna zaradi porodniškega dopusta.
Krožil v PB Vojnik do 31. 9. 2018, nato krožil izven bolnišnice.
Odsotna zaradi porodniškega dopusta do 31. 9. 2018.
Pričela s kroženjem v PB Vojnik 1. 4. 2018.
Krožila v PB Vojnik.
Krožila v PB Vojnik.
Pričela s kroženjem v PB Vojnik 1. 4. 2018.

Obseg dela zaposlenih specialistov in specializantov psihiatrije
Tabela 68 Število odpustov za leto 2017 in 2018 po zdravnikih (obseg dela zdravniške službe)

Zdravnik

Število odpustov
2017

Novak Vesna
Vidmar Vengust Metoda
Winkler Skaza Valentina

2018
21
1
124

80

0
4
123

Fidler Vilč Barbara
Gržinič Bojana
Voušek Tomislav
Lunder Dušan
Romih Anita
Cvikl Planko Anja
Žentil Nikola
Jereb Žentil Tatjana
Strbad Mateja
Horjak Sebastjan
Lajlar Daniel
SKUPAJ

64
112
94
204
144
85
115
102
155
16
2
1.239

69
141
106
176
128
128
132
73
141
0
1
1.222

Graf 18 Pregled realizacije primerov po odpustnih zdravnikih – primerjava med letoma 2017 in 2018

PREGLED REALIZACIJE PRIMEROV PO ODPUSTNIH
ZDRAVNIKIH
204
176
124

141

123

112

102
73

141

106
94

64 69

21
0

155

2 1

144

128

128

132
115

85

16 0

1 4

LETO 2017

LETO 2018

Tabela 69 Število realiziranih pregledov in točk v ambulantni dejavnosti v PB Vojnik v letu 2018 po zdravnikih

Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Zdravnik

SKUPAJ 1-12/2018
Št. pregl.
Št. točk
732
8736,08
2852
36863,46
1186
14537,99
1027
14118,87

Šunjevarić Slobodan
Lajlar Daniel
Vidmar Vengust Metoda
Winkler Skaza Valentina
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fidler Vilč Barbara
Gržinič Bojana
Voušek Tomislav
Horjak Sebastjan
Strbad Mateja
Lunder Dušan
Romih Anita
Cvikl Planko Anja
Žentil Nikola
Felician Selma
Jereb Žentil Tatjana
Simoniti Petra
Kejžar Jan
Lisek Tanja
Muršec Amanda
Poznič Monika
SKUPAJ

948
880
518
349
527
1000
921
734
561
0
886
18
668
305
3
48

11991,69
11299,53
8297,03
4179,28
9044,55
14508,73
12776,9
9782,05
7431
0
10811,5
260
9496,86
4409,04
37,66
647,55

14.163

189.229,77

ZNAČILNOSTI IZVAJANJA DELA NA PODROČJU ZDRAVNIŠKE SLUŽBE v LETU 2018
Obstaja kadrovski primanjkljaj zdravnikov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Stalno zaposlenost
dveh zdravnikov specialistov psihiatrov smo zagotovili na obeh intenzivnih oddelkih in na
Oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti. Ves čas so bili na obeh intenzivnih oddelkih
zaposleni tudi specializanti psihiatrije. Ostali odprti oddelki so imeli zaposlenega po enega
specialista psihiatrije. Specializanti psihiatrije so na odprtih oddelkih krožili po predpisanem
programu kroženja. V primeru odsotnosti zdravnika specialista je delo prevzel drug zdravnik
specialist, ki je izvajal delo na obeh oddelkih.
Zaradi opozarjanja na pereče vprašanje smo v juliju 2018 sprejeli Organizacijsko navodilo o
delu zdravnika na več krajih znotraj zavoda.
Zaradi potrebe po implementaciji standardov in normativov o delu zdravnikov smo sprejeli
Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2025 in
časovnico za njihovo uveljavitev.

Ob sredah so še naprej potekala interna strokovna predavanja na izbrano temo, ob tem so se
izvajala tudi poročila s strokovnih izobraževanj.
Še naprej smo skrbeli za odpiranje psihiatričnih vsebin laični javnosti – gre za redno
sodelovanje z Radiom Velenje. V mesecu novembru 2019 smo imeli tudi predstavitve
psihiatričnih vsebin v Medgeneracijskem centru Laško.
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Reorganizacija ambulantnega dela v Psihiatrični bolnišnici Vojnik
Do junija 2018 je potekal projekt reorganizacije ambulantnega dela v Psihiatrični bolnišnici
Vojnik. Opravljena je bila analiza aktualnih ordinacijskih časov zdravnikov in ugotovljeno je
bilo: ordinacijski časi zdravnikov se precej razlikujejo; zdravniki opravljajo različen obseg
ambulantnega dela; pregledajo različno število pacientov na uro; ordinacijski časi so bili
nepregledni in netransparentni; ordinacijski časi so se tekom leta menjavali.
Ugotovljeno je bilo, da ordinacijski časi niso usklajeni z ZZZS in ZPacP. Zdravniki so vpisovali
naročene paciente papirno, sestre elektronsko …
Uveden je bil projekt transparentnega definiranja ordinacijskih časov in vodenje čakalnih
seznamov skladno z uradnimi navodili. Cilj je bil, da se ordinacijski časi uskladijo z zahtevami
ZZZS in ZPacP, cilj je bil tudi transparentno naročanje na ambulantni dan, elektronsko vodenje,
poenotenje ordinacijskih časov, zmanjšanje števila pacientov na uro, potrebno definiranje
časov za prve preglede, skladno z beleženjem in vodenjem čakalnih seznamov in definiranje
števila prostih mest za paciente v ambulanti za bolezni zdravljenja odvisnosti in v
gerontopsihiatrični ambulanti.
Spremembe ambulantnega dela so naletele na velik odpor zdravnikov in v zvezi s tem smo
imeli tri sestanke na temo organizacija ambulantnega dela v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.
Zdravniki so reorganizacijo sprejeli z odporom in nenaklonjenostjo.

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Tabela 70 Zagotavljanje kakovosti - Zdravniška služba

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA
KAKOVOSTI
Klinične poti – razvite
Klinične poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice
Procesne poti
Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti
Izvajanje notranje presoje

2015

2016

2017

2018

1
1
5
7
5
5
0

5
6
0
9
5
5
4

5
6
0
10
5
5
7

5
6
0
10
5
5
4

PODROČJE NOTRANJIH NADZOROV
V letu 2018 je bilo za vsakega zdravnika specialista pregledanih 10 popisov.
Vsebina presoje: Za vsakega zdravnika je bilo pregledano pravočasno vročanje Obvestila
zdravniku, odpustnica po standardu, ustreznost predpisanih zdravil glede na diagnozo,
kombinacija in starost pacienta, redno in čitljivo izpolnjevanje dokumentov, sledljivost
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temperaturne liste, ustrezni diagnostični postopki in ustrezno postavljanje diagnoze. Možni
odgovori so bili DA ali NE. Z vsakim zdravnikom je bil opravljen pogovor na temo rezultatov
njegovega dela.
Dne 15. 11. 2018 je bil opravljen tudi sestanek z zdravniki na temo Generalne ugotovitve
notranjega nadzora zdravnikov in smernice za naprej.
OSTALA PODROČJA KAKOVOSTI
a.) Klinične poti

-

V PB Vojnik smo v letu 2018 še naprej izvajali:
Klinično pot za hospitalno obravnavo anksiozno depresivnih stanj na Oddelku D,
Klinično pot za hospitalno obravnavo samomorilnega pacienta,
Klinično pot za obravnavo alkoholnega delirija in
Klinično pot – obravnava prve epizode shizofrenije v hospitalnem okolju,
Klinično pot za prvi pregled starostnika.

b) Notranje presoje
Aktivnosti Zdravniške službe, ki so bile potrebne za odpravo neskladij na presoji
izvajanja AACI v PB Vojnik: Opravljene so bile dve notranji presoji in sicer 7. 2. 2018 in
28. 3. 2018. Neskladja so bila odpravljena.
Do konca leta 2018 sta bili opravljeni še dve notranji presoji in sicer 12. 12. 2018 in 14.
12. 2018.
c) Sprejeli smo organizacijsko navodilo Ocenjevanje zdravnikov.

PROBLEMI NA PODROČJU DELA ZDRAVNIŠKE SLUŽBE
Generalni problem je pomanjkanje števila zdravnikov specialistov, ob tem pa se je pomembno
povečal priliv specializantov psihiatrije za celjsko regijo. Število zaposlenih zdravnikov je
nesorazmerno s pričakovanimi standardi in normativi za izvajanje dela zdravnikov specialistov.
Povečuje so kompleksnost in zahtevnost delovnih procesov, povečujejo se tudi
administrativne zahteve. Zdravniki so posebej izpostavljali problem dela na več krajih.

Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psih.
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4.6 SLUŽBA ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO
SPLOŠNA PREDSTAVITEV DELA
Klinična psihologija je veja psihologije, ki uporablja spoznanja in metode psihološke znanosti
pri proučevanju, ocenjevanju in zdravljenju oseb z duševnimi in osebnostnimi motnjami.
Dejavnost klinične psihologije opravljajo klinični psihologi. Klinični psiholog je po izobrazbi
univerzitetni diplomirani psiholog, ki opravi specializacijo iz klinične psihologije, ki samostojno
opravlja naloge na področju psihodiagnostike ter psihoterapije oseb z duševnimi in
osebnostnimi težavami.
Organiziranost službe


Klinični psihologi so programsko vezani na posamezne oddelke bolnišnice. Vsak od njih
deluje na enem ali dveh oddelkih, kjer je član zdravstvenega tima.



V okvirih službe skrbijo za primerno poenotenje znanstvenih izhodišč in strokovnih ter
etičnih načel svojega dela. Sledijo novim spoznanjem stroke. Uporabljajo in
izpopolnjujejo skupen psihodiagnostični instrumentarij. Skrbijo za primerno
arhiviranje psihološke dokumentacije.

Vloga kliničnega psihologa pri obravnavi psihiatričnih pacientov


Osnovni področji dela kliničnega psihologa sta psihodiagnostika in psihoterapija
bolnišničnih in izvenbolnišničnih psihiatričnih pacientov. Opravlja torej psihološke
preglede in izvaja psihoterapevtske obravnave.



S pomočjo psiholoških postopkov in tehnik (pogovor, opazovanje, psihološki preizkusi
itd.) poskuša razumeti in opisati posameznikovo doživljanje in vedenje, njegovo
osebnost, njene močne plati in odklone ter njegovo kognitivno učinkovitost.
Psihologova spoznanja prispevajo k diagnostiki motenj in bolezni, so v pomoč pri
načrtovanju in izvajanju celovitega zdravljenja in rehabilitacije pacientov ter pri
spremljanju in vrednotenju učinkov zdravljenja.



Klinični psiholog se glede na svojo dodatno psihoterapevtsko usposobljenost (na
področju kognitivno-vedenjske terapije, psihodinamsko usmerjene terapije, realitetne
terapije in drugih vrst psihoterapije) vključuje v skupinske in individualne oblike
terapevtske obravnave bolnikov.



Pri svojem delu upošteva znanstvena spoznanja, strokovna načela in etične principe
klinične psihologije. Svojo vlogo pa lahko najbolje opravi v sodelovanju z drugimi
strokovnjaki v zdravstvenem timu.
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KADROVSKA ZASEDBA IN KADROVSKA PROBLEMATIKA
Zaradi upokojitve dveh specialistov klinične psihologije (januar in marec 2018), se je število
kliničnih psihologov zmanjšalo za kar 40 %. Dejavnost klinične psihologije v naši ustanovi, t.j.
pokrivanje 7 oddelkov bolnišnice ter ene kliničnopsihološke ambulante, so tako izvajale tri
specialistke klinične psihologije in en specializant klinične psihologije. Ena specializantka
klinične psihologije je opravljala kroženje po programu izven matične ustanove, 1x tedensko
pa je opravljala storitve v kliničnopsihološki ambulanti.
Mag. Drago Tacol je svoje delo pogodbeno nadaljeval in sicer je 1x tedensko opravljal storitve
v kliničnopsihološki ambulanti. Zaradi velikih kadrovskih potreb na Oddelku za bolezni
odvisnosti je pogodbeno zaposlitev z omejenim delovnim časom opravljal tudi upokojeni
Radovan Zupančič, specialist kliničnopsihološkega svetovanja.
Z majem se je naši službi za nedoločen čas priključila tudi nova magistrica psihologije,
septembra pa smo omogočili opravljati pripravništvo eni psihologinji.
Klinični psihologi smo na oddelkih vključeni v celostno obravnavo pacientov, v okviru katere
sodelujemo pri prepoznavanju, ocenjevanju, razumevanju, pojasnjevanju, opisovanju in
razvrščanju duševnih in osebnostnih motenj pri posamezniku. Sodelujemo pri načrtovanju in
izvajanju celovite terapevtske obravnave pacientov, pa tudi pri spremljanju in vrednotenju
doseženih sprememb in napredka pri njihovem zdravljenju.
Na vseh oddelkih tudi oblikujemo, sooblikujemo in izvajamo različne vrste psihoterapevtske
dejavnosti.
V letu 2018 je bila razporeditev psihologov po oddelkih naslednja:
Intenzivni ženski oddelek: Tomaž Lašič
Intenzivni moški oddelek: Tomaž Lašič
Oddelek A: Neža Štiglic Hribernik (od maja 2018)
Oddelek B: Nataša Garantini
Oddelek C: Neža Štiglic Hribernik (od maja 2018)
Oddelek D: Nuša Leskovšek Pečak
Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti: Marjetka Polak, Radovan Zupančič
Obseg aktualnih ter predvidenih zahtev in nalog na področju kliničnopsihološke dejavnosti pri
oskrbi bolnišničnih in zunajbolnišničnih pacientov je tako velik, da je nujno načrtovati
nadaljnjo kadrovsko okrepitev Službe za klinično psihologijo. V programu bolnišničnega
zdravljenja se z razvojem strok na področju duševnega zdravja ter z naraščajočimi potrebami
različnih kliničnih skupin povečujejo zahteve po kar najbolj poglobljenem in natančnem
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psihodiagnostičnem ocenjevanju pacientov, povečujejo pa se tudi potrebe po učinkoviti in
raznovrstni psihološki terapevtski obravnavi.

DELO V AMBULANTI ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO
Klinični psihologi izvajajo tudi ambulantno kliničnopsihološko dejavnost za potrebe
prebivalstva širše celjske regije. Ta dejavnost vključuje psihološke preglede in različne vrste
psihološke (psihoterapevtske) pomoči.
Tabela 71 Realizacija storitev kliničnopsihološke ambulante v letu 2018

Klinična psihologija

Vrsta
obravnave
točke

Plan 2018
22.853

Realizacija
jan.- dec.
22.470

Letni kum. indeks
98,32

Tabela 72 Opravljen obseg storitev kliničnopsihološke ambulante pri posameznih psihologih

Psiholog
Tacol Drago
Novak Ivan
Garantini Nataša
Leskovšek Pečak Nuša
Polak Marjetka
Štancer Janja
SKUPAJ

Število pregledov
236
41
235
223
280
191
1.206

SKUPAJ 1-12 2018
Število točk
4.979,06
856,53
4. 079,11
4.255,36
4.255, 36
3.879,76
22. 472,12

% točk
22,16
3,81
18,15
19,68
18,94
17,26
100

V letu 2018 smo opravili skoraj 30 % več prvih pregledov kot planirano, s čimer smo čakalno
dobo uspeli zmanjšati za 4-5 mesece. Za prvi kliničnopsihološki pregled je čakalna doba v
letu 2017 znašala približno 13 mesecev, v letu 2018 pa 8 mesecev (stopnja nujnosti redno)
in 4 mesece (stopnja nujnosti hitro).

PROBLEMATIKA PRI DELU PSIHOLOŠKE SLUŽBE V LETU 2018
V letu 2018 je bila v ospredju velika kadrovska vrzel, saj smo zaradi upokojitve ostali brez dveh
specialistov klinične psihologije in smo zato morali njune delovne naloge prevzeti preostali
zaposleni psihologi. Tako smo 3 klinične psihologinje in en specializant, ob ambulantnem delu,
pokrivali 7 psihiatričnih oddelkov, kar je absolutno premalo za kakovostno obravnavo pomoči
potrebnih. V prihodnjih letih in tudi v naši strategiji razvoja do leta 2022 zagotovo ostaja želja
in tudi veliko potreba po okrepitvi kliničnopsihološke službe in sicer tako, da bi na vsakem
oddelku bolnišnice bil zaposlen po en klinični psiholog.
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Klinični psihologi skrbimo za permanenten strokovni razvoj in napredek vsakogar izmed nas,
prav tako pa tudi za razvoj stroke v ustanovi in za njeno kar največjo uveljavitev na različnih
področjih delovanja. Pri tem se soočamo tudi z različnim ovirami in omejitvami, ki so
kompleksne narave. Vsaj deloma gre za pomanjkanje avtonomnosti klinične psihologije in
njenega sistematičnega vpliva pri uveljavljanju strokovnih idej in predlogov ter pri snovanju,
načrtovanju in organizaciji strokovnih aktivnosti na oddelkih.
V prihodnosti bi si želeli novih načinov povezovanja strok, ki sodelujejo pri obravnavi
psihiatričnih pacientov. To povezovanje in sodelovanje naj bi se izboljšalo tako na ravni iskanja,
razvijanja in uveljavljanja novih pristopov pri delu, kot tudi pri spremljanju in evaluaciji njihovih
učinkov v vsakdanji terapevtski praksi.

NOVOSTI PRI ORGANIZACIJI KLINIČNOPSIHOLOŠKE DEJAVNOSTI V USTANOVI
Januarja 2018 je vodenje Službe za klinično psihologijo prevzela mag. Nuša Leskovšek Pečak,
maja pa se je naši službi pridružila še magistrica psihologije Neža Hribernik Štiglic.
Jeseni je pod vodstvom Nataše Garantini in koterapevtke Neže Hribernik Štiglic »zaživela» tudi
izvenhospitalna skupina, v kateri se lahko vključijo pacienti po zaključenem hospitalnem
zdravljenju. Skupina se srečuje 1x/teden.
Od decembra 2018 pa se v naši ustanovi za psihologe izvaja tudi redna mesečna skupinska
supervizija; pod vodstvom klinične psihologinje in psihoterapevtske Aleksandre Meško.

SKRB ZA KAKOVOST DELA
Klinični psihologi smo sodelovali pri načrtovanju in izvajanju vseh aktivnosti, ki jih je bilo
potrebno opraviti za spremljanje in izboljšanje kakovosti dela v bolnišnici, tudi v skladu z
zahtevami akreditacijske hiše in smernicami Komisije za kakovost Psihiatrične bolnišnice
Vojnik. Vodja službe je bil kot član te komisije vključen tudi v vse njene redne aktivnosti.
Klinični psihologi sodelujemo pri načrtovanju, izpopolnjevanju in izvajanju kliničnih poti, ki jih
za zdravljenje posameznih bolezni oziroma motenj ali za celovito obravnavo določenih skupin
pacientov oblikuje psihiatrični tim.
V prvi polovici leta 2018 smo kakovost dela spremljali preko več kazalnikov, ki jih lahko
razdelimo v dva sklopa in sicer:
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a) Kvalitativni kazalniki (strokovno/vsebinski)
1) Skladnost psihologovega dela z individualnim načrtom obravnave pacienta.
2) Potek permanentnega izobraževanja: strokovna izobraževanja, intervizijska in
supervizijska srečanja
3) Uvajanje in uporabo novejših psihodiagnostičnih tehnik in novejših terapevtskih
pristopov.
b) Kvantitativni kazalniki (beleženje dogodkov)
4) Število dni od zaključka psihološkega pregleda do izdelave in oddaje
kliničnopsihološkega poročila
5) Kliničnopsihološko poročilo je oddano pred odpustom pacienta iz bolnišničnega
zdravljenja.
Za kakovost svojega dela pa skrbimo tudi z redno, tako individualno kot skupinsko supervizijo.
Supervizija je namreč nujen in sestavni del strokovnega psihoterapevtskega dela, ki ga
psihologi opravljamo v sklopu tako svojega oddelčnega kot ambulantnega dela. Predstavlja
namreč nadzor kakovosti in učinkovitosti kliničnopsihološkega dela ter je hkrati varovalni
dejavnik pred neustrezno obravnavo pacienta in pred izgorelostjo terapevta.
Zadovoljni smo, da nam je v letošnjem letu po dogovoru z vodstvom bolnišnice 1x/ mesec
omogočena skupinska supervizija v naši ustanovi pod vodstvom klinične psihologinje in
psihoterapevtske Aleksandre Meško.

Tabela 73 Zagotavljanje sistema kakovosti - Psihološka služba

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Klinične poti – razvite
Klinične poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice
Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti
Izvajanje notranje presoje

2016
2
2
2
4
5
2

2017
2
2
2
4
5
2

Tabela 74 Strokovno izpopolnjevanje - Psihološka služba

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Izvajalci učne delavnice
Udeležba na strokovnih srečanjih (pasivna)
Udeležba na strokovnih srečanjih (aktivna)

2018
2
7
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2018
2
2
2
4
5
2

CILJI – POGLED V PRIHODNOST
Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali za kar največjo strokovnost in kakovost dela vseh
psihologov v naši ustanovi, prav tako tudi za razvoj naše dejavnosti v celoti in za vse večjo
uveljavitev klinične psihologije pri celoviti obravnavi psihiatričnih pacientov.
Veliko pozornosti bomo namenjali stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju. Klinični psihologi
si bomo prizadevali za to, da bi z znanji in pristopi klinične psihologije v prihodnje še več
prispevali k dvigu strokovne ravni obravnave psihiatričnih pacientov v naši bolnišnici.
Zaradi upokojitve dveh specialistov klinične psihologije (januar in marec 2018) je nujno kar
najhitreje omogočiti specializacijo iz klinične psihologije vsaj za enega psihologa.

Vodja Službe za klinično psihologijo:
mag. Nuša Leskovšek Pečak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
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4.7 SOCIALNA SLUŽBA
SPLOŠNA PREDSTAVITEV DELA V SOCIALNI SLUŽBI
Obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju je usmerjena k celostnemu pristopu, ki
vključuje sodelovanje več strokovnih služb v bolnišnici in izven nje. Socialna služba v
psihiatrični bolnišnici je ključni člen podpore, svetovanja in povezovanja med pacienti in
njihovimi družinami ter službami, organizacijami, institucijami in širšo skupnostjo. Dejavnost
socialne službe je usmerjena v pomoč pacientom, zdravljenim v bolnišnici in tistim, ki so
vključeni v psihiatrično zdravljenje v skupnosti1, nadzorovano obravnavo2 ali v ambulantno
zdravljenje3. Zavedamo se, da je samo zdravljenje duševnih bolezni v ožjem smislu za mnoge
paciente premalo. Stabilno remisijo je v neurejenih domačih razmerah, iz katerih prihajajo in
se vanje vračajo, težko ali celo nemogoče doseči oz. vzdrževati. Slabe bivanjske razmere,
finančni minimum, konfliktni družinski odnosi, socialna izključenost idr. so le nekateri od
dejavnikov, ki otežujejo zdravljenje duševnih bolezni. Cilj socialne obravnave je doseči oziroma
ohraniti zadovoljivo raven psihosocialnega funkcioniranja pacientov v času bolnišničnega
zdravljenja in po njem.

KADROVSKA ZASEDBA
V letu 2018 v Socialni službi ni bilo večjih kadrovskih sprememb. Štirje (4) univ. dipl. soc. delavci
smo ob delu na vseh oddelkih/enotah obravnavali tudi ambulantne paciente.
Socialna delavka na OZBO je opravljala socialno in terapevtsko delo za paciente,
hospitalizirane na tem oddelku. Trije socialni delavci so zagotavljali socialne storitve za ostalih
šest (6) bolnišničnih oddelkov in ambulantno. Ob tem sta dva socialna delavca opravljala tudi
dela in naloge koordinatorja NO (v drugi polovici leta manj – pretežno nadomeščanje).
Z vidika potreb pacientov, so bili socialni delavci bistveno premalo vključeni v izvajanje PZS.
Glede na obsežnost dela so bile tudi na bolnišničnih oddelkih pacientom zagotovljene zgolj
nujne socialne storitve.
Septembra oz. oktobra sta usposabljanje v okviru pripravništva zaključili dve (2) dipl. soc.
delavki, mag. zak. in druž. študij.
Usposabljanje v Socialni službi PB Vojnik, v okviru opravljanja pripravništva pri drugih
delodajalcih, je v letu 2018 opravilo enajst (11) univ. dipl. soc. del. Z možnostjo pridobivanja
novih znanj s področja socialnega dela v zdravstveni dejavnosti so bili izjemno zadovoljni.

DEJAVNOSTI NA RAVNI BOLNIŠNICE
1

V nadaljevanju PZS
V nadaljevanju NO
3
V nadaljevanju AMB
2
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Marca je bilo izvedeno redno letno srečanje s Koordinatorkami obravnave v skupnosti4, ki
delujejo na območju, ki ga pokriva PB Vojnik (širša celjska regija, Posavje, del koroške regije).
Junija smo organizirali 2. Simpozij socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, v soorganizaciji s
Socialno zbornico Slovenije in Sekcijo socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti.
Hkrati smo bili aktivni udeleženci strokovnega srečanja.
Ob tem smo posodobili tudi dokumentacijo – v skladu z aktualnimi zahtevami in s standardi
kakovosti.
DEJAVNOSTI NA POSAMEZNIH ODDELKIH
Zaradi velikega števila socialnih intervencij smo se socialni delavci le v manjšem obsegu
vključevali v posamezne oddelčne aktivnosti. Tudi v letu 2018 se je potrdilo dejstvo, da
potrebe po vključevanju socialnega delavca v obravnavo pacientov na oddelkih presegajo naše
zmogljivosti.
 OZBO
Socialna delavka je članica multidisciplinarnega terapevtskega tima in svoje delo in naloge
opravlja kot skupinski terapevt. Zadolžena je za izvajanje terapevtskega programa zdravljenja
odvisnosti v pripravljalni skupini. V to skupino se vključujejo vsi novo sprejeti pacienti. Z vsakim
opravi uvodni razgovor, kjer ugotavlja tudi potrebo po socialni obravnavi (status, zavarovanje,
bolniški stalež idr.).
Tudi na OZBO se ugotavlja vse večja potreba po individualni socialni obravnavi, vedno več je
pacientov, ki nimajo urejenega statusa, so brez dokumentov, nimajo zagotovljenih osnovnih
bivanjskih pogojev, so zadolženi, so vpeti v pravne spore, zato je pomoč še toliko bolj zahtevna
in kompleksna. Socialna delavka veliko sodeluje z zunanjimi institucijami (centri za socialno
delo5, občine, nevladne organizacije, komune, davčna in carinska uprava, policija ipd.).
 IMO, IŽO, Oddelek A, B, C, D
Socialni delavec je zagotavljal individualno socialno obravnavo in se vključeval v oddelčne
aktivnosti:
o IMO: vizita 1x/teden, timski sestanek 1x/teden, terapevtska skupnost 1x/teden, jutranji
raport 3x/teden;
o IŽO: vizita 1x/teden, timski sestanek 1x/teden, terapevtska skupnost 1x/teden, kratek
dnevni sestanek tima 3x/teden;
o Oddelek A: vizita 1x/teden, timski sestanek 1x/teden, ura s socialnim delavcem 1x/mesec;
o Oddelek B: vizita 1x/teden, terapevtska skupnost 1x/teden, timski sestanek 1x/teden;
o Oddelek C: timski sestanek 1x/teden, terapevtska skupnost 1x/teden, ura s socialnim
delavcem po dogovoru;
o Oddelek D: timski sestanek 1x/teden, organizacijska skupnost 1x/teden.
4
5

V nadaljevanju KOS.
V nadaljevanju CSD.
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 TIM PZS
Vloga socialnega delavca v timu PZS6
Socialni delavec bi v skladu s Standardi in normativi za izvajanje PZS moral biti stalni član tima
za izvajanje PZS. Za paciente, vključene v obravnavo, bi moral opravljati potrebne socialne
storitve (vloge, dopisi, sodelovanje s CSD, nevladnimi organizacijami, socialnovarstvenimi
zavodi idr.). Te naloge so bile izvedene zgolj v minimalnem obsegu (izključno kot socialne
intervencije).
 NADZOROVANA OBRAVNAVA
Vloga socialnega delavca v nadzorovani obravnavi7
Dva socialna delavca sta koordinatorka NO po ZDZdr8. V prvi polovici leta sta dvakrat tedensko
opravljala delo na terenu – obiske na domu pacientov, vključenih v tovrstno obravnavo. Poleg
obiskov na domu in zagotavljanju socialnih storitev sta opravljala tudi ostalo administrativno
delo, se udeleževala obravnav na narokih na sodiščih, organizirala in vodila timske sestanke in
opravljala druge naloge v skladu z pooblastili iz 87. člena ZDZdr. V drugi polovici leta sta se
manj vključevala v izvajanje NO (zaradi stalne zaposlitve drugega koordinatorja v timu PZS in
NO).
INDIVIDUALNA SOCIALNA OBRAVNAVA
Socialni delavci smo na predlog in po dogovoru z lečečimi psihiatri, na pobudo pacientov ter
po svoji strokovni presoji paciente obravnavali individualno. V obravnavo so bili, glede na
potrebe, vključeni tudi njihovi svojci in/ali predstavniki zunanjih služb in organizacij. Za
paciente oz. skupaj z njimi se je opravljalo tudi delo na terenu.
Individualna socialna obravnava je vključevala širok spekter pomoči, individualno prilagojen
potrebam posameznika. Obravnavali smo 415 pacientov (podatek ne vključuje PZS in NO ter
socioterapevtske obravnave na OZBO).
Števila obravnav ni mogoče enačiti s potrebami po socialni obravnavi. Ocenjujemo, da
individualno socialno obravnavo potrebuje več pacientov, kot je štirje socialni delavci lahko
nudimo. Poleg tega ugotavljamo, da je socialna problematika, s katero se pacienti srečujejo, iz
leta v leto kompleksnejša, pomoč pri reševanju pa zahteva veliko časa in osebne angažiranosti
strokovnih delavcev.
Tabela 75 Število individualnih socialnih obravnav po letih (podatek ne vključuje PZS in NO ter terapevtske obravnave na
OZBO)

ŠTEVILO INDIVIDUALNIH
SOCIALNIH OBRAVNAV

2014

2015

2016

2017

2018

349

339

422

396

415

6

Glej poročilo PZS
Glej poročilo NO
8
Zakon o duševnem zdravju (UL RS, št. 77/2008)
7
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Tabela 76 Število individualnih socialnih obravnav glede na predlog za začetek obravnave (2018)

PSIHIATER

SOC. DELAVEC

PACIENT

SVOJEC

DRUGI9

236

43

63

28

45

PREDLOG/POBUDA

Zaradi zmanjšane potrebe po vključevanju socialnih delavcev v izvajanje NO (v drugem
polletju) je bilo ponovno opravljenih nekoliko več individualnih socialnih obravnav na
bolnišničnih oddelkih kot v preteklem letu.
Socialna obravnava je (najpogosteje) vključevala:
 pridobivanje za zdravljenje pomembnih podatkov (raziskovanje socialne problematike,
vzpostavljanje stika s svojci in drugimi bližnjimi osebami, s CSD , z delodajalci idr.,);
 informiranje, svetovanje in pomoč pacientom in njihovim svojcem pri reševanju
socialnih težav (stanovanjske, finančne, zagotavljanje pravic iz javnih sredstev, pravic iz
ZPIZ-a, urejanje osebnih dokumentov, drugih formalno-pravnih zadev idr.);
 sodelovanje z zunanjimi službami/organizacijami;
 pomoč pri urejanju/urejanje bivanjske problematike;
 urejanje zdravstvenega zavarovanja (Tabela 77);
 pomoč pri zagotavljanju pravice do institucionalnega varstva (Tabela 78);
 delo na terenu (Tabela 79).
Tabela 77 Število pacientov, ki ob sprejemu v PB Vojnik niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja (ZZ), od tega
število pacientov brez osnovnega (OZZ) zdravstvenega zavarovanja

ŠTEVILO PACIENTOV

NEUREJENO ZZ
40

BREZ OZZ
12

Število pacientov, sprejetih brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, je bilo primerljivo s
preteklim letom, razlika pa je v povečanju števila pacientov, pri katerih zavarovanja ni bilo
mogoče urediti (brez veljavne podlage za sklenitev osnovnega oz. dopolnilnega ZZ). Po
pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je bila večina teh pacientov sprejetih na
intenzivna oddelka, zaradi težav z odvisnostjo.
DELO S SVOJCI
Socialna služba v PB je bila in ostaja nepogrešljiv vezni člen med pacienti in njihovimi svojci. Z
njimi sodelujemo vsi socialni delavci, ne glede na oddelek/enoto. Svojce pacientov k
sodelovanju povabimo na predlog psihiatra, na pobudo pacientov, na pobudo svojcev samih
ali po lastni strokovni presoji (OZBO v okviru terapevtskega programa). Glede na ugotovljene
potrebe, z njimi opravimo individualne razgovore, razgovore skupaj s pacienti, jih
informiramo, organiziramo/koordiniramo timske sestanke (pacient, svojec, psihiater, soc.
delavec) ali sestanke s predstavniki zunanjih služb.
9

Bolnišnična administracija, CSD, policija, strokovni delavci NVO idr.
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Na tem področju dela ugotavljamo, da svojci potrebujejo veliko pomoči in podpore, predvsem
pa informiranja. Njihove stiske v mrežah pomoči pogosto ostajajo prezrte. To dejstvo dodatno
potrjujejo izkušnje z dela na terenu, ko se s pacienti in njihovimi svojci srečujemo v njihovem
domačem okolju (pomanjkanje informacij, nepoznavanje bolezni svojca ipd.).

SODELOVANJE Z IZVEN-BOLNIŠNIČNIMI SLUŽBAMI
Socialni delavci smo najpogosteje sodelovali s strokovnimi delavci CSD, posebnih socialno
varstvenih zavodov, domov za varstvo starejših, nevladnih organizacij, sodišč, s KOS, z
delodajalci, policisti idr. Pogosto smo od predstavnikov omenjenih služb pridobivali za
diagnostiko in zdravljenje pomembne podatke.
V obravnavo v skupnosti (izvajalec CSD, zanj KOS) je bilo po zaključenem bolnišničnem
zdravljenju vključenih 70 pacientov (od tega 12 ponovno). Z vsakim od njih je socialni delavec
opravil individualni razgovor, ga seznanil s pravico in mu predstavil vlogo koordinatorja. Temu
je sledilo pisno obvestilo na CSD o predvidenem datumu odpusta in dogovor za termin
uvodnega srečanja koordinatorja in pacienta, pred zaključenim bolnišničnim zdravljenjem.
Redno smo organizirali in koordinirali multidisciplinarne timske sestanke (strokovni delavci
PBV, CSD, nevladnih organizacij idr.), z namenom načrtovanja pomoči in podpore pacientom
med in po zaključenem bolnišničnem zdravljenju.
Kadar so bili pri izven-bolnišničnih službah v teku postopki, ki so se nanašali na paciente, smo
se v namen načrtovanja nadaljnje pomoči in podpore udeleževali timskih sestankov. Ko je bilo,
glede na postopke, mogoče, smo strokovne delavce povabili na srečanja oz. sestanke v
bolnišnico, v nasprotnih primerih pa smo pacientom omogočili udeležbo.
Navedeni postopki vključujejo veliko administrativnega dela in koordinacije med posameznimi
službami.

SODELOVANJE Z IZVAJALCI INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI
V primeru ugotavljanja potreb po urejanju institucionalnega varstva v posebnih socialno
varstvenih zavodih, v domovih za starejše ali v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij,
smo pacientom in njihovim svojcem pomagali pri zagotavljanju teh pravic.
Po že ustaljeni praksi, se v ta namen vedno najprej posvetujemo z lečečim psihiatrom, se
pogovorimo s pacientom in njegovimi svojci oz. najbližjimi osebami ter jih seznanimo z
možnostmi in potrebnimi postopki.
Če pacienti nimajo svojcev, ki bi lahko poskrbeli za urejanje namestitve, pridobimo potrebno
dokumentacijo, jo posredujemo v ustrezen socialno varstveni zavod ali drugemu izvajalcu
(nevladne organizacije idr.), ter koordiniramo ostale potrebne postopke (postavitev skrbnika
za poseben primer, odvzem poslovne sposobnosti idr.).
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Kadar se pacienti po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, zaradi napredovale bolezni ali
neustreznih domačih razmer, niso mogli vrniti v domače okolje, in ni bilo na voljo ustreznega
prostega mesta v instituciji, smo pomagali pri urejanju začasnih namestitev.
Po zaključenem bolnišničnem zdravljenju je bilo v posebne socialno varstvene zavode (SVZ)
prvič sprejetih sedemnajst (17) pacientov, od tega štirje (4) na varovane oddelke (VO), po
sklepih sodišč, in dva (2) v stanovanjski skupini zavoda (ST. SK.), ostali pa na odprte enote. Dva
(2) pacienta, ki smo jih v času hospitalizacije individualno obravnavali, sta se po odpustu vrnila
v posebna socialno varstvena zavoda. Pri zagotavljanju pravice do institucionalnega varstva
smo pomagali mnogim starostnikom (starejšim od 65 let). V domove starejših (DSO) jih je bilo
po zaključenem bolnišničnem zdravljenju prvič sprejetih 30, trije (3) so se vrnili v DSO. V
stanovanjske skupine drugih izvajalcev (nevladne organizacije, varna hiša, materinski dom,
zavetišče, krizni center idr.) se je po hospitalizaciji preselilo 14 pacientov (NVO).
Pacientom, ki so se odločali za preselitev v posebne socialnovarstvene zavode, domove za
starejše ali v stanovanjske skupine nevladnih organizacij, smo zagotavljali informativne
razgovore s strokovnimi delavci teh organizacij. Pomagali smo jim tudi pri dogovorih za oglede
in koordinirali sprejeme. Paciente brez svojcev smo na informativne razgovore/oglede in ob
sprejemih tudi spremljali.
Tabela 78 Število pacientov, ki so se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju vključili v obravnavo v skupnosti (izvajalec
CSD), v institucionalno varstvo ali stanovanjsko skupino NVO

2017

OBRAVNAVA
V SKUPNOSTI
(CSD)

DSO

ŠT.

70

30

INSTITUCIONALNO VARSTVO + NVO
SVZ
NVO
ZAVOD
ST. SK.
15 (4 VO)

2

SKUPAJ

14

61

DELO NA TERENU
Socialni delavci smo opravljali delo na terenu s pacienti ali za paciente v primeru že
navedenega sodelovanja z zunanjimi službami, v okviru PZS, NO in v namen spremstva
pacientov. Paciente, ki niso imeli svojcev oz. bližnjih oseb, ali jim ti niso mogli zagotoviti
varnega spremstva, smo spremljali (in jim zagotovili prevoz) do drugih služb/izvajalcev storitev
(sodišče, banka, upravna enota, CSD idr.), do kraja stalnega bivališča ali v ustanove
institucionalnega varstva. V primerjavi z letom 2017 smo zabeležili nekoliko več navedenih
storitev (8%).
Tabela 79 Delo na terenu/spremstva po oddelkih (brez PZS in NO)

ŠTEVILO SPREMSTEV
(DELO NA TERENU)

IMO

IŽO

A

B

C

D

OZBO

SKUPAJ

42

35

9

4

14

1

8

113
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SKRB ZA KAKOVOST DELA
Ključni dejavniki, ki morajo biti zagotovljeni za zagotavljanje kakovostnega socialnega dela, so
predvsem ustrezna metodologija dela, ustrezno strokovno izobraženi zaposleni, organizacija
dela, ki temelji na zagotavljanju varnosti, kontinuitete dela, učinkovitosti, obveščenosti in
jasno opredeljene odgovornosti ter zagotavljanje sledljivosti opravljenega dela.
V okviru načrta aktivnosti za področje kakovosti smo si zastavili kratkoročne in dolgoročne
cilje. Za uresničevanje teh ciljev smo spremljali predhodno zastavljene kazalnike kakovosti ter
upoštevali izpostavljen dejavnik tveganja in predviden korektivni ukrep. Opravljen je bil en
redni interni strokovni nadzor. (Tabela 80)
Vsi socialni delavci smo se udeležili več strokovnih izobraževanj s področja socialnega dela,
aktivno smo sodelovali pri pripravi in izvedbi 2. Simpozija socialnega dela v zdravstveni
dejavnosti, organizirali pa smo tudi letni posvet s Koordinatorji obravnave v skupnosti (Tabela
81).
Tabela 80 Zagotavljanje sistema kakovosti

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Procesne poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice (nove)
Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti
Izvajanje notranje presoje

2014
/
/
/
/
/

2015
/
1
3
/
/

2016
1
1
3
2x
2x

2017
1
/
3
2x
2x

2018
/
/
3
2x
1x

Tabela 81 Strokovna izpopolnjevanja

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Udeležba na strokovnih srečanjih (pasivna)
Udeležba na strokovnih srečanjih (aktivna)
(So)organizacija strokovnih srečanj

2018
26
2
2

PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO PRI DELU
Raznolikost socialnega dela je soodvisna od aktualnih družbenih sprememb in se spreminja
kot odziv nanje. Spremembe zakonodaje in drugih pravnih aktov s področja socialnega varstva
od izvajalcev zahtevajo nenehno spremljanje, usklajevanje in učenje. Socialna problematika, s
katero se poleg bolezni soočajo pacienti in njihovi svojci, je izjemno kompleksna.
Zaradi vključevanja dveh socialnih delavcev v izvajanje nadzorovane obravnave je bilo
potrebno nenehno prilagajanje znotraj tima socialne službe.
Število pacientov, ki v bolnišnico prihajajo brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, v
primerjavi s preteklim letom ni naraščalo, se je pa povečalo število tistih, ki jim v času
hospitalizacije, kljub maksimalni angažiranosti socialne službe, zavarovanja ni bilo mogoče
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urediti. Več je bilo situacij, ko pacienti niso imeli podlage za sklenitev zavarovanja ali pa zaradi
neporavnanih obveznosti do zavarovalnic niso bili upravičeni do plačila zdravstvenih storitev.
Za raziskovanje posameznih primerov, pridobivanje informacij in iskanje rešitev je potrebnega
veliko časa in osebne angažiranosti.
Število starostnikov, ki se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju niso mogli vrniti v domače
okolje in so bili sprejeti v institucionalno varstvo, je primerljivo s preteklim letom, nekaj več pa
je bilo sprejemov v posebne socialnovarstvene zavode in v stanovanjske skupine nevladnih
organizacij. To ni odraz dejanskih potreb po namestitvah, temveč posledica zasedenosti
domov za starejše. Daljše čakalne liste za sprejem v institucionalno varstvo za bolnišnico v
mnogih primerih pomenijo daljšanje ležalnih dob.
Ob tem je delo socialnega delavca odvisno od dela drugih strokovnih služb v bolnišnici in izven
nje. Veliko časa je porabljenega za samo koordinacijo in prilagajanje terminov individualnih ali
timskih socialnih obravnav. Še vedno največjo težavo predstavlja delo na več oddelkih hkrati
in potreba po nenehnem prilagajanju, zlasti ob nadomeščanju odsotnosti posameznih
socialnih delavcev in/ali koordinatorjev nadzorovane obravnave.
Ob zgoraj navedenem še vedno veliko oviro za nemoteno opravljanje dela predstavlja delovni
prostor socialne delavke znotraj oddelka (sodelovanje s strokovnimi delavci zunanjih služb,
svojci pacientov, hospitaliziranih na drugih oddelkih, časovno usklajevanje z oddelčnimi
aktivnostmi idr.).

CILJI
Stiske pacientov in njihovih svojcev odražajo tudi potrebe po intenzivnejši socialni obravnavi,
informiranju in svetovanju, tako v okviru oddelčnih aktivnosti, kot izven. Širitev obsega dela v
okviru drugih aktivnosti, kljub prepoznanim potrebam, ob sedanji kadrovski zasedbi, ne bo
mogoča.
Nujno je natančneje definirati vlogo in odgovornost socialnega delavca v timu PZS
(koordinator NO) ter zagotoviti možnosti za njegovo vključevanje v obravnavo. Za
zagotavljanje kvalitetne socialne obravnave bi bila potrebna zaposlitev vsaj še enega univ. dipl.
soc. delavca. V letu 2019 planiramo v socialni službi omogočiti šestmesečno usposabljanje v
okviru pripravništva dvema univ. dipl. soc. del./mag. soc. del., še naprej pa bomo omogočali
enomesečno usposabljanje tudi socialnim delavcem, zaposlenim pri drugih delodajalcih.
Tudi v letu 2019 bomo sledili strokovnim smernicam za področje dela in stremeli k
zagotavljanju rednega strokovnega izobraževanja v okviru poklicne skupine in širše. Zaradi
sprememb na področju zakonodaje (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Družinski zakonik idr.) se
bomo prednostno posvečali spremljanju aktualnih sprememb na področju zagotavljanja pravic
pacientov. Posebna skrb bo namenjena področju varovanja posebnih osebnih podatkov in
pripravi ustreznih protokolov (v skladu z GDPR).
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Aktivno bomo sodelovali pri dejavnostih v okviru Sekcije socialnih delavcev v zdravstvu
(priprava enotnih strokovnih smernic, standardov in normativov idr.). V sodelovanju s Socialno
zbornico Slovenije bomo izvedli 3. simpozij socialnega dela v zdravstveni dejavnosti.
Marca bomo organizirali Delovni posvet s strokovnimi delavci v socialnovarstvenih zavodih in
predvidoma aprila Redno letno srečanje s koordinatorji obravnave v skupnosti.
Zaradi vse bolj zahtevnega in obremenjujočega dela se bomo še naprej zavzemali za možnost
supervizije.

Vodja Socialne službe:
Tatjana Petelinek Hohler, univ. dipl. soc. del.
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4.8 DELOVNA TERAPIJA
ORGANIZACIJSKA SHEMA
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je za polni delovni čas zaposlenih 7 delovnih terapevtov, 2
delovna inštruktorja (1,2) ter za polovični delovni čas 1 animator (1). Delo poteka v prostorih
delovne terapije (ustvarjalne delavnice, mizarska delavnica, kovinarska delavnica, čitalnica,
rekreacija, glasbena soba, likovna soba) in v ožji ter širši okolici Psihiatrične bolnišnice Vojnik
(park, sprehodi v okolici bolnišnice). Delovni terapevti se vključujejo tudi v dejavnosti na
oddelkih, skladno z urnikom posameznega oddelka. Delo poteka individualno in skupinsko.
KADROVSKA ZASEDBA
Redno zaposleni v delovni terapiji:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Intenzivni ženski oddelek – Petra Lajlar, dipl. del. ter.,
Intenzivni moški oddelek – Simona Marija Andrinek, dipl. del. ter.,
Oddelek A – Nataša Lebar Brvar, viš. del. ter.,
Oddelek B – Nevenka Melik, viš. del. ter.,
Oddelek C – Ana Nuša Hernavs, viš. del. ter.,
Oddelek D – Urška Pocajt Sumrak, dipl. del. ter.,
Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti – Anita Svetel, dipl. del. ter.,
Kovinarska delavnica – Miroslav Kurko, delovni inštruktor 1,
Mizarska delavnica – Srečko Vačovnik, delovni inštruktor 2,
Likovna delavnica – Dalibor Zupančič – animator 1,

Pripravniki delovne terapije:
o Petra Kreč, dipl. del. ter. – od 1. 11. 2017 do 1. 8. 2018,
o Špela Grenko, dipl. del. ter. – od 11. 6. 2018 do 10. 12. 2018.
Delovni terapevti smo mentorji študentom in pripravnikom delovne terapije. V letu 2018 je
bilo na kroženju v okviru pripravništva in klinične prakse devet oseb.

PROCESI DELA PO POSAMEZNIH ODDELKIH
INTENZIVNII ŽENSKI ODDELEK
Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, kjer sodeluje pri pogovoru po
viziti (1 krat tedensko), timskem sestanku (1 krat tedensko) ter na krajših timskih sestankih
(po potrebi).
Vsako sredo sodeluje na terapevtski skupnosti ter na kratkem razgovoru po skupnosti. Poroča
in beleži po svoji izvedeni aktivnosti.
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Obravnava pacienta poteka skupinsko in individualno. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru
delovne terapije, so jutranja telovadba (5 krat tedensko), športna ura (1 krat tedensko),
likovna terapija (1 krat tedensko), delovna terapija z glasbo (1 krat tedensko), skupina za
kognitivni trening (po potrebi enkrat tedensko), ustvarjalne delavnice (do petkrat tedensko
dopoldan, tri krat tedensko popoldan), v času trajanja vizite delovna terapevtka izvaja delovne
terapevtske aktivnosti na oddelku, aktivnosti v naravi (glede na letni čas: terapevtski sprehod,
zunanja športna ura, sprehodi in aktivnosti v parku), sezonske aktivnosti (pikniki, prireditve,
razstave …). V času ustvarjalnih aktivnosti občasno potekajo gospodinjske aktivnosti ali
pravljice za odrasle.
INTENZIVNI MOŠKI ODDELEK
Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, kjer sodeluje na viziti (1 krat
tedensko), na timskem sestanku (1 krat tedensko) ter na krajših timskih sestankih (3 krat
tedensko). Vsako sredo sodeluje na terapevtski skupnosti. Sodeluje na poročanju po skupinah
in poroča in beleži po svoji izvedeni aktivnosti.
Obravnava pacienta poteka skupinsko in individualno. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru
delovne terapije, so jutranja telovadba (5 krat tedensko), športna ura (2 do 3 krat tedensko),
aktivnosti na oddelku – kognitivni trening (dva krat tedensko) likovna terapija (1 krat
tedensko), delovna terapija z glasbo (1 krat tedensko), ustvarjalne delavnice (2krat tedensko
dopoldan, popoldan prihajajo pacienti v ustvarjalne delavnice individualno v dogovoru z
oddelčnim zdravnikom), popoldanska rekreacija – fitnes (3 krat tedensko), aktivnosti v naravi
(glede na letni čas: terapevtski sprehod (1 krat tedensko), zunanja športna ura, sprehodi in
aktivnosti v parku), sezonske aktivnosti (pikniki, prireditve, razstave …).
ODDELEK A
Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, kjer sodeluje na viziti (1 krat
tedensko), na timskem sestanku (1 krat tedensko). Sodeluje na veliki skupini: postavljanje
ciljev (2 krat tedensko), problematika (1 krat tedensko), terapevtski skupnosti (1 krat
tedensko), pogovorni skupini ( 2 krat tedensko).
Sodeluje na poročanju po skupinah in poroča ter beleži po svoji izvedeni aktivnosti.
Obravnava pacienta poteka skupinsko in individualno.
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije, so jutranja telovadba (5 krat tedensko),
jutranji sestanki s pacienti - organizacijski (štirikrat tedensko), likovna terapija (1 krat
tedensko), ustvarjalne delavnice (4 krat tedensko dopoldan), športna ura (enkrat tedensko)
aktivnosti v naravi (glede na letni čas: terapevtski sprehodi, aktivnosti v parku).
ODDELEK B
Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, kjer sodeluje na timskem
sestanku (1 krat tedensko). Na oddelku sodeluje na terapevtski skupnosti (2 krat tedensko),
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malih skupinah (2 krat tedensko) in organizacijski skupnosti ( 1 krat tedensko). Sodeluje na
poročanju po viziti, skupinah ter po terapevtski skupnosti in poroča ter beleži po svoji izvedeni
aktivnosti.
Obravnava pacienta poteka skupinsko in individualno. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru
delovne terapije, so jutranja telovadba (4 krat tedensko), športna ura (1 krat tedensko),
likovna terapija (1 krat tedensko), delovna terapija z glasbo (1 krat tedensko), pogovorna
skupina na oddelku ( 1 krat tedensko), ustvarjalne delavnice (3 krat tedensko), aktivnosti v
naravi (glede na letni čas: terapevtski sprehod, zunanja športna ura, aktivnosti v parku).
ODDELEK C
Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, kjer sodeluje na viziti (1 krat
tedensko), timskem sestanku (1 krat tedensko). Na oddelku sodeluje na mali skupini (2 krat
tedensko) in organizacijski skupnosti (1 krat tedensko). Sodeluje na poročanju po skupinah in
poroča ter beleži po svoji izvedeni aktivnosti.
Obravnava pacienta poteka skupinsko in individualno.
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije so gibalna terapija oz. nordijska hoja (1 krat
tedensko), likovna terapija (1krat tedensko), delovna terapija z glasbo (1krat tedensko),
ustvarjalne delavnice (2 krat tedensko dopoldan in 2 krat tedensko popoldan), aktivnosti v
naravi (glede na letni čas: terapevtski sprehod, zunanja športna ura, aktivnosti v parku).
ODDELEK D
Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, kjer sodeluje na timskem
sestanku (1 krat tedensko). Na oddelku sodeluje na veliki skupini (1 krat tedensko), mali
skupini ( 2 krat tedensko) in terapevtski skupnosti ( 1 krat tedensko). Sodeluje na poročanju
po skupinah in poroča ter beleži po svoji izvedeni aktivnosti.
Obravnava pacienta poteka skupinsko in individualno. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru
delovne terapije so jutranja telovadba (4 krat tedensko), športna ura (1 krat tedensko), likovna
terapija (1krat tedensko), delovna terapija z glasbo (po dogovoru), ustvarjalne delavnice (3
krat tedensko), skupina z delovno terapevtko – tematska (1 krat tedensko), skupina določanje
ciljev ( 2 krat tedensko), terapevtski sprehod oz. nordijska hoja (1 krat tedensko), aktivnosti v
naravi (glede na letni čas: nordijska hoja, zunanja športna ura, aktivnosti v parku).
ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
Delovni terapevt je član multidisciplinarnega tima na oddelku, kjer sodeluje na jutranjem
poročanju (5 krat tedensko) in timskem sestanku (1 krat tedensko). Sodeluje na terapevtskih
skupnostih (2 krat tedensko), plesnih vajah (1 krat tedensko), ter na KZA (1 krat mesečno).
Obravnava pacient poteka skupinsko in individualno.
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Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije so jutranja telovadba (5 krat tedensko),
ustvarjalne delavnice (2 krat tedensko dopoldan in 3 krat tedensko popoldan), terapevtski
sprehod, nordijska hoja (glede na letni čas).
PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI
V letu 2018 so se tri terapevtke: Petra Lajlar – SŽO, Simona Andrinek - SMO in Nataša Lebar
Brvar – A oddelek vključevali v PZS. V času njihove odsotnosti so se programi na njihovih
oddelkih nadomeščali.
PREDSTAVITEV PODROČIJ DELOVNE TERAPIJE
Jutranja telovadba
Jutranja telovadba poteka na vseh oddelkih Psihiatrične bolnišnice Vojnik po urniku
posameznega oddelka. Dolžina jutranje telovadbe je po posameznih oddelkih različna (od 10
do 20 minut). Jutranjo telovadbo na oddelku vodi za to zadolžen pacient, delovna terapevtka
pa paciente spodbuja in pomaga pri izvedbi aktivnosti. Namen skupine je, da pacienti takoj po
jutranjem higienskem urejanju aktivno začnejo dan.
Ustvarjalne delavnice
V ustvarjalnih delavnicah potekajo delovno-terapevtske aktivnosti od ponedeljka do petka. V
delavnice prihajajo pacienti skladno z urniki oddelkov. V ustvarjalnih delavnicah so prisotni
delovni terapevti in delovna inštruktorja. Pacient je v ustvarjalne delavnice vključen na podlagi
dogovora z oddelčnim zdravnikom. Oddelčna delovna terapevtka pacienta spodbuja, usmerja
k aktivnosti. Aktivnosti, ki se izvajajo v ustvarjalnih delavnicah so: pletenje, kvačkanje, šivanje
gobelinov, makramejev, tehnika pirografija, krep tehnika, delo z lesom, delo s kovino,
ustvarjanje z das maso, servetna tehnika … Namen prostočasnih aktivnosti je kvalitetnejše
preživljanje prostega časa, ohranjanje delovnih navad, pridobivanje novih spretnosti,
sprostitev, preusmeritev misli, krepitev socialne interakcije, prepoznavanje svojih
sposobnosti, potreb, želja, večanje samopodobe, samozavesti, naučiti se organizirati delo,
začeti in končati aktivnost.
V okviru ustvarjalnih delavnic smo za posamezne oddelke v letu 2018 izvajali vaje za kognitivni
trening. Aktivnost je namenjena krepitvi in vzdrževanju spomina in koncentracije.
Delovna terapija z glasbo
Delovna terapija z glasbo poteka skladno z urnikom posameznega oddelka. Sama aktivnost se
individualno prilagaja glede na sposobnosti skupine. Delovna terapija z glasbo vključuje petje,
poslušanje glasbe, igranje na Orffove instrumente, ustvarjanje ob glasbi in pogovor.
Namen delovne terapije z glasbo je sprostitev, prepoznavanje sebe preko Orffovih
instrumentov, izražanje svojih občutkov, prepoznavanje drugih, sebe, poslušanje.
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Likovna Terapija
Likovna terapija se izvaja enkrat tedensko skladno z urniki oddelkov pod vodstvom likovnega
terapevta. Sama izvedba aktivnosti se individualno prilagaja glede na sposobnost skupine.
Pacienti se po potrebi vključujejo tudi v individualno obravnavo.
Namen skupine je omogočanje ustvarjalnega izražanja, kjer ni pomembna nadarjenost za
likovno izražanje, saj tukaj ne gre za proces učenja. Spodbuja se razvijanje estetskih in
kulturnih vrednot (obisk razstav, predstav, koncertov, branje knjig, ogled filmov, itd.).
Športna ura
Na športno uro se vključujejo pacienti skladno z urnikom oddelka. Športno uro vodi delovni
terapevt za svoj oddelek. Pred začetkom športne ure se paciente seznani s samim potekom,
vsebino in namenom. Zaradi preprečevanja morebitnih poškodb mora delovni terapevt pred
začetkom aktivnosti opozoriti paciente na uporabo primerne športne opreme (obutev in
obleka). Športna ura vključuje več športnih aktivnosti: vodena rekreacija, fitnes, nordijska
hoja, prosta športna ura, športne igre, kot so namizni tenis, igre z žogo, balinanje, odbojka,
košarka …). Namen športnih aktivnosti je pridobiti in vzdrževati fizično kondicijo, ohranjanje
in zmanjševanje telesne teže in izboljšanje počutja ter vzdrževanje in krepitev socialne
interakcije.
Gibalna terapija
V gibalno terapijo se vključujejo vsi pacienti skladno z urnikom oddelka. Aktivnost vodi delovni
terapevt za svoj oddelek. Pred začetkom aktivnosti se paciente seznani s samim potekom,
vsebino in namenom. Zaradi preprečevanja morebitnih poškodb mora delovni terapevt pred
začetkom aktivnosti opozoriti paciente na uporabo primerne športne opreme (obutev in
obleka). Namen gibalne terapije je krepitev in vzdrževanje gibljivosti, koncentracije in
koordinacije. Pomemben cilj je krepitev zaupanja v skupini in krepitev socialne interakcije.
Terapevtski sprehod
Terapevtski sprehod imajo pacienti na urniku skladno z urnikom oddelka. Sprehod vodi
delovna terapevtka oddelka. Pred začetkom sprehoda se paciente seznani s samim potekom,
vsebino in namenom. Zaradi preprečevanja poškodb delovni terapevt pred izvedbo aktivnosti
opozori paciente o primerni obutvi in obleki. Namen aktivnosti je spodbujanje zdravega načina
življenja, izboljšanje in vzdrževanje fizične zmogljivosti ter socialna interakcija.
Tematska skupina z delovno terapevtko
Skupina z delovno terapevtko poteka skladno z urnikom oddelka. Skupina je zasnovana kot
delavnica, aktivnost spodbuja socialno interakcijo, sodelovanje, razmišljanje o sebi in
vsakodnevnih aktivnostih.
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Namen je spodbuditi paciente k razmišljanju o sebi in načinu življenja ter poiskati drugačne,
nove načine za premagovanje ovir v vsakodnevnem življenju.
Pravljice za odrasle
Aktivnost izvaja delovna terapevtka skladno z urnikom oddelka in sicer v prostoru za
rekreacijo, kjer pripravi prostor, pripravi blazine, vzglavnike, prijetno glasbo ter prebere
izbrano pravljico.
Aktivnost združuje doživeto branje pravljice, interpretacijo le-te in odprti pogovor. Pravljice
nam na svojevrsten način pripovedujejo o vsesplošnih notranjih tegobah, s katerimi se ljudje
spopadamo tako v otroški kot v odrasli dobi. Na poti skozi tisočere preizkušnje nas vodijo do
razrešitev, ki na koncu pripeljejo do vzpostavitve reda, ki osmišlja življenje.
Skupina Postavljanje ciljev
Skupina Postavljanje ciljev poteka 2 krat tedensko (ponedeljek, petek) skladno z urnikom
oddelka, vodi jo delovna terapevtka. Pacienti si pred terapevtskim izhodom zastavijo cilje za
čez vikend, v ponedeljek pa o doseženih ciljih poročajo ter si zastavijo cilje za čez teden.
Delovna terapevtka spodbuja k aktivnem preživljanju prostega časa in usmerja pri zastavljanju
realnih dosegljivih ciljev. Cilj skupine je spodbujanje pacientov k načrtovanju aktivnosti,
kvalitetnem preživljanju prostega časa, krepitev samozavesti, motivirati paciente za izvedbo
različnih namenskih aktivnosti.
DODATNI PROGRAM, KI SMO GA PRIPRAVILI V PB VOJNIK
Gospodinjski moduli
V letu 2018 smo nadaljevali z gospodinjskimi moduli. Delavnice so potekale v petih zaporednih
modulih, namenjene so pacientom odprtih oddelkov. Namen edukativnih delavnic je učenje
obvladovanja gospodinjstva (nakup, priprava živil, načrtovanje izdatkov, razporejanje
denarja), spodbujanje zdrave prehrane, branje in razumevanje kuharskih receptov, kuhanje
po receptih …
V letu 2018 smo organiziral dve skupine po 5 modulov. Delavnice vodita dve stalni delovni
terapevtki, v delavnice se vključujejo pacienti odprtih oddelkov, po dogovoru z oddelčnim
zdravnikom.
Kognitivni modul za paciente Intenzivnih oddelkov in Oddelka A
Aktivnost poteka v čitalnici, vključenih je 6 - 8 pacientov intenzivnih oddelkov in Oddelka A.
Aktivnost vodi delovna terapevtka, sodeluje zdravstveni tehnik intenzivnega oddelka. Namen
aktivnosti je krepitev spomina in koncentracije.
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Komunikacijska skupina
Aktivnost je potekala v obliki štirih modulov. Namenjena je bila pacientom, ki imajo težave na
področju pozornosti, dojemanja, spomina, čustvovanja in navezovanja stikov. Aktivnost sta
vodili dve delovni terapevtki, v skupino se je vključilo 8 pacientov po dogovoru z oddelčnim
zdravnikom.
Čistilna akcija
V okviru delovne terapije smo aprila 2018 organizirali čistilno akcijo Očistimo okolico
bolnišnice. Akcije so se pod vodstvom delovnih terapevtov udeležili vsi oddelki. Namen akcije
je spodbujanje pacientov k urejanju širšega bivalnega okolja in spodbujanje pozitivnega
odnosa do okolja.
Pomladna prireditev
25. aprila 2018 smo organizirali pomladno prireditev za paciente. Na prireditvi je nastopilo 48
učencev Osnovne šole Vojnik. Pripravili so pester enourni program s folkloro, petjem in
igranjem na inštrumente. Program je povezovala delovna terapevtka. Namen prireditve je
spodbujanje pacientov h kulturnem udejstvovanju z namenom sprostitve. Sodelovanje z
lokalno šolo zmanjšuje stigmatizacijo psihiatrije.
Prireditev ob svetovnem dnevu gibanja
10. 5. 2018 smo v bolnišnici obeležili svetovni dan gibanja pod sloganom »Kdor giba rad,
ostane mlad«. Sodelovali so vsi oddelki bolnišnice. K organizaciji prireditve smo povabili
zunanje sodelavce, strokovnjake, ki delajo na področju osebnega trenerstva in organiziranih
vadb. Za paciente so pripravili vadbo zumbe, jogo in vaje z lastno težo. Zaposleni pa so
pripravili vaje z velikimi žogami, nordijsko hojo, labirint, košarko in balinanje. Pacienti so se
lahko preizkusili v več vadbah. Namen športnih aktivnosti je pridobiti in vzdrževati fizično
kondicijo, ohranjanje in zmanjševanje telesne teže in izboljšanje počutja ter vzdrževanje in
krepitev socialne interakcije.
Piknik – aktivnost v naravi
V mesecu maju in juniju 2018 so potekale aktivnosti v naravi – pikniki. Aktivnost organizirajo
delovne terapevtke v sodelovanju z negovalnim kadrom za svoj oddelek. Na dan piknika
potekajo športne igre, pripravi se hrana (glede na sposobnost skupine), kosilo se poje zunaj.
Aktivnost je namenjena vsem pacientom, pridruži se tudi osebje oddelka. Namen aktivnosti je
spodbujanje pacientov h kvalitetnem preživljanju prostega časa in socialnim interakcijam.
Kostanjev piknik
V mesecu septembru in oktobru 2018 so potekale aktivnosti v naravi – Kostanjev piknik.
Aktivnost organizirajo delovne terapevtke v sodelovanju z negovalnim kadrom za svoj oddelek.
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Na dan piknika potekajo športne igre, pečejo se kostanji, jabolka. Namen aktivnosti je
spodbujanje pacientov h kvalitetnemu preživljanju prostega časa in socialnim interakcijam.
Sodelovanje bolnišnic – Kostanjev piknik UKC Maribor
Pod vodstvom dveh delovnih terapevtk se je organizirala skupina 6 pacientov in pripravila
krajši program za sodelovanje na Pikniku jesenskih plodov 18. 10.2 018 v Mariboru. Namen
sodelovanja pri med bolnišničnih srečanjih je izpostavljanje pacientov različnim situacijam,
navezovanje stikov in izmenjava izkušenj, sodelovanje, spodbujanje k tekmovalnosti.
Sodelovanje bolnišnic –Slikarski ex-tempore
23. 5. 2018 se je pod vodstvom dveh delovnih terapevtk skupina 6 pacientov udeleži
slikarskega Ex-tempore v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Namen sodelovanja pri med bolnišničnih
srečanjih je izpostavljanje pacientov različnim situacijam, navezovanje stikov in izmenjava
izkušenj, sodelovanje, spodbujanje k tekmovalnosti.
Gospodinjske aktivnosti: peka parkljev iz kvašenega testa, piškotov, pizze, bureka, makovk…
Aktivnost poteka na oddelkih skladno z dogovorom oddelčnega tima oziroma v kuhinji delovne
terapije. Pacienti pripravijo jed. Namen aktivnosti je socialna interakcija ter učenje novih
spretnosti. Aktivnost poteka na vseh oddelkih.
Tematske delavnice: izdelava butar, venčkov …
Aktivnost poteka v prostorih delovne terapije, potekajo tematske aktivnosti glede na običaje.
Pacienti sodelujejo pri pridobivanju naravnega materiala, nato pa pod vodstvom delovne
terapevtke izdelujejo posamezen izdelek.
Praznični december
V mesecu decembru vsako leto potekajo različne aktivnosti po oddelkih. Pripravljajo se
dekoracije, poskrbi se za okrasitev oddelkov. Pacienti pod vodstvom delovnih terapevtov
aktivno sodelujejo pri izdelavi novoletnih dekoracij in okrasitvi oddelkov ter drugih prostorov
v bolnišnici. Pod vodstvom delovnega terapevta se na posameznih oddelkih pripravljajo
kulturni programi, ki potekajo na oddelku pred božičnim kosilom.
Dekoracija bolnišnice
V okviru delovne terapije se pripravljajo dekoracije glede na letni čas. S pacienti izdelamo
dekoracije in poskrbimo za okrasitev prostorov glede na letni čas. Aktivnosti potekajo v
skupini, spodbujajo paciente h kreativnosti ter skrbi za urejenost doma.
Razstave
Na oddelkih potekajo razstave izdelkov, narejenih v delovni terapiji ali pa se s svojimi izdelki
predstavijo posamezni pacienti. Delovna terapevtka spodbuja paciente k organiziranju
razstave ter pomaga pri izvedbi in ogledu.
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Novoletna prireditev SZŠ Celje
12. decembra 2018 smo v sodelovanju z Srednjo zdravstveno šolo Celje organizirali novoletno
prireditev za paciente. Na prireditvi so nastopili dijaki Srednje zdravstvene šole Celje. Pripravili
so pester enourni program, nato pa je sledil ples. Program je povezovala delovna terapevtka.
Po programu je bil organiziran ples ob živi glasbi. Namen prireditve je spodbujanje pacientov
h kulturnem udejstvovanju z namenom sprostitve.
Sodelovanje s Kulturnim društvom Vojnik – krasitev dveh novoletnih smrek in postavitev
jaslic v Božičnem Vojniku
V bolnišnici smo se pridružili akciji Božični Vojnik. S pacienti smo izdelali dve različni dekoraciji
za novoletne smreke, ter jaslice. Sodelovanje z lokalno skupnostjo zmanjšuje stigmatizacijo
psihiatrije.
Predstavitev delovne terapije dijakom srednje zdravstvene šole Celje
Delovni terapevti vsem dijakom Srednje zdravstvene šole Celje, ki prihajajo v bolnišnico na
vaje, predstavimo poklic in delo delovnega terapevta v naši bolnišnici.
Dodatna dela inštruktorjev za bolnišnico
Poleg rednega dela s pacienti inštruktorja izvajata popravila za celotno bolnišnico.
PROBLEMI NA PODROČJU DELOVNE TERAPIJE
V Delovni terapiji imamo težave s kadrovskim mankom. Vsak oddelek ima svojo delovno
terapevtko, ki pa ob njeni odsotnosti nima nadomestila. Zaradi tega so urniki zasnovani tako,
da pokrivamo aktivnosti delovne terapije v času odsotnosti kolegic. Večkrat ena terapevtka
pokriva več oddelkov hkrati ali pa zaradi zagotavljanja varnost aktivnost odpade.
Delovna inštruktorja sta poleg dela s pacienti vpeta še v delo za bolnišnico, saj izvajata
popravila za celotno bolnišnico in njeno okolico.
Za kontinuirano delovno terapevtsko obravnavo in uvajanje novih aktivnosti bi potrebovali
eno dodatno delovno terapevtko, ki bi pokrivala odsotne terapevtke. Z dodatnim kadrom bi
lažje izvajali nove aktivnosti, edukativne delavnice v obliki modulov, ipd.
CILJI ZA NAPREJ
Preventiva vsakdana
Potekala bodo predavanja s praktičnimi delavnicami v petih modulih. Namen modulov je
naučiti paciente oblikovati vsakodnevne navade, prehransko in gibalna priporočila in
predstavljajo dejanski preventivni korak v vsakdanu posameznika. Aktivnost bosta vodili dve
delovni terapevtki, v skupino se bo vključilo 8 – 10 pacientov po dogovoru z oddelčnim
zdravnikom.
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KAKOVOST IN VARNOST
Tabela 82 Zagotavljanje sistema kakovosti – Delovna terapija

ZAGOTAVLJANJE
SISTEMA KAKOVOSTI
Definirani kazalniki
kakovosti

Spremljanje kazalnikov
kakovosti
Izvajanje notranje
presoje

2015

2016

1

1

1

Marec
December
29. 2. 2016 interni strokovni
nadzor
30. 5. 2016 pregled
korektivnih
ukrepov
16. 9. 2016 interni strokovni
nadzor
22. 12. 2016 pregled
korektivnih
ukrepov

1

2017

2018

Vprašalnik o
zadovoljstvu z
obravnavo v
Delovni terapiji
Maj
December
15. 3. 2017 - interni
strokovni nadzor
5. 6. 2017 -pregled
korektivnih
ukrepov
12. 9. 2017 -interni
strokovni nadzor
27. 12. 2017 pregled korektivnih
ukrepov

Vprašalnik o
zadovoljstvu z
obravnavo v
Delovni terapiji
Maj
December
24. 10. 2018 –
Notranja presoja
25. 4. 2018 –
interni strokovni
nadzor
10. 10. 2018 - pregled
korektivnih ukrepov

Vprašalnik o zadovoljstvu z delovno terapevtsko obravnavo
V letu 2018 smo izvedli kazalnik kakovosti za delovno terapijo: Vprašalnik o zadovoljstvu z
obravnavo v delovni terapiji. Podatke smo zbirali v maju in decembru 2018. V mesecu maju je
vprašalnik izpolnilo 69 pacientov in 58 v mesecu decembru. Pacienti so splošno zadovoljni z
delovno terapevtsko obravnavo.
Interni strokovni nadzor
V letu 2018 smo izvedli en napovedan interni strokovni nadzor in en pregled korektivnih
ukrepov po strokovnem nadzoru. Strokovni nadzor je zajemal pregled dokumentacije, s
katerim smo dobili podatke o pravilnosti izvedene obravnave in podatek o vključevanju
pacientov v posamezne aktivnosti.
Naključno je bilo izbranih deset primerov obravnave. Večjih pomanjkljivosti ni bilo. Manjše
pomanjkljivosti smo obravnavali na timskih sestankih, izvedli smo tudi več internih
izobraževanj.
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Beleženje izdaje potencialno nevarnega orodja in škarij
V letu 2018 nadaljujemo z beleženjem izdaje potencialno nevarnega orodja in škarij. Pri
beleženju ni odstopanj, prav tako ne beležimo incidentov v povezavi z uporabo potencialno
nevarnega orodja in škarij.
Zagotavljanje nadomeščanj v primeru odsotnosti
Na jutranjih sestankih v primeru odsotnosti zaposlenih naredimo plan dela za tekoči dan z
namenom zagotavljanja kontinuirane delovno terapevtske obravnave.

Vodja Delovne terapije:
Simona Marija Andrinek, dipl. del. ter.
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4.9 LEKARNA S KLINIČNO FARMACIJO
UVOD
Od leta 2018 je lekarna Psihiatrične bolnišnice Lekarna s klinično farmacijo. Kadrovska zasedba
lekarne je enaka kakor v preteklem letu. Magistra farmacije Lea Kolar je v lekarni zaposlena
polni delovni čas, klinična farmacevtka Danila Hriberšek 1 delovni dan v tednu, večinoma vsak
četrtek, in klinična farmacevtka Mateja Kadilnik, ki magistri pogodbeno nadomešča. Tekom
leta smo izvedli lasten javni razpis za zdravila, razpis za ostali zdravstveni material in se
priključili nacionalnemu razpisu za zdravila. Zdravila lekarna nabavlja pri sedmih
veledrogerijah in sicer pri Kemofarmaciji, Farmadentu, Gopharmu, Salusu, Sanolaborju,
Medisu in Promedu. Tekom leta je lekarna redno pošiljala poročilo o porabi in nabavi zdravil
Združenju zdravstvenih zavodov in Ministrstvu za zdravje. Kakor vsako leto, smo tudi v letu
2018 pošiljali podatke o porabi zdravil za sistemsko zdravljenje infekcij za Nacionalno
spremljanje porabe antibiotikov v bolnišnicah v UKC Ljubljana.
FINANČNO POROČILO
Finančna vrednost vseh naročenih zdravil in ostalega zdravstvenega materiala v letu 2018,
vključno z dragimi depoji ambulant, znaša 256,979 eur.
Vrednost izdanih zdravil in ostalega zdravstvenega materiala v letu 2018 znaša 258,470 eur.
V primerjavi s preteklimi leti je opazen upad porabe zdravil na oddelkih in porast izdanih
zdravil na ambulante ter ambulantno apliciranih depo antipsihotikov.
Tabela 83 Izdaja blaga iz lekarne v letih 2016, 2017 in 2018

Vrednost izdaje zdravil in ostalega
zdravstvenega materiala po
izdajnih mestih (eur)
SŽO
SMO
A
B
C
D
OZBO
SPECIALISTIČNE AMBULANTE
(vključno z depo zdravili)

2016

2017

2018

29.239
39.988
12.198
11.050
20.539
3.590
17.941
78.204

25.040
41.330
12.665
12.005
19.142
2.942
16.396
107.423

24.023
37.611
12.052
13.998
15.192
2.523
14.316
133.063

111

Razlika med
letoma 2017
in 2018
-1.017
-3.719
-613
+1.993
-3.950
-419
-2080
+25.640

Tabela 84 Primerjalna tabela prejema in izdaje med leti 2016, 2017 in 2018

2016
220.203
183.829
221.199
185.065

Prejem (eur)
Prejem zdravila (eur)
Izdaja (eur)
Izdaja zdravila (eur)

2017
243.676
201.489
241.630
200.198

2018
256.979
225.453
258.470
226.705

Tabela 85 Izdaja depojev v letu 2017 (ambulante)

Zdravilo

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

skupaj
(sc)

Moditen depo (sc)
Afluditen depo (sc)
Haldol depo
Fluanxol depo (sc)
x10 amp
Clopixol depo (sc)
Abilify maintena
(sc)
Risperdal consta
37,5 (sc)
Risperdal consta 50
(sc)
Xeplion 50 (sc)
Xeplion 75 (sc)
Xeplion 100 (sc)
Xeplion 150 (sc)
Zypadhera 405 (sc)

25
0
10
3

50
0
15
3

50
0
15
2

25
0
10
2

60
0
16
3

30
0
10
0

60
0
10
3

40
0
11
3

25
0
7
0

55
0
10
2

30
0
8
4

0
30
13
3

450
30
135
28

3
4

4
2

6
4

3
9

6
8

2
5

7
12

4
6

3
9

5
14

5
12

3
13

51
98

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

0

0

21

10

8

10

8

10

10

9

6

10

11

9

8
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1
1
0
4
2

1
1
2
4
2

1
1
1
4
4

3
1
3
6
4

0
1
4
3
2

2
1
1
6
3

1
3
5
7
4

0
3
3
4
3

2
3
4
4
2

2
0
4
4
2

2
1
4
4
2

2
1
2
3
2

17
14
33
53
32

Tabela 86 Izdaja depojev v letu 2018 (ambulante)

Zdravilo

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Moditen depo (sc)
Afluditen depo (sc)
Haldol depo
Fluanxol depo (sc)
x1 amp
Clopixol depo (sc)
Abilify maintena
(sc)
Risperdal consta
37,5 (sc)

10
30
10
19

42
0
18
30

45
0
8
20

45
0
11
40

20
0
8
0

15
25
25
30

0
55
15
20

0
36
7
20

35
0
10
20

44
0
15
15

34
0
20
35

39
0
17
20

skupaj
(sc)
329
146
164
269

6
9

2
9

4
14

4
15

4
10

4
13

2
12

3
11

4
14

7
20

6
15

0
12

46
154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Risperdal consta 50
(sc)
Xeplion 50 (sc)
Xeplion 75 (sc)
Xeplion 100 (sc)
Xeplion 150 (sc)
Zypadhera 405 (sc)
Trevicta 263 mg
Trevicta 525 mg

8

10

9

9

8

11

8

6

10

16

7

6
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2
1
6
6
3
0
0

2
1
3
5
2
0
0

2
1
5
6
3
0
0

0
1
10
8
2
0
0

0
1
3
4
3
0
0

1
1
7
3
3
0
0

0
1
6
3
4
0
2

0
3
6
3
4
0
0

0
2
6
4
4
0
1

0
2
8
6
8
0
0

0
2
5
2
6
1
0

0
0
2
4
2
0
0

7
16
67
54
44
1
3

Tabela 87 Izdaja depojev v letu 2018 (oddelki)

Zdravilo

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Afluditen depo (sc)
Moditen depo (sc)
Haldol depo
Fluanxol depo (sc)
Clopixol depo (sc)
Abilify maintena
(sc)
Risperdal consta
37,5 (sc)
Risperdal consta 50
(sc)
Xeplion 50 (sc)
Xeplion 75 (sc)
Xeplion 100 (sc)
Xeplion 150 (sc)
Zypadhera 405 (sc)

0
4
1
0
0
1

0
8
3
0
0
1

0
8
0
0
0
1

0
2
1
0
0
2

0
3
0
0
0
0

6
4
3
0
0
1

6
1
3
0
0
0

7
1
4
0
0
3

0
7
3
0
1
2

3
8
1
0
1
2

0
8
0
3
3
1

0
5
0
0
0
2

skupaj
(sc)
22
59
19
3
5
16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

2

0

0

0

0

0

0

6

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2
0

0
0
0
0
1

0
0
0
4
0

0
0
4
0
0

0
0
0
1
0

0
0
1
1
1

0
0
1
2
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
6
11
3

LEKARNA IN KLINIČNA FARMACIJA
V letu 2018 smo uradno potrdili organizacijski predpis Klinična farmacija, ki opisuje delo
kliničnega farmacevta v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Dokument je objavljen na internem
Zbirniku dokumentov. V pripravi je kazalnik kakovosti, s katerim bomo merili število obravnav
kliničnega farmacevta. Obravnave so vpisane v Birpisu pod Obravnavo kliničnega farmacevta.
Sodelovanje kliničnega farmacevta je tekom leta redno potekalo z Intenzivnim ženskim
oddelkom, kjer je klinični farmacevt že vrsto let del strokovnega tima. Na odprtih oddelkih so
v okviru edukativnih skupin za paciente potekali pogovori o pravilni uporabi zdravil, o učinkih
zdravil, možnih neželenih učinkih in ravnanju z zdravili doma, po zaključeni hospitalizaciji.
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ZAKLJUČEK
Načrti in pogled v prihodnost
V lekarni v sklopu informatizacije in preverjanja avtentičnosti zdravil načrtujemo
avtomatizacijo procesa, saj je samo preverjanje za magistra farmacije z bogatim strokovnim
znanjem časovno potratno.
Tabela 88 Strokovno izpopolnjevanje

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Izvajalci učne delavnice
Udeležba na strokovnih srečanjih (pasivna)
Udeležba na strokovnih srečanjih (aktivna)

Lea Kolar
0
2
0

Danila Hriberšek
1
5
3

Tabela 89 Zagotavljanje sistema kakovosti

ZAGOTAVLJANJE
SISTEMA
KAKOVOSTI
Klinične poti – razvite
Klinične poti – uvedene
Uvedene strokovne smernice
Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti
Izvajanje notranje presoje

2016

2017

2018

0
0
0
0
0
1

1
1
1
0
0
2

0
0
1
1
1
1

Pripravili:
Danila Hriberšek, mag. farm., spec. klinične farmacije, in Lea Kolar, mag. farm.
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4.10 ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA
ORGANIZIRANOST DELA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE
Sistem za vodenje službe Zdravstvene administracije mora biti organiziran tako, da lahko
pravočasno zagotovi:
-

izpolnjevanje zdravstvenih podatkov,
vlaganje zdravstvenih podatkov,
priklic zdravstvenih podatkov,
posredovanje zdravstvenih podatkov,
obračun zdravstvenih podatkov.

Zdravstvena administracija je v sklopu bolnišnice razporejena, glede na področje opravljanja
dela in glede na lokacijo, na hospitalno in ambulantno dejavnost.
Za potrebe hospitalne dejavnosti se v Zdravstveni administraciji odvija delo v oddelčni pisarni,
kjer administratorke skrbijo za vpisovanje zdravstvenih podatkov za vse sprejeme in za vse
oddelke (7 oddelkov) in tudi vodijo hospitalni arhiv.
Za potrebe ambulantne dejavnosti se delo odvija v specialistični ambulanti, kjer zdravstvene
administratorke skrbijo za vodenje ambulantne dokumentacije, arhiviranje dokumentacije in
za vnos podatkov (obračunavanje) Službe za klinično psihologijo.
Prostorsko je zdravstvena administracija ločena na dve delovni enoti in sicer glede na samo
naravo dela in na dejavnost (hospitalna in ambulantna dejavnost) ter glede na potrebe
povezovanja s posameznimi zdravstvenimi službami.
PROGRAM DELA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE
Delo poteka v dveh dejavnostih:
-

Zunajbolnišnična dejavnost

Zunajbolnišnična dejavnost obsega psihiatrične ambulante in ambulante za klinično
psihologijo.
Zdravstvene administratorke za zunajbolnišnično dejavnost opravljajo vsa dela, ki so potrebna
za vodenje ambulantne zdravstvene dokumentacije: zapisovanje zdravstvenih podatkov,
urejanje zdravstvene dokumentacije, arhiviranje, vnos podatkov za obračun storitev, vnos
podatkov za LZM. Tesno sodelujejo z medicinskim osebjem (zdravniki, med. sestrami) in
skupaj z njimi skrbijo za urejeno zdravstveno dokumentacijo ter posredovanje le-te izbranim
osebnim zdravnikom.
Poskrbijo, da je zdravstvena dokumentacija pravilno arhivirana in je kasneje možen hitri priklic
kateregakoli zdravstvenega podatka kateregakoli pacienta, ki je bil ambulantno obravnavan v
naši ustanovi (računalniški izpisi iz programa ali papirna dokumentacija).
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Za področje klinične psihologije psihologi sami vodijo svojo dokumentacijo in se v službi
Zdravstvene administracije izvaja le obračun zdravstvenih storitev in pisanje nekaterih izvidov.
V sklopu zunajbolnišnične dejavnosti se v PB Vojnik izvajata tudi Nadzorovana obravnava in
Psihiatrično zdravljenje v skupnosti. Tudi na teh področjih je aktivno vključena Zdravstvena
administracija.

-

Hospitalna dejavnost

V oddelčni pisarni administratorke zapisujejo zdravstvene podatke (Zapisnik ob sprejemu,
Anamneza, Odpustni list) za vse sprejete paciente in za vse oddelčne paciente (7 oddelkov),
urejajo njihovo dokumentacijo in jo arhivirajo. Skrbijo za urejeno dokumentacijo in za pravilen
vnos podatkov ter za pošiljanje odpustne dokumentacije osebnim zdravnikom. Poskrbijo, da
je pravilno vložena zdravstvena dokumentacija, da je kasneje možen hitri priklic kateregakoli
zdravstvenega podatka kateregakoli pacienta, ki je bil hospitaliziran v naši ustanovi
(računalniški izpisi iz programa ali papirna dokumentacija).
Delo administratorke zajema tudi sprejemanje in odpuščanje pacientov z oddelkov,
premeščanje med oddelki, premeščanje v NABO in nazaj, če je potrebno, obračunavanje
hospitalnih primerov in pripravo podatkov za fakturiranje ter sodelovanje pri pošiljanju
podatkov na ZZZS. Ureja se arhiv in vodi evidenca o dvigu in vlaganju bolnišnične zdravstvene
dokumentacije. Vodi se tudi evidenca o pošiljanju kopij zdravstvene dokumentacije sodnim
izvedencem. Pridobivajo in pošiljajo se statistični podatki na NIJZ (za ambulantno in hospitalno
dejavnost). Po potrebi se pridobivajo določeni statistični podatki in posredujejo za nadaljnje
analize (znotraj in zunaj ustanove).
Od leta 2015 se v hospitalni dejavnosti izvaja Konziliarna internistična služba in v oddelčni
pisarni zdravstvene administratorke enkrat tedensko pišemo EKG izvide in internistične izvide.
V primeru protivoljnih hospitalizacij zdravstvene administratorke sodelujemo z Okrajnim
sodiščem v Celju (priprava dokumentacije).

Tabela 90 Kadrovska zasedba zdravstvene administracije

Število zaposlenih administratork
Ambulantna dejavnost
Hospitalna dejavnost

2016
3
3

2017
3
3

2018
3
4

V letu 2018 je bilo v službi Zdravstvene administracije zaposlenih 7 (sedem) zdravstvenih
administratork. Glede na razdelitev in organiziranost po posameznih dejavnostih
(ambulantna, hospitalna) zdravstvene administratorke delajo na dveh ločenih področjih in
sicer:
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3 (tri) administratorke so vodene pod ambulantno dejavnost in opravljajo delo v specialistični
ambulanti (razen ob odsotnostih in pomanjkanju kadra v oddelčni pisarni, ko so potrebne
kadrovske menjave).
4 (štiri) administratorke smo vodene pod hospitalno dejavnost in opravljamo delo za
hospitalno dejavnost (razen ob odsotnosti in pomanjkanju kadra v ambulanti, ko so potrebne
kadrovske menjave).
Delovne obveznosti, planirane in neplanirane odsotnosti, nalagajo, da je delo zdravstvene
administratorke fleksibilno in se prilagaja potrebam (nadomeščanja, neobvladljive situacije,
ipd.).

NOVOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE
V marcu 2018 smo uvedli nov modul - zvočni zapis, ki je močno olajšal delo zdravstvenih
administratork.

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE
Tabela 91 Zagotavljanje sistema kakovosti zdravstvene administracije

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI

Definirani kazalniki kakovosti
Spremljanje kazalnikov kakovosti
Izvajanje notranje presoje

2016

2017

2018

1
1
2

1
1
2

1
1
2

Definirani kazalniki kakovosti so podpisi zdravnikov na obveznih dokumentih (hospitalni in
ambulantni dokumenti).
Kazalnike kakovosti spremljamo na hospitalnih obveznih dokumentih: Zapisnik od sprejemu,
Obvestilo zdravniku, Odpustni list in pri ambulantnih obveznih dokumentih: Izvid, Obvestilo
zdravniku.
V Zdravstveni administraciji smo v letu 2018 za notranjo presojo dvakrat preverjale podpise
na hospitalnih dokumentih, kateri so obvezni, in to so:
-

Zapisnik ob sprejemu,
Obvestilo zdravniku,
Odpustni list.

PROBLEMI
Aktualna problematika so arhivi, ki so nujno potrebni, saj ni dovolj primernih prostorov,
zdravstvena dokumentacija pa je vedno bolj obširna. Najbolj se ta problem izrazi prav v službi
Zdravstvene administracije, ki je zadolžena, da zdravstveno dokumentacijo arhivira za
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nadaljnje delo in uporabo. V letu 2019 planiramo nove prostore, namenjene razširitvi
centralnega arhivu.

CILJI ZA NAPREJ
Cilji za naprej so sledeči:
-

kadrovsko razporediti št. delavcev na enoto, da bo delo potekalo nemoteno,
izboljšave na področju informatike (priklic vseh zdr. podatkov znotraj programa BIRPIS),
opravljati svoje delo kvalitetno, strokovno in pravočasno,
konstruktivno povezovanje z ostalimi službami,
ureditev arhivov za ambulantno in hospitalno dokumentacijo (prostorsko in delovno
neprimerni prostori).

Vodja Zdravstvene administracije:
Nastja Rogač
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4.11 INTERNISTIČNA AMBULANTA
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik že četrto leto izvajamo internistične konziliarne preglede. Gre
za obliko ambulantnega dela, kjer se pregleda pacient, ki je z napotnico za konziliarnega
internista napoten z oddelka, kjer se trenutno zdravi. Vse napotnice napotenih pacientov se
shranjujejo v posebnem fasciklu. Poleg pregledov se odčitavajo vsi EKG posnetki novo
sprejetih pacientov in tisti, ki so bili dodatno naročeni s strani zdravnika.
Internistični konziliarni pregled zajema:
-

pregled pacienta in njegovih izvidov;
korekcijo internistične terapije in dodatkov;
menjava ali uvedbo nove terapije;
navodilo glede nadaljnjih, še potrebnih preiskav za diagnostiko;
snemanje EKG;
odčitavanje EKG posnetkov;
hitri test blata na kri;
merjenje RR;
punkcija trebušne votline;
vstavljanje/menjava urinskega katetra;
aplikacija 1 X i. v. terapije.

Internistični konziliarni pregledi so v povprečju 4 - krat na mesec, različne dneve v
popoldanskem ali dopoldanskem času.
Tabela 92 Število dni v mesecu

MESECI
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JILIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Povprečje

ŠTEVILO
5
4
4
4
4
3
5
3
4
4
3
3
4
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Graf 19 Število pregledov po mesecih

ŠTEVILO PREGLEDOV PO MESECIH
5

5
4

4

4

4

4
3

4

4
3

3

3

Večji del ambulante poteka v popoldanskem času od 15.30 uri dalje in traja 4 ure ali manj,
odvisno od števila napotenih pacientov. Datumi za pregled so po dogovoru z internistko znani
za en mesec dni vnaprej. O tem so vsi oddelki in zdravniki obveščeni po elektronski pošti. V
poprečju je pregledanih 7 – 9 pacientov. Za vsakega pacienta je namenjen čas od 15 do 20
minut.
V letu 2018 je bilo napotenih in pregledanih 210 pacientov in odčitanih 1168 EKG posnetkov.
Od vseh pregledov je bilo 42 opravljenih na oddelkih in sicer pri pacientih, ki so bili težje
pokretni ali je bila vprašljiva njihova varnost (zaradi psihiatrične bolezni). Ostalih 168
pregledov pa je bilo izpeljanih v prostoru, ki je namenjen za konziliarne internistične preglede.
Tabela 93 Pregledi, EKG

PREGLEDI
210

EKG
1168

Graf 20 Pregledi, EKG
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85%
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Spodnja tabela nam prikazuje, koliko je bilo pregledov po mesecih in koliko pregledov je bilo
opravljenih na oddelku, kjer se pacient zdravi.
Tabela 94 Število pregledov na oddelku in v ambulanti

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

PREGLED
19
9
26
14
20
10
27
17
21
17
22
8

PREGLED NA ODDELKU
1
3
4
5
10
3
7
0
0
2
7
0

Graf 21 Grafični prikaz števila pregledov po mesecih
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Tabela 95 Število odčitanih EKG posnetkov po mesecih

MESEC
JANUAR
FEBRUAR

EKG
127
78
121

MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

100
100
96
49
140
90
86
113
126
63

Graf 22 Grafični prikaz števila odčitanih EKG posnetkov po mesecih
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Spodnja tabela prikazuje vrsto obolenja, ki so bila ugotovljena na konziljarnem internističnem
pregledu. Iz tabele 5 je razvidno, da je največ kardiovaskularnih obolenj, sledijo endokrina
obolenje in gastroenterološka, nato pa v majhnem številu še ostala.
Tabela 96 Število različnih vrst obolenj

OBOLENJA
KARDIOVASKULARNA
ENDOKRINA
GASTROENTEROLOŠKA
HEMATOLOŠKA
NEVROLOŠKA
POŠKODBA

ŠTEVILO
107
57
13
7
1
3
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NEFROLOŠKA
UROLOŠKA
PNEVMOLOŠKA
INFEKCIJA
OTOLARINGOLOŠKA

1
9
3
11
1

Graf 23 Število različnih obolenj
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Tabela 97 Število pregledov glede na spol

SPOL
MOŠKI
ŽENSKE

PREGLEDI
123
87

Graf 24 Razmerje pregledov med spoloma

RAZMERJE PREGLEDOV MED SPOLOMA
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MOŠKI

ŽENSKA

Iz spodnje tabele in grafa je razvidno, da so se internističnih konziliarnih pregledov največ
posluževali Oddelek za zdravljenje odvisnosti, Intenzivni ženski oddelek in Intenzivni moški
oddelek.
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Tabela 98 Število pregledov po oddelkih

ODDELKI
A
B
C
D
SMO
SŽO
OZBO

PREGLEDI
25
18
6
4
59
51
47

Graf 25 Število pregledov po oddelkih
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Tabela 99 Število kroničnih in akutnih obolenj

ŠTEVILO
39
171

AKUTNE
KRONIČNE
Graf 26 Število kroničnih in akutnih obolenj

ŠTEVILO AKUTNIH IN KRONIČNIH OBOLENJ
171
39

AKUTNA

KRONIČNA
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OZBO

Za terapijo, ki jo je s strani internistke potrebno spremeniti v najkrajšem času (takoj),
uporabljamo obrazec "Obvestilo zdravniku internističnega konziljarnega pregleda". Vsi ostali
izidi so napisani naslednji delovni dan.
Sodelovanje z oddelčnimi zdravniki je bilo večinoma samo preko napotnic, ki zajemajo ime in
priimek pacienta, starost, ključne najdbe pri kliničnem pregledu, diagnozo ter kratko
opredelitev problema in specifična vprašanja. Druge komunikacije z oddelčnimi zdravniki ni ali
je majhna, tudi zaradi tega, ker internistična ambulanta deluje večinoma popoldan. Še vedno
se pojavljajo težave pri branju napotnic zaradi nejasnega pisanja.

Predlagane izboljšave:
-

Jasno izpolnjevanje napotnic za konziliarnega internista s poudarkom na čitljivi pisavi
ali uvedba elektronske napotnice.
Eventuelna nabava UZ sonde, v kolikor bo poraščala simptomatika kardio – vaskularnih
bolezni.
Naročilo setov za abdominalno punkcijo, ki so namenjeni za punkcijo ascitesa.

Sabina Sajtl, dipl. m. s. in
Tadeja Jelenko, dr. med., specialistka interne medicine
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5. NEKATERI DRUGI PARAMETRI STROKOVNEGA DELA V ZAVODU
5.1 SEJE STROKOVNEGA SVETA PB VOJNIK
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je bilo v letu 2018 sklicanih pet rednih sej in ena
korespondenčna seja Strokovnega sveta PB Vojnik.
Teme sej: Izbira strokovnega direktorja, Potrditev prednostnih seznamov za vabljenje na
zdravljenje na OZBO, Potrditev prednostnih seznamov za vabljenje pacientov za ambulantno
klinično psihološko obravnavo, Potrditev smernic za psihoterapevtsko obravnavo
hospitaliziranih pacientov v PB Vojnik, Posebna zdravila – dve klinični poti, Anamneza prvič
hospitaliziranega v PB Vojnik, Izobraževanja v letu 2018, Klinično preizkušanje zdravila,
Implementacija zdravniških standardov in normativov v PB Vojnik, Imenovanje v. d.
strokovnega direktorja PB Vojnik, Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela
zdravnikov do 31. 12. 2025 in časovnica za njihovo uveljavitev, Strokovno vodenje Psihiatrične
bolnišnice Vojnik po izteku mandata v. d. strokovnega direktorja 31. 12. 2018.

5.2 SPREJEM NA ZDRAVLJENJE BREZ PRIVOLITVE V NUJNIH PRIMERIH
V skladu z Zakonom o duševnem zdravju smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v letu 2018 na
sodišče z Obvestilom pooblaščenca sodišču o sprejemu brez privolitve v nujnih primerih na
oddelek pod posebnim nadzorom prijavili 113 pacientov.
Tabela 100 Spremljanje števila sprejemov na zdravljenje brez privolitve

Leto

Število sprejemov na zdravljenje brez privolitve

2016

109

2017

120

2018

113

V sklopu sprejemov na oddelek pod posebnim nadzorom se vodijo tudi vse osebe z odvzemom
poslovne sposobnosti in določenim skrbnikom.

5.3 SPREJEM NA ZDRAVLJENJE BREZ PRIVOLITVE NA PODLAGI SKLEPA SODIŠČA
V letu 2018 je bilo sprejetih pet oseb brez privolitve na podlagi sklepa sodišča – po 48. členu
Zakona o duševnem zdravju.
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5.4 EVIDENCA UPORABE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV (PVU)
Bolnišnica vodi evidenco uporabe PVU, o čemer letno poročamo na Ministrstvo za zdravje.
PVU se izvajajo pri pacientih s psihotičnimi motnjami za obvladovanje nevarnega vedenja, pri
delirantnih stanjih, v sklopu demence oziroma pri psihičnih vedenjskih motnjah pacientov z
demenco ter pri ostalih osebah s psihoorgansko spremenjenostjo.
Tabela 101 Uporaba PVU v letu 2018

Oddelek

ŠTEVILO OSEB

ŠT. OVIRANJ

Intenzivni ženski oddelek

20

30

Intenzivni moški oddelek

37

38

SKUPAJ

57

68

Tabela 102 Evidenca uporabe PVU na hospitalnem nivoju v letih 2016, 2017 in 2018

PVU: TELESNO OVIRANJE

ŠTEVILO OSEB

ŠTEVILO OVIRANJ

2016

54

82

2017

57

65

2018

57

68

Hkrati smo na Ministrstvo za zdravje poročali o enem primeru, ko smo izvajali posebne
metode zdravljenja (ZDZdr, 100. člen, 2. odstavek).

5.5 PRITOŽBE
V letu 2018 je bilo na strokovnega direktorja naslovljenih 12 pritožb pacientov oziroma
svojcev.
Tabela 103 Število pritožb v letu 2018

Vrsta pritožbe
Pritožbe, obravnavane po postopku prve pritožbe

Število pritožb
2

Ostale pritožbe (ustne in pisne)

10

Skupno število pritožb

12

Na eno zasedanje po postopku prve pritožbe pritožnik ni prišel in je bil postopek končan.
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Na drugo zasedanje po postopku prve pritožbe je tožnik prišel, vendar pogovor ni bil končan,
saj ga je pritožnik predčasno prekinil. Postopek je bil končan.
Dve pritožbi sta bili povezani s področjem varovanja osebnih podatkov.
Pri eni pritožbi je šlo za pacienta, ki še ni bil hospitaliziran v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, je pa
bil že predhodno hospitaliziran.
Tri pritožbe so bile s področja izvajanja ambulantnega dela.
Pri eni pritožbi je šlo za pritožbo svojke, ki je telefonsko kontaktirala in je bila pritožba
razrešena telefonsko.
V postopku reševanja ene pritožbe so bila potrebna in izdana pisna navodila svojcu na
intenzivnem oddelku.
V postopek ene pritožbe je bil vključen zastopnik pacientovih pravic.
V postopku ene pritožbe so posredovale koordinatorke nadzorovane obravnave zaradi
nezadovoljstva pacienta.

Podatke zbrala:
Sinatra Gračnar, posl. sek.
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6. POROČILO KOMISIJE ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Komisija za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (KOBO) se je v letu 2018 sestala
na eni seji, na kateri je obravnavala poročilo o delu v preteklem letu in drugo tekočo
problematiko, ki se je nanašala na preprečevanje okužb v bolnišnici. V primerih, ki so zahtevali
takojšnje ukrepanje za preprečevanje bolnišničnih okužb, so se člani komisije dogovarjali
sproti, telefonsko ali na jutranjih sestankih, kadar je bilo to potrebno.

SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI
Kazalniki kakovosti predstavljajo nivo kakovosti bolnišnice na posameznih področjih.
Spremljajo se z namenom zagotavljanja pregleda in nadzora nad kakovostjo zdravstvene
obravnave pacientov v bolnišnici. V sklopu kazalnikov kakovosti se v bolnišnici spremlja kot
obvezni kazalnik kakovosti kolonizacija z MRSA in kot neobvezni kazalnik kakovosti kolonizacija
z ESBL.

SPREMLJANJE OBVEZNEGA KAZALNIKA KAKOVOSTI - KOLONIZACIJA Z MRSA
V bolnišnici se spremlja kazalnik kakovosti glede kolonizacij/okužb z MRSA in vsako tromesečje
se posreduje podatke na Ministrstvo za zdravje ter se jih objavlja na spletni strani bolnišnice.
Ob sprejemu se pacientom odvzame nadzorni bris glede na sprejete kriterije tveganja za
okužbo, ki jih je sprejela KOBO.

V letu 2018 je bilo sprejetih v bolnišnico 6 pacientov, koloniziranih z MRSA. Vseh odvzetih
brisov na MRSA je bilo tekom leta 91, od tega je bilo odvzetih ob sprejemu 70 brisov. Število
pacientov, ki so jim bile odvzete nadzorne kužnine med hospitalizacijo, je bilo 24, od tega je
bilo ponovno odvzetih brisov 13. Pri dveh pacientih se je izvajala dekolonizacija, uspešna je
bila pri enem pacientu.
Tabela 104 Kazalnik kakovosti - Kolonizacija z MRSA

Kazalnik kakovosti - Kolonizacija z MRSA za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
Število vseh sprejemov v bolnišnico
1264
Število vseh pacientov, ki so jim odvzete
91  7,2 %
nadzorne kužnine
Število pacientov, ki so jim ob sprejemu 70
 5,5 %
znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine
Število pacientov, ki so jim odvzete nadzorne
24
 1,9 %
kužnine 48 ur po sprejemu v bolnišnico
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Število ponovno odvzetih brisov

Število pacientov, sprejetih z MRSA (MRSA
ob sprejemu že znana)

13
5

Število pacientov, ki so jim ob sprejemu - znotraj
48 ur, odvzete nadzorne kužnine in so bili
kolonizirani z MRSA

1

Število pacientov, ki so MRSA pridobili
tekom hospitalizacije v bolnišnici (ob
sprejemu ni bilo poznano, da ima bolnik
MRSA, kužnine pozitivne na MRSA so bile
odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)

0

Število pacientov, pri katerih je izoliran
Staphylococcus aureus

6

SPREMLJANJE NEOBVEZNEGA KAZALNIKA KAKOVOSTI - KOLONIZACIJA Z ESBL
Z ustreznim izvajanjem iskanja nosilcev ESBL ob sprejemu v bolnišnico in učinkovitim
razkuževanjem rok v ključnih situacijah ob bolniku lahko uspešno preprečimo prenos ESBL z
enega bolnika na drugega.
ESBL (extended spectrum beta-lactamase) pozitivnih pacientov je bilo v letu 2018 sprejetih 9.
Vseh odvzetih brisov na ESBL je bilo 91. Brisov, odvzetih ob sprejemu, je bilo 70, med
hospitalizacijo pa je bilo odvzetih še 21 brisov. Ob sprejemu so bili ugotovljeni 4 pozitivni brisi,
prav tako je bil pozitiven na ESBL 1 odvzeti bris med hospitalizacijo.
Tabela 105 Spremljanje ESBL

Neobvezni kazalnik kolonizacija z ESBL za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
Število vseh sprejemov v bolnišnico
1264
Število vseh pacientov, ki so jim
odvzete nadzorne kužnine za
91
 7,2 %
odkrivanje ESBL
Število pacientov, ki smo jim ob sprejemu znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine za
70
 5,5 %
odkrivanje ESBL
Število pacientov, ki so jim odvzete nadzorne
kužnine za odkrivanje ESBL 48 ur po sprejemu v
21  1,7 %
bolnišnico

Število pacientov, koloniziranih z ESBL ob
sprejemu v bolnišnico

9

Število pacientov, ki so jim ob sprejemu - znotraj
48 ur, odvzete nadzorne kužnine in so bili
kolonizirani z ESBL

4
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Število pacientov, ki so ESBL pridobili tekom
hospitalizacije v bolnišnici (ob sprejemu ni
bilo poznano, da ima bolnik ESBL, kužnine
pozitivne na ESBL so bile odvzete kasneje
kot 48 ur po sprejemu)

1

Tabela 106 Spremljanje BO

Leto

2016
2017
2018

Sprejeti
kolonizirani
pacienti
MRSA ESBL
2
6
1
12
6
9

Odvzeti brisi Novo odkriti
ob sprejemu
primeri
ob
sprejemu
MRSA ESBL MRSA ESBL
39
39
0
3
54
56
0
1
70
70
1
4

Odvzeti brisi v
času
hospitalizacije
MRSA ESBL
23
24
24
26
24
21

Novo odkriti
primeri v času
hospitalizacije
MRSA ESBL
0
3
1
1
0
1

Pri vseh pacientih, za katere je bilo znano, da so ob sprejemu kolonizirani z bolnišnično okužbo,
in pri pacientih, pri katerih je bila ob odvzemu brisa ugotovljena koloniziranost, se je na
oddelkih izvedla izolacija.

POŠKODBE Z MOŽNOSTJO PRENOSA OKUŽBE - INCIDENTI
V letu 2018 ni bil zabeležen primer incidenta z možnostjo prenosa okužbe.

CEPLJENJE
Za zaposlene je bilo v mesecu oktobru organizirano brezplačno cepljenje proti sezonski gripi
za leto 2018/2019. Prijavljenih je bilo 35 zaposlenih, cepilo se je 31 zaposlenih.
Tabela 107 Cepljenje proti gripi

Sezona cepljenja
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Število cepljenih zaposlenih
34
34
31

IZOBRAŽEVANJE
V letu 2018 je bilo za vse zaposlene zdravstvene delavce in sodelavce izvedeno interno
strokovno izobraževanje z naslovom Higiena rok in preprečevanje prenosa okužb.
Izobraževanje je bilo izvedeno v dveh terminih (spomladi in v jeseni). Udeležba je bila visoka,
kar 78,8 %.
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Članici komisije KOBO sta se udeležili izobraževanja na Strokovnem srečanju zdravnikov in
medicinskih sester za obvladovanje bolnišničnih okužb ter rednega letnega strokovnega
posvetovanja o cepljenju.
V letu 2018 je potekalo zdravstveno vzgojno delo z naslovi Higiena telesa, Higiena rok in
Ločevanje odpadkov za paciente na Oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti in na Oddelku
A. Izvajala ga je higieničarka.
Za študente, ki so prihajali na prakso tekom celega leta iz zdravstvenih šol, se je izvajalo
enourno izobraževanje z različnimi vsebinami, kot so higiena rok in preprečevanje prenosa
bolnišničnih okužb, izvajanje izolacije, ločevanje odpadkov na mestu nastanka in kontrola
pitne vode. Izobraževanje je izvajala higieničarka.

NOVO ZAPOSLENI
Novo zaposlene se ob nastopu dela pouči o osnovnih higienskih standardih v bolnišnici,
zdravstvene delavce se seznani o obveznem cepljenju, zaposleni, ki pri svojem delu prihajajo
v stik s hrano, obvezno podpišejo še Prilogo 1 in 2, ki se nanaša na Pravilnik o zdravstvenih
zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS,
št. 82/2003 in 25/2009).

KONTROLA PITNE VODE
Na področju nadzora nad kakovostjo pitne vode so se izvajali vsi načrtovani ukrepi, ki so
zapisani v Načrtu preprečevanja razmnoževanja legionele v internem vodovodnem sistemu.
Vsako leto se odvzame tudi vzorec za mikrobiološki pregled vode in opravi test na prisotnost
legionele. Na podlagi rezultatov se izvaja tudi potrebne preventivne ukrepe. V dograjeni stavbi
je na vodovodno napeljavo ob vstopu v stavbo dodan NECON sistem za Cu/Ag ionizacijo vode.
Dobavitelj naprave izvaja redno kontrolo nad delovanjem sistema. Delovanje sistema
dokazujejo tudi rezultati odvzetih vzorcev na legionelo.

PREHRANA
Kuhinjski obrat ima izdelan spremljajoči higienski program in določeno analizo tveganja za
posamezna živila in stopnje tehnološke obdelave, kot jih v okviru HACCP sistema narekuje
zakonodaja. V letu 2018 je bil štirikrat opravljen sanitarno higienski pregled s strani NLZOH,
Oddelek Celje. Ob sanitarno higienskih pregledih je bilo odvzetih 40 brisov na snažnost
predmetov in površin. Na osnovi zdravstveno higienskega pregleda in mikrobioloških poročil
se ugotavlja, da se v kuhinjskem obratu in delilnih kuhinjah vzdržuje ustrezen higienski režim.

132

ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov se opravlja po higienskih standardih za bolnišnico. Opravljeni so bili
notranji nadzori in mesečno so bili izvršeni kontrolni higienski pregledi prostorov. Prostori, ki
jih čisti servis, so bili kontrolirani skupaj z vodjo čistilnega servisa. Ob ugotovljenih
nepravilnostih ali slabše izvedenih delih so se pomanjkljivosti odpravile. V mesecu novembru
je bilo odvzetih 20 brisov za kontrolo čistosti, rezultati so pokazali ustrezno čiščenje prostorov
in opreme.

DDD
Deratizacija je bila opravljena spomladi in jeseni po rednem vsakoletnem predpisanem
programu. Opravljena je bila kontrola in menjava vab za glodavce po planu. Poleti je bila v
kletnih prostorih opravljena tudi dezinsekcija za ščurke.

ZBIRANJE ODPADKOV
V bolnišnici je urejeno ločevanje odpadkov na mestu nastanka. Neprestano se spodbuja
zaposlene in paciente k pravilnemu ločevanju odpadkov in vrši nadzore nad ločevanjem. Pri
nadzorih se še vedno opaža problem ločevanja odpadkov na mestu nastanka, ugotavlja se
namreč nizka motivacija zaposlenih za ločevanje odpadkov. Ločeno se zbira tudi odpadni
papir, karton in plastiko. V mesecu marcu 2018 je bilo na ARSO poslano letno poročilo o količini
nastalih odpadkov za preteklo leto.

ZUNANJI NADZORI
V mesecu septembru je bil izveden zunanji nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS. V
izvedenem nadzoru ni bilo pripomb na organizacijo dela in izvajanje dela.

NOTRANJI NADZOR RAZKUŽEVANJA ROK
V letu 2018 je bil na področju bolnišničnih okužb pripravljen nov obrazec za spremljanje
nadzora nad razkuževanjem rok. Nadzor je bil opravljen v sklopu notranjega nadzora na vseh
oddelkih in v specialistični ambulanti. Nadzor je zajel vse zaposlene, ki so bili v času izvajanja
nadzora prisotni na oddelku.
Obrazec je bil pripravljen v skladu s standardom Razkuževanje rok (PBV – PBHI – SOP:001).
Poznavanje standarda smo točkovali v desetih izbranih točkah, ki zajemajo poznavanje
pomembnih dejanj pri razkuževanju rok za preprečevanje prenosa mikroorganizmov z rokami
zdravstvenega osebja pri delu s pacienti.
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Pri nadzoru v prvem polletju je bilo zajetih 30 zaposlenih in je bil izračun doslednosti pri znanju
izvajanja razkuževanja rok 86 % (odstoten). V drugem polletju je bilo zajetih 41 zaposlenih in
je bil izračun 91 % (odstoten). V drugem polletju je bil procent izračuna nekoliko višji, kar kaže
na to, da so zaposleni že spoznali način opazovanja. Verjetno pa je k rezultatu pripomoglo
tudi izobraževanje Higiena rok, ki je potekalo v mesecu maju in so se ga nekateri že udeležili.
Menimo, da je bilo znanje zaposlenih tako v prvem kot v drugem nadzoru zelo dobro, saj je
skupaj dosežen 89 % (odstotni) izračun doslednosti pri znanju izvajanja razkuževanja rok.
Zaposleni se zavedajo pomembnosti razkuževanja rok pri svojem delu, kar kažejo tudi rezultati
izračuna.

REALIZACIJA NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2018 IN CILJI PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA
LETO 2019
Tabela 108 Realizacija načrtovanih aktivnosti v letu 2018 in cilji predvidenih aktivnosti za leto 2019

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI 2018

REALIZACIJA – CILJ ZA LETO 2019

Pregled in dopolnitev Programa preprečevanja
in obvladovanja bolnišničnih okužb v skladu s
Pravilnikom o pogojih za pripravo in izvajanje
programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99,
92/06 in 10/11) in uskladitev oblike
dokumentov z ISO standardom.
Objava dokumentov v zbirniku dokumentov PB
Vojnik in predstavitev osebju.

Cilj je bil dosežen.
Program je bil v celoti pregledan, dopolnjen in
usklajen z ISO standardom.
Cilj za leto 2019:
V okviru KOBO se, po potrebi, v vsebine POBO
vnaša spremembe in dopolnitve.
Cilj je bil dosežen.

Dokumenti so objavljeni v zbirniku
dokumentov in ima vsak zaposleni možnost
dostopati do njih. Zaposleni so bili
seznanjeni kje in kako jih najdejo, na
sestankih preko svojih vodij.

Priprava in oblikovanje obrazca za nadzor nad
razkuževanjem rok.
Nadzori nad razkuževanjem rok na oddelkih in
enotah.

Cilj je bil dosežen.
Obrazec za nadzor nad razkuževanjem rok je bil
pripravljen.
Nadzori so bili izvedeni (glej poročilo).
Cilj za leto 2019:
Nadzor nad razkuževanjem rok na oddelkih in
enotah.
Nadzor pri izvajanju gradbenih in obnovitvenih V letu 2018 se ni izvajalo večjih gradbenih in
del, s stališča preprečevanja bolnišničnih okužb. obnovitvenih del.
Cilj za leto 2019:
Nadzor pri izvajanju gradbenih in obnovitvenih
del s stališča preprečevanja bolnišničnih okužb.
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Interni redni strokovni nadzor s področja Cilj je bil dosežen.
bolnišnične higiene po oddelkih.
Redni nadzor se je na vseh oddelkih izvedel 2x v
letu 2018 (glej poročilo).
Cilj za leto 2019:
2x letno opraviti nadzore po oddelkih.
Svetovanje s področja bolnišnične higiene pri Cilj je dosežen.
vsakodnevnih dejavnostih in postopkih Člani skupine KOBO so zaposlenim nudili
zdravstvene oskrbe.
strokovno pomoč in svetovanje.
Cilj za leto 2019:
Svetovanje s področja bolnišnične higiene pri
vsakodnevnih dejavnostih in postopkih
zdravstvene oskrbe.
Svetovanje pri nabavi in nadzoru opreme in Cilj je dosežen.
medicinskih pripomočkov.
Spremljala se je nabava opreme in medicinskih
pripomočkov.
Cilj za leto 2019:
Sodelovanje pri nabavi.
Izdelava programa za smotrno uporabo Cilj za leto 2019:
antibiotikov v sodelovanju s klinično Prenovitev programa.
farmacevtko.
Zbiranje podatkov in analiza izvajanja odvzema Cilj je dosežen.
nadzornih kužnin MRSA in ESBL ob sprejemu po Cilj za leto 2019:
sprejetih kriterijih KOBO.
Redno zbiranje podatkov in analiza.
Zbiranje prijav in organizacija cepljenja proti Cilj je dosežen.
gripi za sezono 2018/19.
Cilj za leto 2019:
Organizacija cepljenja.
Priprava in organizacija izvedbe izobraževanja iz Cilj je dosežen.
vsebin preprečevanja bolnišničnih okužb za
zaposlene
v sodelovanju z zunanjim Cilj za leto 2019:
predavateljem.
Priprava predavanja z zunanjim sodelavcem.
Sodelovanje z zunanjimi sodelavci
Na področjih nalezljivih bolezni incepljenja je
potekalo sodelovanje z NIJZ OE Celje.
Na področjih pitne vode, odpadne vode, nadzora
HACCP dokumentacije, izvedbe DDD je potekalo
sodelovanje z NLZOH OE Celje.
Na področju bolnišnične higiene, higiene rok,
razkuževanja prostorov in opreme se sodeluje s
podjetjem Ecolab.
Pri čiščenju prostorov in opreme se sodeluje s
podjetjem Kimi.
Na področju odpadkov se sodeluje s podjetji
Simbio, Biotera, Mollier, ZEOS in Dinos.
Stalno izobraževanje SOBO, ZOBO in ostalih Cilj je dosežen.
članov KOBO
Spremljanje novosti na področju bolnišnične
higiene se izvaja na izobraževanjih, s
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spremljanjem navodil v Uradnem listu RS, in po
priporočilih Ministrstva za zdravje, spletnih
straneh NIJZ in NLZOH,…
Izdelava navodil za Razkuževanje rok, Umivanje Cilj je dosežen.
rok in 5 trenutkov za higieno rok.
Cilj za leto 2019:
Priprava zloženk za paciente in svojce za
seznanjanje z MRSA in ESBL.
Opredelitev tveganj za področje bolnišnične Cilj za leto 2019:
higiene in vpis v register tveganj
V sodelovanju s Komisijo za kakovost se pripravi
in sprejme Register tveganj za področje
bolnišnične higiene.

Poročilo pripravila:
Simona Plavčak, dipl. san. inž.
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7. POROČILO O KAZALNIKIH KAKOVOSTI
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik spremljamo obvezne in neobvezne kazalnike kakovosti.

7.1 Obvezni kazalniki kakovosti
Kot obvezne kazalnike kakovosti smo v letu 2018 v Psihiatrični bolnišnici Vojnik spremljali:
 število padcev pacientov v bolnišnici,
 število razjed zaradi pritiska, nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki so
bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico,
 kolonizacijo z MRSA – Higienska služba PB Vojnik.
Poročila o spremljanju teh kazalnikov kakovosti ob tromesečju pošiljamo na Ministrstvo za
zdravje in objavimo na spletni strani bolnišnice. Podrobneje je spremljanje kazalnikov
kakovosti opisano v poglavju B – Poročilo Komisije za kakovost za leto 2018.

7.2 Neobvezni kazalniki kakovosti
Na področju Zdravniške službe spremljamo neobvezne kazalnike kakovosti za paciente z diagnozo
shizofrenija (F20). Definirano imamo:
-

število opazovanih pacientov z diagnozo shizofrenija po oddelkih;
povprečno trajanje hospitalizacije po dnevih pri posameznem pacientu s shizofrenijo;
povratek pacientov s shizofrenijo v 30 dneh po odpustu in v 90 dneh po odpustu;
povprečno število psihofarmakov ob odpustu in povprečno število antipsihotikov ob odpustu
pacientov s shizofrenijo.

Graf 27 Število opazovanih pacientov z diagnozo shizofrenija po oddelkih
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Graf 28 Delež pacientov (v %) z diagnozo shizofrenija po oddelkih
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Graf 29 Indeks povprečno trajanje hospitalizacije na oddelku glede na povprečje PB Vojnik
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Graf 30 Delež pacientov (v %) - povratek v PBV v 30 oz. v 90 dneh v letu 2018
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Graf 31 Povprečno število psihofarmakov in antipsihotikov na pacienta ob odpustu v letu 2018
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Graf 32 Povprečno število psihofarmakov in antipsihotikov ob odpustu glede na povprečje PB indeks v letu 2018
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Povpr. število antipsihotikov ob odpustu glede na povprečje PB - indeks
Graf 33 Povprečno število antipsihotikov glede na povprečni PBV indeks
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7.3 Neobvezni kazalniki kakovosti – primerjava med leti 2017 in 2018
Graf 34 Povprečno trajanje hospitalizacije (dni) pacientov z diagnozo SHIZOFRENIJA
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Graf 35 Število opazovanih pacientov po oddelkih (z diagnozo shizofrenija) v letih 2017, 2018
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Graf 36 Delež opazovanih pacientov z diagnozo shizofrenija po oddelkih (v %) v letih 2017, 2018
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Graf 37 Indeks (Povprečno trajanja hospitalizacije na oddelku glede na povprečje PBV)
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Graf 38 Delež pacientov v % (glede na vse paciente z dg F20) - Povratek v PB Vojnik v 30 oziroma v 90 dneh po odpustu v
letu 2017/2018
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Graf 39 Povprečno število psihofarmakov in antipsihotikov na pacienta ob odpustu v letu 2017/2018
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Grafična obdelava statističnih podatkov:
Mag. Egidij Čretnik
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8. IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV V LETU
2018
8.1 Strokovno izobraževanje
V letu 2018 so bile v proces strokovnega izobraževanja vključene tri zdravnice:
-

PETRA SIMONITI, dr. med., specializantka psih. (psihoterapevtsko izobraževanje s
področja psihoanalitske psihoterapije),
ANJA CVIKL PLANKO, dr. med., spec. psih. (doktorski študij – Interdisciplinarni
doktorski študijski program Biomedicina – smer nevroznanost) in
TATJANA JEREB ŽENTIL, dr. med., spec. psih. (2. blok začetnih praktikumov – Evropski
inštitut za realitetno terapijo in v letu 2018/2019 1. blok nadaljevalnih praktikumov iz
realitetne terapije).

8.2 Strokovno izpopolnjevanje
Tudi v letu 2018 smo izvajali strokovna izpopolnjevanja po planu, ki smo ga pripravili v začetku
koledarskega leta. Plan in izvajanje usposabljanj in izobraževanj poteka glede na potrebe dela
posamezne službe in glede na potrebe razvoja Psihiatrične bolnišnice Vojnik.
Odobritev izobraževanja za posameznika poteka preko elektronskega obrazca Službena pot –
vloga za odobritev in predlog za izdajo potnega naloga.
V tabelah podajamo informativni prikaz udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih.
Tabela 109 Strokovna izpopolnjevanja v letu 2018 - Zdravniška služba
2018

B vodstvo

UPRAVA

VIDMAR VENGUST
STROKOVNI
METODA, dr. med
SESTANEK
VIDMAR VENGUST METODA, dr. med skupaj

UPRAVA skupaj

1
1

B vodstvo skupaj
E01 Zdravniki in zob.

1

1
INTENZIVNI
MOŠKI ODDELEK

LISEK TANJA

STROKOVNO
IZPOPOLNJEVANJE

LISEK TANJA skupaj

1

ROMIH ANITA,
STROKOVNO
dr.med.
IZPOPOLNJEVANJE
ROMIH ANITA, dr.med. skupaj

1

INTENZIVNI MOŠKI ODDELEK skupaj
INTENZIVNI
ŽENSKI ODDELEK

KEJŽAR JAN

2

TROJAR FRAS
STROKOVNO
VALERIJA
USPOSABLJANJE
TROJAR FRAS VALERIJA skupaj

ODPRTI ODDELEK A skupaj
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CVIKL PLANKO ANJA

2
2

INTENZIVNI ŽENSKI ODDELEK skupaj

ODPRTI ODDELEK
B

1
2

STROKOVNO
IZPOPOLNJEVANJE

KEJŽAR JAN skupaj
ODPRTI ODDELEK
A

1

STROKOVNO
IZPOPOLNJEVANJE

CVIKL PLANKO ANJA skupaj
JEREB ŽENTIL
STROKOVNO
TATJANA
IZPOPOLNJEVANJE
JEREB ŽENTIL TATJANA skupaj
ODPRTI ODDELEK B skupaj
ODPRTI ODDELEK
D

1
1
1

HORJAK SEBASTIJAN

STROKOVNO
IZPOPOLNJEVANJE
HORJAK SEBASTIJAN skupaj

ODPRTI ODDELEK D skupaj
E01 Zdravniki in zob. skupaj

5

2018 skupaj

6

Tabela 110 Strokovna izpopolnjevanja v letu 2018 – Služba za klinično psihologijo
2018

PSIHOLOŠKA
SLUŽBA

GARANTINI NATAŠA

Strokovno izobraževanje

4

GARANTINI NATAŠA skupaj

4

LAŠIČ TOMAŽ

STROKOVNA DELAVNICA

1

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

2

LAŠIČ TOMAŽ skupaj
LESKOVŠEK PEČAK
NUŠA

3
IZOBRAŽEVALNI SEMINAR
SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
KONFERENCA SINDIKATOV

2

KONGRES

1

STROKOVNI POSVET

2

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SUPERVIZIJA
LESKOVŠEK PEČAK NUŠA skupaj
POLAK MARJETKA

IZOBRAŽEVALNI DOGODEK

POLAK MARJETKA skupaj
ŠTANCER JANJA

1

10
2
18
1
1

4. LETNIK IZOBRAŽEVANJA IZ
TRANSAKCIJSKE ANALIZE
USPOSABLJANJE

ŠTANCER JANJA skupaj

5
2
7

PSIHOLOŠKA SLUŽBA skupaj

33

2018 skupaj

33

Tabela 111 Strokovna izpopolnjevanja v letu 2018 – Socialna služba
2018

SOCIALNA SLUŽBA

DVANAJŠČAK
DARINKA

strokovni seminar

2

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

4

STROKOVNO USPOSABLJANJE

1

DVANAJŠČAK DARINKA skupaj

7

PERGER DAVORIN

strokovni seminar

2

STROKOVNI SESTANEK

1

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

1

STROKOVNO USPOSABLJANJE

1

PERGER DAVORIN skupaj

5

PETELINEK HOHLER
strokovni seminar
TATJANA
PETELINEK HOHLER TATJANA skupaj

2

SOCIALNA SLUŽBA skupaj

2
14

2018 skupaj

14
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Tabela 112 Strokovna izpopolnjevanja v letu 2018 – Delovna terapija
2018

DELOVNA
TERAPIJA-ČISTA
DEJAVNO

ANDRINEK SIMONA MARIJA

PIKNIK JESENSKIH PLODOV

1

STROKOVNA DELAVNICA

3

Strokovno izobraževanje

4

STROKOVNO SREČANJE
ANDRINEK SIMONA MARIJA skupaj
HERNAVS ANA

2
10

KONGRES

2

SLIKARSKI EX-TEMPORE

1

STROKOVNI POSVET

1

UČNA DELAVNICA

1

HERNAVS ANA skupaj

5

LAJLAR PETRA

KONGRES

2

Strokovno izobraževanje
STROKOVNO USPOSABLJANJE
LAJLAR PETRA skupaj

5

LEBER BRVAR NATAŠA

KONGRES
Strokovno izobraževanje

3

STROKOVNO USPOSABLJANJE

3

UČNA DELAVNICA

1

LEBER BRVAR NATAŠA skupaj
MELIK NEVENKA

7
STROKOVNI POSVET

1

UČNA DELAVNICA

1

MELIK NEVENKA skupaj
POCAJT - SUMRAK URŠKA

2
KONGRES

2

UČNA DELAVNICA

1

POCAJT - SUMRAK URŠKA skupaj
SVETEL ANITA

3

3
PIKNIK JESENSKIH PLODOV

1

SLIKARSKI EX-TEMPORE

1

STROKOVNA DELAVNICA

3

Strokovno izobraževanje

1

SVETEL ANITA skupaj

6

DELOVNA TERAPIJA-ČISTA DEJAVNO skupaj

43

2018 skupaj

43

Tabela 113 Strokovna izpopolnjevanja v letu 2018 – Higienik
2018

E04 zdravstveni
delavci in sod

UPRAVA

PLAVČAK SIMONA

PLAVČAK SIMONA skupaj
UPRAVA skupaj
E04 zdravstveni delavci in sod skupaj

STROKOVNI POSVET

1

STROKOVNO
SREČANJE

1
2
2
2

2018 skupaj

2
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Tabela 114 Strokovna izpopolnjevanja v letu 2018 – Lekarna
2018

LEKARNA

HRIBERŠEK DANILA

SESTANEK

1

STROKOVNI OGLED
STROKOVNI SESTANEK
HRIBERŠEK DANILA skupaj
KOLAR LEA

1
OBČNI ZBOR

1

SIMPOZIJ
STROKOVNI OGLED
KOLAR LEA skupaj

1
2

LEKARNA skupaj

3

2018 skupaj

3

8.3 Interna strokovna izpopolnjevanja zdravnikov
V letu 2018 so v Psihiatrični bolnišnici Vojnik potekala tudi interna strokovna izpopolnjevanja,
organizirana za zdravnike specialiste in specializante.
Tabela 115 Interna strokovna izpopolnjevanja v letu 2018

Naslov predavanja
Naturalistične raziskave o antipsihotikih: smernice,
praksa, realnost?
Poročilo z evropskega psihiatričnega kongresa EPA
2018
Doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev
zdravljenja depresije skozi primer
Kako doseči in ohraniti funkcionalnega bolnika s
shizofrenijo
Mejna osebnostna motnja in bipolarna motnja –
predstavitev primera
Strokovno poročilo s psihiatričnega kongresa
European Psychiatric Association
Priporočila
pri
obravnavi
iatrogene
hiperprolaktinemije
Multidisciplinarni pristop k pacientu s prilagoditveno
motnjo
Nove možnosti vzdrževalnega zdravljenja shizofrenije
Posebni varovalni ukrepi – izkušnje bolnikov
Poročanje s strokovnega srečanja Toksikologija 2018:
Konoplja
Pravno etične dileme v psihiatrovem vsakdanu
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Predavatelj
Marko Vrbnjak, dr. med., spec. psih.
Metoda Vidmar Vengust,
dr. med., spec. psih.
Leonarda Lunder, dr. med., spec. psih.
Silva Demšar, dr. med., spec. psih.
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.
Valentina Winkler Skaza, dr. med.,
spec. psih.
Jan Kejžar, dr. med.,
specializant psihiatrije
Anita Romih, dr. med., spec. psih. in mag.
Nuša Leskovšek Pečak, univ. dipl. psih.
Silva Demšar, dr. med.,
spec. psih.
Mateja Strbad, dr. med.,
spec. psih.
Anita Romih, dr. med., spec. psih., in
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.
Mateja Strbad, dr. med.,
spec. psih.

Motnja osebnosti ali proces – predstavitev primera
Kaj prinaša multimodalni mehanizem pri zdravljenju
depresije
Psihotična motnja in vzgoja otrok
Prepoznavanje in zdravljenje shizoafektivne motnje
Terapevtsko rezistentna shizofrenija

Metoda Vidmar Vengust,
dr. med., spec. psih.
Marko Vrbnjak, dr. med., spec. psih.
Metoda Vidmar Vengust,
dr. med., spec. psih.
prof. dr. Peter Pregelj,
dr. med., spec. psih.
Monika Poznič, dr. med.,
specializantka psihiatrije

8.4 Interna strokovna izpopolnjevanja za zaposlene v službi Zdravstvena nega
Interna strokovna izpopolnjevanja za zaposlene v službi Zdravstvena nega so omenjena v
Strokovnem poročilu službe zdravstvena nega za leto 2018.

8.5 Aktivna udeležba zaposlenih na strokovnih izpopolnjevanjih oziroma srečanjih izven
bolnišnice
Mateja Strbad, dr. med., spec. psih.
5. 2. 2018: DSO Šentjur, predavanje Bolnik z demenco in svojci; 15. 2. 2018: Ljubljana, modul
Dodatna znanja iz paliativne oskrbe (Korak za korakom), predavanje Paliativna oskrba bolnikov
z napredovalo demenco; 20. 2. 2018: DSO Šentjur: predavanje Paliativna oskrba bolnikov z
napredovalo demenco; 7. 3. 2018: Onkološki inštitut, strokovni seminar Različni obrazi
demence, predavanje Priprava priporočil za paliativno obravnavo bolnikov z napredovalo
demenco; 22.3. 2018: Radio Velenje, pogovor o demenci; 10. 5. 2018: Dolenjske Toplice,
modul Dodatna znanja iz paliativne oskrbe (Korak za korakom) predavanje Paliativna oskrba
bolnikov z napredovalo demenco; 18. 5. 2018: Portorož, Zadovoljna v vlogi matere predstavitev bolnice; 10. 10. 2018: Rogaška Slatina, predavanje Vidik psihiatra pri
bolezenskem procesu demence, pomen zgodnjega odkrivanja, zdravljenje; 28. 11. 2018:
Laško, predavanje Bolnik z demenco pri psihiatru.
Marjetka Polak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Sodelovanje v javnih medijih: januar 2018 Radio Velenje v oddaji Zdravniški nasveti, julij 2018
izjava za Radio Celje.
Danila Hriberšek, mag. farm., spec. klin. farm.
Pomlad 2018: Sekcija bolnišničnih farmacevtov, predavanje Smiselna raba antibiotikov, jesen
2018: predavanje Informatizacija in uporaba podatkovnih baz; maj 2018: NIJZ, sodelovanje pri
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izvedbi srečanja Duševno zdravje v obporodnem obdobju s predavanjem Psihofarmaki,
nosečnost in dojenje.

Tanja Petelinek Hohler, univ. dipl. soc. del.
Maj 2018: Škofijska Karitas Celje: predavanje Socialna obravnava oseb s težavami v duševnem
zdravju, junij 2018: 2. simpozij Socialnih delavcev v zdravstveni dejavnosti:
predavanje Socialno delo med institucijo in skupnostjo.

8.6 Kroženje zdravnikov specializantov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik
V okviru opravljanja specializacije je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik po razporedu, ki ga je
določila Zdravniška zbornica Slovenije, v letu 2017 krožilo deset (10) zdravnikov,
specializantov družinske medicine in eden (1) zdravnik, specializant nevrologije.
Tabela 116 Primerjalna tabela kroženja specializantov v PB Vojnik

SPECIALIZANT
DRUŽINSKE MEDICINE
URGENTNE MEDICINE
NEVROLOGIJE

2016
11
2
1

2017
10
0
1

2018
8
0
0

Tabela 117 Kroženje specializantov družinske medicine po oddelkih PB Vojnik v letu 2018

ODDELEK
Intenzivni ženski oddelek
Intenzivni moški oddelek
Oddelek D
Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti

ŠTEV. SPECIALIZANTOV
8
7
6
8

ŠTEVILO TEDNOV
19
22
6
18

Pripravila:
Sinatra Gračnar, posl. sek.
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A ZDRAVSTVENA NEGA – Strokovno poročilo za leto 2018
UVOD
Stroka zdravstvene nege v Psihiatrični bolnišnici Vojnik zajema avtonomno in sodelujočo skrb
za posameznika z motnjami in težavami na področju duševnega zdravja. Zaradi specifike
psihiatričnega pacienta je zdravstvena nega zelo zahtevna in obremenjujoča za izvajalce
zdravstvene nege. Izhaja iz interakcije med pacientom in medicinsko sestro, kjer je poudarek
na terapevtski komunikaciji in odnosu.
Osnovni namen zdravstvene nege je pomagati pacientu do čim prejšnje samostojnosti v
okviru zmožnosti in sposobnosti. Vključuje zdravstveno vzgojno delo tako pacientov kot
njihovih svojcev.
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
Organizacija dela v zdravstveni negi obsega vodenje in usklajevanje delovnih procesov na
sedmih oddelkih bolnišnice v specialistični ambulanti ter na terenu kot NO in PZS. Delo poteka
po procesni metodi dela, od sprejema do odpusta pacienta, za kar se za vsakega pacienta na
področju zdravstvene nege pripravi Načrt zdravstvene nege in se vodi predpisana
dokumentacija.
Razporejanje negovalnega kadra
Zaposleni na področju zdravstvene nege skrbimo za kontinuirano, neprekinjeno štiriindvajset
- urno zdravstveno nego ter v dopoldanskem času tudi za Psihiatrično zdravljenje v skupnosti
in Nadzorovano obravnavo. Izvajamo 24 - urno dežurno službo, kar pomeni, da je vedno
prisotna diplomirana medicinska sestra.
Aktivno smo vključeni v delo konziliarne internistične ambulante. Internistka opravlja enkrat
tedensko konziliarne preglede v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.
Prav tako opravljamo dela in naloge kot koordinatorji PZS in NO in na tem področju dela
imamo zaposleno diplomirano medicinsko sestro ter diplomiranega zdravstvenika.
Organizacijsko predstavljajo velik problem nenadne odsotnosti zaradi bolniškega staleža, nege
otroka ali kakršnega koli drugega nenadnega vzroka, kajti vse izpade sproti nadomestimo. To
pomeni, da sodelavce, ki koristijo proste ure, kličemo od doma v izogib trenutnega
kadrovskega manjka in posledičnega zapleta v smislu varnosti in nepokritosti delovnih izmen.
Zraven zdravstvene nege in skrbi za pacienta, v smislu zagotavljanja in pomoči pri vseh
življenjskih aktivnostih po Virginiji Henderson, je naša silno pomembna skrb varnost in sicer
tako zaposlenih kot pacientov. Zaradi narave bolezenskega stanja pacientov in posledično
nepredvidljivosti je to eden izmed zelo pomembnih dejavnikov dela na našem področju.
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Na področju zdravstvene nege je zaposlenih 48 zdravstvenih tehnikov (ZT) in 15 dipl. m. s./dipl.
zn.
Imamo zaposlene štiri zdravstvene tehnike, ki zaradi omejitev ne opravljajo nočnega dela in
enega zdravstvenega tehnika, ki ne sme delati na intenzivnem oddelku, kar organizacijsko
predstavlja dodatno omejitev.
Prav tako 3 dipl.m.s. zaradi omejitev ne smejo opravljati dežurne službe.

Vse dolgotrajne bolniške odsotnosti, kar pomeni več kot mesec dni neprekinjeno trajajoče
odsotnosti, smo nadomeščali, kar je za organizacijo dela zelo pomembno, res pa je, da je ta
kader manj izkušen, z manj znanja, kar pomeni, da ga težko, vsaj na začetku, razporejamo v
nočno izmeno dela.
Mesečne razporede dela pripravljamo redno do 20. v mesecu za prihodnji mesec. Ob tem se
v največji možni meri upoštevajo želje po rednem letnem dopustu in morebitnih prostih
vikendih. V bolnišnici zagotavljamo prisotnost treh moških članov negovalnega tima v vseh
treh izmenah službe, kar marsikdaj zaradi bolniških odsotnosti otežuje organizacijo in pripravo
mesečnih razporedov dela.
Bolniške odsotnosti
Odsotnosti do 30 dni nadomeščamo z obstoječim kadrom, kar predstavlja dodatne
obremenitve. Za kader predstavljajo ta nadomeščanja največje breme, kajti marsikdaj se
zgodi, da morajo kljub planiranemu prostemu času zaposleni v službo zaradi nadomeščanja.
To posledično predstavlja kopičenje presežka ur.
Tabela 118 Odsotnosti do 30 dni

SMS/ZT
3124
512
0
40
176
8
3860

BOLEZNINA V BREME DELOD.
NEGA V BREME ZZZS
SPREMSTVO V BREME ZZZS
OČETOVSKI DOPUST-75 dni
OČETOVSKI DOPUST-15 dni
SPREMSTVO-70% do 90 dni
SKUPAJ ODSOTNOST

2018
DMS
1357
48
8
0
0
104
1517

Skupaj ure
4481
560
8
40
176
112
5377

Iz tabele so razvidni razlogi odsotnosti do 30 dni, ki smo jih nadomeščali z obstoječim kadrom.
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Graf 40 Primerjava bolniških odsotnosti SMS/ZT med leti 2016, 2017 in 2018
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Graf prikazuje odsotnost zaradi bolniškega staleža zaposlenih na področju zdravstvene nege –
primerjalno med letoma 2016, 2017 in 2018. Ugotavljamo, da se je v letu 2018 nekoliko
zmanjšal bolniški stalež pri diplomiranih medicinskih sestrah, nekoliko pa se je povečal pri
zdravstvenih tehnikih, primerjalno z lanskim letom.
Ocena kadrovskega stanja
Analiza kadrovskega stanja zaposlenih na področju zdravstvene nege in oskrbe na podlagi
kategorizacije in mesečnega presežka ur izkazuje manko zaposlenih na področju zdravstvene
nege in oskrbe, ki se konstantno povečuje glede na zahtevnost pacientov. Starostna struktura
pacientov in posledično zahtevnost le te po pomoči pri življenjskih aktivnostih predstavlja
dodatno potrebo po ustreznem številu zaposlenih na področju zdravstvene nege.
Tabela 119 Deficit kadra na področju zdravstvene nege primerjalno z ostalimi psihiatričnimi bolnišnicami

Bolnišnica

Število
obravnavanih
bolnikov na dan

PB Vojnik
PB Ormož
PB Begunje
PB Idrija
PK Ljubljana

98
71
93
146
412

Skupni
primanjkljaj
medicinskih
sester
30,38%
21%
28%
30%
25%
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Primanjkljaj DMS

Primanjkljaj ZT

45%
0,05%
35%
46%
21%

24%
30%
26%
23%
26%

Tabela prikazuje deficit kadra na področju zdravstvene nege primerjalno z ostalimi
psihiatričnimi bolnišnicami na podlagi kategorizacije, ki je trenutno edini inštrument za izračun
kadra v slovenskem prostoru.
Kadrovsko smo trenutno na področju zdravstvene nege deficitarni na več deloviščih. V
specialistični ambulanti, kjer bi absolutno potrebovali še eno diplomirano medicinsko sestro,
se je namreč s sistemom naročanja in urejanja čakalne knjige, aplikacijo novejše depo terapije,
obseg dela precej povečal. Ta dela sicer lahko izvaja le diplomirana medicinska
sestra/zdravstvenik, kot tudi sprejeme in preglede v urgentni ambulanti, ki je dislocirana
ambulanta in za tiste zaposlene na oddelkih, ki izvajajo ta dela, predstavlja odsotnost s svojega
delovišča in dodatno obremenitev in skrb.
Še vedno, kot smo že pisali v lanskem letu, imamo še vedno deficit na Oddelku za zdravljenje
bolezni odvisnosti, kjer se kadrovska struktura ni spremenila.
S premestitvijo diplomiranega zdravstvenika z Oddelka B na delovišče PZS in NO smo res na
omenjenem področju zagotovili lažjo organizacijo obiskov na domu, udeležbo na sodnih
obravnavah, smo pa s tem ohromili omenjen oddelek, ki ima sedaj samo eno diplomirano
medicinsko sestro.
Tudi struktura pacientov na Oddelku A, kjer je največ skoncentriranih starejših oseb, bi v
popoldanskem času potrebovala 2 ZT/ SMS.
Z mankom diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov se srečujemo vsakodnevno že v
omenjeni specialistični ambulanti ter na dveh odprtih oddelkih, kjer imamo samo po eno
diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Absolutno pa moramo razmišljati o intenzivnih
oddelkih, kjer bi v popoldanskem času bila nujno potrebna stalna prisotnost diplomirane
medicinske sestre in ne kot imamo sedaj, da vsa dela in naloge opravlja dežurna medicinska
sestra.
Pacientom moramo nuditi varno in kakovostno zdravstveno nego, prav tako pa kadru varno
delovno okolje. Zato moramo kontinuirano skrbeti za dovolj veliko število zaposlenih na
področju zdravstvene nege in oskrbe ter tudi v prihodnje poudarjati aktivnosti managementa
človeških virov.
Zagotavljanje spremstev za ne-nujne prevoze
Na bolniških oddelkih je bilo v letu 2018 organiziranih 139 ne-nujnih prevozov pacientov, ko
smo zagotavljali spremstvo medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika. Spremstva in
prevozi so bili v največji meri v SB Celje, v domove upokojencev in v različne zavode. V veliko
primerih je šlo za spremstva, ki so trajala preko polnega delovnega časa spremljevalca.
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Spremstva predstavljajo zaradi kadrovske stiske za zdravstveno nego dodatno breme, kajti
vemo, da se soočamo z odsotnostjo spremljevalca z delovišča in velikokrat tudi s podaljšanim
delovnim časom spremljevalca. To predstavlja velik problem v popoldanskem času, ko imamo
manjše število zaposlenih v bolnišnici.
Je pa pohvalno, da se nam je v letu 2018 število spremstev zmanjšalo.
Kot vidimo iz priložene tabele, se nam je število spremstev zmanjšalo, primerjalno s
preteklima letoma, res pa je, da še vedno to predstavlja velik kadrovski izpad, kot da skoraj 2
zaposlenih cel mesec ni bilo v službi.
Tabela 120 Primerjava števila spremstev 2016/2017/2018

Oddelek

Število ur
2016

SŽO
SMO

Število
spremstev
2016
77
132

Število ur
2017

196,30
365,35

Število
spremstev
2017
56
102

Število ur
2018

151
263

Število
spremstev
2018
58
61

OZBO

24

67,30

13

36

11

33,50

C

16

39,5

5

13

/

/

D
A

/
14

/
22

/
6

/
10,45

3
6

4,15
13,10

B

4

17

1

3

/

/

SKUPAJ

267

707,45

196

476,45

139

315,30

117,50
146,25

Izvajanje pripravništva, kliničnih vaj študentov ter obvezne šolske prakse
V letu 2018 smo imeli v bolnišnici 6 pripravnikov zdravstvene nege. V prvi polovici leta 2018
so pripravništvo zaključili štirje pripravniki, ki so s pripravništvom pričeli že v letu 2017.
En pripravnik je pripravništvo pričel v prvi polovici leta 2018 in ga uspešno zaključil, tako, da
smo ga zaposlili v naši delovni sredini.
Ostali pripravniki so začeli z dobo pripravništva v drugi polovici leta in ga bodo zaključili v letu
2019. Kljub temu, da so zaradi kroženja v SB Celje krajši čas v naši bolnišnici, predstavljajo velik
doprinos v smislu obojestranskega spoznavanja ter možnosti nadaljnje zaposlitve zaradi
kakršne koli daljše odsotnosti naših zaposlenih.
Tudi v preteklem letu so v bolnišnici opravljali klinične vaje študentje zdravstvene nege in sicer
študentje Fakultete za zdravstvene vede Maribor, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto,
Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec in Visoke zdravstvene šole Celje.
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Tabela 121 Klinične vaje študentov zdravstvene nege

Institucija

2014

2015

2016

2017

2018

Visoka zdravstvena šola Celja

40

29

23

30

43

Visoka šola za zdravstvene vede
Slovenj Gradec

19

9

9

3

13

Fakulteta za zdravstvene vede
Novo mesto

8

8

10

14

21

3

2

2

8

7

70

48

50

55

84

Fakulteta za zdravstvene vede
Maribor
SKUPAJ

Vsak študent ima svojega kliničnega mentorja, ki neposredno skrbi za nemoten potek kliničnih
vaj ter pridobivanje znanj s kliničnega okolja. Število študentov je nekako konstantno, res pa
je, da k nam prihajajo študentje kar s 4 visokošolskih inštitucij, kar je zelo pohvalno, saj kaže
na to, da so zadovoljni z našimi kliničnimi vajami. Razvidno je tudi, da imamo vedno več
študentov s Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto.
Pohvalno je, da imamo novo računalniško aplikacijo, s pomočjo katere vodimo vse prisotne v
bolnišnici, ki so pri nas vključeni učni proces (študentje, specializanti, pripravniki drugih
inštitucij in zavodov). Na ta način omogočamo sproten vpogled, kje se kdo nahaja in opravlja
klinične vaje oziroma specializacijo.
Vsako sredo na varovana oddelka, tako na Intenzivni ženski oddelek kot na Intenzivni moški
oddelek prihajajo s svojo šolsko mentorico dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, kjer se
vključujejo v osnovno zdravstveno nego psihiatričnega bolnika. V šolskem letu 2017/2018 so
skupno pri nas opravili 195 ur kliničnih vaj.
V okviru strokovne ekskurzije so nas ponovno obiskali dijaki Srednje zdravstvene šole Zagorje.
Pripravili smo predstavitev naše bolnišnice in dijakom posredovali tudi teoretične vsebine, kjer
smo jih seznanili z organizacijo bolnišnice ter najpogostejšimi bolezenskimi stanji pri pacientih,
ki jih obravnavamo v naši bolnišnici.
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE
(mag. Anita Goričan, Cimerman Kac Rebeka, mag. manag.)
V letu 2018 smo se zaposleni na področju ZN izobraževali v skladu s potrebami in interesi tako
organizacije kot samih zaposlenih. Podlaga za uresničevanje potreb po znanju so določila
Kolektivne pogodbe, ki pa jim ni mogoče v celoti slediti. Realizacija izobraževanj in
usposabljanj se izvaja po predlogu plana strokovnih izpopolnjevanj na koncu leta za
prihajajoče leto in izhajajo iz potreb po izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju. Vse
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udeležbe na izobraževanju oz. usposabljanju so zabeležene in računalniško vodene za vsakega
zaposlenega v kadrovski službi, kjer se hranijo tudi potrdila o izobraževanju.
S pomočjo računalniške aplikacije smo nadgradili sledljivost strokovnih izpopolnjevanj s
področja obveznih vsebin TPO, Kakovost in Varnost ter etika z zakonodajo, kajti vsak
posameznik si tako lahko vodi evidenco opravljenih vsebin.
V bolnišnici smo organizirali več internih strokovnih izpopolnjevanj. Kot strokovno interno
obvezno vsebino redno izvajamo delavnico »Posebni varovalni ukrepi«, ki smo jo organizirali
trikrat v letu 2018, kar pomeni, da se je je udeležila večina zaposlenih na področju zdravstvene
nege (ni vključeno v poročilo).
V mesecu marcu smo organizirali interno strokovno izpopolnjevanje na temo Delirantno in
predelirantno stanje, ki ga je izvedel naš psihiater Dušan Lunder, dr. med, spec. psih.
V mesecu novembru smo za diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike izvedli učno
delavnico v okviru Zbornice – zveze na temo »Negovalne diagnoze«. S posodobitvijo priročnika
se je namreč tudi spremenil in razširil nabor negovalnih diagnoz.
V mesecu decembru nam je naša sodelavka Albina Kokot, dipl. m. s., predstavila medicinsko
hipnozo ter lastno knjigo Poti iz stiske.
Tabela 122 Izpopolnjevanje po profilu zaposlenih

PROFIL
DMS
DZN
VMS
ZT
MAG
Skupna vsota

ŠT. IZOBRAŽEVANJ 2017

ŠT. IZOBRAŽEVANJ 2018
17
2
4
36
2
61

155

20
6
4
55
3
88

Graf 41 Primerjava števila izpopolnjevanj po profilu
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Iz grafa je razvidno, da smo se zunaj naše bolnišnice izobraževali 88 krat, kamor so zajete tudi
obvezne vsebine.

156

Strokovna izpopolnjevanja predstavljajo doprinos znanj za vsakega zaposlenega in posledično
širitev znanj med zaposlenimi. Nova znanja in osvežitev le-teh predstavlja marsikdaj lažjo in
celovitejšo obravnavo pacientov na področju zdravstvene nege in oskrbe.
NOTRANJI NADZORI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in higieničarka sva skupno opravili 14
notranjih nadzorov po naprej napovedanem načrtu nadzorov.
Pohvalno je, da večjih neskladij nisva opazili, ostaja še manjše neskladje pri ločevanju
odpadkov in pripravi terapije, za kar pa absolutno nimamo delovnih pogojev, kajti prostori,
kjer se pripravlja terapija, so večnamenski, kar pomeni, da pripravljavec ni sam v prostoru in
da ves čas vstopajo tudi pacienti, ki seveda nehote zmotijo proces dela, za kar potem obstaja
večja možnost strokovne napake.

Pogovori o varnosti
Pogovori o varnosti so redna točka timskega sestanka, v kolikor se pojavi kakršen koli zaplet v
smislu varnosti. Vodijo se zapisi, iz katerih so razvidne teme pogovorov in morebitni
preventivni in korektivni ukrepi.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
(Rebeka Cimerman Kac, dipl. m. s., mag. manag.)
Komisija za kakovost v zdravstveni negi se je v letu 2018 sestala 2x (v maju in decembru).
Vsebine dela, predlogi in pobude so navedeni v zapisniku, ki je bil posredovan pomočnici
direktorja za področje zdravstvene nege, posamezni predlogi še niso realizirani. Ob naslednjih
srečanjih jih bomo ponovno obravnavali.
V okviru Komisije za kakovost v zdravstveni negi smo:




v mesecu maju pregledali realizacijo načrta aktivnosti za preteklo leto in pripravili
načrt aktivnosti zdravstvene nege na področju zagotavljanja kakovosti za leto 2019;
skladno s programom dela smo spremljali, pripravili analize in poročali o obveznih
kazalnikih kakovosti;
vsake tri mesece smo poročali o rezultatih obveznih kazalnikov kakovosti na MZ v
sodelovanju s poslovno sekretarko bolnišnice.

Cilji delovanja Komisije za kakovost na področju zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi so:
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dvigniti kakovost zdravstvene obravnave in zdravstvene nege na najvišji nivo in s tem
zadovoljiti potrebe in pričakovanja naših uporabnikov;




zmanjšati število neželenih dogodkov in varnostnih zapletov;
zagotoviti varno delovno okolje z visoko stopnjo kulture varnosti med zaposlenimi in
s tem povečati poročanje o varnostnih zapletih;
na podlagi spremljanja stanja, kazalnikov kakovosti in analiz predlagati korektivne
ukrepe in izboljšave.



Na področju zdravstvene nege smo spremljali 2 obvezna kazalnika kakovosti:



število padcev pacientov in
RZP.

V okviru neobveznih kazalnikov kakovosti smo spremljali:



število neželenih dogodkov pri pacientu in pri izvajalcih zdravstvene oskrbe,
stopnjo zadovoljstva pacientov (anketa o zadovoljstvu odraslih pacientov se je izvajala
od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018).

Poročilo in ugotovitve ob spremljanju kazalnikov kakovosti so predstavljene v poglavju
Spremljanje kazalnikov kakovosti.
Stopnja zadovoljstva pacientov
Tako kot v letih 2016 in 2017 smo tudi v letu 2018 izvajali Anketo o zadovoljstvu odraslih
pacientov od oktobra 2018 do konca decembra 2018. Anketni vprašalnik je povzet po
anketnem vprašalniku Nacionalne ankete o izkušnjah odraslih pacientov v bolnišnici, dodali pa
smo oceno zadovoljstva s prehrano, ki je sedaj v samostojni izvedbi Komisije za prehrano.
V petih smiselnih sklopih so pacienti ocenjevali naslednja področja:






sprejem v bolnišnico,
zadovoljstvo /izkušnje z obravnavo s strani zdravstvenega osebja,
zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici,
bolnišnično okolje ter
odpust iz bolnišnice.

Anketa o zadovoljstvu pacientov je zajela vzorec 100 pacientov na vseh 7 oddelkih bolnišnice,
anketo so prejeli v izpolnjevanje pacienti ob odpustu.

158

Pacienti na oddelkih so bili predhodno seznanjeni o izvajanju ankete o zadovoljstvu, k
anketiranju smo jih povabili na dan odpusta. Rezultate anketnega vprašalnika smo obdelali s
programom MS Excel in so prikazani s pomočjo preglednic ter grafikonov.

ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO
Zdravstveno vzgojno delo poteka kot v preteklosti, kontinuirano na vseh oddelkih. Velik
poudarek je na individualnem pristopu ter vključevanju pacientov v male skupine in
terapevtske skupnosti.
Na odprtih oddelkih poteka zdravstveno vzgojno delo kontinuirano, neprekinjeno dnevno in
po urniku, s katerim so pacienti seznanjeni ob premestitvi na odprti oddelek . Poudarek je na
ohranjanju samostojnosti, izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti, krepitvi kognitivnih
sposobnosti ter ustrezni strokovno/terapevtski komunikaciji pri osebah z demenco. Tako so
vse aktivnosti usmerjene k spodbujanju, motiviranju, podpori ter učenju.
Kot v preteklosti so bile tudi v lanskem letu vse diplomirane m. s./zdravstveniki odprtih
oddelkov in z Intenzivnega moškega oddelka vključeni v skupinsko psihoterapevtsko delo kot
koterapevti.
Prav tako se izvajajo predavanja o zdravi prehrani in pomenu gibanja.
Na Oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti izvajata predavanje diplomirani medicinski sestri
tega oddelka za svojce in zdravljence na temo »Pomen sodelovanja svojcev pri zdravljenju« in
»Zdravo življenje« ter sodelujeta v vseh oddelčnih skupinah po programu in terapevtskih
skupnostih.
V sklopu edukativnih ur za paciente Oddelka B in Oddelka C so potekala predavanja na temo
»Kaj lahko naredim sam za večjo varnost v času hospitalizacije« - Rebeka Cimerman Kac, dipl.
m. s., mag. manag., in »Kako si pomagam, ko sem v stiski« - Albina Kokot, dipl. m. s. Aleš
Frelih, dipl v okviru obveznih vsebin za zaposlene izvaja delavnico PVU.
VODENJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI
Samo vodenje vključuje tako načrtovanje, usmerjanje kot spodbujanje in motiviranje
zaposlenih na področju zdravstvene nege, priprava internih strokovnih izpopolnjevanj, prenos
informacij z vodstvenih kolegijev na kolegij zdravstvene nege, kot tudi prenos informacij s
sestankov » Stalne delovne skupine za bolnišnično zdravstveno dejavnost« v svojo delovno
sredino.
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Tako vodenje zajema različne aktivnosti, predvsem urejanje službe na področju zdravstvene
nege, spodbujanje kakovostnega in strokovnega dela na področju zdravstvene nege,
mentorsko delo s študenti, novo sprejetimi sodelavci ter komunikacijo, tako s posamezniki kot
na kolegiju zdravstvene nege.
Razširjen strokovni kolegij (vodilne medicinske sestre in zdravstveniki oddelkov in njihovi
namestniki) se je sestajal redno na kolegijih zdravstvene nege in oskrbe.
Obravnavane vsebine so bile s področja kakovosti, varnosti pacientov, izboljševanja procesov
dela na področju zdravstvene nege, planiranju kadra, organiziranju dežurne službe in aktualna
problematika.
Vsakodnevna jutranja srečanja so bila namenjena poročanju dežurne medicinske sestre/ZN o
dogajanju preteklega popoldneva in noči v bolnišnici in predaji informacij.
Letni razgovori z zaposlenimi
V mesecu marcu 2018 so se izvajali individualni letni razgovori z zaposlenimi na področju
zdravstvene nege v skladu s predpisanimi navodili.
Z vsakim zaposlenim je potekal razgovor, ki je bil priložnost za izmenjavo medsebojnih mnenj,
ugotovitev ter predlogov. Zaposleni na področju zdravstvene nege so predvsem opozarjali na
kadrovski deficit ter izrazili željo po poenotenem načinu dela med oddelki, predvsem v
tehničnem smislu, kot je priprava terapije ...

KATEGORIZACIJA PACIENTOV
(Albina Kokot, dipl. m. s.)
V letu 2018 je Komisija za kategorizacijo (Kokot, Kosmač, Kovač) opravila dva notranja nadzora.
Vsi kazalci so dobri (skladnost kazalcev nadzora je 96,8 %, skladnost kategorij je 91,65 %,
skladnost meril pa je 98,7 %), kar potrjuje, da delo dobro in verodostojno opravljamo.
Kot je razvidno iz spodnje table, se trend, da vsako leto obravnavamo manj pacientov,
nadaljuje. Prav tako pa stopnja zahtevnosti zdravstvene nege vsako leto narašča (porast
druge in tretje kategorije). S tem se veča primanjkljaj kadra na področju zdravstvene nege, s
čimer direktorja bolnišnice ves čas seznanjamo.
Iz podatkov iz kategorizacije tako v lanskem letu izkazujemo 24 % pomanjkanje zdravstvenih
tehnikov in kar 45 % pomanjkanje medicinskih sester.
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Tabela 123 Kategorizacija pacientov

LETO

I kat.

II kat.

III kat.

IV kat.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

66%
64%
61,4%
60,8%
57,7%
46,2%

31%
31%
33,7%
35,5%
36,2%
44,6%

4%
4%
4,7%
3,5%
6,0%
7,1%

0,1%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0.1%

št. vikend
izhod/dan
31
31
33
25
23
22

št.
bolnikov/dan
109
111
121
109
100
98

št.
vseh
bolnikov/kat.
39.763
40.688
44.305
39.916
36.466
35.668

SPECIALISTIČNA AMBULANTA
(Patricija Rizmal, dipl. m. s., Poček Urška, dipl. m. s.)
V okviru specialističnih ambulant deluje ambulanta za nujna stanja (ena je na drugi lokaciji v
pritličju stavbe). V spec. ambulanti dela 14 zdravnikov specialistov in 5 specializantov po
stalnem urniku.
Vzorčna analiza za mesec december 2018
V mesecu decembru smo ambulantno obravnavali 1609 pacientov. 183 je bilo prvih pregledov
in 886 ponovnih pregledov, od katerih jih 200 prejema terapijo z podaljšanim sproščanjem (37
je prejemnikov t. i. »novejših oblik depo terapije). Psiholoških obravnav je bilo 139. Vsak
mesec poteka 7 skupin, kjer pacienti po pogovoru z zdravnikom dobijo terapijo s podaljšanim
sproščanjem, kar pomeni 110 aplikacij zdravila. Aplikacija »novejših oblik depo terapije« iz
naslova skupnostne in nadzorovane obravnave se prav tako vrši v ambulantnem okolju.
Kompetence glede aplikacije terapije s podaljšanim sproščanjem so znane in so v praksi
hospitalnega dela bolnišnice tudi upoštevane, kar za ambulanto ni mogoče trditi.
V decembru 2018 je bilo 37 sprejemov na oddelke iz specialistične ambulante in 45 sprejemov
iz dislocirane urgentne ambulantne.
Kadrovska zasedba zdravstvene nege predstavlja 1 diplomirano (ki je hkrati tudi pooblaščena
za čakalno knjigo) in 1 srednjo medicinsko sestro z naslednjimi nalogami:
-

naroča in prenaroča paciente na psihiatrične preglede, pošilja obvestila o pregledih;
preverja zavarovanje, kreira obravnavo, vpisuje in preverja napotnice;
korigira čakalno knjigo v smislu zapiranja in odpiranja terminov;
briše in opredeli vzroke za izbris iz čakalnega seznama;
odgovarja na telefonske klice in jih preusmerja;
naroča in prenaroča paciente na psihološke prve preglede, vnaša v čakalno vrsto;
sodeluje pri »moditenskih« skupinah;
aplicira terapijo z podaljšanim sproščanjem;
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-

naroča zdravila, pisarniški material in čistila;
vodi sezname terapije z podaljšanim sproščanjem;
opravlja posege in naloge kot so snemanje EKG-ja, merjenje alkohola v izdihanem
zraku, tehtanje, merjenje krvnega sladkorja …;
zdravstveno vzgojno delo;
uvršča paciente v čakalno vrsto za zdravljenje na OZBO;
poišče in pripravi zdravstveno dokumentacijo;
pacienta pripravi za sprejem in načrtuje proces zdravstvene nege;
poroča o čakalnih dobah;
pripravlja dokumentacijo v zdravniških sobah in urgentni ambulanti;
spremstvo pacientov v laboratorij.

Kadrovska zasedba nikakor ne ustreza ne kompetencam in ne potrebam in je že v primerjavi z
ostalimi slovenskimi psihiatričnimi bolnišnicami hudo podhranjena. Ker ni adekvatnega
nadomeščanja, se informacije izgubljajo in veča se možnost napak. Dodatne naloge, kot so
skrb za dislocirano ambulanto, so nesprejemljive. Na problematiko se opozarja že od leta
2016. Dodatna dela, kot so sprememba informacijskega sistema, strokovnih smernic, vodenja
čakalnih vrst, generiranje čakalne knjige, je od takrat potrebe po kadrovskih spremembah le
še povečala in poglobila problematiko.
Tabela 124 Pregled izdaje zdravil z podaljšanim sproščanjem (novejši)

Zdravilo

jan

feb

mar apr

maj

jun

jul

avg

sept okt

nov

dec Skupaj

Abilify
Maintena
400 mg

9

9

14

15

10

13

12

11

14

20

15

12

154

Risperdal
Consta
37,5 mg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Risperdal
Consta
50 mg

8

10

9

9

8

11

8

6

10

16

7

6

108

Xeplion
50 mg

2

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

7

Xeplion
75 mg

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

0

16

162

Xeplion
100 mg

6

3

5

10

3

7

6

6

6

8

5

2

67

Xeplion
150 mg

6

5

6

8

4

3

3

3

4

6

2

4

54

Zypadhera 3
405 mg

2

3

2

3

3

4

4

4

8

6

2

44

Trevicta
263 mg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Trevicta
525 mg

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

3

sept

okt

nov

dec

Graf 43 Prikaz porabe zdravil z podaljšanim sproščanjem(novejši) po mesecih 2018

2018

Število porabljenih depojev

25
20
15
10
5
0
jan
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apr

maj
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jul

avg

Abilify Maintena 400 mg

Risperdal Consta 37,5 mg

Risperdal Consta 50 mg

Xeplion 50 mg

Xeplion 75 mg

Xeplion 100 mg

Xeplion 150 mg

Zypadhera 405 mg

Trevicta 263 mg

Trevicta 525 mg
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Graf 44 Prikaz porabe zdravil z podaljšanim sproščanjem od leta 2015 do leta 2018
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V okviru specialistične psihiatrične ambulante delujejo: ambulanta za nujna stanja, urgentna
– sprejemna ambulanta ter ambulante za redne kontrolne preglede. V ambulanti za nujna
stanja opravlja preglede ambulantni specialist psihiater. Ostali zdravniki specialisti psihiatri pa
opravljajo preglede po tedenskem razporedu. Medicinska sestra sprejme pacienta na
kontrolni oz. prvi pregled (uredi vso potrebno dokumentacijo - vpiše pacienta v računalnik,
preveri zdravstveno zavarovanje, napotnico …). Ob morebitnem sprejemu pacientu posname
EKG, izpolni negovalno dokumentacijo, naredi načrt zdravstvene nege bolnika ter pacienta
pospremi na oddelek.
Delo medicinskih sester je tudi naročanje, prenaročanje pacientov, izvajanje zdravstveno
vzgojnega dela, vezava telefonskih klicev pacientov zdravnikom, spremstvo pacientov v
laboratorij, aplikacija depo terapije, priprava zdravstvenih kartonov za naročene paciente …
V specialistični ambulanti vodimo tudi čakalno vrsto prvih pregledov za klinično psihološko
ambulanto ter uvrščamo paciente v čakalno vrsto oddelka za zdravljenje bolezni odvisnosti,
kar predstavlja dodatna dela in naloge za zaposlene na področju zdravstvene nege in oskrbe v
spec. ambulanti.
Grafi nazorno prikazujejo, kako se je v zadnjih treh letih povečala poraba novejše depo
terapije, s tem pa se je podaljšal tudi čas priprave in vodenja porabe le-teh.
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Še vedno se pri svojem delu vsakodnevno soočamo s težavo prenapolnjenega arhiva ter s tem,
da je arhiv lociran na več lokacijah. Prav tako še predstavlja težavo dostop do ambulant težje
pomičnim in nepomičnim, kljub prisotnosti dvigala.
Zaposleni v specialistični ambulanti smo prav tako vsakodnevno izpostavljeni neprimernim
delovnim pogojem (nefunkcionalno prezračevanje, neprimerna dnevna svetloba, vlažnost,
prepih, utesnjenost, neprimerno vpisno okence …).

Zaključek
Delo na področju zdravstvene nege psihiatričnih pacientov predstavlja zelo zahtevno in
obremenjujoče področje profesionalne aktivnosti vsakega zaposlenega na tem področju. Naše
vodilo dela bo še naprej zadovoljevanje vseh življenjskih aktivnostih po Verginiji Henderson s
poudarkom na individualni in celostni obravnavi vsakega pacienta z željo po čim večjem
zadovoljstvu le-teh.
Zelo je spodbudno, da nam ankete o zadovoljstvu pacientov še vedno prikazujejo zelo visok
odstotek zadovoljstva pacientov, tako z našim delom, odnosom, prehrano itd.
Absolutno bi potrebovali več zaposlenih na področju zdravstvene nege in oskrbe, kar nam
izkazujejo vsi podatki. S tem bi zagotovili več počitka med zaposlenimi, kar bi prispevalo k
lažjemu premagovanju vsakodnevnega stresa in posledično k večjemu zadovoljstvu
zaposlenih.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:
mag. Anita Goričan
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B POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2018
Komisija za kakovost Psihiatrične bolnišnice Vojnik je tudi v letu 2018 delovala v skladu z
zastavljenimi cilji in vizijo bolnišnice.
Prioriteta dela Komisije za kakovost v letu 2018 je bila v prvem tromesečju leta najprej odprava
neskladij za leto 2017, ugotovljenih na presoji akreditacijske komisije AACI ter pridobitev
standarda ISO 9001: 2015.
Neskladja so bila predvsem manjše narave. Dva neskladja sta bila srednje narave in sta se
nanašala na Zdravniško službo in fizično okolje. Opozorili so na podpise predpisovalca terapije
ter zabeležen čas predpisa ter na tehničnem področju je bilo opozorilo o zaklepanju električnih
omaric in posledično prepovedan vstop nepooblaščenim osebam.
Vsa neskladja smo v mesecu marcu odpravili in tako opravili ponovni periodični pregled v
skladu z AACI standardom in pridobili certifikat ISO 9001:2015.
Zunanji presojevalci AACI so v svojem poročilu zapisali in izpostavili: «Dobro organizirana
dejavnost čiščenja z zares čistimi prostori«, pohvalili so tudi praktičen in uporabniku prijazen
alarmni sistem v primeru ogroženosti ter »izjemno pregledna dokumentacija zdravstvene
nege«.
Sicer smo k kakovosti pristopili celostno in jo umestili na vsa področja delovanja obravnave
psihiatričnega pacienta. Redno smo spremljali tako obvezne kot neobvezne kazalnike
kakovosti, iskali preventivne in korektivne ukrepe ter spremljali zadovoljstvo naših pacientov.
Iz Poslovnika kakovosti PB Vojnik je razvidno, da imamo Sistem vodenja kakovosti opredeljen
kot en glavni proces: «Obravnava in zdravljenje psihiatričnih pacientov, ki je absolutno
najpomembnejši pri zagotavljanju kakovostne, strokovne, natančne in varne obravnave
pacientov«.
Za zagotavljanje naštetega pa imamo podporne procese, s pomočjo katerih vse to
zagotavljamo. Vsi ti podporni procesi so zelo pomembni pri sami obravnavi pacientov ter pri
zagotavljanju kakovosti v PB Vojnik. Vsak podporni proces oziroma služba na svojem področju
spremlja kazalnike kakovosti, jih analizira in na podlagi teh pripravlja korektivne in preventivne
ukrepe.
Zavedamo se, da moramo te kazalnike še bolj sistematično povezati in si na podlagi le-teh
zastaviti skupne cilje, jih redno spremljati, iskati preventivne in korektivne ukrepe in na podlagi
teh ugotavljati izboljšave oziroma poiskati področja, kjer moramo stvari še nadgrajevati in
izpopolnjevati.
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SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI NA PODROČJIH POSAMEZNIH SLUŽB
Preskrbovalno vzdrževalne enote
(Albin Apotekar, mag. manag.)
Znotraj službe PVE kot kazalnik kakovosti spremljamo ugotovitve zunanjih preglednih in
inšpekcijskih služb glede ustreznosti higienskega režima v obratu prehrane. V letu 2018 so bili
štirje nenapovedani pregledi s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano –
enota Celje ter en obisk Sanitarne inšpektorice.
Kot drugi kazalnik spremljamo zadovoljstvo pacientov s prehrano. V ta namen je bila izvedena
anketa, ki je v fazi obdelave podatkov.
Ugotovitve (v primerjavi s preteklimi leti): Zaznane so izboljšave. Vsi izvidi glede higienske
neoporečnosti tehnologije in opreme kot tudi hrane so bili brez pripomb. Sanitarna
inšpektorica je predlagala ureditev stropa nad konvektomatom in sanitarno beljenje.
V letu 2018 je bil izveden en notranjih nadzor s strani Komisije za kakovost in en pregled
presojevalcev za akreditacijo standarda AACI. Ugotovljena neskladja so predvsem v smislu
uvedbe dodatnih kazalnikov kakovosti v procesu nabave ter pripombe glede ustreznosti
opreme (lestve) in usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Neskladja bomo odpravili v letu
2019.

Higienska služba
(Simona Plavčak, dipl. san. ing.)
KOLONIZACIJA Z MRSA
V bolnišnici se spremlja kazalnik kakovosti glede kolonizacij/okužb z MRSA in vsako tromesečje
se posreduje podatke na Ministrstvo za zdravje ter se jih objavlja na spletni strani bolnišnice.
Ob sprejemu se pacientom odvzame nadzorni bris glede na sprejete kriterije tveganja za
okužbo, ki jih je sprejela KOBO.
V letu 2018 je bilo sprejetih v bolnišnico 6 pacientov, koloniziranih z MRSA. Vseh odvzetih
brisov na MRSA je bilo tekom leta 91, od tega je bilo odvzetih ob sprejemu 70 brisov. Število
pacientov, ki so jim bile odvzete nadzorne kužnine med hospitalizacijo, je bilo 24, od tega je
bilo ponovno odvzetih brisov 13. Pri dveh pacientih se je izvajala dekolonizacija, uspešna je
bila pri enem pacientu.
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KOLONIZACIJA Z ESBL
Z ustreznim izvajanjem iskanja nosilcev ESBL ob sprejemu v bolnišnico in učinkovitim
razkuževanjem rok v ključnih situacijah ob bolniku lahko uspešno preprečimo prenos ESBL z
enega bolnika na drugega.
ESBL (extended spectrum beta-lactamase) pozitivnih pacientov je bilo v letu 2018 sprejetih 9.
Vseh odvzetih brisov na ESBL je bilo 91. Brisov, odvzetih ob sprejemu, je bilo 70, med
hospitalizacijo pa je bilo odvzetih še 21 brisov. Ob sprejemu so bili ugotovljeni 4 pozitivni brisi,
prav tako je bil pozitiven na ESBL 1 odvzeti bris med hospitalizacijo.
Ugotovitve:
Izvajal se je dosleden odvzem nadzornih kužnin ob sprejemu pacienta v bolnišnico po
dejavnikih tveganja, ki jih je sprejela in potrdila KOBO. Da je izvajanje iskanja nosilcev MRSA in
ESBL ob sprejemu v bolnišnico ustrezno, vidimo tudi iz tabele, saj je število pacientov, ki so jim
bili odvzeti brisi ob sprejemu, procentualno večje od preteklega leta.
Korektivni ukrepi niso potrebni, saj je odstotek odvzetih brisov dovolj velik.

Področje Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) in Nadzorovane obravnave (NO)
(Sabina Sajtl, dipl. med. sestra, koordinatorka PZS in NO)
KAZALCI IZ PODROČJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI ZA PACIENTA IN STROKO
Varnost zaposlenih
- upoštevanje predpisov varnega dela
- upoštevanje navodil za ravnanje ob incidentu
- rednost obiskov po planu
Dokumentacija
- prisotnost in ustrezno izpolnjevanje dokumentacije
- redno dokumentiranje v program Birpis
- predaja službe (pisno poročilo)
- uporaba navodil in standardov za delo v klinični praksi
- klinična pot
- podpisi izvajalcev
Ravnanje z zdravili, shranjevanje, priprava, aplikacija in dokumentiranje
- dokumentiranje terapije (per os, i. m.)
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- beleženje odstopanj – incidenti
- urejenost priročne lekarne PZS/NO
- preverjanje rokov zdravil (kdo, kdaj, dokumentiranje)
- zaloge potrošnega materiala
Posegi in postopki v zdravstveni negi
- i. m. aplikacija zdravila
Ravnanje z odpadki
- pravilno ločevanje
- označevanje odpadkov

KAZALCI S PODROČJA ORGANIZACIJE DELA, UPRAVLJANJE S PRITOŽBAMI, UREJENOST PZS
-

prisotnost pisnih informacij in navodil (ZV navodila, pravice pacientov, Zakon o
duševnem zdravju)
izvajanje varnostnih sestankov (kdo, kako pogosto)
spremljanje zadovoljstva in izkušenj pacientov
spremljanje in reševanje pritožb pacientov
zapisniki multidisciplinarnih timov
zapisniki timskih sestankov

NADZORI PZS/NO
Nadzorovali so se kazalci s področja kakovosti in varnosti za paciente in stroko PZS/NO:






varnosti zaposlenih,
dokumentacije, ki jo zaposleni uporabljajo pri svojem delu,
ravnanje z zdravili, shranjevanje, priprava, aplikacija in dokumentiranje,
posegi in postopki v zdravstveni negi,
ravnanje z odpadki,

in kazalci s področja organizacije dela upravljanja s pritožbami urejenostjo SPO:
 prisotnost pisnih informacij in navodil (ZV navodila, pravice bolnikov, Zakon o
duševnem zdravju …),
 izvajanje varnostnih sestankov (kdo, kako pogosto),
 zapisniki tima.
Pri nadzoru je bilo nadzorovanih 22 kriterijev, od katerih je bilo 17 kriterijev skladnih (77,27
%), 5 kriterijev pa je bilo delno skladnih (22,72 % ). Zaradi delne skladnosti določenih kriterijev
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smo napisali korektivne ukrepe, s katerimi bomo izpostavljene, delno skladne kriterije
izboljšali.
Tabela 125 Ugotovitve pri neskladnosti

Delno izpolnjen kriterij
 Predaja službe – nepopolna,
pomanjkljiva pisna predaja










Korektivni ukrep
 Vestno pisanje zvezka za predajo službe ob
vsaki spremembi ali dodatni informaciji, ki
je ključnega pomena za pacienta
 Sprotno beleženje novih informacij,
sprememb v program bir-pis.
Rednost obiskov po planu
 Večja fleksibilnost kadra
Klinična pot – delno izpolnjena
 Dosledno izpolnjevati vseh točk v klinični
poti
 Informirati zaposlene o pravilnem
izpolnjevanju klinične poti
Dokumentiranje terapije ( per.os.,
 Z obveščanjem zdravnikov dvigniti nivo
i.m. )
sodelovanja
 Uporaba obrazcev za predpisano terapijo
 Uporaba obrazca za aplikacijo depo terapije
Izvajanje varnostnih sestankov
 Seznaniti sodelavce o pomembnosti
varnostnih sestankov 1 x tedensko ( vsak
četrtek )
Spremljanje zadovoljstva in izkušenj
 Izoblikovati vprašalnik o zadovoljstvu
pacientov
 Anketirati vključene paciente v PZS
 Analiza rezultatov

Ostalih večjih odstopanj pri nadzoru kazalnikov kakovosti nismo zaznali. Najbolj izstopa
kazalnik spremljanje zadovoljstva in izkušnje pacientov, ki smo ga začeli izvajati šele v
letošnjem letu.

Socialna služba
(Tanja Petelinek Hohler, univ. dipl. soc. del.)
Kazalniki kakovosti socialne obravnave pacienta, ki smo jih spremljali v letu 2018:
A) izboljšanje socialne vključenosti po zaključenem bolnišničnem zdravljenju,
B) zagotavljanje varnosti pacientov in socialnih delavcev,
C) uspešna in pravočasna socialna obravnava.
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V namen merljivosti zastavljenega kazalnika kakovosti (A), smo spremljali število bolnikov, ki
smo jih ob/po odpustu usmerili v obravnavo v skupnosti. Ugotavljamo dvoodstotno povečanje
teh bolnikov v primerjavi s preteklim letom.
Pri spremljanju kazalnika kakovosti (B) nismo ugotavljali povečanih varnostnih tveganj za
paciente in socialne delavce. V primerjavi s preteklim letom se je le povečal obseg dela na
terenu.
V povezavi z zastavljenim kazalnikom kakovosti (C) nismo obravnavali nobene pritožbe.
Kot ključni dejavnik tveganja smo spremljali
 pomanjkljivo dokumentiranje opravljenega dela, ki ne zagotavlja sledljivosti.
V namen zmanjšanja oz. odprave dejavnika tveganja je bil sprejet korektivni ukrep:
 uvedba obrazca Popis spisa (PBV-SOC-OBR:010).
Dejavnik tveganja in uveden korektivni ukrep sta bila spremljana sproti. Sprejet korektivni
ukrep je postal nepogrešljiv del procesa dela – izboljšana je sledljivost podatkov in izguba
informacij je zmanjšana na minimum.

INTERNI STROKOVNI NADZOR v letu 2018
Interni strokovni nadzor zagotavljamo v obliki samonadzora oz. sprotnega posvetovanja
znotraj službe, stalnega strokovnega nadzora v obliki jutranjih raportov socialne službe in
mesečnih timskih sestankov ter rednega strokovnega nadzora. Kot vsebina slednjega je bil
opravljen pregled dokumentacije socialne službe. Ugotovljeno je bilo, da je dokumentacija
urejena po predhodno zastavljenih kriterijih, z izključno minimalnimi odstopanji.
Delovna terapija
(Simona Andrinek, dipl. del. terapevtka)
Z namenom spremljanja kakovosti in varnosti v letu 2018 smo izvedli naslednje aktivnosti:
 Interni strokovni nadzor
V službi delovne terapije smo v letu 2018, skladno z letnim planom notranjih strokovnih
nadzorov (PBV-DT-OB:006), izvedli interni strokovni nadzor in pregled korektivnih ukrepov po
strokovnem nadzoru. Strokovni nadzor je zajemal pregled dokumentacije (PBV-DT-OB:007), s
katerim smo dobili podatke o pravilnosti izvedene obravnave in podatek o vključevanju
pacientov v posamezne aktivnosti.
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Naključno je bilo izbranih deset primerov obravnave. Večjih pomanjkljivosti ni bilo. Manjše
pomanjkljivosti smo obravnavali na timskih sestankih, izvedli smo tudi več internih
izobraževanj.
 Vprašalnik o zadovoljstvu z obravnavo v delovni terapiji
Z namenom ugotavljanja zadovoljstva pacientov z delovno terapevtsko obravnavo smo v letu
2018 izvedli anketo - Vprašalnik o zadovoljstvu z obravnavo v delovni terapiji (PBV-DTOB:008). Podatke smo zbirali v maju in decembru 2018. V mesecu maju je vprašalnik izpolnilo
69 pacientov in 58 v mesecu decembru. Pacienti so splošno zadovoljni z delovno terapevtsko
obravnavo.
 Beleženje izdaje škarij in potencialno nevarnega orodja v delavnicah
V letu 2018 smo nadaljevali z beleženjem izdaje škarij in potencialno nevarnega orodja (PBVDT-ON:001) v prostorih delovne terapije. Beleženje smo preverjali ob internih strokovnih
nadzorih. Pri beleženju ni odstopanj, prav tako ne beležimo incidentov v povezavi z uporabo
potencialno nevarnega orodja in škarij.
Zdravniška služba
(Anita Romih dr. med., spec. psih.)
Odprava neskladij, ugotovljenih na presoji izvajanja standarda AACI v PB Vojnik.
Aktivnosti ZS, ki so bile potrebne za odpravo neskladij, smo preverjali na dveh notranjih
presojah in sicer: 7. 2. 2018 in 28. 3. 2018. Neskladja so bila odpravljena.
Spremljanje kazalnikov kakovosti.
Spremljanje kazalnikov kakovosti poteka tekoče, statistična obdelava in poročilo pa ni v
domeni zdravniške službe.
Izvajanje kliničnih poti.
Izvajanje kliničnih poti še ni povsem tekoče, presoja bo opravljena 12. 12. 2018. Sledili bodo
korektivni ukrepi.
Izvajanje procesov, ki so bili vpeljani že v letu 2015: poročila strokovnih izobraževanj,
predstavitve kliničnih primerov, mortalitetne in morbiditetne konference.
Potekajo po urniku in po potrebi.
Izvajanje notranjih presoj: 7. 2., 28. 3., 12. 12., 14. 12. 2018
Uvedba STANDARDA ZA SPECIFIČNA ZDRAVILA
V drugi polovici leta smo uvedli standard za specifična zdravila za hospital, v sledečem letu
bomo standard razširili še na ambulantno obravnavo.
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LABORATORIJ
(Ivanka Dečman, dipl. ing. kem. tehn.)
Tabela 126 Kazalniki kakovosti - laboratorij

KAZALNIK
KAKOVOSTI

UGOTOVITVE

IZBOLJŠAVE

KOREKTIVNI
UKREPI

OBVLADOVANJE
PROCESA
LABORATORIJSKE
DEJAVNOSTI Z
ZUNANJO
KONTROLO
KAKOVOSTI
PBV-LAB-KK001/2016

Spremlja in
ocenjuje se
analitična
kakovost v
laboratorijskem
procesu na
osnovi
primerljivosti
rezultatov
preiskav z
ostalimi
laboratoriji na
primarni,
sekundarni in
terciarni ravni v
RS.

Glede na dosežen cilj v 2018
za delež preiskav, ki izpadejo z ozirom
na določeno območje kvalitete SNEQAS,
izboljšave niso potrebne.

Niso potrebni.

Tabela 127 Interni nadzori - laboratorij

PODROČJE
INTERNEGA NOTR.
NADZORA

UGOTOVITVE

KOREKTIVNI UKREPI

Pregled
dokumentacije
laboratorija glede na
ugotovitve AACI pri
pregledu
PBV-LA-001/2018

Št. 4 VODENJE KAKOVOSTI
ŠT. 24.1 LABORATORIJ in
PATOLOGIJA splošno

Št. 4 Popravek obrazca za vodenje
neskladnosti v poanalitični fazi PBV-LAOB: 010 BELEŽENJE NESKLADNOSTI V
POANALITIČNI FAZI
Št. 24.1 Vzpostavitev nadzora v
predanalitični fazi z dokumentom o
spremljanju predanalitičnih napak in
kriteriji za zavrnitev vzorca
PBV-LA-OP: 004 PREDANALITIČNA
FAZA
PBV-LA-ON:
008
KRITERIJI
ZA
ZAVRNITEV VZORCA

Pregled korektivnih
ukrepov iz internega
nadzora v prvi
polovici leta 2018

Korektivni ukrepi izvedeni
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PODROČJE PREHRANE
(Marta Rožič, dipl. medicinska sestra)
Komisija za kakovost na področju prehrane se je v letu 2018 sestajala po potrebi.
Ugotovitve in izboljšave:
- Posodobili smo dokumentacijo za Zbirnik dokumentov.
- Narejena je bila analiza anket o zadovoljstvu pacientov s prehrano. V vzorcu
anketiranih je bilo zajetih 107 pacientov.
Pacienti so pretežno zadovoljni z bolnišnično prehrano, izstopa pa vzorec pri pacientih, ki
imajo dieto. Povečalo se je število diet, kar gre pripisati večjemu številu pridruženih somatskih
obolenj in večjem deležu starejših pacientov. Ponovno se je pokazala potreba po večjem
energijskem vnosu, predvsem na oddelkih, kjer je več moških in mlajših pacientov.
- Izvedli sta se dve izobraževanji za zaposlene v glavni kuhinji.
- Redno so se izvajala predavanja za paciente odprtih oddelkov na temo zdrave
prehrane.
- Tedensko so potekali sestanki zaposlenih v glavni kuhinji z vodjo PVE.
- Pri opravljenih zunanjih nadzorih je bilo ugotovljeno, da je prehrana v bolnišnici
hranilno in energijsko uravnotežena ter ravno tako ustreza zahtevam AACI standarda.
- Nabavili so se novi porcelanasti in trajni PVC lončki za kavo za paciente.
- Novost je, da je k plačilni listi priložen račun z izpisanimi porabljenimi prehranskimi
artikli za posameznega zaposlenega.
- Gospodinjski kotiček pod vodstvom Delovne terapije je zaživel, vse več pacientov je
nad delavnicami navdušenih.
- V čajnih kuhinjah smo dobili nove mikrovalovne pečice za potrebe pogrevanja hrane
ter nekatere kose drobnega inventarja.
- Z glavno kuhinjo redno sodelujemo, posredujemo predloge, pripombe in pohvale ter
rešujemo aktualne probleme.
- Kavni avtomat je bil po posredovanju prestavljen iz menze na stopnišče.
- Glede na določene posebne potrebe pacientov jim prehrano sproti prilagajamo.
- Na oddelkih poteka zdr.-vzgojno delo s pacienti na temo zdrave in pravilne prehrane.
- Na novo je zaživela kantina, odziv je dober.
Načrtovane aktivnosti:
- V planu nabave smo predvideli manjkajoče in dotrajane kose inventarja.
- Predvidena je širitev kuhinje z izgradnjo linije za pripravo obrokov po tablet sistemu.
- Direktorju bomo oddali predlog za upoštevanje smernic Ministrstva za zdravje o zdravi
prehrani.
- Ponovno se bodo izvajale ankete o zadovoljstvu s prehrano.
- Predvidena so izobraževanja zaposlenih v glavni kuhinji, tudi na temo dietne prehrane.
- Spremljanje in uvajanje novosti ter ažurno sodelovanje z glavno kuhinjo.
- Zagotavljanje kakovostnih prehranskih storitev tako za paciente kot uslužbence.
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Spremljanje kazalnikov kakovosti v PB Vojnik na področju zdravstvene nege
(Rebeka Cimerman Kac, dipl. m. s., mag. manag.)
Med obveznimi kazalniki smo v letu 2018 spremljali:



število padcev pacientov v bolnišnici,
število razjed zaradi pritiska, nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki so
bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico.

V okviru spremljanja neobveznih kazalnikov kakovosti smo v letu 2018 spremljali:



število neželenih dogodkov pri pacientih,
število neželenih dogodkov pri zaposlenih/izvajalcih zdravstvene oskrbe.

Za vsak neželeni dogodek, padec ali RZP izvajalci zdravstvene oskrbe izpolnijo poročilo o
dogodku, ki ga oddajo pomočnici direktorja za zdravstveno nego in nato komisiji za kakovost
v zdravstveni negi. Naloga vsakega tima je, da se na timskih sestankih o dogodku pogovorijo,
naredijo analizo in oblikujejo korektivne in korekcijske ukrepe za zmanjševanje zapletov pri
zdravljenju. Le to je zapisano na dokumentu Pogovori o varnosti.
Komisija za kakovost poročila zbira, analizira in poda ugotovitve v obdobnih poročilih na
Kolegiju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, če je potrebno se oblikujejo preventivni
in korektivni ukrepi, podajo navodila za izvedbo. Letna poročila so objavljena v poslovnem in
strokovnem poročilu bolnišnice.
Število vseh padcev v bolnišnici v obdobju 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Spremljanje kazalnika temelji na: oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja,
pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na dejavnike tveganja,
predvidevanju možnosti padca, zagotavljanju varnega okolja za pacienta, vključevanju vseh
zdravstvenih delavcev in sodelavcev, timskem delu, vzpostavitvi dobre komunikacije med
zdravstvenimi delavci, natančnem dokumentiranju, računalniškem evidentiranju in analizi ter
poročanju, motiviranju osebja, izobraževanju zdravstvenih delavcev.
V okviru kazalnika smo spremljali:




število vseh padcev v bolnišnici,
število padcev s postelje,
število padcev s poškodbo, ki je zahtevala obravnavo v drugi bolnišnici.

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 se je število padcev, glede na leto 2017, povečalo za
1,75 odstotne točke glede na skupno število sprejetih pacientov. V letu 2018 je padec utrpelo
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124 (9,81 %) glede na skupno število sprejetih pacientov (1264 hospitaliziranih pacientov),
med tem, ko je v enakem obdobju v letu 2017 padec utrpelo 107 pacientov (8,06 % glede na
skupno število sprejetih pacientov - 1327).
Največ, 105 padcev, se je zgodilo znotraj oddelkov (41 v bolniški sobi, 29 v dnevnem prostoru,
15 na hodniku, 16 v kopalnici, 1 v kadilnici, 1 v jedilnici, 2 v ambulanti). Izven oddelkov se je
zgodilo 19 padcev.
V primerjavi z letom 2017, ko je bilo evidentiranih 39 padcev v bolniški sobi, smo v letu 2018
ugotavljali povečanje števila padcev v bolniških sobah - 41 padcev (24 padcev iz postelje, v 3
primerih je pacient najden na tleh, 11 padcev se je zgodilo pri hoji, 2 pri obuvanju, 1 padec z
invalidskega vozička). Porast padcev smo zabeležili v dnevnem prostoru -29 padcev, v
primerjavi z letom 2017, ko se je zgodilo 15 padcev. Prav tako smo zaznali porast padcev v
kopalnici -16 padcev v primerjavi z letom 2017, ko se je le-teh zgodilo 12.
Padec s postelje je utrpelo 24 pacientov (8 več kot v letu 2017). Od tega se je zgodilo 11 padcev
s postelje in 13 padcev pri vstajanju /sedanju na posteljo.
Najpogostejši padci glede na vrsto padca so: 55 padcev pri hoji, 24 padcev iz postelje, 15
padcev pri sedanju na stol, 8 s stola, 7 v kopalnici in 3 z wc školjke, 3 pri rekreaciji, 5 pacientov
je bilo najdenih na tleh, 2 padca iz invalidskega vozička in 2 padca pri obuvanju.
Ob analizi vzrokov, ki so privedli do padca, so najpogostejši: 22x nestabilnost pri hoji, 20x zdrs,
30x splošna telesna slabost in nemoč, zaspanost 15x, spotik 7x, spolzka tla 7x, 2x je bil vzrok
padca epileptični napad, 8x nemir, 2x kolaps, 2x nepravilna obutev 6x neznan vzrok in drugi.
Od 124 padcev je padec utrpelo 58 pacientov starejših od 65 let in 65 mlajših, v 1 primeru ni
bilo navedene starosti pacienta. V letu 2017 je utrpelo padec 56 pacientov starih nad 65 let in
51 pacientov mlajših od 65 let.
V primerjavi z letom 2017 se je v letu 2018 delež padcev pri starejših nad 65 let zmanjšal za
5,57 odstotne točke, medtem, ko se je delež padcev pri mlajših pacientih povečal za 4,76
odstotne točke.
Največ padcev je bilo zabeleženih v dnevnih izmenah: 37 v dopoldanski izmeni, ko je kadrovska
zasedba največja, 41 v popoldanskem in 43 v nočnem času, pri 3 primerih ni podatka za čas
padca.
Pri 36 pacientih, ki so utrpeli padec, ni bilo posledic, 75 manjših poškodb (30x bolečina, 33x je
bila posledica udarnina, 11x odrgnina, 2x rdečina in 1x oteklina), večje poškodbe 11x (8x rana,
ki je bila oskrbljena na oddelku, 1x poškodba zapestja in 2x zvin gležnja).
Pri dveh pacientih, ki sta utrpela padec, je bila potrebna obravnava na KPP v SB Celje.
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Graf 45 Delež padcev glede na starost pacienta
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Graf 46 Primerjava števila padcev po mesecih v letih 2017, 2018
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Graf 47 Število padcev glede na starost pacientov
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Graf 48 Delež padcev glede na izmeno
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Število razjed zaradi pritiska (RZP), nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki
so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico
Spremljanje kazalnika temelji na: oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja za
nastanek RZP, pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na
dejavnike tveganja, predvidevanju možnosti za nastanek RZP, preprečevanju nastanka RZP,
timskem delu in vzpostavitvi dobre komunikacije med člani tima, natančnem dokumentiranju,
evidentiranju, poročanju, motiviranju osebja.
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V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nismo zabeležili nobenega RZP, v primerjavi z letom
2017, ko smo beležili 3 primere RZP (2, ki sta bila prisotna že ob sprejemu v bolnišnico, in 1, ki
je nastal v času hospitalizacije).
Število neželenih dogodkov za obdobje 1. 1. 2018 - 31. 12.2018
Pri analizi neželenih dogodkov, kot neobveznem kazalniku kakovosti, smo v obdobju od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018 zabeležili 183 neželenih dogodkov na 1264 sprejetih pacientov (14,48
%). V enakem obdobju v letu 2017 smo zabeležili 127 neželenih dogodkov na 1390 sprejetih
pacientov (9,14 %). To pomeni, da se je število neželenih dogodkov v letu 2018 povečalo za
5,34 odstotne točke glede na predhodno leto.
Največ neželenih dogodkov -73, se je zgodilo na moškem intenzivnem oddelku, 46 na ženskem
intenzivnem oddelku, ostali neželeni dogodki so razvidni iz tabele.
Tabela 128 Primerjava neželenih dogodkov na oddelkih in službah v letih 2016, 2017, 2018

ODDELEK
A
B
C
D
OZBO
SMO
SŽO
SPEC.AMB.
SPREJ. AMB.
SOC.SLUŽBA
NO
SPO
DEŽ.DR.
KUHINJA
DT
Skupna vsota

2016
14
4
13
3
14
54
41
0
0
1
1
0
0
0
0
144

179

2017
4
8
12
6
12
56
22
0
2
0
1
1
1
1
1
127

2018
5
16
13
9
17
73
46
3
1
0
0
0
0
0
0
183

Graf 49 Neželeni dogodki po oddelkih
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Glede na naravo neželenih dogodkov je bilo zabeleženih 118 primerov pri pacientu. Od tega
so najpogostejši:



88 primerov neželenega dogodka, povzročenega s strani samega pacienta oz. drugega
pacienta,
19 primerov neželenih dogodkov pri pacientih je bilo povzročenih s strani izvajalcev
zdravstvene oskrbe (vrsta in narava neželenih dogodkov povzročenih s strani izvajalcev
zdravstvene nege so navedeni v spodnji tabeli).

Tabela 129 Neželeni dogodki

POVZROČITELJ NEŽELENEGA DOGODKA IZVAJALEC
ZN
PACIENT
DRUGO:
SPREGLEDANA SPREMEMBA MERJENJE VF 3X
NAPAKA PRI APLIKACIJI TERAPIJE:
APLICIRANO NAPAČNO ZDRAVILO
NAPAČNA DOZA ZDRAVILA
NAPAČNO ZDRAVILO
PACIENT NI DOBIL ZDRAVILA S SEBOJ
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ŠTEVILO NEŽELENIH DOGODKOV
19
1
1
15
1
2
2
1

PACIENT NI PREJEL ZDRAVILA
PACIENT NI PREJEL ZDRAVILA ZA VIKEND IZHOD
SPREGLEDANA SPREMEMBA TERAPIJE
SPREGLEDANA TERAPIJA
ZAMENJAVA PACIENTA
NEODOBREN IZPUST PACIENTA IZ ODDELKA:
NEODOBREN IZPUST PACIENTA IZ ODDELKA
NEOPRAVLJEN SPECIALISTIČNI PREGLED:
SPREGLEDAN SPECIALISTIČNI PREGLED
SKORAJŠNJA NAPAKA PRI APLIKACIJI TERAPIJE:
MANJKALO ENO ZDRAVILO
Skupna vsota







1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
19

3-krat je neželeni dogodek bil povzročen s strani lekarne,
v 2 primerih je bil povzročitelj svojec pacienta,
v 2 primerih je bil povzročitelj obiskovalec,
1x je bil povzročitelj znanec pacienta,
v 2 primerih je povzročitelj neznan,
v 1 primeru je pacient poškodoval inventar.

Pri omenjenih neželenih dogodkih je bila potrebna asistenca oziroma obveščanje policije v 11
primerih.
Pri izvajalcih zdravstvene oskrbe smo zabeležili skupaj 63 primerov neželenih dogodkov, od
tega s strani pacienta (56x), 1x pacient po telefonu, svojec (4x) in svojec po telefonu (1x) ter
1x obiskovalec do zdravstvenega osebja:
 8 primerov fizičnega nasilja do ljudi s strani pacienta do zdravstvenega osebja,
 40 primerov verbalnega nasilja s strani pacienta oz. svojca do zdravstvenega osebja,
 14 primeri fizičnega in verbalnega nasilja s strani pacienta do zdravstvenega osebja,
 1 primeri fizičnega nasilja, usmerjenega v ljudi in inventarja.
Zabeležili smo še 2 primera neželenega dogodka pri izvajalcih zdravstvene nege in oskrbe, kjer
je bil povzročitelj sam izvajalec ZO:



1x udarec,
1x poškodba z razkužilom pri čistilnem osebju.

Ugotovitve ob spremljanju kazalnikov kakovosti
Ob analizi in spremljanju kazalnikov kakovosti ugotavljamo, da se je v letu 2018 povečalo
število padcev pri pacientih glede na preteklo leto in sicer za 1, 75 odstotne točke glede na
181

število sprejemov. Padec je utrpelo 9,81 % sprejetih pacientov. Zaznali smo manj padcev pri
starejših pacientih nad 65 let, medtem, ko je naraslo število padcev pri mlajših pacientih. Prav
tako smo zaznali porast padcev iz postelje.
Ugotavljamo, da dosedanji korektivni in preventivni ukrepi, ki jih izvajamo ter opozarjanje in
poučevanje pacientov ne zadostuje. Ob tem, da sami pacienti ne zmorejo povsem upoštevati
naših navodil v smislu preprečevanja padcev, bomo skušali zagotavljati večjo prisotnost osebja
med pacienti v dnevnih izmenah, v največji možni meri glede na naravo in zahtevnost dela.
Kot je razvidno iz analize neželenih dogodkov, se je v letu 2018 znatno povečalo število le-teh
glede na leto 2017. Z 9, 14 % v letu 2017 je število neželenih dogodkov v letu 2018 naraslo na
14,48 % vseh sprejetih pacientov. Kot v preteklosti način in dosledno sporočanje neželenih
dogodkov ostaja enak. Redno se beležijo in sporočajo vsi neželeni dogodki, ob tem, da
stremimo k ničelni toleranci do kakršne koli vrste nasilja. Glede na porast števila neželenih
dogodkov pa lahko sklepamo, da zabeležimo kakršno koli odstopanje, tudi pri tistih dogodkih,
pri katerih je v preteklosti bila višja toleranca oziroma jih nismo zabeležili in o njih poročali.
Kar gre na račun sprejetja višjih varnostnih standardov.
Način dela in obravnava tako padcev kot neželenih dogodkov ostaja nespremenjen, vsak
neželen dogodek oziroma padec obravnavamo na timskem sestanku, ocenimo situacijo in se
o tem pogovorimo. Ugotovitve se zabeležijo v za to namenjen dokument »Pogovori o
varnosti«.
REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV V PB VOJNIK 2018
(Rebeka Cimerman Kac, dipl. m. s., mag. manag.)
V PB Vojnik smo v letu 2018, tako kot v predhodnih letih, spremljali zadovoljstvo odraslih
pacientov v lastni izvedbi. V anketiranje so bili vključeni pacienti od oktobra do decembra
2018. Anketni vprašalnik je povzet po anketnem vprašalniku Nacionalne ankete o izkušnjah
odraslih pacientov v bolnišnici, dodali smo oceno zadovoljstva s prehrano. Na koncu ankete je
namenjen prostor za mnenja, izkušnje, pripombe in predloge pacientov.
Pred izvajanjem ankete o zadovoljstvu so bili pacienti predhodno seznanjeni, v anketiranje pa
smo jih povabili na dan odpusta. Rezultati anketnega vprašalnika so obdelani s programom
MS Excel in so prikazani s pomočjo preglednic ter grafikonov.
V petih smiselnih sklopih so pacienti ocenjevali naslednja področja:


sprejem v bolnišnico;



zadovoljstvo /izkušnje z obravnavo s strani zdravstvenega osebja;



zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici;



bolnišnično okolje ter;



odpust iz bolnišnice.
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S pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti:


oceno zadovoljstva pacientov z zdravstveno obravnavo: katere rezultat je od 1-5
znašala 4,60 v 2018. V letu 2017 je znašala 4,54, v letu 2016 je bila ta ocena 4,59;



skupno oceno zadovoljstva z urejenostjo oddelkov, varnostjo na oddelkih in delovni
terapiji, aktivnostmi na oddelkih ter čistočo: katere ocena je znašala 4,77 v letu 2018,
v letu 2017 je bila ocena 4,86, medtem, ko je v letu 2016 bila 4,79 ter



oceno zadovoljstva s prehrano, kjer so pacienti ocenjevali pestrost in raznolikost
obrokov ter okusnost obrokov: katere ocena je bila v letu 2918, 4,41 in se je glede na
predhodna leta nekoliko dvignila (4,39 v letu 2017 in 4,29 v letu 2016).

Iz spodnjega grafa so razvidne ocene zadovoljstva pacientov po področjih ocenjevanja.
Graf 50 Ocene zadovoljstva pacientov po področjih
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Skupna ocena zadovoljstva v letu 2018 je tako znašala 4,59, v letu 2017 je znašala 4,60, med
tem, ko je v letu 2016 znašala 4,56.
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Graf 51 Skupna ocena zadovoljstva

SKUPNA OCENA ZADOVOLJSTVA 2016, 2017, 2018
005
005
005
005

005

005

2016
2017

005
005

2018

005

005
005
ocena

Vzorec
Anketa o zadovoljstvu pacientov je zajela vzorec 100 pacientov na vseh 7 oddelkih bolnišnice,
anketo pa so prejeli v izpolnjevanje pacienti ob odpustu.
Rezultati in ugotovitve


Od 100 razdeljenih anketnih vprašalnikov smo prejeli 85 izpolnjenih vprašalnikov (5
vprašalnikov je bilo neveljavnih) iz vseh sedmih oddelkov. Anketni vprašalnik je
izpolnilo je 31 (38,75 %) žensk in 49 (61,25 %) moških.

Tabela 130 Spol anketiranih

SPOL
MOŠKI
ŽENSKI
Skupna vsota

ŠTEVILO
49
31
80

Graf 52 Spol anketiranih
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ŽENSKI



Od 80 pacientov, ki so pravilno izpolnili anketni vprašalnik, se je 50 pacientov že
zdravilo v bolnišnici, medtem, ko je 30 pacientov bilo prvič hospitaliziranih v naši
bolnišnici.

Tabela 131 Predhodne hospitalizacije anketiranih

ALI STE SE ŽE KDAJ PREJ ZDRAVILI V NAŠI
BOLNIŠNICI?



DA

NE
50

30

62,5

37,5

68 anketiranih pacientov je bilo sprejetih zaradi zdravljenja in so se strinjali s
hospitalizacijo, 12 pacientov je bilo sprejetih na zdravljenje proti volji.

Tabela 132 Način sprejema anketiranih

V BOLNIŠNICO SEM BIL SPREJET
KOT NUJEN PRIMER-PROTIVOLJNO
ZARADI ZDRAVLJENJA
Skupna vsota

2017 (%)
24,42
75,58
100

2018 (%)
15
85
100

Tabela 133 Način sprejema anketiranih

SPREJEM 2017, 2018 (%)
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90 % anketiranih pacientov je dobilo dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju
in nadaljnji obravnavi v bolnišnici.



90 % pacientov je pritrdilo, da so jim ob sprejemu bile pojasnjene pravice in dolžnosti
kot pacientu.



75 % pacientov je bilo od prihoda v bolnišnico nameščenih v sobo v manj kot eni uri,
pri 20 % pacientov je ta čas bil 1 - 2 uri in pri 5 % več kot 2 uri.
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54 od 80 pacientov je odgovorilo, da so se družinski člani vedno oziroma pogosto (5x)
lahko pogovorili z lečečim zdravnikom, včasih pri 6 pacientih, 2 redko, 7 pacientov ni
želelo, da se svojci vključijo v zdravljenje, 3 pacienti niso imeli svojcev, pri 3 pacientih
pa ni bilo priložnosti za pogovor.



42,50 % pacientov ni imelo pripomb, pri 50 % pacientov so bile pripombe obravnavane,
medtem ko je 5 % pacientov odgovorilo, da njihove pripombe niso bile obravnavane,
2,5 % neveljavne ankete.



76 pacientov je pritrdilo, da so ob odpustu dobili ustne in pisne informacije glede
jemanja zdravil in kako jih jemati.



62 pacientov je dobilo ob odpustu informacije o tem, kakšni so stranski učinki zdravil.



68 pacientov je ob odpustu dobilo navodila za nadaljnjo obravnavo uporabo služb in
storitev blizu domačega kraja, 12 pacientov le tega ni dobilo .

Čas od prihoda v bolnišnico do namestitve v sobo zajema obravnavo s pogovorom z
zdravnikom in medicinsko sestro v sprejemni ambulanti ter sprejem na oddelku.
Tabela 134 Čas od prihoda v bolnišnico do namestitve v sobo

ČAS OD PRIHODA V BOLN. DO NAMESTITVE V
SOBO
1 DO 2 URI
MANJ KOT 1 URO
VEČ KOT 2 URI
Skupna vsota

Število pacientov

%
16
60
4
80

20
75
5
100

Graf 53 Čas od prihoda v bolnišnico do namestitve v sobo
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VEČ KOT 2 URI

Graf 54 Urejenost bolnišničnega okolja in zadovoljstvo
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Tabela 135 Odpust iz bolnišnice

DA
NE
NISEM IMEL ZDRAVIL
Skupna vsota

OB ODPUSTU SEM
DOBIL USTNE IN PISNE
INFORMACIJE O TEM,
KATERA ZDRAVILA IN
KAKO JIH MORAM
JEMATI DOMA

OB ODPUSTU SEM
DOBIL USTNE IN PISNE
INFORMACIJE O TEM,
KAKŠNI SO STRANSKI
UČINKI ZDRAVIL

OB ODPUSTU SEM
DOBIL PISNE
INFORMACIJE O TEM,
NA KATERE
OPOZORILNE ZNAKE
MORAM BITI POZOREN
V ZVEZI S SVOJO
BOLEZNIJO

OB ODPUSTU SEM
DOBIL NAVODILA ZA
NADALJNO OBRANAVO

2017
97,67
1,16
1,16
100,00

2017
73,26
26.74
0,00
100,00

2017
83,72
16,28
0,00
100,00

2017
86,05
13,95
0,00
100,00

2018
95
2,5
2,5
100

2018
77,5
22,5
0
100

2018
82,5
17,5
0
100

2018
85
15
0
100

MNENJA IN POBUDE PACIENTOV


Bila sem zelo zadovoljna. Osebje je zelo prijazno.



Celotnemu osebju se iskreno zahvaljujem.



Dobra bolnišnica, izkušeni terapevti in medicinsko osebje.



Lahko bi bilo več dejavnosti z glasbo in športom. Potrebno bi bilo urediti prostor za
obiske svojcev v bolj intimnem kotičku.



Lahko bi me dlje zdravili.



Le tako naprej.



MS in ZT so prijazne, razumevajoče.



Na oddelku sem se počutil dobro.



Najbolj me je motilo, da nisem smela uporabljati svojega telefona. Hvala vam za vse.



Oddelek je zelo lep, urejen, osebje je prijazno, le hrana ni okusna.
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Osebje je zelo prijazno, tudi strogo. Pobude: določiti referenta za družabne igre, v
petek in soboto možnost gledanja TV do 11. ure. Odklepanje vrat z ključi , ne na daljavo.



Osebje je zelo prijazno.



Osebje na oddelku zelo naklonjeno in dobrovoljno.



Počutil sem se dobro.



Sem bil zelo prijetno presenečen nad prijaznostjo in strokovnostjo terapevtskega
osebja! Samo tako spoštljivo naprej!



Sem zelo zadovoljna.



Spoštljiv in korekten odnos vseh zaposlenih. Hvala vam!



Tukaj se vedno lepo počutim, saj so vsi zaposleni pridni in poslušajo vse kar jim poveš.
Rada pridem sem na oddelek. Hvala za pomoč pri moji bolezni.



V bolnišnici sem se počutil zelo v redu. Prijazno osebje, tako da sem z vsemi storitvami
zelo zadovoljen.



V vaši bolnišnici sem se počutil zelo varnega in zadovoljnega, saj ste mi veliko pomagali.
Hvala za vaš trud.



Večji obroki za moške.



Vse pohvale vredna.



Vse v superlativih, odlično!



Vzglavniki so zelo slabi.



Zadovoljen.



Zahvaljujem se vašemu osebju.



Zelo dobra oskrba pacientov. Na urnik bi umestila tibetanske vaje, da bi se izvajale
pogosteje.



Zelo sem vesel take ustanove, da ti lahko toliko pomagajo.



Zelo sem zadovoljen z načini zdravljenja, kot psihično in fizično terapijo.



Zelo zadovoljen.



Zelo zadovoljen. Hvala vsem za vse.



Zelo zadovoljna z vsem zdravstvenim osebjem. Pokazali ste mi pravo pot za lažje
uresničevanje mojih ciljev. Veliko nas je, ki potrebujemo pomoč in ni mi žal, da sem
odprla vaša vrata.



Zelo zadovoljna.

ZAKLJUČEK
Iz analize anketnih vprašalnikov je razvidno, da je zadovoljstvo pacientov z zdravljenjem in
zdravstveno oskrbo v PB Vojnik v letu 2018 ostalo na skoraj enaki ravni kot v letu 2017.
Medtem, ko se je ocena zadovoljstva bolnišničnega okolja znižala, kot je razvidno iz grafa
zgoraj, so nekoliko bolj kot v prejšnjih obdobjih pacienti zadovoljni s prehrano. Splošno
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zadovoljstvo z oskrbo in zdravljenjem je sicer razvidno iz pohval in pobud, ki so jih pacienti
podali na koncu ankete.
Z rezultati ankete bodo seznanjeni zaposleni in bodo služili kot vodilo za nadaljnje delo ter za
oblikovanje korektivnih ukrepov za ohranjanje zadovoljstva naših uporabnikov.
SKRINJICE POHVAL IN PRITOŽB
Na vseh oddelkih se nahajajo skrinjice pohval in pritožb, kamor lahko pacienti oddajo svoje
pohvale, pritožbe, pobude.
V letu 2018 smo vse oddane zapise iz vseh oddelkov (razen oddelka OZBO) zbirali pri pomočnici
direktorja za področje zdravstvene nege.
V obdobju od januarja do decembra 2018 je bilo skupno oddanih 104 različnih zapisov. Vsi so
bili zajeti v analizo in vsebinski pregled.
Tabela 136 Analiza pohval in pritožb

Zahvala/
pohvala

46

Mnenja/
Kiosk Kuhinja nestrinjanje
izraženo
izraženo
z načinom nezadovoljstvo nezadovoljstvo
obravnave
7
2
5

Brez
konkretne
vsebine

Pripombe/
predlogi

20 plus 22
iste
pacientke

2

Pohvale so bile v največji meri namenjene osebju oziroma celotnim timom.
Posebej pacienti pohvalijo hrano (5), sicer pa imajo na področju prehrane želje, kot so večji
obroki, več sladkega, bolj raznolika prehrana za diete, itd.
V sedmih (7) primerih so pacienti izrazili kritično mnenje oziroma nestrinjanje z načinom
obravnave. V večini primerov gre očitke glede pomanjkanja pojasnil tekom obravnave in
prestrogo postavljanje pravil na intenzivnih oddelkih.
V 20 primerih ni konkretne vsebine (risbe, nečitljivi zapisi brez konkretne vsebine).
V 22 primerih je ista pacientka poslala lepe pozdrave.
Med pripombami in predlogi smo zabeležili predloga za zamenjavo neustreznih vzglavnikov
in predlog glede zamenjave izrabljenih brisač za paciente.
Zelo smo veseli vsakega mnenja, pohvale, pobude naših pacientov, namreč na ta način dobimo
kak predlog, pobudo pohvalo, ki nam je absolutno spodbuda za dobro delo še v naprej.
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Zaključek:
Komisija za kakovost s svojimi člani v PB Vojnik predstavlja silno pomembno dejavnost, ki jo
vsi opravljamo in vodimo zraven svojega osnovnega dela.
Samo v lanskem letu smo pripravili tri nove računalniške aplikacije za lažjo sledljivost, analize
in vnose podatkov, posodobili dokumente v skladu z ISO standardom in zakonodajo ter
opravili po vseh službah notranje presoje v skladu z ISO in AACI standardom ter pridobili
certifikat kakovosti ISO in ponovno AACI.
Kot smo že v preteklosti zapisali, bi si želeli, da bi se nekdo ukvarjal izključno s kakovostjo v
smislu delanja analiz podatkov, primerjav in vodenjem registra tveganj. Tako bomo lahko na
tem področju dosegli še večji napredek in še boljše rezultate.

Vodja Komisije za kakovost:
mag. Anita Goričan

190

