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Ob strokovnem poročilu za leto 2006 
 
Strokovni direktor Igor Rus, dr.med. 
 
Leto 2006 je bilo težavno z vseh vidikov. Če zanemarimo težje pogoje dela, zlasti s strani 
financiranja bolnišnic, je bilo leto 2006 težavno predvsem zaradi obravnave težjih -  zahtevnejših 
bolnikov. Kljub vsemu pa lahko rečemo, da je bilo  leto za bolnišnico uspešno, predvsem kar se 
tiče področja strokovnega dela.  

� Uspešno, ker smo nadaljevali in nadgrajevali sistem kakovosti, nadaljevali s 
protokoliranjem procesov dela v bolnišnici, izdelovali nove klinične poti, predvsem pa 
smo le-te, kar je najbolj pomembno, tudi uporabljali v vsakodnevnem delu z bolniki, kar 
se je kazalo predvsem v obravnavi na dnevnem oddelku, kjer so bili vsi bolniki 
obravnavni po kliničnih poteh. Končno se je začelo premikati tudi na področju 
konzervativnih vej medicine in proti koncu leta 2006 je bila že skorajda izdelana, tudi na 
tem področju,  prva klinična pot.  

� Uspešno, ker smo dosegli in na nekaterih področjih, zlasti ambulantnem delu, presegli 
delovni program, kar je zlasti pomembno, še posebej glede na to, da smo se celo leto 
spopadali s hudimi kadrovskimi težavami, predvsem s strani zdravniškega kadra. Na 
kirurškem oddelku smo skorajda v celoti opravili enkratni dodatni program, kar vse kaže 
na povečano produktivnost zaposlenih.  

� Uspešno, ker smo povsod, razen na internem oddelku (tu zaradi absolutno zmanjšanega 
števila specialistov internistov in obravnave težjih bolnikov) dodatno skrajševali ležalne 
dobe zdravljenja.  

� Uspešno, ker je bilo leto 2006 tudi značilno po naraščanju napotitev pacientov v urgentne 
ambulante in tako smo samo na kirurškem oddelku odpustili 1887 bolnikov, ki so bili 
sprejeti urgentno, kar predstavlja 35,5% vseh sprejetih bolnikov, medtem ko smo leta 
2005 odpustili 1756 bolnikov, kar je predstavljalo 33,4% vseh sprejetih bolnikov. 
Opažali smo tudi skorajda nerazumljivo povečanje napotitev v internistično urgentno 
ambulanto, kjer je bilo opravljenih 5334 pregledov, medtem ko smo leta 2005 
obravnavali  5054 bolnikov, leta 2004 pa 4689 bolnikov. 

� Težko pa je bilo nedvomno zaradi obravnave težjih bolnikov. Ne glede na to, da je v 
omejenem obsegu SPP tudi kazalec strokovnosti dela, je nedvomno kazalec obravnave 
težjih in zapletenejših bolnikov, saj se nam je le-ta dvignil na kirurškem oddelku na 1,611 
(leta 2005 je bil 1,459), na internem oddelku na 1,614 (leta 2005 je bil 1,45), na 
ginekološko porodniškem oddelku na 0,751 (leta 2005 je bil 0,68), na pediatričnem 
oddelku pa na 0,676 (leta 2005 je bil 0,690). Ves čas smo sledili  politiki natančnega 
šifriranja diagnoz in posegov, kot leta poprej, natančno smo spremljali grupiranje in s 
strani nadzornikov ZZZS, ki so v lanskem letu opravljali nadzore, nismo dobili 
nikakršnih pripomb.  

� Težko predvsem, ker ga je zaznamovalo reševanje hudih kadrovskih težav, z razliko od 
let poprej, so se zlasti na področju zdravstvene nege (ZN) stvari postopoma izboljševale, 
povečevalo se je število diplomiranih medicinskih sester, bodo pa težave še vedno ostale, 
ker na tem področju dela relativno mlad kader, predvsem zaradi bolniških in porodniških 
odsotnosti. Na področju zdravniškega kadra pa so se dodatno zaostrile razmere že na tako 
starostno neugodnem internem oddelku, ker sta ga zapustili dve specialistki internistki 
diabetologinji. Podobno je na oddelku za anesteziologijo  in reanimacijo, kjer so se 
dodatno zaostrili pogoji dela z odhodi treh kolegic na porodniški dopust, na radiološkem 
oddelku pa z odhodom mlade kolegice v drugo ustanovo. Celo leto, zlasti pa drugo 
polovico, so potekale aktivnosti pri pridobivanju specialistov od drugod in verjetno nam 
bo letu 2007 uspelo pridobiti dva specialista iz bivših jugoslovanskih republik. Potekale 
so tudi aktivnosti pri pridobivanju novih specializacij in pri animacij mladih kolegic in 
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kolegov, ki so opravljali sekundariat v naši bolnišnici, da bi se prijavljali na razpisana 
prosta mesta - zlasti na področju internistike, anesteziologije in radiologije.  

 
V prvi polovici leta 2006, ko sem prevzel funkcijo strokovnega direktorja, sem se zavedal, da je 
pot uhojena, da moram nadaljevati zastavljeno delo prejšnjega strokovnega direktorja, sem pa 
uvedel določene novosti in sicer kot prvo, protokolirano delo predstojnikov kar se tiče 
opravljanja glavnih vizit na oddelkih, uspešno smo pričeli z izvedbo klinično-patoloških 
konferenc kamor vabimo tudi kolege iz drugih ustanov.  
Začeli smo  tudi s tako imenovanimi varnostnimi vizitami. Pričeli  smo tudi z aktivnostmi pri 
uvajanju novih dejavnosti, predvsem na področju vaskularne kirurgije, ki bi samo nadgradila že 
odlično neinvazivno in invazivno diagnostiko pri zdravljenju bolezni perifernega ožilja,  za kar 
smo v lanskem letu prvič dobili  tudi program.  
Leto 2006 je bilo nenazadnje tudi uspešno, ker smo dobili prvega habilitiranega asistenta na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani s področja kirurgije, kateremu pa bodo leta 2007 nedvomno 
sledili tudi ostali kolegi z ostalih oddelkov oziroma specialnosti , v letu 2007 bomo podpisali 
tudi sporazum o sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in upravičeno se nadejamo, da 
bomo v študijskem letu 2007 – 08 lahko gostili tudi prve študente medicine, ki bodo opravljali 
vaje  v naši bolnišnici. 
Leto 2006 je nedvomno zaznamovala tudi ustanovitev Visoke šole za zdravstveno nego na 
Jesenicah, ki bo tesno vpeta v delovanje naše bolnišnice.  
Pričeli smo tudi  z aktivnostmi pri izdaji lastne številke Zdravniškega vestnika , ki bo leta 2007 
postala dejstvo in bo na nek način tudi strokovno promovirala naše delo. 
Konec leta je prvič potekala po vseh bolnišnicah anketa o zadovoljstvu bolnikov. Po tej anketi se 
je naša bolnišnica med vsemi izkazala več kot dobro in zaradi tega, ker smo tu predvsem in samo 
zaradi bolnikov, to strokovno poročilo začenjamo z rezultati te ankete.  
  
 
 
 
 
 
 

. 
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Kazalniki kakovosti v Splošni bolnišnici Jesenice 
 
Izboljšanje kakovosti je del profesionalne odgovornosti in mora biti sestavni del vsakodnevnega 
dela. 
V središču pozornosti celotnega zdravstvenega sistema je bolnik, kar pomeni, da morajo biti 
interesi izvajalcev ter spremljajočih dejavnosti temu podrejeni. 
Zagotavljanje kakovosti zajema vse načrtovane in sistematične ukrepe, ki so potrebni za 
pridobitev zaupanja, da nek proizvod ali dejavnost izpolnjuje pogoje, ki odgovarjajo 
kakovostnim zahtevam. 
 
Če želimo izboljšati kakovosti lastnega dela, posameznika, tima ali če se želimo primerjati 
znotraj ustanove ali z ostalimi bolnišnicami, moramo meriti in prikazovati tiste vidike 
zdravstvene prakse, ki nam bodo pomagale ugotoviti uspešnost našega dela in bodo izhodišče ter 
priložnosti za izboljšavo.  
Kazalnik kakovosti je objektivno merilo obravnave bolnika  vključeno z izidom, uporabljamo jih  
za spremljanje, ocenjevanje in izboljšanje  kakovostne obravnave bolnika, izvajanje kliničnih 
storitev, podpornih dejavnosti in delovanje zavoda, ki vplivajo na izide obravnave bolnikov in 
drugih uporabnikov.  
     
Zavedamo se, da je zagotavljanje kakovosti proces, ki zajema sistematično opisovanje, merjenje 
in vrednotenje ter tudi izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti. Zagotavljanje kakovosti ni 
enkratno dejanje ampak je proces, ki zahteva stalno izboljševanje.  
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Pojavnost razjede zaradi pritiska (RZP) 
S sistematičnim iskanjem in ocenjevanjem bolnikov, ki so ogroženi za nastanek RZP in  
izvajanjem vseh aktivnosti v zvezi s preventivo, uporabo razbremenilnih pripomočkov, 
izobraževanjem članov negovalnega tima, bolnikov in njihovih svojcev, smo v zadnjih letih 
uspeli znižati incidenco pojava razjede zaradi pritiska. V zadnjem letu se je ponovno nekoliko 
dvignilo število bolnikov z RZP pridobljeno v bolnišnici. 
 Razjeda zaradi pritiska, ki nastane kot zaplet pri zdravljenju ogroženih bolnikov, še vedno 
predstavlja zdravstveni, socialni in ekonomski problem.  
Poleg zmanjšane kvalitete bolnikovega življenja z RZP se povečajo stroški zdravljenja, podaljša 
se ležalna doba, poslabša se osnovna bolezen in  lahko pride do smrti bolnika. 
 

Incidenca RZP ob sprejemu in pridobljena v SBJ v ob d. 2005-2006  

Incidenca RZP ob sprejemu in pridobljena (na 1000) 
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Incidenca RZP v letu 2006 se je v primerjavi z letom 2005 povečala za 1,9 promilne točke.  
 
 
 

Struktura RZP po oddelkih v letu 2006 
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Od vseh bolnikov z RZP je bilo v letu 2006 na nivoju celotne bolnišnice sprejetih 64,1% 
bolnikov. Najnižji delež RZP, pridobljene v SBJ, je bil zabeležen na OZN (17,1%) in Internem 
oddelku (20,3%), največji  delež bolnikov s pridobljenim RZP so imeli v EITOS.  
 
V letu 2006 nismo dosegli zastavljenega cilja, to je zmanjšanje števila bolnikov z v bolnišnici 
pridobljeno razjedo zaradi pritiska. Uvedeni so bili  korektivni ukrepi tako v EITOS-u, kot tudi 
na kirurškem oddelku. Še naprej bomo s sistematičnim pristopom - načrtovanje, vrednotenje, 
dokumentiranje vseh ukrepov – ter z dobrim strokovnim znanjem zaposlenih v zdravstveni negi s 
področja preventive in mehanizma nastanka RZP poizkušali doseči cilj, ki smo ga zastavili.  
 
Prav tako se je povečalo upoštevanje protokolov in standardov in kot posledica tega je vedno bila 
upoštevana pravilna izbira preventivnega programa. V ospredju pa je bila tudi skrb za varnost 
bolnikov. 
 
Zmanjševanje incidence bolnikov z MRSA  
Pogostnost bolnišničnih okužb (BO) je eden ob pomembnih kazalnikov kakovosti dela v 
bolnišnici. Staphylococcus aureus  je pomemben povzročitelj okužb pridobljenih v bolnišnici  in 
izven nje. Resen problem pri zdravljenju teh okužb predstavlja odpornost povzročitelja proti 
večini znanih antibiotikov. Proti meticilinu odporen staphylococcus aureus (MRSA – Methicilin 
Resistant Staphylococcus aureus) je odporen proti vsem betalaktamskim antibiotikom. Kar v 30- 
50 % bolniki kolonizirani z MRSA razvijejo pomembno okužbo. Zdravljenje takih okužb je 
problematično, saj antibiotiki, ki ostanejo za zdravljenje so manj učinkoviti. 
Prenos MRSA se lahko prične že s sprejemom bolnika v bolnišnico in kasneje na oddelek. 
MRSA se največkrat prenaša preko rok osebja na druge bolnike predvsem zaradi neupoštevanju  
ukrepov, ki so pomembni za obvladovanje prenosa MRSA.Tako se nam lahko v zelo kratkem 
času močno poveča število bolnikov z MRSA.Takega bolnika po končanem zdravljenju 
odpustimo v domačo oskrbo ali v socialne zavode. Ob ponovni vrnitvi v bolnišnico je ta bolnik 
zopet vir prenosa in tako je krog sklenjen. Zato je zelo pomembno, da krog z ustreznimi ukrepi 
čimprej  prekinemo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vse tri vrste incidence odpuščenih bolnikov z MRSA (skupna incidenca, incidenca pridobljena v 
SBJ in incidenca znane in prenešene MRSA) so se močno znižale v letu 2004, v letu 2005 se 

Gibanje incidence odpuš čenih bolnikov z MRSA 
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ponovno nekoliko povišale (vendar so bile še vedno na nižji ravni kot v letu 2003), v letu 2006 
pa so z izjemo znane in prenesene MRSA ponovno upadle. Skupna incidenca se je v letu 2004 
glede na predhodno leto znižala za 44,3%, v letu 2005 se je glede na leto poprej zvišala za 
17,4%, v letu 2006 pa je bil glede na leto poprej zabeležen 20,1% upad. Pri incidenci, pridobljeni 
v SBJ, je bil v letu 2004 zabeležen kar 57,7% upad glede na predhodno leto, v letu 2005 kar 
59,7% rast glede na leto 2004, v letu 2006 pa je bil zabeležen rekorden – kar 83,1% upad glede 
na predhodno leto. Stopnje rasti pri incidenci znane in prenešene MRSA v obd. 2003-2006 so 
naslednje: –36,1%, 0,2% in 21,0%.  
 

Struktura incidence odpuš čenih bolnikov z MRSA 

 
 
 
V strukturi skupne incidence MRSA prevladuje znana in prinešena incidenca MRSA, katere 
delež se razteza med 61,8% in 91,7% in je dosegel najvišjo vrednost v letu 2006. Delež 
incidence MRSA, pridobljene v SBJ, je z 38,2% v letu 2003 upadel na 29% v letu 2004, v letu 
2005 narastel na 39,5% in v letu 2006 občutno upadel ter dosegel daleč najnižjo vrednost (8,3%).  
V letu 2006 smo zabeležili manjšo incidenco MRSA pri bolnikih ob sprejemu glede na leta prej, 
tako je incidenca znane MRSA 0,22. Incidenca novo pridobljenih bolnikov, ki so se kolonizirali 
v bolnišnici je bila izredno nizka saj je znašala samo 0,02 ( 3 bolniki).Razmerje med znano in 
preneseno MRSA znaša 91,7% znane in 8,3 prenesene MRSA (34 bolnikov že znano MRSA – 3 
bolniki prenesena MRSA). 
V letu 2006 v bolnišnici nismo zabeležili nobene okužbe z MRSA, vsi bolniki so bili le 
kolonizirani z MRSA. 
 
Prikaz števila padcev in zdrsev v Splošni bolnišnici Jesenice  
Padci bolnikov  in s padci povezane poškodbe predstavljajo pomemben del področja varnosti. 
Ekonomski in finančni strokovnjaki v Ameriki napovedujejo do leta 2020 velik porast padcev, 
spremljajočih poškodb in seveda sredstev. 
Poškodbo zaradi padca definiramo kot motnjo v strukturi ali funkciji nekaterih delov telesa, ki je 
nastala zaradi nenačrtovanega dogodka. 
Raziskave so pokazale, da je vsaj polovica 70-letnikov vsaj enkrat ali celo večkrat padla. 
Vsem je jasno, da je padce treba preprečiti. Skoraj vsak padec je lahko napovedljiv. Napovemo 
ga na podlagi dejavnikov tveganja v bolnišničnem okolju (Evans 2001). 
Zaradi  sistematičnega pristopa in uvedbo novih ukrepov  smo v letu 2006 zabeležili rahel upad 
števila padcev. Ob tem je potrebno poudariti, da smo v preteklem letu  bolj aktivno iskali 
bolnike, ki so potencialno ogroženi za padec in natančno evidentirali vse bolnike, ki so padli.  

Struktura incidence odpuš čenih bolnikov z MRSA
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Grafikon prikazuje število bolnikov, ki so v času bivanja v bolnišnici padli  ali zdrsnili . 
Izhodišče za izračun je 1000 bolnišnično oskrbnih dni. V zadnjem letu nam je uspelo v manjšem 
deležu znižati število padcev v bolnišnici. 
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Grafikon prikazuje število padcev na 1000 BOD po posameznih oddelkih in enotah. 
Največ padcev bolnikov je bilo zabeleženih na oddelku za zdravstveno nego. Kar je verjetno 
posledica večjega deleža bolnikov, ki so popolnoma odvisni od pomoči zaposlenih v ZN. 
 
 
 
 

Struktura po času dogodka
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Največ padcev pri bolnikih se je zgodilo v dopoldanski in nočni izmeni. Presenetljivo je  
predvsem visoko število padcev v dopoldanski izmeni. 
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Poročilo  zdravstvene, babiške nege in dejavnosti fizioterapije  
 
Zdenka Kramar, glavna medicinska sestra  
 
Zdravstvena nega (ZN) je pomemben del zdravstvenega sistema v vsaki družbi in poteka prav 
tako pogosto kot zdravljenje. Delo izvajalcev zdravstvene nege Splošne bolnišnice Jesenice 
(SBJ) temelji na strokovnih znanjih in zahtevah za delo, strokovnih standardih zdravstvene nege, 
ki ob upoštevanju kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
zagotavljajo višjo kakovost in varnost bolnikom in izvajalcem zdravstvene nege.  
ZN je strokovno področje, ki je skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi v SBJ vključena v 
celovito obravnavo bolnika. Področje ZN deluje kot stroka v okviru svojih kompetenc in v 
skladu z razmejitvijo del in nalog znotraj poklicnih skupin v zdravstveni negi.  
ZN je v zadnjih letih v bolnišnici dosegla vidne rezultate, tako z vidika razvoja stroke, 
organizacije in razvoja kadrov. Glede na dane možnosti smo aktivno sodelovali  tudi v smeri 
ekonomsko učinkovitost. Vseskozi smo se trudili zagotavljati integrirano delovanje področja ZN 
in oskrbe v strokovnem in  poslovnem delovanju SBJ. 
Področje ZN deluje kot strokovna disciplina in kot organizacijski sistem za zagotavljanje 24 urne 
ZN in oskrbe bolnikov.  
V zadnjem letu smo usmerili delovanje predvsem v doseganje ciljev varne, strokovne, 
kakovostne in racionalno vodene ZN na vseh organizacijskih nivojih in v okviru 
multidisciplinarnih timov. Še vedno smo se in se bomo morali še naprej prizadevati, da  je 
središče našega delovanja BOLNIK in s tem usmerjenost vseh aktivnosti v doseganje tega cilja. 
Dolžni smo spremljati novosti na področju stroke ZN in novosti na področju obravnave bolnikov 
v SBJ.  
 
Poizkušali smo čimbolj slediti  procesu kontinuiranega strokovnega izobraževanja, uvajanju 
novih metod in tehnik dela, v procesu spremljanja kakovosti dela in uvajanja izboljšav na 
področju ZN, kot tudi na področju delovanja različnih multidisciplinarnih  timov pri obravnavi 
bolnikov. 
Vrednote za katere se zavzemamo zaposleni v  ZN so: 

• delo za bolnika 
• timsko delo 
• medsebojno spoštovanje na vseh ravneh 
• odprta komunikacija 
• osredotočenje na kakovost doseženih rezultatov 
• zadovoljstvo zaposlenih 

Da bomo vsi sprejeli in upoštevali dogovorjene vrednote bomo morali skrbeti za naš osebnostni 
razvoj in vzpostavljanje  takšne  organizacijske kulture, da bodo te vrednote nekaj vsakdanjega. 
 
1. Manegement v zdravstveni in babiški negi ter dejavnosti fizioterapije  
Tako kot v preteklih štirih letih se bomo  tudi v tem poročilu zazrli na prehojeno pot, ki smo jo 
prehodili v letu 2006. Veliko zastavljenih ciljev in projektov smo uspeli realizirati, nekaj jih je 
ostalo za leto 2007.  
Naše delo je bilo  usmerjeno k bolniku in k izvajanju kakovostne ter varne ZN. 
Poizkušali smo  pritegniti čim več zaposlenih v ZN in fizioterapiji k sodelovanju v procesu 
kakovosti, timskega dela, izobraževanja, dela v različnih projektnih timih in sledenju postavljeni 
viziji in strategiji Splošne bolnišnice Jesenice.  
1.1. Realizacija ciljev v letu 2006 

• Pomemben cilj, ki smo si ga zadali v letu 2006 je bil proces uvajanje  kakovosti  na vseh 
področjih delovanja. Ker je to proces nenehnega izboljšanja vseh postopkov in procesov 
pri katerem morajo sodelovati vsi zaposleni ni dokončan in tudi nikoli ne bo. Smo  na 
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dobri poti doseganja boljših  izidov in s  tem tudi višjo kakovost dela. Na področju 
delovanja projektnih timov, smo na nekaterih področjih dosegli zastavljene cilje. 
Nekateri timi so žal prenehali s svojim delom in jih bo potrebno ponovno motivirati. 

• Tudi prenos dokumentacije v računalniški sistem in celovita informatizacija v ZN je na 
začetku poti. Delo na tem področju bomo morali zastaviti projektno.   

• Z bolnišnico Golnik smo vključeni v  projekt informatizacije ZN in prikaz kazalnikov 
kakovosti.  

• Projekt razvijanje paliativne oskrbe bolnikov v bolnišnici je v zadnji fazi priprave za 
predstavitev znotraj in izven bolnišnice.  

• Uvajanje področja  upoštevanje bolnikove zasebnosti in bolnikovih pravic, kjer smo zelo 
na začetku in je potrebno pričeti s prvimi koraki in izhodišči, ter ustanoviti projektni tim.  

• Zdravstveno vzgojno delo v  okviru bolnišnične kot tudi ambulantne porodniške 
dejavnosti zaradi pomanjkanja kadra nismo mogli izpeljati in je eden od prvih ciljev, ki 
jih bomo v letu 2007 poizkušali realizirati.  

• Prav tako nam v preteklem letu ni uspelo sprejeti vseh aktov in ostalih dokumentov o 
organiziranosti in delu v ZN, babiški negi, delu fizioterapije. Izdelali smo poslovnik dela 
Kolegija glavne medicinske sestre, ki je bil sprejet konec leta 2006 in bo v celoti stopil v 
veljavo s 1.4. 2007 

• Področje uvajanja strokovnih novosti v ZN in fizioterapiji je v velikih primerih  uspelo. 
 

1. 2. Strokovno in organizacijsko delo na področju ZN  bo v letu 2007 
temeljilo na ciljih zagotavljanja strokovnosti, kontinuitete, učinkovitosti, 
racionalnosti in kakovosti v ZN: 

• Organizacijske spremembe na oddelkih in enotah ter začetek uvajanja 
sistematičnega načrtovanja in dokumentiranja in uvajanje negovalnih diagnoz v 
ZN v smeri racionalizacije, 

• nadaljevanje projekta standardizacije postopkov ZN in medicinsko-tehničnih 
posegov ( cilj je izdelava vsaj 4 standardov kakovosti) , 

• uvajanje informacijskega sistema v ZN – računalnik ob bolnikovi postelji  
(evropski projekt v sodelovanju z Bolnišnico Golnik) 

• sodelovanje pri kreiranju  kliničnih poti (izdelava vsaj ene KP na področju 
organiziranja dela – sprejem bolnika in Delo na oddelku za ZN) 

• širjenje dela projektnih timov – razjeda zaradi pritiska, neljubi dogodki – padci, 
zagotavljanje intimnosti in osebne integritete bolnikov, 

• uvedba sistematičnega dela na področju izdelave posameznih procesov dela 
• izvajanje strokovnih nadzorov na področju stroke ZN na štirih oddelkih in 

ponovitev v intenzivnih terapijah, 
• spremljanje kakovosti dela s pomočjo kazalcev kakovosti na vseh področjih dela 

v ZN, pri tem upoštevati usmeritve Ministrstva za zdravje na tem področju in 
zahteve, ki izhajajo iz akreditacije bolnišnice (ISO), 

• v okviru zdravstveno vzgojnega dela priprava pisnih gradiv za bolnike(RZP, 
glede na cilje posameznega projektnega tima 

• aktivno sodelovanje na kongresih in raziskovalnih projektih( razširiti med čim 
večjim številom zaposlenih  

• sodelovanje in izvajanje rednega učnega programa ZN za Visoko šolo za 
zdravstveno nego Jesenice ter izobraževanje zaposlenih v ZN za izvajanje 
mentorstva, vodenje vaj za Visoko šolo za zdravstveno nego, 

• spodbujanje in uvajanje timskega dela na vseh področjih  
• aktivno sodelovanje vključevanje zaposlenih v ZN  v projekte v SBJ s ciljem 

boljše organizacije dela, načrtovanje in pregled nad potrebnimi aktivnostmi pri 
obravnavi bolnika, načrtovanje dela in spremljanjem kakovosti dela, 
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• vzpostavitev in vodenje dela informatork na oddelkih, s ciljem združevanja, 
poenotenja in časovnega opredeljevanja informacij za bolnika in svojce 

 
1.3. Delo kolegija glavne medicinske sestre in strokovnega sveta zdravstvene 
nege 
V letu 2006 se je kolegij sestal 21 krat, strokovni svet ZN je imel 6 sej. 
Naj večkrat obravnavana tema je bila uvajanje kakovosti, strateško planiranje in vodenje 
kazalnikov kakovosti. Veliko časa smo namenili tudi uvajanju kategorizacije in skladnost 
izvedbe kategoriziranja z izvedenimi aktivnostmi pri bolniku. 
Izdelali in sprejeli smo Poslovnik dela Kolegija glavne medicinske sestre, ki bo stopil v veljavo s 
1.4.2007. Pripravili smo pisne kriterije za ocenjevanje dela sodelavcev in dali pobudo vodstvu 
bolnišnice za kvartalno izplačilo uspešnosti zaposlenih. Vsi dokumenti so v poteku sprejemanja .  
Pripravili in sprejeli smo pravilnik o organiziranju Pripravništva in mentorstva v bolnišnici in 
Pravilnik o izvajanju strokovnih nadzorov na področju zdravstvene nege. Sprejeli in potrdili smo 
delo v različnih projektnih timih (RZP, padci, izdelava plakata o bolnikovih pravicah) 
Potrdili anketni vprašalnik za izvedbo varovalnih vizit in razgovor o varnosti.  
V okviru Strokovnega sveta ZN in kolegija smo veliko časa namenili tudi kadrovskim težavam 
in poizkušali najti najustreznejšo rešitev.  
Glede na slabo finančno stanje v bolnišnici smo iskali tudi v ZN možnosti racionalizacije in 
boljše izrabe virov ter varčevanje z materiali in kadri v okviru stroke ZN. 
Izdelali smo plan nabav, izobraževanja in kadrov za leto 2007.  
Poleg naštetega je kolegij in strokovni svet ZN v preteklem letu obravnaval še veliko večjih ali 
manjših izzivov in projektov. Potrdili smo različne standarde kakovosti in protokole dela in 
razvoja  na področju ZN v bolnišnici. 
V preteklem letu so je Kolegij glavne medicinske sestre in Strokovni svet ZN glede članstva 
nekoliko spremenil, saj so nas nekatera kolegice zapustile in se nam tako pridružile druge. 
(Sedina Kalendar EITOS-u, Dubravka Karadžič Šmitran – interni oddelek, Lidija Ahec – 
pomočnica glavne medicinske sestre za področje bolnišnične higiene, Slavica Hrovat- 
fizioterapija). 
V začetku preteklega leta smo pripravili tudi organizacijske predpise zdravstvene nege. Izdelali 
smo predlog  Pravilnika o organizaciji in delovanju zdravstvene nege, vendar še ni bil dokončno 
sprejet. 
Vključevanja strokovnega direktorja v Strokovni svet ZN v preteklem letu ni bilo. Glede na to, 
da je to sodelovanje izredno pomembno za boljše  razumevanje v multidisciplinarnem timu si 
želimo, da bi bilo to sodelovanje v letu 2007 ponovno vzpostavljeno.  
 
Prav tako je prišlo do spremembe v okviru Strokovnega sveta zavoda, kjer glavna medicinska 
sestra ni več aktivna članica te strokovne institucije. Glede na to, da je ZN pomembna disciplina 
pri obravnavi in oskrbi bolnika in je delo ZN v bolnišnici kakovostno in tudi vidno ter 
prepoznavno znotraj in tudi navzven  in če pri tem še  izhajamo iz definicije, da je timsko delo 
ciljno orientirana dejavnost, kjer člani tima delujejo tako, da ima skupni cilj prednost in deluje 
usklajeno, da bi cilj dosegli, smo v ZN prepričani, da nam bo v letu 2007 uspelo skupaj doseči ta 
cilj – vključitev pomembne stroke v Strokovni svet zavoda.  
Če  pri tem izhajamo še iz dejstva, da smo stopili na pot uvajanja in izboljšanja kakovosti v 
zdravstveni oskrbi in pridobivanju akreditacije ISO je pa sprememba na tem področju nujna in 
potrebna. 
 
2.Uvajanje  izboljšanja kakovosti in varnosti v ZN  
K vzpostavitvi sistema izboljšanja in spremljanja celovite kakovosti ter stroškovne učinkovitosti 
smo v bolnišnici pristopili že v letu 2005, v preteklem letu smo nadaljevali delo in naredili 
pomembne korake v smeri kakovostne oskrbe bolnika.  
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Z delom je pričela koordinatorka za vodenje kakovosti in varnosti, odbor za kakovost in varnost, 
imenovana je bila komisija za vodenje kakovosti in varnosti.   
Vsa delavna telesa so pričela z delom, kar bo pripomoglo k hitrejšim uvajanjem sprememb na 
področju kakovosti in varnosti. 
V ZN smo nadaljevali z delom iz preteklih let. Spremljali smo kazalnike kakovosti in na podlagi 
rezultatov smo v neposredno delo uvajali spremembe in izboljšave. 

 
Izdelali smo vprašalnik za izvajanje VARNOSTNIH VIZIT IN VARNOSTNIH 
RAZGOVOROV. Varnostne vizite smo izvedli v okviru že vpeljanih negovalnih vizit. V letu 
2007 bodo to samostojni obiski glavne medicinske sestre zavoda in posameznih oddelkov. 
 
2.1.Delo projektnih timov v letu 2006: 
 
PPrr oojj eekkttnnii   tt iimm  zzaa  rr aazzvvii jj aannjj ee  ssttaannddaarr ddoovv  kkaakkoovvoosstt ii   
  
Koordinatorica tima: Mateja Bahun ( letu 2006 Metka Lužnik) 
V preteklem letu je tim izdelal in sprejel 6 standardov kakovosti. Delo je bilo zaradi velike 
obremenjenosti članov tima nekoliko okrnjeno.  
 
Projektni tim za dokumentacijo 
Koordinatorica tima : Nevenka Marinšek 
Zahteve za dokumentacijo v sistemu vodenja kakovosti izvirajo iz potrebe po sporočanju, 
doslednosti cilja in dokumentiranih rezultatih. Dokumentiranost je prednost. Količina in obseg 
sta odvisna od velikosti zavoda, kulture v zavodu. Ustvarjanje dokumentacije ne sme biti 
samemu sebi namen. 
Zdravstvena nega je pridobila veliko število novih obrazcev, ki se sedaj tiskajo. Njihov izgled 
je bolj kvaliteten. 
Novi  obrazci v letu 2006, ki jih je sprejel strokovni svet zavoda so: 
4 protokoli  
7 navodil 
2 klinični poti 
23 obrazcev 
Vsi obrazci se bodo v letu 2007 tiskali. 
V novembru 2006 je bila oblikovana skupina medicinskih sester z namenom prenove obrazca 
Sprejemna anamneza za urgentno ambulanto, bolniški oddelek in enote intenzivne terapije. 
Delo se nadaljuje v letu 2007. Pričakujemo, da bodo novi obrazci oblikovani do konca marca 
2007. 
 
 
 
  
Projektni  tim bolnike s srčnim popuščanjem   
Koordinatorica tima: Nina Trifoni  
Tim je v preteklem letu uspešno dokončal projektno nalogo, sedaj nas čaka uvajanje dela na 
področju dela z bolniki s srčnim popuščanjem. Tako bo tim v letu 2007 ponovno pričel z delom 
predvsem na področju  uvajanja zdravstveno vzgojnega dela pri bolnikih s kroničnim 
popuščanjem srca. 
       
Projektni tim za pomembne dneve 
Koordinatorica tima : Simona Peternelj 
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Projektni tim predvsem pa njihova koordinatorica so zelo dejavni saj so v lanskem letu obeležili 
v avle vse pomembne dneve z zdravstveno vzgojno vsebino (kajenje, AIDS, rak dojke, teden 
boja proti raku, merjenje krvnega pritiska in krvnega sladkorja, osmi marec….) 
  
 
Projektni tim za prostovoljno delo 
Koordinatorica tima:  Nevenka Marinsek 
V začetku lanskega leta je bil manjše število prostovoljcev, število se je povečalo v jesenskih 
mesecih z začetkom šolskega leta. V letu 2007 bo potrebno izpeljati nekatere aktivnosti za 
povečanje števila prostovoljcev  v bolnišnici.  
 
Projektni tim za preprečevanje padcev in neljubih dogodkov 
Koordinatorica tima:  Nevenka Marinšek  
Tim je izdelal  projekt, ki opisuje problematiko padcev bolnikov v Splošni bolnišnici Jesenice, 
Izdelali so ocenjevalni list tveganja za padec, nov obrazec za poročanje o padcu, protokol 
ocenjevanja in zloženko za bolnike. Projekt je v fazi pilotnega preverjanja in  usklajevanja.  
 
Projektni tim za oskrbo RZP  
Koordinatorica tima : Oti Mertelj  
Projektni tim, ki pripravlja projekt Celostna obravnava bolnika s kronično rano je  pregledal in 
dopolnil popravljena protokola z naslovom Obravnava bolnika s kronično rano na oddelkih in 
enotah splošne bolnišnice Jesenice in Obravnava bolnika s kronično rano v Splošni bolnišnici 
Jesenice. 
Dogovorili so se za izdelavo protokolov za V.A.C. terapijo, protokol za zdravljenje z lokalnim 
nadpritiskom kisika in protokol za oskrbo ran s sodobnimi oblogami. Imenovali smo tudi vodje 
skupin. 

    
Projektni tim za inkotinenco 
Koordinatorica tima : Darja Noč 
V preteklm letu ni deloval razen pri pripravi kriterijev za inkontinenčni material za javni razpis. 
Vsekakor bo potrebno v letu 2007 pričeti  z bolj aktivnim delom 
 
Projektni tim za zdravstveno  vzgojno delo bolnikov s stomo 
Koordinatorica tima: Marija Veber Mežik 
Tim je aktivno sodeloval v okviru priprave projekta in klinične poti hitrega okrevanja po 
operaciji raka na debelem črevesju.  
 
Projektni timi za klini čne poti  
Koordinatorica tima : Helena Lindič 
Projektni timi so bili za posamezno klinično poti posebej določeni. Koordinatorica je sodelovala 
pri oblikovanju  in reviziji vseh KP. Oblikovani sta bili dve novi KP  
( TEP, rak debelega črevesja). Popravljena in na novo oblikovana je bila KP za operacijo žolčnih 
kamnov.  
Projektni tim za zadovoljstvo bolnikov 
Koordinatorica tima : Jožica Trstenjak 
V letu 2006 smo zadovoljstvo bolnikov merili z anketnim vprašalnikom, ki ga je oblikovalo 
Ministrstvo za zdravje in so sodelovale vse bolnišnice v Sloveniji.  
 
Projektni tim za zdravstveno  vzgojno delo bolnikov s sladkorno boleznijo 
Koordinatorica tima: Mateja Bahun  
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Projektni  tim za paliativno oskrbo 
Koordinatorici tima : Darja Noč  in asist.mag. Mateja Lopuh 
Projektna naloga za uvajanje paliativnega tima  v bolnišnici je končana.V sredini leta 2007  se bo 
pričelo delo paliativnega tima tudi uvajati v vsakdanje delo v bolnišnici.  
 
Projektni timi na posameznih oddelkih za zdravstveno vzgojo 
(ginekološko  porodniški oddelek, interni oddelek, pediatrija)  
 
Projektni tim za pripravo plakata o bolnikovih prav icah in dolžnostih 
Koordinatorica tima : Jana Lavtižar 
Tim je dokončno oblikoval plakat, potrebno ga je dokončno oblikovati, ga sprejeti na vseh 
nivojih in poskrbeti za tiskanje. 
 
2.2. Klinične poti  
VVssaakkoo  lleettoo  šštteevvii lloo  ddooppoollnnjjuujjeemmoo  zz  iizzddeellaavvoo  nnoovviihh  iinn  sspprreemmiinnjjaannjjeemm  žžee  oobbssttoojjeeččiihh..  SSaajj   ssoo  
kkll iinniiččnnee  ppoottii   žžiivv  ddookkuummeenntt  kkaatteerree  jjee  ppoottrreebbnnoo  ssttaallnnoo  sspprreemmiinnjjaattii ..  ZZ  uuvvaajjaannjjeemm  kkll iinniiččnniihh  ppoottii   ssmmoo  
ddoosseeggll ii   uusskkllaajjeennoo  zzddrraavvssttvveennoo  oosskkrrbboo  iinn  žžeelleennee  iizziiddee  vv  pprriiččaakkoovvaanneemm  ččaassuu  zz  uuppoorraabboo  pprriimmeerrnniihh  
vvii rroovv..  
Klini čna pot v bolnišnici opredeljuje  lokalno multidisciplinarno prakso oskrbe določene skupine 
bolnikov. Zagotavlja nam  kontrolo kakovosti dela. Celoten potek zdravljenja in zdravstvene 
nege je dokumentiran v skupni dokumentaciji.  
 
Izdelali smo naslednje nove klinične poti: 

• Za operacijo žrelnice pri otroku – februar 2006 
• Za resekcijo raka debelega črevesa – testno november 2006 
• Vodenje bolnika s perkutano endoskopsko gastrostomo – testno februar 2007  

 
Spremenjene klinične poti v letu 2006 

• Operacijo žolčnih kamnov  
• Operacija totalne endoproteze kolka - popolnoma spremenjena 

 
3. Kazalniki kakovosti 
Kakovost in varnost bolnikov sta sestavni del vsakodnevnega dela v  bolnišnici. Z vodenjem in 
spremljanjem kazalnikov kakovosti in varnosti bolnikov izboljšujemo kakovost našega dela. V 
bolnišnici že več let vodimo  kazalnike kakovosti, ki so bili prikazani v zgornjem poročilu: 

• strokovni nadzori v ZN 
• pojavnost razjede zaradi pritiska  
• incidence MRSA 
• zmanjšanja incidenca padcev in zdrsov bolnikov 

 
 
 
3.1. Strokovni nadzori v zdravstveni negi 
Zaposleni v ZN se vse bolj zavedamo, da so spremembe del našega vsak dana.Tudi uvajanje 
procesa kakovosti in varnosti pri delu je del sprememb. Če želimo izboljšati proces našega dela 
moramo vsekakor izvesti tudi merjenje, le tako bomo vedeli ali je naše delo bolj ali manj 
kakovostno izvedeno. Za boljše razumevanje in lažje izvajanje nadzorov smo 
zaposlenim predstavili namen strokovnega nadzora, tako rednega kot tudi izrednega. 
Poudarili smo, da merjenje ni cilj ampak, da so cilji izboljšave, ki so praktične in 
usmerjene v naš cilj, ta pa je boljša oskrba bolnika. Vse izvedene nadzore smo poizkušali 
vzeti kot učenje za izboljšanje ne pa za sodbo.Če se bomo borili proti neljubim dogodkom 
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ne pa drug proti drugemu, bomo zmanjšali število neljubih dogodkov in tako povečali 
kvaliteto dela in odnosa do bolnika in zaposlenih. 
 
Tako smo v letu 2006 izvedli prvi redni strokovni nadzor v obeh enotah intenzivne terapije. 
Izvedli smo tudi 4 izredne strokovne nadzore (na kirurškem in otroškem oddelku). Na osnovi 
izvedbe nadzorov smo vpeljali korektivne ukrepe, ki se uspešno izvajajo. 
  
33..11..11..PPrr vvii   rr eeddnnii   ssttrr ookkoovvnnii   nnaaddzzoorr   
NNaaddzzoorr  jjee  ppootteekkaall   2288..1111..22000066  vv  IInntteerrnniissttiiččnnii   iinntteennzziivvnnii   tteerraappii jj ii   ((II IITT))  iinn  eennoottii   iinntteennzziivvnnee  tteerraappii jjee  
ooppeerraattiivvnniihh  ssttrrookk  ((EEIITTOOSS))..  PPrrii   pprriipprraavvii   nnaa  iizzvvaajjaannjjee  ssmmoo  zzaappoosslleennee  oobbvveessttii ll ii   oo  nnaammeennuu  
ssttrrookkoovvnneeggaa  nnaaddzzoorraa..    
Pred izvedbo nadzora smo seznanili osebje o namenu in samem poteku.  
Opazovali smo izvajanje negovalnih intervencij, ki so opredeljeni v Standardih kakovosti. Za 
posamezno intervencijo smo izpostavili posamezne kazalnike kakovosti. Vsak kazalnik smo 
ovrednotili z oceno od 1 do 3. 
V obeh enotah je bilo opazovanih 10 intervencij.  
Čim bliže je povprečje 1, tem bolj je delo opravljeno po standardih, in obratno. Ker je 
uporabljena vedno enotna merska lestvica (1-3), je mogoče takoj neposredno ugotoviti ali je nek 
standard uspešno izvajan ali manj uspešno. 
Razvidne so razlike med obema enotama (EITOS, IIT) kot tudi med posameznimi kazalniki v 
okviru iste enote. Upoštevati je potrebno, da so zaradi majhnega razpona merske lestvice (1-3) že 
tudi razmeroma majhne absolutne razlike med povprečnimi ocenami lahko pomembne, zato so 
povprečja izračunana na tri decimalke. V prihodnje je smiselno nekoliko razširiti razpon merske 
lestvice, tako da bi se ocenjevalo na primer z ocenami od 1-5 in tako medsebojne razlike bolje 
pridejo do izraza. 
 
Povprečna ocena izvedbe opazovanih kazalnikov je v EITOS 1.225, v IIT 1.549. 
 
Pri nadzoru smo ugotovili, da se zaposleni v obeh enotah zelo trudijo izvajati neposredno delo 
pri bolnikih po standardih kakovosti. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo uvedli korektivne 
ukrepe, ki se tudi uspešno izvajajo. 
Na posameznih segmentih  je prišlo do odstopanj vendar še vedno v okviru dopustnega in 
varnega za bolnika. Na osnovi tega podatka lahko trdimo, da so bolniki deležni varne ZN. Na 
nekaterih področjih pa celo optimalno ZN, kar je sigurno zelo spodbudno. 

 
 
4. Kadri v zdravstveni in babiški negi ter fizioterapiji  
Zaposlovanje dobri kadrov je vse bolj poudarjeno. Vse bolj je v ospredju mnenje, da so 
kadrovski vir najpomembnejše premoženje vsake institucije. V bolnišnici Jesenice smo v zadnjih 
letih veliko vlagali v razvoj kadrov na področju ZN, fizioterapije in delovanju radioloških 
inženirjev.  
Tako lahko trdimo, da se tudi v bolnišnici vse bolj zavedamo pomena dobrih kadrov. Vse bolj 
prihaja v ospredje osebna zavzetost zaposlenih. V bodoče bomo izhajali, da bomo zaposlene 
motivirali k čim tesnejši povezavi z bolnišnico, poizkušali bomo doseči takšno vedenje in 
sodelovanje, ki bo privedlo do še bolj kakovostnega dela in s tem posledično do boljše oskrbe 
bolnika. 
 
V  letu 2005 se je kadrovska situacija na področju dela v zdravstveni negi nekoliko izboljšala, v 
letu 2006 se je ponovno nekoliko  poslabšala. Nato je predvsem vplivalo veliko število 
zaposlenih v ZN, ki so na bolniškem in porodniškem dopustu. Tudi na področju dela  
fizioterapavtk se je stanje nekoliko poslabšalo, predvsem zaradi povečanega obsega dela in 
odhoda ene fizioterapevtke. 
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Število diplomiranih medicinskih sester se v skupnem številu počasi povečuje. Saj bo v začetku 
leta 2007 diplomiralo še 19 tehnikov zdravstvene nege in si tako pridobilo naziv diplomirana 
medicinska sestra.To je vsekakor posledica načrtovanja in možnosti izobraževanja lastnih 
kadrov.  
Še vedno pričakujemo težave glede bolniških in porodniških odsotnosti saj imamo zelo mlad 
kader, tako na področju diplomiranih medicinskih sester, kot tudi pri tehnikih zdravstvene nege. 
Za nadomeščanje odsotnosti z dela še vedno sprejemamo v delovno razmerje pripravnike, ki 
potrebujejo za samostojno opravljanje dela vsaj šest do deset mesecev dela v okviru 
pripravništva. Tako je obremenitev kadra na posameznih oddelkih še večje.  
Pri tem je potrebno opozoriti na vse večje zahteve dela, predvsem večjega števila sprejetih 
bolnikov s tretjo kategorijo potreb po ZN in vse večjim obsegom dela. Tako bomo morali še 
naprej načrtno povečati število zaposlenih glede na potrebe, ki izvirajo iz kategorizacije 
bolnikov. Vsekakor si želimo priznanje kadrovskih normativov v ZN s strani ministrstva za 
zdravje.  
 V preteklih poročilih smo zapisali, da ni mogoče dobiti diplomirane medicinske sestre in, da je 
to  vse slovenski problem. Stanje se bo sigurno izboljšal predvsem zaradi ustanovitve Visoke 
šole za zdravstveno nego na Jesenicah v letu 2006. 
  
 
4.1.Odhodi medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v letu 2004 - 2006 
 
ODHODI 2004 2005 2006 
Zdravstveni tehniki 11 7 (1 up.) 3 (up.), 1(odh.) , 17 

prip.* 
Dipl. med. sestre 5 2 3 (up.),  3(odh.) 1 

prip.* 
Dipl.radiol. inženir   1* 
Fizioterapevtke 1 / 1 (up.) 
 
 
V preteklem letu  beležimo še manjše število odhodov kadrov v druga delovna okolja, zabeležili 
smo pa večje število upokojitev predvsem višjih medicinskih sester. 
Upokojile so se naše dolgoletne sodelavke, ki so veliko doprinesle k razvoju in priznanju stroke: 
Marija Cuznar                         Ivica Jurca                               Vera Kotnik 
Majda Tancar                          Erna Omerza 
Milka Poličar                          Zdenka Globočnik 
 
Pridobili smo nove sodelavce, tako na področju dela zdravstvenih tehnikov, diplomiranih 
medicinskih sester in diplomiranih fizioterapevtov.  
  
 
4. 2. Prikaz števila kadrov glede na izkustvene normative 
 
Poklic Priznana sistematizacija delovnih mest v 

SBJ, izdelana na osnovi izkustvenih 
normativov, sprejeta 1.12.1998 

Število kadrov na 
31.12. 2005 

Število kadrov na 
31.12. 2006 

Višje MS/dipl.MS 84 109.2 KF 86 
4 pripravniki              

85 
 3 pripravniki 

Zdrav.tehniki 166.5 221.0 KF 191    
 33 dol.čas                

191 
  39 dol.čas. 

SKUPAJ ZN 250,5 330 314 318 
Rentgenol.inžinirji 8 10.4   KF 10  

1 dol.čas 
10    
4 dol.čas                   
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Fizioterapevtke 9 11.7   KF 10                      9 
Bolničarji 12  8 prenos dejavnosti 3prenos dejavnosti 
 
Prikaz priznane sistemizacije (1995) in zasedenosti delovnih mest  v obdobje december 2005 do 
decembra  2006 
Prikazana je tudi potreba po kadru glede na upoštevanje korekcijskega faktorja glede na priznano 
sistemizacijo iz leta 1998  
 
 
Prikaz trenda zaposlovanja v ZN za obdobje 1994 – 2006 
 

Leto/poklic 1994 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 
          
Višje MS/ 
Dipl.MS 

75 79 68 69 64 68 52 
  

86 
4 prip. 

 85 
3 prip. 

Zdravstven

tehniki 

124 142 138 174 176 165 180 
 

191 
 33 d.č. 

191 
39 d.č. 

Fizioterapij 6 7 9 9 9 9 9 10  9 

Dipl.ing 
Radio.ing 

8 9 9 9 10 10 9 
 

10 
1 d.č. 

10 
 4 d.č. 

Skupaj vsi 213 237 224 251 259 252 250 334 341 
Skupaj ZN 199 221 206 243 240 233 232 314 318 

 
Od leta 1994 do 1999 so bile v delo ZN delno vključene strežnice (35 strežnic).Sledilo je 
povečanje kadra v ZN z reorganizacijo dela. Zmanjšanje strežnic - bolničark v letu 2006 –  
povečanje število ZT v op.  
 
Skupaj je bilo v letu 1997 zaposlenih 91 strežnic in bolničark, v tem času ni bilo organiziranega  
transporta bolnikov in materiala.  
 
Iz prikazanih tabel je razvidno, da se število zaposlenih v ZN v primerjavi z letom 2005 ni 
povečalo ampak malenkostno zmanjšalo, kar je posledica velikega števila kolegic na 
porodniškem dopustu. Še vedno nam primanjkuje število medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov glede na kategorizacijo bolnika in njegovih potreb po ZN. Čeprav moramo poudariti, da 
na področju tehnikov zdravstvene  nege na nekaterih oddelkih dosegamo  število kadra 
izračunanega iz kategorizacije. Vendar so ti podatki zavajajoči saj nam še vedno primanjkuje 
veliko število diplomiranih medicinskih sester, delo le teh pa opravljajo prav tehniki zdravstvene 
nege. 
.  
 
 
 
4.3. Prikaz boleznin v zdravstveni negi in fizioterapiji in podro čju delovanja 
radioloških inženirjev v letu 2006 
 
Zaposleni Boleznine do 

30 dni 
Boleznine 
nad 30 dni 

Nega Skupaj Porodniški 
dopust 

ZT 7.9 8,1 0,6 16,6 9 
Dipl.m.s/vms 2,3 2,4 0,2  4,9 8 
fizioterapevtke 0,4 0,02   0,4  
Radiol.inž 0,2    0,2 1 
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Skupaj    22,1 18 
 
Iz tabele je razvidno, da na prikazanem področju dnevno primanjkuje 22 zaposlenih, pretežno v 
ZN, kar 21. tako so dnevne obremenitve zaposlenih še toliko večje. Večja je tudi obremenjenost 
glavnih medicinskih sester, ki morajo kljub odsotnostim delo organizirati tako, da bo bolnikom 
zagotovljena vsaj varna ZN. 

 
5. Upravljanje s kadrovskimi viri 
Zagotavljanje kadrov z ustreznimi znanji in veščinami na pravih delavnih mestih je sigurno cilj v 
ZN v bolnišnici Jesenice. V zadnjih letih smo načrtno izobraževali v okviru  dodiplomskega 
izobraževanja tehnikov zdravstvene nege. Želimo si doseči cilj, kjer bo načrtovanje kadrov del 
strateškega razvoja bolnišnice. Potrebna bo tudi motivacija nas vseh,  za izobraževanja in 
pridobivanja ustreznih znanj in vešči. To nam bo uspelo doseči samo s sistematičnim in stalnem 
strokovnem, delavnem in osebnostnem razvoju zaposlenih v skladu s potrebami bolnišnice. 
 
5.1. Dodiplomsko izobraževanje 
Dodiplomsko izobraževanje na področju zdravstvene nege je potrebno še vedno v podpirati,  in 
pravilno načrtovati saj nam bo le taka oblika  izobraževanja omogočila zapolnitev delovnih mest 
v okviru ZN, ki so nezasedene.   
 
 I.letnik II. letnik III.letnik  Diploma v 

2007 
III - preh.  
Dipl.2007 

Diplomirali 
v 2006 

Skupaj 

 VMS       15   7 /4    3 /   1preh.   30 
  ZT    2      4 6                        12 
Skupaj         42 
 
Tabela prikazuje število zaposlenih, ki so v letu 2006 študirali ob delu na VŠZ v Ljubljani in 
Mariboru .  V skupno število  so vštete tudi tiste višje medicinske sestre, ki še niso opravile 
diplomo v okviru izobraževanja za prehode. 
V letu 2006 so opravile diplomo in si pridobile naziv diplomirana medicinska sestra: 
Tanja Pristavec 
Darka Bohinc 
Mateja Repinc 
V letu 2006 si je pridobila naziv diplomirana medicinska sestra v študiju za prehode 
Sedina Kalendar Smajlović. 
 

 5.2. Izobraževanje zaposlenih 
Tudi v preteklem letu smo za zaposlene v ZN in fizioterapiji organizirali veliko število internih 
predavanj in učnih delavnic. Tako je bilo organiziranih 14 predavanj in tri učne delavnice, kar je 
nekoliko manj kot v letu 2005. 
  
Leto  Število udeležencev Število predavanj na  ZT/MS 
 2005  840  3 
 2006  761  2,5 
 
Poudariti je potrebno, da so se zaposleni v ZN in fizioterapiji udeležili tudi izobraževanja v 
okviru različnih kongresov, seminarjev in delavnic izven bolnišnice. 
Izobraževanje je vse bolj pomembno, želimo postati učeča se ustanova, zato moramo še naprej 
podpirati vse vrste izobraževanja predvsem pa skrbeti za prenos znanja znotraj bolnišnice. 
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6. Dobitnice zlatih in srebrnih znakov Zbornice zdravstvene in babiške nege v 
letu 2006 
 Glede na razpis objavljen v informativnem glasilu Zbornice zdravstvene nege Slovenije – Zveze 
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  Slovenije  in glede na kriterije za podelitev 
Zlatega in Srebrnega znaka Strokovni svet zdravstvene nege in Kolegij glavne medicinske sestre 
Splošne bolnišnice Jesenice na pobudo zaposlenih v zdravstveni negi predlaga za podelitev 
priznanja zlatega in srebrnega znaka. Tako so prejemnice medicinske sestre in zdravstveni 
tehniki naše bolnišnice že od leta 2000. 
V letu 2006 se je prejemnicam zlatega znaka v bolnišnici pridružila še: 
OTI MERTELJ, dipl.m.s. 
Prejemnica srebrnega znaka Gorenjskega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov za leto 2006 je bila: 
ELIZABETA URH, babica 
 
7. Ustanovitev  Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah 
 Predlog za ustanovitvi Visoke šole je podala občina Jesenice, najprej so želeli ustanoviti višjo 
šolo, vendar so že takoj na začetku sprejeli predlog vodstva zdravstvene nege  Splošne bolnišnice 
Jesenice, da je  potrebno ustanovitvi le Visoko šolo za zdravstveno nego. Projekt je koordinirala 
Razvojna agencija zgornje Gorenjske, ustanovitelj šole je Občina Jesenice. Šola je ustanovljena 
kot samostojni visokošolski zavod in bo prve študente/ke vpisala v študijskem letu 2007/2008. 
V začetku ustanavljanja šole so bili v projekt vključeni sodelavci Splošne bolnišnice Jesenice 
Zdenka Kramar, prim. mag. Miran Rems in Igor Horvat  ter predstavnici Bolnišnice Golnik mag. 
Saša Kadivec, Andreja Peternelj in Stevo Ščavničar iz Razvojne agencije zgornje Gorenjske. 
V nadaljevanju  je priprave projekta o ustanavljanju šole  vodila viš. pred. dr. mag. Brigita Skela 
Savič, ki je sedaj  dekanja šole. Že od vsega začetka je projektna skupina imela veliko podporo 
župana Borisa Breganta, Občine Jesenice, Splošne bolnišnice Jesenice in lokalnega okolja. V 
mesecu septembru 2006 je bila šola akreditirana. Izobraževalni program šole Zdravstvena nega 
je bil potrjen na Svetu za visoko šolstvo v mesecu oktobru.  
Z ustanovitvijo Visoke šole za zdravstveno nego smo v bolnišnici pred novimi izzivi, saj 
moramo biti sposobni ponuditi bodočim študentom kvalitetno učno bazo, ki bo temeljila na 
teoretičnem znanju in dobri klinični praksi.  
Pri pripravi programa in predloga o ustanovitvi šole smo sledili ideji, da je potrebno izobraževati 
in učiti z mislijo na kasnejšo zaposlitvijo diplomantov. Izhajali smo iz interesov bodočih 
študentov. Poizkušali smo čim bolj  zmanjšati prepad med teoretičnim in praktičnim delom 
izobraževanja, tako smo obseg pridobivanja praktičnega znanja približali študentom.   
Zagotovili smo dovolj veliko izbirnost predmetov in študentom omogočili, da na svoj način 
oblikujejo študij. Učni program Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah je primerljiv s 
programi tujih podobnih šol, hkrati pa ga odlikuje posebni drugačni program, ki je zanimiv za 
študente. Program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), od teh 10 ECTS šteje 
diplomsko delo. Program ima 7 izbirnih predmetov (12 ECTS). Študij bo trajal tri leta ali 4600  
ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja, od tega 2300 klinične prakse. Program je 
mednarodno primerljiv in v skladu z direktivo EU. Je prvi program za študij Zdravstvene nege 
na visoko-strokovni ravni v RS, ki je popolnoma usklajen z Bolonjskim procesom.  
Šola bo pričela z izvajanjem programa v šolskem letu 2007/2008 v prostorih občine Jesenice, 
potekajo pa priprave za prenovo poslovne stavbe Merkurja, ki je v neposredni bližini Splošne 
bolnišnice Jesenice.  
 
Zaklju ček 
Področje ZN v SBJ mora delovati tako, da bodo doseženi cilji varne, strokovne, kakovostne in 
racionalno vodene dejavnosti na vseh organizacijskih nivojih in multidisciplinarnih timih. 
Izvajalci ZN so dolžni spremljati novosti na področju ZN in novosti na področju obravnave 
bolnikov v SBJ. Njihova naloga je, da sodelujejo v procesu kontinuiranega strokovnega 
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izobraževanja, uvajanju novih metod in tehnik dela, v procesu spremljanja kakovosti dela in 
uvajanja izboljšav tako na področju ZN, kot na področju multidisciplinarnega in 
multiprofesionalnega tima za obravnavo bolnikov. 
 
88..  BBiibbll iiooggrr aaff ii jj aa  
  
Kramar, Z., Rems, M., Informacijska podpora zdravstveni negi, Golniški dnevi; Brdo 
2006;Zbornik predavanj  
Kramar, Z.:Preventivni program preprečevanja razjede zaradi pritiska: Društvo za oskrbo ran 
Slovenije,  Bled. 2006, Zbornik predavanj DORS Ljubljana 2006 
Kramar,Z.; Informacijska podpora zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Jesenice. Zdravje na 
informacijski poti; Zbornik predavanj. Zreče 2006  
Kramar,Z.;Rems,M.; Dobra klinična praksa pri preprečevanju prenosa MRSA; Ljubljana 2006; 
Društvo za obvladovanje bolnišničnih okužb, Zbornik predavanj  
Kramar,Z.,Mertelj.O.,Ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska – prikaz dobre prakse. 
Zagreb 2006. Udruženje hrvatskih medicinskih sestara. Zagreb    
KKrraammaarr..ZZ..,,MMeerrtteell jj ..OO..,,UUkkrreeppii   zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  rraazzjjeeddee  zzaarraaddii   pprrii ttiisskkaa  iinn  kkaakkoo  jj iihh  uuppoorraabbll jjaammoo  vv  
pprraakkssii.Društvo za oskrbo ran Slovenije, 2006, Zbornik predavanj DORS Ljubljana 2006 
Kramar.Z., Interni strokovni nadzor v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Jesenice. Okrogla 
miza;Kakovost v zdravstvu. Gospodarska Zbornica. Portorož  2006  
Kramar.Z.,Ob petdeset letnici Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. 
Zbornik ob 50. letnici Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 
Kramar.Z.,Noč.D.,Bahun.M.,Rems.M.,Neakutna obravnava bolnikov V Splošni bolnišnici 
Jesenice, oddelek za zdrvastveno nego – Nova Razsežnost zdravstvene nege Ministrstvo za 
zdravje. R. Slovenije. Celje. 2006.  
Soavtorica priročnika za Izdelavo kliničnih poti; Ministrstvo za zdravje. Ljubljana 2006  
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Poročilo pomočnice glavne medicinske sestre 
 
Nevenka Marinšek 
 
Leto 2006 je bilo dinamično – veliko dela v smislu mnogih novih projektov in razširitvijo že 
začetih. Mnogo različnih aktivnosti, ki so sledile usmeritvam delovanja zdravstvene nege, 
vrednotam in ciljem.  
 
1. Področje izobraževanja 
 
Pripravniki 
V preteklem letu smo vpeljali v delo večje število novih sodelavcev.Usposabljanje pripravnikov 
ureja Pravilnik o pripravništvu Ministrstva za zdravje na podlagi katerega je nastal tudi naš 
interni pravilnik.  
Način organizacije pripravništva daje večjo kakovost znanja in pridobljenih veščin za 
nadaljevanje njihovega dela. 
 
Tudi v letu 2006 je bilo število pripravnikov veliko. S tem je povezana tudi večja obremenjenost 
osebja na bolniških oddelkih, predvsem glavnih in neposrednih mentorjev. 
 
Tabela 1 : Pregled števila pripravnikov, ki so v letu 2006 zaključili pripravništvo 
 
Strokovni profil Pripravniki SBJ Pripravniki 

drugih zavodov 
Skupaj  

Tehnik 
zdravstvene nege 

24 16 40 

Dipl. m. s. 
 

8    8 

Diplomirana 
babica 

2    2 

Diplomirani 
inženir radiologije 

3    3 

Skupaj  37 16  53 

 
Vsi so uspešno opravili strokovne izpite. 
 
Nekaj pripravnikov je pripravništvo začelo v letu 2006 in ga bodo končali v letu 2007. 
 
Tabela 2 : Pripravniki po bolniških oddelkih 
 
 INT KRG OZZN PED GIN OZZN EITOS 

IIT 
Rtg Urg 

Teh. zn 8 9 3 2 2 3    
Dipl.m.s., 
babice,inž.radiol. 

0 3 0 0 2 0 1 3 1 
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Tabela 3 : Zunanji pripravniki glede na zavod iz katerega prihajajo 
 
Psihiatrična bol. Begunje 4 
ZD Bled 7 
ZD Tržič 2 
ZD Škofja Loka 3 
DSO Kranj 1 
DSO Podbrdo 1 
 
 
Tabela 4 : Izvedena izobraževanja pripravnikov 
 
Termin Število ur 

januar 06 30 
februar 06 30 
maj     06 30 
junij   06 6 

december 06 30 
  
Skupaj ur izobražev. 126ur 
 
 
Pripravniki  se udeležijo tudi vseh internih izobraževanj za zaposlene. 
V letu 2006 so pripravniki izpolnili anketo o zadovoljstvu s potekom pripravništva.Večina 
pripravnikov je z organizacijo pripravništva zadovoljna. Le več časa bi radi delali pod nadzorom 
mentorja. 
 
Izobraževanje zaposlenih 
S stalnim izobraževanjem zaposlenih želimo izboljševati kakovost dela z bolnikom in za bolnika 
.Zaposleni se tako seznanijo z novostmi v stroki oziroma obnovijo znanje. 
 
Tabela 5 : Izvedena interna izobraževanja in število udeležencev 
 
Termin Naslov predavanja Število 

udeležencev 
19.1.2006 Higiena rok 24 
19.1.2006 Mentorstvo 24 
15.2.2006 Moje delo je ogledalo SBJ 18 
10.3.2006 Moje delo je ogledalo SBJ 16 
30.3.2006 Moje delo je ogledalo SBJ 20 
31.3.2006 Moje delo je ogledalo SBJ 17 
25.4.2006 Pravilen odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave 21 
18.5.2006 Op. zdravljenje bolnika z rakom širokega črevesa 52 
1.6.2006 Pravilna uporaba črpalke za dovajanje infuzijske tekočine 

in črp. Za hranjenje po ž. sondi, Pravilna uporaba 
monitorja za nadzor življenskih funkcij 

34 

15.6.2006 TEP 33 
21.6.2006 Moje delo je ogledalo SBJ 18 
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6.7.2006 Operativno zdravljenje stresne inkontinence 41 
5.7.2006 Obloge za oskrbo kroničnih ran 16 
7.9.2006 Pooperativno lajšanje bolečin 14 

26.10.2006 Zdravstvena nega bolnika z  inkontinenco 23 
15.11.2006 Zdravstvena nega bolnika z A-V fistulo 27 
29.11.2006 Oskrba bolnika s srčnim popuščanjem  36 
28.11.2006 Pomen in uporaba fth tehnik v multidisciplinarnem timu 18 
25.10.2006 Negovalne diagnoze 13 
17.11.2006 Negovalne diagnoze 13 
29.11.2006 Negovalne diagnoze 13 

8.11.-
21.11.2006 

Higiena živil – 9 delavnic po 3 ure 252 

2.12.2007 Sistematičen pristop k oskrbi rane 18 

Skupaj število udeležencev 761 

 
 
Počitniško delo dijakov in študentov 
V času dopustov smo za pomoč pri delu na oddelkih, enotah in v ambulantah zaposlili 
11 študentk Visoke šole za zdravstvo ( od tega 2 fizioterapevtki.), 1 dijakinjo Srednje 
zdravstvene šole in 2 študentki Medicinske fakultete. Glede na rezultate opravljene ankete, so 
bili vsi zadovoljni in v strokovnih timih dobro sprejeti. Nekateri od njih bi se zaposlili v naši 
bolnišnici. 

 
Zaposleni absolventi 
Za pomoč diplomiranim medicinskim sestram  je bilo med letom zaposlenih 
6 absolventk Visoke šole za zdravstvo, 1 fizioterapevka.  
 
 
2. Kategoriziranje  
V letu 2006 smo nadaljevali kategoriziranje bolnikov in opravili dva nadzora katergoriziranja po 
metodologiji, ki jo je sprejel Republiški kolegij. Nadzor je pokazal, da je bila na določeni dan 
skladnost  kategorij 76%. Neskladja so nastala zaradi zapisov v negovalni dokumentaciji, ki niso 
bili vedno v skladu s standardom. 
 
3. Projektna skupina za dokumentacijo 
Zahteve za dokumentacijo v sistemu vodenja kakovosti izvirajo iz potrebe po sporočanju, 
doslednosti cilja in dokumentiranih rezultatih. Dokumentiranost je prednost. Količina in obseg 
sta odvisna od velikosti zavoda, kulture v zavodu. Ustvarjanje dokumentacije ne sme biti 
samemu sebi namen. 
Zdravstvena nega je pridobila veliko število novih obrazcev, ki se sedaj tiskajo.Njihov izgled 
je bolj kvaliteten. 
Novi  obrazci v letu 2006, ki jih je sprejel strokovni svet zavoda so: 
4 protokoli  
8 navodil 
3 klinični poti 
24 obrazcev 
Vsi obrazci se bodo v letu 2007 tiskali. 
 
V novembru 2006 je bila oblikovana skupina medicinskih sester z namenom prenove obrazca 
Sprejemna anamneza za urgentno ambulanto, bolniški oddelek in enote intenzivne terapije. 
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Delo se nadaljuje v letu 2007. Pričakujemo, da bodo novi obrazci oblikovani do konca marca 
2007. 
 
4. Kazalniki kakovosti 
Na pobudo glavne medicinske sestre sem se v letu 2006 posvetila področju tveganja za padce 
bolnikov in preprečevanju padcev bolnikov. Oblikovan je bil projektni tim. Izdelal je projekt, ki 
opisuje problematiko padcev bolnikov v Splošni bolnišnici Jesenice, ocenjevalni list tveganja za 
padec, nov obrazec za poročanje o padcu, protokol ocenjevanja in zloženko za bolnike. Projekt je 
v fazi usklajevanja.  
Statistični pregled padcev bolnikov pa je prikazan v posebnem poročilu, ki je bil poslan na 
Ministrstvo za zdravje. 

 
5. Ostale aktivnosti: 

a) Koordinirala sem testiranje izdelkov in materialov na bolniških oddelkih za potrebe 
javnih naročil in vodila skupino za pripravo kriterijev za skupino K. 

b) Poškodbe na delu 
V lanskem letu se je poškodovalo 18 zaposlenih. 
Poškodovani so bili: 

• 1 x zdravnik 
• 2 x administratorka 
• x kuharica, kuhinjska pomočnica 
• 11 x zaposleni v zdravstveni negi 

 
Poškodbe so bile: 

• 1 x zlom 
• x zvin 
• x udarnina 
• 1 x vreznina 
• 2 x prometna nesreča 

 
Pripetile so se: 

• na delu 12 
• na poti na delo 3 
• na poti z dela 3 

 
c) Nadzor nad porabo sredstev za izobraževanje – ta so bila v letu 2006 porabljena zelo 

smotrno. Zelo veliko število medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se je lahko 
udeležilo seminarjev v organizaciji Zbornice, sekcij, društev. 

 
d) Sem članica skupine za razvijanje standardov kakovosti. 

 
e) Sem članica skupine KUHINJA. V letu 2006 smo delo nadaljevali. Nadomeščala 

sem higieničarko po njenem odhodu in opravila nekaj nadzornih ogledov.  Zaradi 
strokovne napake pri delitvi hrane sem bila član skupine, ki je opravila izredni interni 
strokovni nadzor.V kuhinji se prav tako uvaja koncept kakovosti, le da ga zaposleni 
sprejemajo počasneje in včasih z odporom.Velik poudarek se posveča 
dokumentiranju posameznih faz dela. Še naprej so zmanjševali količino odpadne 
hrane, vnašale so se novosti v šifrant diet. Komunikacija kuhinja – bolniški oddelki 
se izboljšuje. 
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f) Sodelovala sem, kot član komisije, pri vseh izrednih strokovnih nadzorih in prav tako 
pri rednem strokovnem nadzoru v obeh enotah intenzivne terapije. 
V Eitos in na kirurškem oddelku sodelujem pri izvajanju korektivnih ukrepov. 

 
g) Pripravila sem oglede naše bolnišnice za učence OŠ Polde Stražišar z Jesenic, OŠ 

Tone Čufar z Jesenic, OŠ Prežihov Voranc z Jesenic, OŠ Žirovnica, in za dijake 1. 
letnika Srednje šole Jesenice – zdravstvena smer. 

 
h) Udeležba na seminarjih: 

• udeležila sem se vseh internih izobraževanj.vsa interna izobraževanja 
• november 06  Negovalne diagnoze – delavnica z zunanjim predavateljem 
• april        Dokumentiranje v procesu zdrav.nege kirurškega bolnika 
• maj          Bolnišnična črevesna obolenja 
• junij        Varnost pacientov 
• september    Kakovostna komunikacijain etična drža sta temelja zdrav. in babiške 

nege 
• oktober      Ko te strese stres 
• november     Zdravje na informacijski poti 
• november     Od podatkov do informacij v zdravstvu 
• december     Sodelovanje v zdravstvenem timu med zdravniki in medic.sestrami 

i) Za pripravnike in sem pripravila predavanje oziroma delavnico: 
• Varovanje bolnikovih osebnih podatkov 
• Lik zdravstvenega delavca 
• Opazovanje bolnika 
• Dokumentiranje v zdravstveni negi  
• Zdravstvena nega bolnika,ki vdihava kisik 
• Zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega 

Za mentorje sem pripravila predavanje o mentorstvu. 
 
S pedavanjem Vloga medicinske sestre pri preprečevanju padcev sem sodelovala 
na strokovnem srečanju Sekcije MSZT v internistično – infektološki dejavnosti. 

j) Sodelujem v skupini za pripravo plakata Bolnikove pravice in dolžnosti. 
 
      6.  Opravljam naloge, ki so povezane z delovnim mestom. 
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Kirurški oddelek  
 
Predstojnik prim.mag. Miran Rems, dr.med. 
 

Organizacijska struktura oddelka 
Vodenja največjega oddelka v bolnišnici je odgovorno delo. Koncem leta 2006 je zaključil svoj 
mandat prim Tone Lah, dr. med., ki je uspešno vodil kirurški oddelek več kot desetletje in 
postavil visoke norme na področju strokovnega in organizacijskega dela. Pod njegovim 
vodstvom je oddelek postal prepoznaven, kadrovsko podprt in z velikimi možnostmi nadaljnjega 
razvoja. 
V letu 2006 ni prišlo na kirurškem oddelku do nobenih organizacijski sprememb v smislu 
prostorskih ali posteljnih kapacitet. Še vedno ostaja enaka porazdelitev po odsekih kot v 
prihodnosti in dejavnostih, ki jih vodijo naslednji specialisti:  

• Splošna kirurgija    Stojakovič Nebojša, dr.med 
• Travmatološki odsek   Brodnik Branko, dr.med 
• Abdominalna kirurgija  Dolenc Matej, dr.med 
• Ortopedija*    mag. Silvester Tomaž, dr.med  
• Odsek za kirurške rane 
• Otroška pediatrija*   Grubišič Aleksander, dr.med 
• Dnevni oddelek* 

Število postelj v letu 2006 po odsekih se ni spremenilo. Ortopedski odsek (*) ima postelje v 
sklopu travmatološkega odseka in odseka za splošno kirurgijo. Na travmatološkem so 
hospitalizirani predvsem operirani ortopedski bolniki, na odseku splošne kirurgije pa zdravljeni 
konzervativno. V skladu s sodobnimi smernicami bolniki do dopolnjenega 18. leta kirurški 
ležijo na pediatričnem oddelku(*), tako tisti, ki so zdravljeni operativno, kot tisti ki so zdravljeni 
konzervativno. Na ta način omogočamo aktivno sodelovanje pediatra pri zdravljenju.  Na 
odseku za abdominalno kirurgijo in za travmatologijo sta sobi, kjer se izvaja intenzivna nega 
kirurškega bolnika. Sobi imata po štiri postelje, vendar še vedno nimata celotnega potrebnega 
neinvazivnega monitoringa. V letošnjem planu je monitoring predviden in v letu 2007 bodo 
postelje izpolnjevale standarde, ki so bili tudi potrjeni na Republiškem strokovnem kolegiju za 
kirurgijo. Delo opravljamo tudi na dnevnem oddelku(*), kjer se združujejo tri dejavnosti – 
kirurška, ginekološka in internistična in je zaradi tega oddelek samostojen, vendar je 
organizacijsko odsek. Največji delež dela je kirurški, saj štiri dni v tednu opravljamo operativne 
posege v dnevnem oddelku. Zaradi tega ni moč trditi koliko postelj je »kirurških«, saj gre 
fiktivni izračun zaradi sodelovanje več dejavnosti. V organizacijski shemi so kirurški bolniki 
tudi v Enoti intenzivne terapije operativnih strok (EITOS), vendar organizacijsko sodi k oddelku 
za anestezijo in intenzivno terapijo. Tudi tu sodelujemo z ostalimi dejavnostmi, čeprav je velika 
večina bolnikov kirurških in zdravljenje vodi anesteziolog intenzivist. V prizidku, ki naj bi 
razbremenil prostorsko stisko in izboljšal kakovost bivanja bolnikov in osebja, je planirana tudi 
nova intenzivna terapija, ki bo tesneje povezana tudi z internistično intenzivno terapijo. V tabeli 
1. je prikazana porazdelitev postelj po posameznih odsekih.  
 

Tabela 1. Porazdelitev postelj po posameznih odseki, lokacijah in specifičnosti. 

 

ODSEK NEGA INTENZIVNA NEGA SKUPAJ 

Splošna kirurgija  26 0 26 
Travmatologija  25 4 29 
Abdominalna kirurgija 22 4 26 
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Ortopedija *    
Odsek za kronične rane 6 0 6 
Otroška kirurgija* 6 0 6 
Dnevni oddelek*    
SKUPAJ 85 8 93 

 

 

Ob koncu leta 2006 je bilo na kirurške oddelku 110 zaposlenih za nedoločen delovni čas in 35 za 
določen delovni čas. Zdravnikov specialistov je bilo 19. Od tega je 10 specialistov kirurgov in 5 
ortopedov. Štirje kolegi so zaposleni s skrajšanim delovnim časom  (3 kirurgi in 1 ortoped). Dva 
ortopeda delata polovični delovni čas, ker opravljata ambulantno dejavnost v Zdravstvenem 
domu v Kranju. Diplomiranih in višjih medicinski sester je bilo zaposlenih 7 in ob tem še 11 
inštrumentark. V organogram oddelka sodi tudi fizioterapija, kjer je bilo zaposleno 11 
fizioterapevtk. Najštevilčnejša skupina so zdravstveni tehniki , ki jih je bilo 55. Administratork 
za celotno ambulantno in oddelčno delo je bilo 7. Za določen čas so bili zaposleni zdravniki 
specializanti in sekundariji, tehniki zdravstvene nege in administratorke. 
 
Opravljeno delo 
Kirurško delo se opravlja v ambulantah in na oddelku. Na obeh lokacijah gre za konzervativno in 
operativno zdravljenje, vsako s svojimi zahtevami in specifičnostmi. 
V letu 2006 smo odpustili 5315 bolnikov. V tabeli 2. so prikazani trendi števila odpuščenih vseh 
bolnikov v zadnjih letih. V letu 2006 smo zopet povečali število odpuščenih bolnikov, kar govori 
o stalnem trendu zviševanja produktivnosti oddelka. Delež enkratnega dodatnega programa v 
številu odpuščenih bolnikov se v zadnjih letih tudi stalno povečuje. V trendu skrajševanja ležalne 
dobe ravno tako vztraja trend stalnega skrajševanja povprečne dobe zdravljenja. Bolnikov je 
vedno več, čas zdravljenja pa je vedno krajši. 
 

 

Tabela 2. Število odpuščenih bolnikov po letih na kirurškem oddelku s prikazom opravljenega 

enkratnega dodatnega programa. 
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Tabela 3. Povprečna ležalna doba na kirurškem oddelku za vse bolnike po letih. 
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Tabela 4 . Število oskrbnih dni na kirurškem oddelku  v zadnjih letih. 
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Redni program je sestavljen iz prospektivnih primerov, ki so definirani v področnem dogovoru 
vsako leto in ostalim programom, ki je v popolnosti odvisen od naših bolnikov, njihovih težav in 
naših zmožnosti. V tabeli 5 in 6 so prikazani planirani in opravljeni prospektivni primeri. 
Realizacija je bilo povsod primerna. Realizacija planiranih prospektivnih primerov je bila zelo 
natančna.. Poleg rednega programa smo izvajali tudi enkratni dodatni program (EDP). Tu smo 
uresničili večino programa, ostanek pa bo še možno opraviti v prvem delu leta 2007.  
 

Tabela 5. Realizacija prospektivnega programa na kirurškem oddelku v letu 2006. 

 

prospektivni program načrt načrt uresničeno indeks 

  pogodba leto leto  ures / 

  2005 2006 2006 načrt 

op. na ožilju 71 49 50 101,52 
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op. kil 414 447 450 100,67 

op. žolčnih kamnov 256 256 259 101,17 

op. nosu in grla 0 32 34 107,94 

endoproteze kolka 146 146 146 100,00 

ortopedske op. rame 0 40 42 105,66 

skupaj 887 970 981 101,19 
 
Tabela 6. Realizacija opravljenega prospektivnega in enkratnega dodatnega programa (EDP) 
na kirurškem oddelku v letu 2006. 
 

Prospektivni in skupaj real. real real skupaj indeks 

enkratni dodatni  načrt leto  EDP EDP real real / 

program 2006 2006 iz 2005 iz 2006 2006 načrt 

op. na ožilju 49 50     50 101,52 

op. kil 507 450 60   510 100,59 

op. žolčnih kamnov 343 259 61   320 93,29 

op. nosu in grla 62 34 30   64 103,23 

endoproteze kolka 225 146 19 18 183 81,33 

ortopedske op. rame 90 42   50 92 102,22 

artroskopije kolena 350 439   50 489 139,71 
 

 

Najpogostejše prve odpustne diagnoze so prikazane v tabeli 7. Kot v prejšnjih letih je na prvem 
mestu dimeljska kila, na drugem mestu se je močno dvignila kot glavna diagnoza zloma 
spodnjega dela koželjnice, najverjetneje zaradi spremenjenega pristopa zdravljenja, pretres 
možganov je bila letos tretja najpogostejša odpustna glavna diagnoza. V tabeli 8 so prikazani 
najpogostejše operacije, ki so bile opravljene v letu 2006. 
 
Tabela 7. Najpogostejše glavne diagnoze pri odpuščenih bolnikih v letu 2006. 
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Tabela 8. Najpogostejši operativni posegi na kirurškem oddelku v letu 2006. 
 

Koda Opis postopka 2006 
   
30614-02 Hernioplastika ingvinalne kile, enostranska 378 
30445-00 Laparoskopska holecistektomija 290 
49560-03 Artroskopska meniskektomija 272 
47930-00 Odstranitev plošče, žeblja ali žice, ki ni uvrščena drugje 219 
30571-00 Apendektomija 184 
90665-00 Ekscizijska nekretomija kože in podkožnega tkiva 175 
49558-00 Artroskopska kolenska nekrektomija 117 
49318-00 Popolna enostranska artroplastika kolčnega sklepa 103 
47519-00 Osteosinteza stegnenice zaradi zloma vratu ali pertrohanterneg 97 
30653-00 Obrezanje moškega 86 
47366-02 Odprta naravnava zloma distalnega dela koželjnice z osteosinte 68 
30405-01 Hernioplastika incizijske kile s protezo 67 
50124-00 Aspiracija sklepa ali drugega sinovialnega prostora, ki ni uvr 62 
49542-00 Artroskopska rekonstrukcija križne vezi s popravo meniskusa 60 
47603-01 Odprta repozicija zloma gležnja z osteosintezo dveh od diastaz 57 
47522-00 Vgraditev delne kolčne endoproteze zaradi subkapitalnega zloma 47 
32504-01 Prekinitev več dotokov krčnih žil 44 
40300-00 Odstranitev medvretenčne ploščice, na eni višini 44 
47600-01 Odprta repozicija zloma gležnja ali z osteosintezo diastaz meč 44 

 
Tabela 9. Število urgentnih sprejemov in kirurškim posegom v enoti intenzivne terapije 
operativnih strok in na kirurškem oddelku v letu 2006 

Glavna diagnoza 2006 2005 
K409 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna her 413 478 
S525 Zlom spodnjega dela koželjnice 185 148 
S060 Pretres 178 186 
K801 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom 164 137 
S832 Ruptura meniskusa; sveža 163 115 
K359 Akutni apendicitis; neopredeljen 151 177 
S835 Izvin in nateg; ki prizadene (prednjo)(zadnj 133 105 
K802 Kamen žolčnika brez holecistitisa 121 145 
M480 Spinalna stenoza 121 149 
M511 Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in dru 114 128 
S720 Zlom vratu stegnenice 104 89 
M167 Druge vrste sekundarna artroza kolka 82 84 
S721 Pertrohanterni zlom 82 86 
N47 Zoženi prepucij; fimoza in parafimoza 81 76 
R104 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu 70 56 
K439 Ventralna hernija brez obstrukcije ali gangr 68 37 
S422 Zlom zgornjega dela nadlaktnice 64 52 
M544 Bolečina v križu (lumbago) z išiasom 60 82 
R103 Bolečina; omejena na druge spodnje dele treb 58 79 
S460 Poškodba tetive rotatorne manšete na rami 55 43 
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Podatki iz SPP datoteke 

2006 
Enota Urgentni 

sprejem 
* Tip postopka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj 

 CIT  Da Brez posega                   1     1 
Kirurški kl.poseg 2     2 1           2 2 9 
Nekirurški kl.poseg 1 2     2 3       1 3 1 13 
Skupaj 3 2   2 3 3       2 5 3 23 

Ne Brez posega                 1       1 
Kirurški kl.poseg 1 1 1         1     2 1 7 
Nekirurški kl.poseg         1             1 2 
Skupaj 1 1 1   1     1 1   2 2 10 

Skupaj 4 3 1 2 4 3   1 1 2 7 5 33 
KRG Da Brez posega 37 36 25 32 44 53 44 34 39 32 38 42 456 

Kirurški kl.poseg 69 62 60 62 72 80 88 79 83 61 74 80 870 
Nekirurški kl.poseg 34 50 45 35 51 43 48 48 34 51 51 48 538 
Skupaj 140 148 130 129 167 176 180 161 156 144 163 170 1.864 

Ne Brez posega 18 15 30 23 23 28 20 25 25 26 21 25 279 
Kirurški kl.poseg 189 203 251 248 244 288 229 194 256 275 219 250 2.846 
Nekirurški kl.poseg 15 25 28 26 25 18 32 18 24 31 22 29 293 
Skupaj 222 243 309 297 292 334 281 237 305 332 262 304 3.418 

Skupaj 362 391 439 426 459 510 461 398 461 476 425 474 5.282 
Skupaj 2006 366 394 440 428 463 513 461 399 462 478 432 479 5.315 
Skupaj 2005 441 437 474 394 476 500 350 344 430 485 460 457 5.248 
Skupaj 2004 386 445 522 444 474 455 415 332 387 446 436 343 5.085 

 

Tabela 10. Prikaz trenda deleža operiranih bolnikov glede na vrsto sprejema (urg – urgentni 
sprejem, prog - programski sprejem) 
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Tabela 11. Napotitve iz kirurškega oddelka v druge ustanove. 

Podatki iz SPP datoteke 
Enota Napotitev v 2004 2005   2006  
KRG 
ODDELEK  

Domov 4888   5191    5.250    
Inštitut R Slovenije za rehabi 1 4           1    
KOPA Golnik 6 2           3    
Klinični center Ljubljana 18 19         20    
Onkološki inštitut Ljubljana 1 2           3    
Ortopedska bolnišnica Valdoltra 3 1           1    
Psihiatrična bolnica Begunje 6 5           2    
Psihiatrična klinika Ljubljana 0 0           1    
Splošna bolnišnica Maribor 0 1           1    
Skupaj 4923 5226    5.282    

 

V letu 2006 smo odpustili 1887 bolnikov, ki so bili sprejeti urgentno kar predstavlja 35,5% vseh 
sprejemov. Na kirurški oddelek smo urgentno sprejeli 1864 ( 98,8%) bolnikov in v EITOS 23 
(1,2%) bolnikov. V letu 2005 je smo sprejeli urgentno 1756 bolnikov kar je 33,4% vseh 
sprejemov. Delež operiranih vseh urgentno sprejetih bolnikov je bil v letu 2005  43,6% v letu 
2006 pa se je povišal na 46,6%. Pri neurgentno oziroma programsko sprejetih bolnikih se je 
delež operiranih ravno tako povečal. Tabelarični prikaz je v tabeli 10. Prikaz odpustov in 
premestitev je prikazana v tabeli 11. Podatki so prikazani samo za premestitve iz kirurškega 
oddelka, ne iz EITOS. Delež napotitev se je v letu 2006 zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi leti. 
Vedno več bolnikov oskrbimo v lastni ustanovi in premestitve so potrebne le v delu dejavnosti, 
ki ga strokovno ne pokrivamo. V tabeli 12 je prikazana porazdelitev zdravljeinh bolnikov po 
občinah prebivališča. Še vedno ostajamo regijska bolnišnica, ki se krepi bolj v »spodnjem« delu 
Gorenjske. Ob tem pa je postopno več bolnikov iz ostale Slovenije in tujine.  
 

Tabela 12. Odpuščeni bolniki po občinah prebivališča  

 

Občina bivališča 2.005 2.006 

BLED 383 310 
BOHINJ 159 169 
CERKLJE NA GORENJSKEM 134 122 
GORENJA VAS-POLJANE 54 75 
GORJE 0 39 
JESENICE 918 876 
JEZERSKO 13 27 
KRANJ 1090 1150 
KRANJSKA GORA 190 203 
NAKLO 123 110 
PREDDVOR 87 86 
RADOVLJICA 660 633 
TRŽIČ 466 471 
ŠENČUR 181 173 
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ŠKOFJA LOKA 185 208 
ŽELEZNIKI 55 85 
ŽIRI 22 21 
ŽIROVNICA 139 172 
Gorenjska skupaj 4721 4930 
Ostala SLO skupaj 327 381 
TUJINA 62 68 
SKUPAJ 5110 5380 

 

Žal ni mogoče sprejeti vseh bolnikov kot bi želeli. Zardi prevelikega nabora bolnikov se 
pojavljajo čakalne dobe. V tabeli 13. je prikazano število bolnikov, ki čaka na nekatere 
operativne posege. V tabeli 14. pa so prikazane realizirane čakalne dobe v povprečju, vključno s 
planom in realizacijo plana. 
 

Tabela 13. Število in čas čakajočih na nekatere poseg na dan 31.12.2006. 

 

 
Skupaj 

 
0-90 
dni 

91-180  
dni 

181-270 
 dni 

271-365  
dni 

366-730  
dni 

731-1095  
dni 

operacije na ožilju 41 19 14 2 2 1 3 
operacije kil 182 108 49 15 5 5  
operacije žolčnih kamnov 126 68 28 14 5 11  
endoproteza artroplastika kolka 223 56 38 53 40 36  
endoproteza kolena in gležnja 50 10 3 10 16 11  
op. nosu in grla v ORL 63 23 12 13 7 8  
Tabela 14. Realizirana in planirana čakalna doba v letu 2006 za nekatere posege v dnevih. 

načrtovano uresničeno načrtovana uresničena  
  št. storitev št. storitev č.d. č.d. 
operacije na ožilju 49 50 210 188 
operacije kil 507 510 100 85 
operacije žolčnih kamnov 317 320 190 130 
endoproteza artroplastika kolka 183 183 222 220 
op. nosu in grla v ORL 62 64 100 84 
 

Zadnja leta se vrednosti dela meri tudi z utežjo po sistemu skupin primerljivih primerov (SPP). V 
zadnjem letu smo na kirurškem oddelku dvignili utež na samem oddelku in v ortopedski 
dejavnosti. Obračunsko se primeri, ki so obračunani v EITOS tudi štejejo v to tabelo. Na 
dnevnem oddelku je vrednost uteži zelo konstantna in se ne spreminja. Sistem je še samo 
obračunski, vendar kljub temu kaže na večjo obremenjenost s težjimi primeri na našem oddelku.    
 
Tabela 15. Povprečna utež na primer na posameznih odsekih in dejavnostih na kirurškem 
oddelku 
 
 
  
 2005 2006 
KIRURŠKI ODDELEK 1,671 1,771 
ORTOPEDIJA 1,354 1,664 
KIN 3,319 0 
OTROŠKA KIRURGIJA 1,501 1,029 
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DNEVNA OTROŠKA KIRURGIJA 0,710 0,631 
DNEVNI ODDELEK KIRURGIJA 0,785 0,777 
CIT 0,000 11,932 
 
Skupaj 1,459 1,611 
 

Med hospitaliziranimi bolniki v letu 2006 je bilo 82 umrlih, kar predstavlja 1,54% smrtnost. V 
tabeli 16 so prikazane najpogostejše glavne diagnoze pri umrlih bolnikih. Prikazani so samo 
primeri, ki so se pojavili pogosteje.  
 
Tabela 16. Najpogostejši primeri smrti med zdravljenje glede na glavno diagnozo v odpustu v 
letu 2006 in 2005. 
 

Glavna diagnoza  2006 2005 
 

E105 Insulinsko odvisna sladkorna bolezen (diabet 4 2 
I702 Ateroskleroza arterij udov 4 2 
S721 Pertrohanterni zlom 3 1 
K567 Ileus; neopredeljen 2 1 
K650 Akutni peritonitis 2 0 
K658 Druge vrste peritonitis 2 0 
K85 Akutni pankreatitis 2  0 
R571 Hipovolemični šok 2 0 
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Kirurške specialistične ambulante 

Organizacijska struktura in opravljeno delo 

Kirurške ambulante opravljajo svoje poslanstvo neprekinjeno za urgentne primere in še za 
specialistične primere. Razdeljene so 

• Urgentna kirurška ambulanta 
• Travmatološka ambulanta 
• Ambulanta za abdominalno kirurgijo 
• Ambulanta za otroško kirurgijo 
• Ambulanta za splošno kirurgijo 
• Kirurška ambulanta operativna dejavnost 

V letu smo opravili skupno v kirurški ambulanti 38.906 pregledov. Ob tem smo opravili 327.742 
točk, oziroma povprečno 8,42 točk na en obisk., kar je nekoliko manj kot v letu 2005 ko je bila 
povprečna vrednost obiska 8,51 točke. Razmerje med prvimi in ponovnimi obisli se znižuje že 
tretje leto. Najvišje je bilo 2004 1,39, v naslednjem letu 1,18 , v obravnavanem letu pa 1,08. 
Realizacijo obiskov smo povečali za 11,6 % s planom. Porazdelitev in primerjava pregledov je 
prikazana v tabeli 17. 
 

Tabela 17. Gibanje števila pregledov, vseh, prvih in ponovnih v kirurški ambulanti.  
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Tabela 18. Število ambulantnih pregledov po glavnih diagnozah v časovni vrsti. 

Koda Opis diagnoze 2004 2005 2006 
A00-B99 INFEKCIJSKE IN PARAZITARNE BOLEZNI 169 274 309 
C00-D48  NEOPLAZME 1.645 3.168 3.539 
E00-E90 ENDOKRINE BOLEZNI 149 482 481 
G00-G99 BOLEZNI ŽIVČEVJA 673 1.423 1.762 
H00-H99 BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV 16 16 14 
I00-I99 BOLEZNI OBTOČIL 360 580 691 
J00-J99 BOLEZNI DIHAL 16 38 26 
K00-K93 BOLEZNI PREBAVIL 1.874 4.041 4.040 
L00-L99 BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA 2.487 5.191 4.808 
M00-M99 BOLEZNI MIŠIČNOSKELE.SIST.IN VEZIV.TKIVA 3.253 7.056 7.047 
N00-N99 BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL 323 777 783 
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O00-O99 NOSEČNOST, POROD 16 20 14 
P00-P96 NEKATERA STANJA, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM OBDOBJU 2 2 0 

Q00-Q99 
PRIROJENE MALFOMACIJE, DEFORMACIJE IN KROMOSOMSKE 
NEPRAVILNOSTI 98 219 192 

R00-R99 
SIMPTOMI, ZNAKI TER NENORMALNI KLINIČNI IN LAB.IZVIDI, KI 
NISO UVRŠČENI DRUGJE 762 1.472 1.677 

S00-T98 
POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE DRUGE POSLEDICE 
ZUNANJIH VZROKOV 22.270 49.417 51.045 

Z00-Z13 
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE IN NA STIK Z 
ZDRAVSTVENO SLUŽBO 508 1.104 1.039 

 
 
Tabela 19. Porazdelitev ambulantnih pregledov v kirurški ambulanti glede na občino 
prebivališča in vrsto pregleda, ter števila točk.  
 
 
Občina Skupaj Prvi Pon. Hos.p Skupaj Št.točk 
BLED 1336 1292 1115 151 2558 27.279,23 
BOHINJ 703 629 676 86 1391 15.427,68 
CERKLJE NA GORENJS 479 442 407 42 891 9.304,89 
GORENJA VAS-POLJAN 115 98 108 16 222 2.207,57 
GORJE 117 123 89 17 229 2.423,01 
JESENICE 3813 3808 3414 409 7632 81.622,95 
JEZERSKO 69 60 75 13 148 1.465,66 
KRANJ 3991 3592 3851 464 7907 82.760,05 
KRANJSKA GORA 799 754 697 88 1539 17.153,06 
NAKLO 514 482 505 50 1037 10.937,12 
PREDDVOR 315 290 277 40 607 6.783,69 
RADOVLJICA 2480 2407 2184 310 4901 52.021,91 
ŠENČUR 689 653 577 78 1308 13.889,25 
ŠKOFJA LOKA 537 472 434 27 933 8.596,73 
TRŽIČ 1703 1567 1547 219 3333 35.389,79 
ŽELEZNIKI 117 105 74 11 190 1.733,21 
ŽIRI 33 33 29 5 67 623,29 
ŽIROVNICA 656 637 581 73 1291 13.745,52 
Gorenjska skupaj 18.466 17.444 16.640 2.099 36.184 383.364,61 
Ostala SLO skupaj 1.219 1.023 734 114 1.871 21.767,72 
Tujci 500 424 57 82 563 9.884,51 
Skupaj: 20.185 18.891 17.431 2.295 38.618 415.016,84 
 
 
V primerjavi z letom 2005 se nam je dvignilo število pregledov opravljenih za tujce  za 11,6%. 
Enako velja tudi za ostalo Slovenija, saj se je število pregledov povečalo za 1,2%.  Tudi v 
ambulantni dejavnosti smo se razmahnili in v prihodnosti bomo še krepili in širili to dejavnost. 
 
 
 

Bibliografija in izobraževanja 
Stalno spremljanje rezultatov lastnega dela je stalnic že več let. Tudi pri objavljanju in 
sodelovanju  na domačih in tujih kongresih smo bili aktivni. V letu 2006 smo pridobili prvega 
habilitiranega asistenta na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Kmalu bodo sledili tudi ostali. 
Vzpodbujamo dodatno izobraževanje in razvijamo strokovne kariere specialistov in kmalu bo 
dokončan še kakšen magistrski študij. Novembra 2006 smo na Bledu organizirali mednarodni 
simpozij o »Kirurgija s pospešenim okrevanjem«. Šlo je za simpozij z mednarodno udeležbo, ki 
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je v domačem in širšem prostoru vzpodbudil pozornost. Sodelovali so kolegi iz klinike Charite iz 
Berlina, Nemčija in iz Kliničnega centra Rebro v Zagrebu, Hrvaška ter seveda iz vseh slovenskih 
bolnišnic, kjer se pričenja in razvija takšna vrsta kirurgije. Junija 2006 je bil kongres Združenja 
kirurgov Slovenije, na katerem smo imeli visok delež aktivne udeležbe in pokazali naše rezultate 
analiz in strokovne usmeritve. V letu 2006 je  
 
Naše kolegice in kolegi imajo indeksirano kot avtorji in soavtorji v Biomedicini Slovenici 
naslednjo bibliografijo: 

1. BS-ID: 122885. COBISS-ID: 21071833. 
Andoljšek M, Rupla A. 
Complications after nailing of the trochanteric fractures with the proximal femoral nail - 
PFN. 
Eur J Trauma 2006; 32(Suppl 1):15.  

2. BS-ID: 122908. COBISS-ID: 21083609. 
Andoljšek M, Brodnik B, Carotta R. 
Injuries of the pelvic ring - centralisation?. 
Eur J Trauma 2006; 32(Suppl 1):90.  

3. BS-ID: 122938. COBISS-ID: 21189337. 
Pšenica J. 
Comminuted intraarticular distal radius fracture - should patients age influence our 
treatment plan. 
Eur J Trauma 2006; 32(Suppl 1):156.  

4. BS-ID: 122945. COBISS-ID: 21191385. 
Rupar P, Ravnihar K, Pšenica J. 
Incidence of distal radius fracture. 
Eur J Trauma 2006; 32(Suppl 1):181.  

5. BS-ID: 122967. COBISS-ID: 21199577. 
Rupar P, Andoljšek M. 
The role of closed reduction and percutaneus pinning in treatment of displaced extension-
type supracondylar fracture of childs humerus. 
Eur J Trauma 2006; 32(Suppl 1):223.  

6. BS-ID: 123300. COBISS-ID: 21181401. 
Kovač M, Pšenica J. 
Tendinitisi roke in podlakti. 
Družinska medicina 2006; 4(Suppl 1):49-52.  

7. BS-ID: 123301. COBISS-ID: 21181657. 
Pšenica J. 
Utesnitveni sindrom perifernih živcev roke. 
Družinska medicina 2006; 4(Suppl 1):53-9.  

8. BS-ID: 123409. COBISS-ID: 21356505. 
Kramar Z, Rems M, Arh T. 
Dobra klinična praksa pri preprečevanju prenosa MRSA. 
In: Tomič V, Bohinec P, editors. Zbornik predavanj Strokovni seminar Preprečevanje in 
obvladovanje širjenja MRSA; 2006 maj 30; Ljubljana. Ljubljana: Slovesnko društvo za 
bolnišnično higieno, 2006; 33-42.  

9. BS-ID: 123510. COBISS-ID: 21351385. 
Andoljšek M. 
Zapleti pri žebljanju pertrohanternih zlomov z IMHS žebljem. 
Zdrav Vestn 2006; 75(5):309-14.  

10. BS-ID: 123883. COBISS-ID: 21365209. 
Rems M, Dolenc M, Tušar S, Jemec M. 
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Koloplastika pri bolnikih operiranih zaradi raka danke v spodnjih dveh tretjinah. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 59.  

11. BS-ID: 123886. COBISS-ID: 21365977. 
Rems M. 
Ocenjevanje kakovosti življenja bolnikov po sfinkter ohranjujoči operaciji zaradi raka 
danke. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 62-3.  

12. BS-ID: 123887. COBISS-ID: 21366233. 
Dolenc M, Rems M, Jemec M, Tušar S. 
Operacijski posegi zaradi raka širokega črevesa pri starostnikih: naše izkušnje. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 63-4.  

13. BS-ID: 123890. COBISS-ID: 21366745. 
Tušar S, Rems M, Dolenc M, Jemec M. 
Analiza perioperacijske smrtnosti po operacijah raka širokega črevesa in danke v letu 
2005 v Splošni bolnišnici Jesenice. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 67.  

14. BS-ID: 123891. COBISS-ID: 21367001. 
Dolenc M, Rems M, Jemec M, Tušar S, Kern S, Lopuh M. 
Je metoda pospešenega okrevanja ("fast track") po operaciji zaradi raka debelega črevesa 
primerna za starostnike?. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 68.  

15. BS-ID: 123895. COBISS-ID: 21481177. 
Rems M, Kern S, Dolenc M, Mandelc J, Mertelj O. 
Prve izkušnje zdravljenja peritonitisa z metodo negativnega tlaka. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 71-2.  

16. BS-ID: 123992. COBISS-ID: 21397721. 
Andoljšek M. 
Vpliv učne krivulje na pojavnost zapletov pri žebljanju pertrohanternih zlomov. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 202-3.  

17. BS-ID: 123998. COBISS-ID: 21399001. 
Andoljšek M, Rupel A, Rupar P. 
Zlom kolka - kje smo in kam gremo?. 
In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 208.  

18. BS-ID: 124461. COBISS-ID: 21401049. 
Pšenica J. 
Artrodeza skafo - trapezio - trapezoidnega sklepa skozi dlančni pristop. 
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In: Smrkolj V, editor. Kirurgija v starostnem obdobju. Zbornik povzetkov 4. kongres 
Združenja kirurgov Slovenije; 2006 jun 8-10; Nova Gorica. Nova Gorica: Združenje 
kirurgov Slovenije, 2006; 177-8.  

19. BS-ID: 125676. COBISS-ID: 21640921. 
Rems M, Kern S, Dolenc M, Lopuh M. 
Starting with "fast track" colon cancer surgery in Slovenia. 
In: Župančić B, editor. Abstract book 4th Croatian congress of surgery with international 
participation; 2006 May 24-27; Zadar. Zagreb: Hrvatsko kirurško društvo, 2006; 102.  

20. BS-ID: 126335. COBISS-ID: 21761753. 
Rems M, Tušar S, Dolenc M. 
Prečna koloplastika izboljša kakovost življenja po resekciji danke. 
In: Repše S, Štor Z, editors. Zbornik simpozija Kirurgija raka debelega črevesa in danke - 
standardi in novosti; 2006; Ljubljana. Ljubljana: Kirurška šola, Klinični oddelek za 
abdominalno kirurgijo, 2006; 146-52.  

21. BS-ID: 127221. COBISS-ID: 22098649. 
Pšenica J. 
Poškodbe podlahti in zapestja: meja med operativnim in neoperativnim zdravljenjem. 
In: Smrkolj V, editor. Konzervativno zdravljenje poškodb lokomotornega aparata. 2. 
goriški travmatološki dnevi: podiplomska šola kirurških strok; 2006; Nova Gorica. Nova 
Gorica: Splošna in učna bolnišnica dr. F. Derganca, 2006; 69-79.  

 

Ob tem smo aktivno sodelovali kot predavatelji 
Andoljšek, M.: Calcaneal fractures. AO regional courses. Advanced course. Antalya: 2006 
Andoljšek, M., Rupel, A., Rupar, P.: Operative treatment of the midshaft of the clavicle. 25th 
Styrian – Slovenian Conference on Traumatology and 22th Borderland Meeting. Graz: 2006.  
Andoljšek, M.: 4th AO Alumni meeting. Fractures of proximal femur: is surgical treatment 
really simple and rutine. Valdoltra, Slovenia: 2006.  
Jemec M. Kirurško zdravljenje malignoma debelega črevesa in danke. Strokovnem srečanju 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 23.2.2006:  
Pšenica, J.: Scapho-trapezial arthrosis, arthrosis through a volar approach . Handgelenks  
Arthrose – Spomladno srečanje Avstrijskega društva za kirurgijo roke. Bad Radkesburg, 
Avstrija, 4.3.2006.  
Pšenica, J.: Operativno zdravljenje poškodb zapestja – vabljeno predavanje. Obravnava 
poškodb zapestja – Slovensko društvo za rehabilitacijo roke 24.10.2006 Otočec, Slovenija. 
Rupar, P.: Zlom kolka, Zdravniško društvo Gorenjske. Bled 2006.  Sivester T. Totalna 
endoproteza kolka. Gorenjsko zdravniško društvo, 25.5.2006: 
Silvester T. Vztrajno boleča rama. Gorenjsko društvo fizioterapevtov,  23.11.2006:  
Silvester T. Artroskopska rekonstrukcija sprednje križne vezi. Ortopedski dnevi, Ljubljana 2006 
 
Pasivno smo se udeležili 
 
Posvetovanje športne medicine združeno s smučarskim tekmovanjem zdravnikov  dežel Alpe – 
Adria. Kranjska Gora, 2006. Andoljšek M. 
4th International Shoulder Course 2006, Villach 27-29.4.2006. Andoljšek M. 
Posvet o nezgodnem zavarovanju, Ljubljana 16.5.2006. Andoljšek M. 
16. spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega. Zaupnost osebnih medicinskih 
podatkov. Ljubljana, 9.12.2006 Andoljšek M. 
Kirurgija raka debelega črevesa in danke – kirurška delavnica in simpozij 26.-28.10.2006. Jemec 
M. 
4th International Shoulder Course. Beljak 27.-29. april 2006. Kovač M. 
7th Eurotrauma Congress. Ljubljana 14.-17. maj 2006. Kovač M. 
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AO Advances in operative fracture management.  Davos 10.-15.12.2006 Kovač M. 
Umetnost timskega sodelovanja, 21.-22.4.2006 Fiesa, Slovenija. Brodnik B, Pšenica J, Rupar P, 
Tušar S, Rems M   
American Academy of Orthopedic Surgeons, Chicago  21.3.-26.3.2006. Silvester T. 
Posvetovanje športne medicine s smučarskim tekmovanjem zdravnikov Alpe-Adria. Kranjska 
Gora 2006. Rupar P. 
Open medical institute, Bone and joint surgery seminar, Salzburg, december 2006 (3.-9.12). 
Rupar P. 
Congress of European Society of Colo-Proctology, Lisbon 13.-16. september 2006. Dolenc M, 
Rems M 
Advanced coloproctology course, Erlangen, May 2006. Rems M 
Laparoskopska kirurgija debelega in tankega črevesa pri maligni in benigni bolezni, Ljubljana 
25. oktober 2006. Dolenc M, Tušar S 
Colorectal master class, Pariz 23-25.10.2006, Tušar S 
 
 
Zaključne misli 
Po polnem zaživetju prenovljenega operacijskega bloka smo nadaljevali s protokoliranim in 
izboljšanjem kakovosti dela. V novem bloku imamo koordinatorico, ki je pripomogla k lažji 
komunikaciji z oddelkom ter k hitrejšemu sprejemanju in odpuščanju bolnikov. Operacijski blok 
je srce kirurškega oddelka in s prenovo smo celotnemu oddelku vdahnili nekaj minutnega 
volumna. Vendar je blok občutno premajhen in ne zadostuje pogojem in standardom, ki so 
zahtevani. Površina operacijskih sob je premajhna, še vedno niso ločene čiste in nečiste poti. 
Trenutno imamo v zadovoljivih normah le eno operacijsko sobo, vse ostalo pa je zgolj slab 
približek sodobni strukturi bloka. Nuja po dozidavi je bila že izkazana in upamo, da bo v 
nadaljevanju prišlo  do realizacije.  
 
Tudi v letošnjem letu se je jasno izkazalo, da je bila odločitev o organizaciji dnevnega oddelka 
dobra. V letu 2006 smo v dnevnem oddelku zdravili 990 bolnikov in pri vseh uporabljali 
klinično pot kot osnovo za nemoteno in čim bolj protokolirano zdravljenje. Odlično vodenje 
oddelka je pripomoglo k zelo sproščenem in delovnem vzdušju. Tudi bolniki ga vedno bolj 
sprejemajo kot svojega ter v ambulanti povprašujejo ali bi bilo možno opraviti poseg na tak 
način. Prihodnost bo sigurno v nadaljevanju krepitve dnevnih obravnav. V letu 2006 smo 
opravili več kot tretjino vseh programskih operacij v dnevni obravnavi. Menim, da bo v 
prihodnosti ta odstotek izdatno višji. Zaenkrat imamo ovire tudi v prostorski stiski. Za povečanje 
deleža bi potrebovali še eno operacijsko dvorano s pripadajočimi prostori in z lahkoto bi 
zagotovili tudi dvotretjinski delež v dnevni obravnavi.  
 
Urgentni del sprejemov se postopoma krepi. Tudi delež operiranih v urgentno operiranih se je 
povišal v letu 2006. Posamezna obdobja, predvsem pozimi in deloma tudi poleti so urgentne 
ambulante prenapolnjene. Ob tem se nam občasno dogaja, da ne uspemo zagotoviti oskrbe v 
zaželenem roku, saj kadrovsko nismo sposobni  zagotoviti zdravnika, ki bi v dopoldanskem času 
delal zgolj urgentno ambulanto. Za glavnino urgence sicer ne potrebuje širokega 
interdisciplinarnega pristopa, ki vključuje anesteziologa in radiologa ali internista, vendar se 
predvsem pri takih primerih pokaže kako je nujna drugačna, nova organiziranost urgentne službe 
v novih prostorih. To vključuje tako internistično kot kirurško urgenco. V prihodnosti bomo 
morali dvigniti standarde na tem področju in zagotoviti kakovostnejšo obravnavo na enem 
mestu. Posebno nevarna je situacija ob prihodu več poškodovancev. Ob takem primeru trčimo 
ob urgentno delo internistov, znižujemo kakovost dela.  
 
Ambulantni del dela smo opravili po shemi, ki je bila do sedaj veljavna in tudi tu je prišlo do 
povišanja števila pregledov. V prihodnosti bomo morali dodati še nove dejavnosti oz. jih 
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dislocirati, verjetno bomo pričeli s proktološko in urološko ambulantno že v letu 2007. Zopet 
bomo trčili ob prostorske probleme, saj smo že  v letu 2006 morali postaviti peto - popoldansko 
ambulanto, zato da smo zmanjšali čakalne dobe. Prostorsko smo močno utesnjeni in glede na 
širitev ambulantne dejavnosti ter vse večjega prenosa dela v ambulantno smer, bodo te možnosti 
močno omejene.  
 
Delo, ki smo ga opravili bi bilo opravljeno kakovostno, velik delež po kliničnih poteh, žal pa je 
izboljšanje kakovosti predvsem vgrajenega osteosintetskega materiala pomenilo tudi višjo 
porabo le tega. Kakovosti bomo sledili na vseh področjih. Zavedamo se, da moramo in želimo 
bolnikom nuditi najmanj enak standard kot so ga deležni v ostalih slovenskih bolnišnicah. Na 
področjih , kjer pa smo v slovenskem prostoru vodilni pa nameravamo z razvojem nadaljevati, 
tudi v smislu kakovostnega materiala. Kakovost nam je in ostaja smer tudi v organizacijskem 
smislu. V letu 2006 je Tušar Sandra, dr.med. končala podiplomsko izobraževanje iz opravljanja 
popolne kakovosti, kar bo dodaten pospešek k definiranju kazalnikov ter izboljšanja le teh.  
 
Prihodnost je svetla, vendar brez dodatnih prostorov ni spodbudna, celo administrativni del se 
stiska v prostorih pediatričnega oddelka. Upamo, da bo čim prej prišlo do gradnje prizidka, s 
katerim bomo lahko našim bolnikom nudili normalne standarde evropske bolnišnice. Prepričan 
sem, da bo to tudi vzpodbuda k izboljšanju organizacijskih standardov in zunanjih akreditacij.  
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Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege kirurškega oddelka 
 
Milana Štibelj – Blok, glavna medicinska sestra kirurškega oddelka 
Marija Mežik – Veber, pedagoška medicinska sestra kirurškega oddelka 
 
 
Leto 2006 je bilo v timu zdravstvene nege (ZN) na kirurškem oddelku še vedno zaznamovano z 
neugodnimi kadrovskimi spremembami. 
Za izboljšanje kakovosti ZN so potrebne spremembe. Za uvedbo sprememb, pa je poleg 
zanimanja kadra za uvedbo spremembe, finančne podpore s strani organizacije, pohval, nagrad in 
stimulacij za trud, na prvem mestu znanje, strokovnost in zadostno število kadra. Na kirurškem 
oddelku se število kadra v ZN glede na prejšnje leto sicer ni bistveno spremenilo, smo bili pa 
zaradi odhoda kar nekaj izkušenih zdravstvenih tehnikov na daljši bolniški stalež, porodniški 
dopust ali na drugo delovno mesto strokovno precej okrnjeni. Prav tako so bile spremembe v 
vrstah višjih medicinskih oz. diplomiranih medicinskih sester, ker sta dve medicinskih sestri 
odšli v pokoj, ena pa v bolniški stalež pred porodniškim dopustom. Te so nadomestile mlajše 
kolegice, ki so pred tem opravile pripravništvo.  
Na mesta manjkajočih zdravstvenih tehnikov  smo večinoma sprejeli pripravnike.  
Da pa bi glede na stanje vendarle izboljšali in dopolnjevali obstoječe znanje smo se vključevali v 
različne izobraževalne procese, kar pa je opisano v poglavju o izobraževanju.  
Glede na korektivne ukrepe, ki so bili določeni po izrednem strokovnem nadzoru konec leta se 
bomo v letu 2007 posvečali izboljševanju kakovosti v zdravstveni negi. V ta namen bomo uvedli 
nekaj sprememb v organizaciji dela in določili na oddelku mentorje, ki bodo v pomoč mlademu 
kadru pri negovalnem procesu. 
Tem pogojem pripisujemo tudi nepopolno realizacijo ciljev, ki smo si jih zastavili v letu 2006. 
 
Realizacija ciljev v letu 2006 

- Dokončna realizacija varovanja bolnikovih podatkov na abdominalnem in splošnem 
odseku kirurškega oddelka ni bila izpeljana zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ki v 
preteklem letu za ta projekt  niso bila na voljo. Zaradi prostorske stiske na 
travmatološkem oddelku nismo uspeli najti ustreznega prostora za namestitev vozičkov, 
smo pa poskrbeli za centralno zaklepanje vozičkov 

- Kljub prizadevanjem, da bi izboljšali kazalnike kakovosti nismo bili v celoti uspešni. 
Števila razjede zaradi pritiska (RZP) in padcev nismo uspeli zmanjšati, bolj uspešni pa 
smo bili pri pojavnosti MRSA, saj smo število glede na leto 2005 zmanjšali.O porastu 
števila RZP in padcev smo se pogovarjali na oddelčnih sestankih udeleževali smo se 
izobraževanj, sodelovali s koordinatorico za oskrbo kronične rane, vendar dokončnega 
vzroka o porastu nismo našli, zato bomo v letu 2007 še bolj intenzivno delali na tem 
področju in poskušali ugotoviti, kje delamo napako, da pri realizaciji tega cilja nismo 
uspešni. 

- V letu 2006 smo posodobili klinični pot (KP) za laparaskopsko odstranitev žolčnih 
kamnov, izdelali smo KP za operacijo raka na debelem črevesu, ki jo tudi že uporabljamo 
v praksi. Število bolnikov, ki so obravnavani po programu kirurgije s pospešenim 
okrevanjem po operaciji debelega črevesa, se je v letu 2006 povečalo. 

- V preteklem letu smo pričeli z uporabo identifikacijski zapestnic za bolnike, medtem ko 
pa uporaba identifikacijskih zapestnic obolelo ali poškodovano okončino še ni zaživela. 

- Aktivno smo sodelovali v projektnih skupinah, ki delujejo v okviru dejavnosti ZN v 
Splošni bolnišnice Jesenice (SBJ). 
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Izobraževanje v letu 2006 
Zaposleni v timu ZN na kirurškem oddelku smo se v letu 2006 aktivno in pasivno udeležili 
strokovnih seminarjev v okviru Zbornice – Zveze ZN, izobraževanj, ki jih je organizirala 
dejavnost ZN v Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) in izobraževanj, ki smo jih organizirali na 
kirurškem oddelku na področjih, kjer smo zaznali pomanjkljivo znanje zaposlenih v ZN.  
 
Aktivna udeležba 

 
8.11.2006 je bil na Bledu organiziran Multidisciplinarni simpozij z mednarodno udeležbo na 
temo Kirurgija s pospešenim okrevanjem, ki sta se ga aktivno udeležili Marija Mežik – Veber in 
Alenka Torkar. 
Mežik – Veber Marija, Informiranje bolnika 
Torkar Alenka, Razhajanja med teorijo in prakso – težave pri uvajanju 
 
Seminarji Zbornice – Zveze ZN 
 
Sekcija MS v enterostomalni terapiji Radenci, 9.-10-3.2006 
Dobra priprava na operativni poseg – manj zapletov po njej, 1 MS, 1 ZT 
 
Sekcija MS in ZT v kirurgiji Ljubljana, 20.4.2006 
Dokumentiranje v procesu zdravstvene nege, 1 MS, 2 ZT 
 
Sekcija MS in ZT za anesteziologijo, intenzivno nego ter terapijo ter transfuzijo 
Rogla, 19.-20.5.2006 
Postopki in pripomočki za nadzor življenjskih funkcij, 2 ZT 
 
Sekcija MS in ZT v onkologiji Rogla28.-29-9.2006 
Med bolnišnico in domom – izziv MS za kontinuirano onkološko ZN, 2 ZT 
 
Društvo za oskrbo ran Slovenije – DORS Velenje, 6.-7.2006 
Razjede zaradi pritiska od teorije do prakse, 1 MS, 3 ZT 
 
Izobraževanja, ki jih je organizirala dejavnost ZN v SBJ 
 
Predavanja 

- Uporaba VAC pri kronični rani in ocena kronične rane 
- Kirurgija hitrega okrevanja 
- Pravilen odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave 
- Predstavitev izdelkov Vacutainer za odvzem krvi 
- Operativno zdravljenje bolnika z rakom na širokem črevesu in danki 
- Pravilna uporaba črpalke za dovajanje infuzijske tekočine in črpalke za hranjenje po 

želodčni sondi ter pravilna uporaba monitorja za nadzor življenjskih funkcij 
- Totalna endoproteza kolka 
- Nameščanje in odstranjevanje obližne ekstenzije 
- ZN bolnika z inkontinenco 
- Izobraževanje HACCP za zdravstvene delavce 
- Pomen in uporaba fizioterapevtskih tehnik v multidisciplinarnem timu 
- Oskrba bolnika s srčnim popuščanjem 
- Negovalne diagnoze 

Delavnice 
- Moje delo je ogledalo SBJ 
- Preventiva RZP 
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- Sistematičen pristop k oskrbi rane 
 
Tudi v letu 2007 bomo nadaljevali z aktivnim izobraževanjem zaposlenih v ZN v okviru 
kirurškega oddelka s pisanjem seminarskih nalog in njihovo predstavitvijo na oddelčnih 
sestankih, saj je znanje zaposlenih na določenih področjih še vedno ni zadovoljivo: 

- ZN bolnika z ekstenzijo 
- Lastnosti drenažne in urinske vrečke 
- Predstavitev kliničnih poti (KP) na dnevnem oddelku 
- ZN bolnika s transfuzijo 
- Ostale teme bodo določene glede na problematiko, ki se bo pojavljala pri delu v timu ZN 

na kirurškem oddelku. 
Glede na dodeljena finančna sredstva se bomo udeležili strokovnih seminarjev Zbornice – Zveze 
ZN, sponzorskih izobraževanj, strokovnih izobraževanj dejavnosti ZN v SBJ, društva MS in ZT 
Gorenjske, aktivno bomo sodelovali na 6. kongresu zdravstvene in babiške nege10.5.-115.2007 
 
V letu 2006 smo zaorali ledino tudi na področju kliničnega praktikuma za študente Visoke šole 
za zdravstvo v Ljubljani. V letu 2007 bomo s to dejavnostjo nadaljevali v povečanem merilu, saj 
odpira vrata Visoka šola za ZN na Jesenicah. 
Izvajali smo mentorstvo pripravnikom ZT in dipl. med. ses. 
 
V letu 2006/07 je bilo organizirano funkcionalno izobraževanje MS za enterostomalnega 
terapevta. Iz naše bolnišnice se izobraževanja nismo udeležili, zato bo projektna skupina za 
zdravstveno vzgojno delo s stomisti izobraževala tudi zaposlene, da bo področje enterostomalne 
terapije kvalitetno pokrito. 
 
Cilji za leto 2007 

- Slediti viziji in strategiji razvoja ZN v SBJ 
- Izboljšati organizacijo in povečati nivo znanja zaposlenih v timu ZN 
- Izboljšati komunikacijo v zdravstvenem timu 
- Oblikovanje novih kliničnih poti 
- Dokončati projekt varovanja bolnikovih osebnih podatkov 
- Izboljšati kazalnike kakovosti z zmanjšanjem števila RZP, neljubih dogodkov, predvsem 

padcev in prenosa bolnišničnih okužb 
- Spremljanje okužb CVK 
- Izboljšati zadovoljstvo  bolnikov in njihovih svojcev 
- Izboljšati bivalni standard bolnikov 
- Upoštevati varčevalne ukrepe v SBJ 

 
 
Zaposleni v timu ZN na kirurškem oddelku želimo te zastavljene cilje uresničiti po svojih 
najboljših zmožnosti z aktivnim sodelovanjem, izobraževanjem ter s tem prispevati k izboljšanju 
kazalnikov kakovosti in zadovoljstvu uporabnikov storitev in njihovih svojcev v SBJ. 
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Poročilo o oskrbi kronične rane 
 
Oti Mertelj, koordinatorica za oskrbo kroničnih ran 
 
 
Tudi na področju oskrbe kronične rane skušamo upoštevati tri temeljne dimenzije kakovosti kot 
so stroka, management in uporabnike zdravstvenih storitev.Pri uporabnikih zdravstvenih storitev 
je eden izmed  glavnih kazalnikov  kakovosti zadovoljstvo bolnika z oskrbo. Bolnika s kronično 
rano  moramo zato obravnavati celostno. Pri oskrbi kronične rane sodelujejo zdravniki, 
medicinske sestre, zdravstveni tehniki, fizioterapevti in socialna delavka. 
 
Oskrba  bolnikov s kronično  rano je potekala po oddelkih, enotah in na odseku za kronične 
rane.Obravnavanih je bilo 403 bolnikov, ki so imeli  kronično rano in 7 bolnikov s stomo.Pri teh 
bolnikih je poleg menjave pripomočkov  potekalo tudi učenje bolnika in njegovih svojcev  o negi 
stome in  o pravilni  uporabi pripomočkov. 
Kazalnik kakovosti, ki ga posredujemo na  Ministrstvo za zdravje je tudi število razjed zaradi 
pritiska.Število pridobljenih razjed zaradi pritiska  se  nam je v letu 2006 povečalo, kljub 
izvedenim preventivnim ukrepom in rednemu izobraževanju  zaposlenih v zdravstveni negi. 
Z ustanovitvijo projektnih timov za preventivo in zdravljenje  razjede zaradi pritiska v letu 2007 
bomo vplivali na zmanjšanje pojava nastanka  razjed zaradi pritiska. V te projektne time bomo 
poleg zdravstvenih tehnikov vključili še ostale člane zdravstvenega tima.  
 
 
Tabela št.1:  Vrste kroničnih ran in število bolnikov s  kronično rano, ki so bili obravnavani 
 
Razjeda zaradi pritiska 234 
Razjeda na goleni  72 
Operativna rana ki se je celila sekundarno 46 
Diabetično stopalo 28 
Travmatska rana, ki se je celila sekundarno 16 
Opeklinska rana  3 
Šen   4 
Skupaj 403 
Oskrba stome  7 
 410 
  
 
Pri oskrbi kroničnih ran smo v letu 2006 po kirurški oskrbi rane, poleg sodobnih oblog, terapije z 
V.A.C.-om, zdravljenja s pomočjo lokalnega nadpritiska kisika uporabili tudi sterilne larve. 
 
Tabela št. 2: Vrsta  terapije in število bolnikov, ki so bili obravnavani 
 
Sodobne obloge, klasični materiali 353 
Terapija z V.A.C.-om 35 
Terapija z abdominalnim V.A.C.- om  4 
Terapija  z lokalnim  nadpritiskom  kisika 10 
Terapija s sterilnimi larvami  1 
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Terapijo z lokalnim nadpritiskom kisika sta dva pacienta po odpustu iz bolnišnice  nadaljevala 
tudi doma.  
 
 
 
Tabela št.3.: Stanje kronične rane ob odpustu 
 
Zacelitev   32 
Izboljšanje ( dno razjede čisto, vidna epitelizacija iz robov) 172 
Nespremenjeno ( ob odpustu izgled razjede nespremenjen) 140 
Poslabšanje   14 
Umrli bolniki   45 
 
 
Poleg oskrbe kronične rane, sem v času dopustov nadomeščala vodjo zdravstvene nege na 
dnevnem oddelku in enterostomalno terapevtko. 
 
Cilji in na črti za leto 2007 
 V letu 2006 niso bili  doseženi vsi zastavljeni cilji, zato bodo aktivnosti usmerjene  v dosego 
nerealiziranih ciljev. 

• Zaključitev projekta celostna obravnava bolnika s kronično rano v Splošni bolnišnici 
Jesenice 

• Izdaja informativne zloženke za bolnike z  naslovom: Ali razjedo zaradi pritiska lahko 
preprečimo?  

• Ustanovitev projektnih timov  za preventivo in oskrbo razjede zaradi pritiska 
• Izdelava protokolov za oskrbo kroničnih ran. 
• Izdelava klinične poti za oskrbo razjede zaradi pritiska 
• Delavnice o pravilni uporabi povojev in povijanju nog. 
• Začetek delovanja ambulante za kronično rano 
• Uvedba novih metod  zdravljenja pri oskrbi kroničnih ran. 
• Možnost dodatnega izobraževanja v tujini – koordinatorice ZN za oskrbo kronične rane. 
• Informacijska podpora za  evidentiranje razjed zaradi pritiska. 

 
Aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih  

 Mertelj O. Peric H.: Sistematični pristop pri oskrbi kronične  rane, Jesenice 2006 
 Mertelj O.:Stopnje razjede zaradi pritiska. Društvo za oskrbo ran Slovenije,  Velenje 2006 
Vilar V, Gavrilov N, Mertelj O.: Priporočila za oskrbo razjed zaradi pritiska in zbornik  
predavanj. Društvo za oskrbo ran Slovenije, Velenje 2006. 
 
Mertelj O. Uporaba sodobnih oblog, celjenje rane -interna predavanja za EITOS in OZZN 
Mertelj O. Preventiva razjede zaradi pritiska – predavanja za pripravnike 
Mertelj O. Oskrba rane – predavanja za pripravnike 
 
Udeležba na strokovnih izobraževanjih: 
European Wound Management  Association   Praga , maj 2006 
Obstipacija in fekalna inkontinenca Trbovlje, oktober 2006 
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Poročilo o dejavnosti kirurške in ginekološke operativne zdravstvene 
nege 
 
Darja Rajgelj, vodja zdravstvene nege  v operativni dejavnosti 
 
Najprej nekaj za boljšo prepoznavnost! 
Operacijska medicinska sestra izvaja operacijsko zdravstveno nego v operacijskem okolju in je 
enakovreden član multidisciplinarnega zdravstvenega tima v celoviti oskrbi bolnika. V Sloveniji 
je od skupaj prb. 13.800 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  450 operacijskih 
medicinskih sester. Ta podatek nam pove, da nas ni nikoli preveč, naše delo je specifično in 
dnevno izpostavljeno psihičnim in fizičnim naporom. Ker delujemo za zaprtimi vrati, je naše 
delo prikrito in zato ponavadi navzven  premalo prepoznavno. 
 
V letu 2006 smo se dobro in hitro privadili na nove oziroma prenovljene prostore v op.bloku. 
Res je veliko bolje poskrbljeno za varnost in udobje pacientov, se je pa zelo hitro izkazalo, da so 
prostori premajhni in nam že zmanjkuje prostora za ves material, ki je potreben za nemoten 
potek dela.  
 
Zaradi odhoda vodje dejavnosti zdravstvene nege v op. bloku Majde Tancar v pokoj, je 
septembra 2006 prišlo do spremembe pri vodenju zdravstvene nege. 
 
Poleg tega je v mesecu avgustu 2006 čiščenje in vzdrževanje operacijskih prostorov prevzel 
zunanji izvajalec (ISS) . Zato je bilo treba hitro spremeniti organizacijo dela v op. bloku. Mesto 
bolničark so prevzeli zdravstveni tehniki, ki delajo v turnusni službi. Zaradi spremenjene 
organizacije dela, uvajanja večjega števila novega kadra in odhoda dveh medicinskih sester v 
času letnih dopustov, je prišlo tudi do nesporazumov in slabe volje predvsem s strani zdravnikov. 
Specifičnost in težina našega dela je prav gotovo vzrok, da poteka izobraževanje in uvajanje 
novega kadra počasneje kot npr. na oddelku. Poleg tega pa velikega zanimanja za delo v op. 
bloku s strani medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v bolnišnici ni, zato tudi vse 
odsotnosti pokrivamo sami. Upamo, da bomo  z malo strpnosti in z večjim interesom vseh, ki 
delujemo v op. bloku, v letošnjem letu odpravili tudi to pomanjkljivost. 
 
Realizacija ciljev v letu 2006 
Vsi cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2006, niso bili v celoti izpolnjeni, saj so bolj dolgoročne 
narave in bo trajalo še nekaj časa, da bodo izpolnjeni v celoti, saj niso odvisni od nas samih, ki 
delamo v op. prostorih, ampak od stanja, v kakršnem je bolnišnica. 
 
Bombažni material se krepko umika iz op. prostorov, tako že uporabljamo ves material za 
pokrivanje operativnega polja za enkratno uporabo. Namesto kompres in zavijalk večinoma 
uporabljamo flis papir in netkane podloge za zavijanje tas. 
V lanskem letu smo s pomočjo sponzorskih sredstev ( Acroni Jesenice ) v vseh op. sobah 
zamenjali stare in dotrajane aparature za elektrokoagulacijo – 4 aparati Valleylab ( M&M 
Surgical) in tako poskrbeli za boljšo varnost pacientov pa tudi zaposlenih pred nesrečami z 
električnim tokom. 
 Poleg tega uporabljamo od jeseni 2006 novo pnevmatsko pištolo pri operacijah kolkov za 
uvajanje endoprotez in dve novi votli vrtalki Synthes. 
 Pridobili smo tudi nekaj novih setov z osteosintetskim materialom, ki je močno dvignil stroške 
porabe v op. bloku. 
Novost na področju operative so tudi artroskopije rame, kjer smo še v fazi uvajanja. 
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Kadrovska zasedba in organizacija dela 
Stanje zaposlenih v zdravstveni negi v op. bloku konec leta 2006: 
-12 MS s polnim in 1 MS s polovičnim delovnim časom, 
-1 študentka (absolventka Visoke šole za zdravstveno nego), 
-7 ZT, 
-1 ZT  koordinator. 
 
S takšno kadrovsko zasedbo pokrivamo pet delovišč ( tri v op. bloku, ginekološka op. in DH), 
zraven spada še vse čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija materiala in inštrumentov, kar lahko 
štejemo za dodatno delovišče.  
Število kadra trenutno ustreza standardnim normativom, to je  2 MS in 1 ZT na eno delovišče ob 
popolni prisotnosti vseh zaposlenih brez dopustov, bolniških in drugih odsotnosti.  Kadar pa je 
do teh prišlo (v letu 2006 je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti več odsotnosti zaradi bolezni, 
precej pa tudi še zaradi šolskih obveznosti, izvajanja praktičnih vaj, ki so obvezna), smo vse 
odsotnosti pokrivale same.  
Od šestih kolegic , ki so se dodatno izobraževale ob delu na Visoki šoli za zdravstvo sta dve že 
uspešno diplomirali, dve sta absolventki, dve pa v tretjem letniku. 
ZT  v času nočnega turnusa od meseca avgusta 2006  pokrivajo še delovišče v kirurški ambulanti 
in mavčarni namesto MS inštrumentark. Tako ne prihaja več do zastoja dela v kirurški 
ambulanti, kadar  istočasno poteka dela tudi v op. bloku. 
 
 
Izobraževanje v letu 2006 
- Strokovni seminarji zbornice ZN : Sekcija MS in ZT v sterilizaciji, 8. in 9.6. 2006, Terme 
Rogaška z naslovom  »Obvladujmo spremembe«   2MS, 1ZT. 
 
- Strokovni seminarji zbornice ZN : Sekcija OP MS in ZT v operativni dejavnosti, 24.11. 
2006, Ljubljana z naslovom »Zagotovimo varnost pacienta«  4MS. 
 Nina Žvab z aktivno udeležbo »Varnost pacienta – zagotovimo jo!« 
 
- Strokovni seminarji zbornice ZN : Sekcija MS in ZT  na internistično infektološkem 
področju, 17. in 18.11. 2006, Moravci z naslovom »Zagotavljanje varnosti pacienta«   2MS. 

 
 
Udeležba na sponzorskih strokovnih izobraževanjih in strokovnih ekskurzijah: 
- EORNA 2006 in udeležba na 4. kongresu operacijskih MS, 25.-28.5. 2006, Irska, Dublin z 
naslovom  »Perioperativna zdravstvena nega«,   3MS. 
 
- Strokovno srečanje OP MS , 29.-30.9. 2006,  Čatež, Predstavitev podjetja Tyco Healthcare in 
M&M Surgical z delavnicami,    2MS. 
 
- Strokovna ekskurzija v Rim 27.-30.10. 2006, Podjetje Zimmer,   5MS. 
 
- Kirurgija s pospešenim okrevanjem »FAST TRACK«, 8.11. 2006, Bled,  11 MS in ZT. 
 
- Kongresno-sejemska prireditev »Dnevi zdravja«, 1.12.2006, Celje, Celjski sejem,   2MS. 
 
- Otvoritev operacijskega bloka bolnišnice Novo mesto, 24.11.2006,   2MS. 
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Interna predavanja in delavnice: 
- Komunikacijske delavnice po skupinah,  vse MS in ZT. 
- Dodatno usposabljanje ZT za delo v kirurški ambulanti in mavčarni ob prehodu na turnusno 
službo. 
- Pravilna namestitev in odstranitev obližne ekstenzije (Gluhar Boštjan). 
- HAACP izobraževanje o varnostnih ukrepih pri delu z bolnikom, vse MS in ZT. 
- Pravilno nameščanje VAC-a pri abdominalnih operacijah (Simpss). 
- Dodatno izobraževanje na ginekološki kliniki in porodnišnici Ljubljana,   2MS. 
 
 
 
Plan za leto 2007: 
- V celoti izpolniti plan izobraževanja za MS in ZT. 
- Sodelovanje v projektni skupini za razvijanje standardov kakovosti in kliničnih poti. 
- Dodatno nadgraditi znanje in usposobljenost pri ZT v turnusni službi in pri MS, ki so lani           
začele z dežurno službo; gre predvsem za mlajše kolegice, ki se še uvajajo v delo. 
- V celoti dokončati opise za posamezne operacije za interno uporabo predvsem za mlajše 
kolegice ( priprava pacienta, priprava položajev, priprava materiala za operacije). 
- Pri našem vsakodnevnem delu dati poudarek na varnosti pacienta v op. bloku, to je 
prepoznavanje nevarnosti in tveganja za pacienta ter temu primerno ukrepati. 
- Slediti standardom in normativom glede ustreznega števila kadra na posamezno delovišče. 
- Dokončanje dodatnega izobraževanja na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani – 3MS. 
- Delna sanacija prostorov v ginekološki operacijski ( okna, tla, omare, police ). 
- Že v letu 2005 smo kot enega pomembnih ciljev zapisali nabava novega in obnova starega in 
dotrajanega inštrumentarija, kar je tudi naš dolgoročni cilj do izgradnje novega op. bloka. Šele 
takrat bo tudi možno ves proces čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije inštrumentov prenesti v 
centralno sterilizacijo. 
- Prizadevali si bomo za uvedbo kontejnerskega sistema shranjevanja inštrumentov, kar bo tudi 
naš dolgoročni cilj, saj bo to velik finančni zalogaj za op. blok oz. za bolnišnico. 
 
Veliko je bilo povedanega in napisanega o tem, da zdravstvena nega kot stroka napreduje, timi 
so vedno številčnejši – vsakemu posamezniku moramo dati ustrezno pozornost in mesto v timu. 
Zato mora biti v našem poklicu še vedno ali vedno bolj poudarek na timskem delu, izboljšanju 
medosebnih odnosov in dobri komunikaciji. Samo z dobrim sodelovanjem vseh članov tima je 
lahko zagotovljen uspeh našega dela – zadovoljen pacient. Pri tem pa zaposleni niso prav nič 
izvzeti, čeprav na njih včasih malo pozabimo. 
 
Dobri odnosi med igralci ne zagotavljajo uspeha ekipe, slabi odnosi pa zagotavljajo njen 
neuspeh.  ( neznan avtor ) 
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Poročilo o delu dnevnega oddelka  
 
Vodja Judita Mandelc Kunčič, dr.med.  
 
V letu 2006 je Dnevni oddelek deloval ves čas, razen enotedenskih premorov v mesecu maju,  
novembru in decembru. Naročanje, sprejemanje in operativni program potekajo po 
dogovorjenem in že uveljavljenem vrstnem redu. Zaradi pomanjkanja anesteziologov je bila 
manjša težava  le občasno časovno podaljševanje operativnega programa do sredine popoldneva, 
ker se je program pričenjal kasneje. Razlog temu je bil prihajanje anesteziologov, ki so delali po 
pogodbi, z enournim zamikom, ker so prihajali iz Ljubljane. 
 
V letu 2006 je bilo operiranih 1208 bolnikov in bolnic: 220 (18%) je bilo ginekoloških posegov, 
988 (82%) pa raznih kirurških posegov. 
 
 
 
I.  ŠTEVILO IN VRSTA POSEGOV GLEDE NA VRSTO ANESTEZ IJSKE TEHNIKE: 
 
 
Ginekološki posegi; vsi v SPLOŠ. ANEST; število bolnic       220 
UMETNE PREKINITVE NOSE ČNOSTI                              105 
KIRETAŽE                                                                                115 
 
Artroskopije kolena, število operiranih                                    362 
Artroskopija v SUBARAHNOIDNEM BLOKU                     200 
Artroskopija  v SPLOŠNI ANESTEZIJI                                 161 
Artroskopija v LOKALNI ANESTEZIJI                                     1 
 
Operacije dimeljske kile, število operiranih                            254       
Dimeljska kila v SUBARAHNOIDNEM BLOKU                  118 
Dimeljska kila v SPLOŠNI ANESTEZIJI                               119 
Dimeljska kila v LOKALNI ANESTEZIJI                               17 
 
Odstranitev osteosintetskega materiala, št. op.                     129 
Odstranitev v SUBARAHNOIDNEM BLOKU                          16 
Odstranitev v SPLOŠNI ANESTEZIJI                                     108   
Odstranitev v LOKALNI ANESTEZIJI                                       5 
 
 
Operacija Dupuytrenove kontrakture, št.op.                             48 
V SPLOŠNI ANESTEZIJI                                                          23 
V REGIONALNI ANESTEZIJI                                                 25 
 
Operacija umbilikalne kile, št.op.                                               19 
V SPLOŠNI ANESTEZIJI                                                          13 
V LOKALNI ANESTEZIJI                                                          6 
 
Artroskopija zapestja v SPLOŠNI ANESTEZIJI                    76 
 
Ostalih kirurških posegov je bilo 100, večinoma narejenih v SPLOŠNI ANESTEZIJI. 
Opravljene so bile operacije: ventralna kila, fimoza, ganglij, lipom, fibrom, r ekonstrikcija 
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tetive, vazektomija, hematom, halux valgus, SCC, exostoza, epikondilitis, nevus, synus 
pilonidalis, sprostitev ekstenzorja, artrodeza, toaleta sklepa.  
 
 
 
Število in odstotki uporabljenih anestezijskih tehnik: 
 
V SPLOŠNI ANESTEZIJI je bilo narejenih                               820 OPERACIJ (67,8%); 
V SUBARAHNOIDNEM BLOKU je bilo narejenih                  334 OPERACIJ (27,6 %); 
V LOKALNI ANESTEZIJI je bilo narejenih                               29 OPERACIJ (2,4%);  
V drugih tehnikah REGIONALNE ANEST. je bilo narejenih       25 OPERACIJ (2,06%); 
 
 
 
II.  PREMESTITVE V HOSPITALNI DEL SB JESENICE ; to so bolniki, ki na dan operacije 
niso odšli domov, pač pa so bili sprejeti na kirurški ali ginekološki oddelek, zaradi različni 
vzrokov. Teh bolnikov je bilo 57 ali 4,7 %. Vzroki za premestitev so bili: 
 
 
-SPLOŠNI ZNAKI , eden ali več skupaj, (bolečina, hematom, slabost, kolaps, febrilnost, 
oteklina)  -  18 bolnikov. To je  31% premeščenih oziroma 1,4% vseh operiranih. 
 
-PODALJŠAN UČINEK ANESTETIKA  pri subarahnoidnem bloku: 17 bolnikov; to je 30% 
vseh bolnikov, ki so bili premeščeni, 5% vseh bolnikov anesteziranih s subarahnoidnim blokom 
in 1,4% od vseh bolnikov, ki so bili v Dnevnem oddelku operirani. 
Podaljšan učinek se je kazal kot: 
Počasnejše izzvenevanje blokirajočega učinka lokalnega anestetika  -  13 bolnikov. 
Nezmožnost spontanega uriniranja  -  2 bolnika. 
Hud glavobol, eden celo z meningizmom  -  2 bolnika. 
 
-NEPRAVILEN IZBOR BOLNIKOV  za Dnevni oddelek  -  15 bolnikov. 
Gre za obsežnejši poseg (velika kila, obojestranska kila, drenaža rane, prevelika oddaljenost 
bolnika od doma). Statistično je to 26%premeščenih in 1,2% vseh operiranih. 
 
-SOCIALNE INDIKACIJE  –  5 bolnikov (živijo sami, starost, ni prevoza domov, strah pred 
morebitnimi težavami), to je 8% premeščenih in 0,4%vseh operiranih. 
 
-ZAPLETI MED OPERACIJO IN PO OPERACIJI  -  2 bolnik a (bradikardija med 
posegom, sum na pljučne embolizme po operaciji); to je 3,5% premeščenih in 0,16% 
operiranih.  
 
III.  ZAPLETI DOMA po 24 urah oziroma STRANSKI , NE ŽELJENI U ČINKI 
ANESTETIKOV IN OPERATIVNIH POSEGOV: 
 
Bolečina...............................663 bolnikov ali 54% 
Slabost/bruhanje....................13/1 ali 1% 
Glavobol................................42 ali 3,4% 
Oteklina v predelu rane.......114 ali 9% 
Hematom.................................8 ali 0,6% 
 
 
IV. SPREJEM V SBJ PO ODPUSTU DOMOV, je bil potreben v 4 PRIMERIH:  
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HUD GLAVOBOL  po subarahnoidnem bloku 2 bolnika. 
VROČINA, MRZLICA, KRVAVITEV v primeru 2 ginekološko operiranih bolnic.  
 
 
ZAKLJU ČEK 
 
Na Dnevnem oddelku je bilo leta 2006 (število operacij 1208) operiranih skoraj enako število 
bolnikov kot leta 2005 (število operacij 1249).  V preteklem letu smo si zastavili cilj, da bi bilo 
število bolnikov, ki bi po 24 urah še imeli pooperativne bolečine, manjše. To nam žal ni uspelo.  
Bolečino čuti več kot polovica bolnikov. Zmanjšal pa se je odstotek bolnikov, ki so po odpustu 
imeli glavobol, in tistih, ki so imeli težave zaradi slabosti ali bruhanja. Obvladovanje bolečine pa 
ostaja naš strokovni izziv še v naslednjem letnem obdobju. 
 
Ponovno poudarjam, da je potrebna natančna finančna analiza delovanja dnevnega oddelka, kajti 
le tako je mogoče načrtovanje širitve obsega dela na Dnevnem oddelku. 
 
Ker so prostorske možnosti na obstoječem oddelku popolnoma izkoriščene, bi način dela kakršen 
je  na Dnevnem oddelku, lahko razširili tako, da bi dodatno delali program dnevnega oddelka 
dva dni v tednu, v operacijskem bloku glavne bolnišnične stavbe. Za to bi dvakrat v tednu rabili 
po šest ali sedem postelj na splošni kirurgiji. 
Standardni operativni program pa bi v teh dveh dneh izpeljali v ginekološki operacijski, ki je 
sedaj dva dni v tednu neizkoriščena. 
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Poročilo zdravstvene nege  na dnevnem oddelku 
 
Helena Lindič, vodja zdravstvene nege  na dnevnem oddelku 
 
1. Pregled dela v letu 2006 
Na dnevni oddelek smo v letu 2006 sprejeli 1208 bolnikov, ki so bili obravnavani po klinični 
poti. 990 bolnikov je bilo kirurških, 218 bolnic pa ginekoloških. V času prvomajskih, 
novembrskih in novoletnih praznikov je bil dnevni oddelek zaprt. Na matični oddelek  
( kirurgija, ginekologija) je bilo zvečer premeščenih 52 bolnikov. 
Na protibolečinske infuzije je v tem letu prihajalo 19 bolnikov iz ortopedske ambulante. Vodeni 
in pregledani so bili v ambulanti, predpisano parenteralno terapijo pa so dobili na našem 
oddelku. Med aplikacijo ni bilo nobenih zapletov. 
Terapijo s citostatiki je prejemalo 5 bolnikov. Potrebne informacije v zvezi z boleznijo in 
izbranem načinu zdravljenja so bolniki dobili pri lečečem zdravniku. Naša naloga  je bila 
seznaniti bolnika in njegove svojce s preventivnimi ukrepi za preprečevanje in omilitev stranskih 
učinkov, ki jih lahko povzroči sistemsko zdravljenje rakave bolezni. 
 
2. Kadrovska zasedba na dnevnem oddelku 
Sestava tima, ki sodeluje pri obravnavi bolnika, se ni bistveno spremenila od preteklega leta. Na 
oddelku sta v dopoldanskem času 2 medicinski sestri; diplomirana in zdravstveni tehnik, v 
popoldanskem času pa 1 zdravstveni tehnik. Delo na oddelku opravljajo zdravstveni tehniki, ki 
so za delo  razporejeni tudi na kirurškem oddelku. V primeru zapletov in premestitve bolnika na 
matični oddelek v popoldanskem in večernem času, pa  nam pomaga zdravstveni tehnik 
matičnega oddelka, kamor bo bolnik premeščen. 
Pri izvajanju operativnega programa smo imeli v letu 2006 kar nekaj težav zaradi nezadostnega 
števila zdravnikov anesteziologov. Na pomoč so prihajali anesteziologi iz drugih ustanov. Z 
izvajanjem samega programa smo običajno začeli šele po deveti uri in ga zaključili pozno 
popoldne. Zadnji operirani bolniki zvečer niso bili sposobni zapustiti bolnišnice in smo jih 
premeščali na kirurški oddelek. 
V procesu zdravljenja je povezanih mnogo dejavnikov. Prav gotovo pa je uspeh pri zdravljenju 
tudi v rokah bolnika samega. Zato želimo, da se le-ta aktivno vključi v celoten proces in je naš 
partner v procesu zdravljenja. Manjša zavzetost je gotovo dejavnik tveganja za razvoj zapletov 
oziroma odklonov. 
 
3. Kazalci kakovosti 
Sprejem bolnika na dnevni oddelek je načrtovan in programiran, zato smo pripravili protokol 
celotnega sprejema našega bolnika. 
Na dnevni oddelek prihajajo vsak dan novi bolniki, vsak dan različni ljudje. Pristop k bolniku je 
celosten  ob upoštevanju njegovih fizičnih, psihičnih, socialnih, duhovnih in drugih potreb. 
Komunikacija  je zelo pomembna aktivnost tekom celotne obravnave bolnika. Zaradi vseh 
priprav na operacijo, zaradi fizičnih in psihičnih obremenitev, ki so s tem povezane, so bolnik in 
svojci zelo odvisni od naših informacij. Od tega je tudi odvisno, kako se bodo, sicer, po svojih 
močeh in zmožnostih, vključili v sodelovanje.  
Medicinske sestre smo se v tem letu udeležile delavnic o komuniciranju. Na področju 
komuniciranja pa bo potrebno še veliko delati. Komunikacija s sodelavci in bolniki je sestavni 
del poklicnega delovanja vsake medicinske sestre, saj  to daje smer in vsebino njenemu delu. 
Za bolnika in svojce smo pripravili navodila o poteku obravnave po klinični poti  na našem 
oddelku, tudi v pisni obliki. Ob odpustu pa bolnik dobi v roke navodila oziroma opozorila, na kaj 
vse naj bo pozoren in na koga se lahko obrne v primeru težav in nejasnosti. V bodoče želimo ta 
navodila preoblikovati v zloženko, ki bo za ljudi bolj prijazna, kot popisan bel papir. 
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Za razvoj stroke zdravstvene nege je pomembno, da jo gradimo na strokovnih izhodiščih in da je 
medicinska sestra strokovnjakinja na svojem področju. Ob izboljšanju strokovnega znanja so 
potrebna tudi še nova socialna in komunikacijska znanja. Udeležujemo se predavanj, ki so 
organizirana v naši bolnišnici. Sodelovanje jemljemo tudi kot izziv in kot priložnost, da se čim 
več naučimo. Posameznik potrebuje mnogo znanja, večjo stopnjo samozavesti, da bo lahko 
spremenil svoj odnos do dela in do bolnika.  
V neposrednem zagotavljanju kakovosti ob bolniku so vse moči na oddelku usmerjene tudi v 
zagotavljanje varne zdravstvene nege, seveda v danih materialnih in kadrovskih pogojih. 
Porabo zdravil in materiala na oddelku redno spremljamo. Povečala se je na račun večjega 
operativnega programa, upoštevamo pa predvidene varčevalne ukrepe. 
Bolnik in svojci imajo pred posegom in po njem kar nekaj časa za skupno druženje. Tarejo jih 
podobne težave ( operativni poseg, bolečina, samooskrba… ). Radi se o tem pogovarjajo. 
Načrtovali smo udoben prostor, kjer bi lahko posedeli in se nemoteno pogovarjali. Morda bi v 
takem rekreacijskem prostoru lahko tudi gledali televizijo, poslušali radio, brali. Vendar zaradi 
varčevalnih ukrepov do takega prostora še nismo prišli. 
Pol leta je vsake 4 tedne k nam prihajalo 5 bolnikov na kemoterapijo. Bolniki v času, ko 
prejemajo citostatike, lahko živijo povsem normalno. Upoštevati pa je treba dejstvo, da vsak 
posameznik lahko drugače reagira nanje. Stranski učinki so odvisni od vrste citostatika, vendar 
pa večino lahko omilimo ali povsem preprečimo. Za bolnika smo zato pripravili navodila o 
načinu zdravljenja v tem času, s posebnim poudarkom na prehrani, tudi v pisni obliki. 
Oblikovali smo zloženko po kateri bolnik in njegovi svojci radi posegajo. 
 
4. Sodelovanja na strokovnih srečanjih 
- Kirurgija s pospešenim okrevanjem, Bled november 2006  (1 DMS, 1 ZT) 
- Klini čna pot za rak debelega črevesa, timsko delo; Kirurgija s pospešenim okrevanjem, Bled   

november 2006, Zdenka K., DMS, Helena L.,DMS, prim.dr.med. Miran Rems     
- Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi,   

Onkološki inštitut november 2006 (1 DMS) 
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Oddelek za zdravstveno nego 
 
Darja Noč, glavna medicinska sestra 
 
Neakutna obravnava je posebna oblika zdravstvene obravnave kroničnih, neozdravljivih  
bolnikov, ki so zaključili akutno diagnostiko in zdravljenje v bolnišnici, ne moremo pa jih 
odpustiti domov zaradi različnih vzrokov. Izvaja se na oddelku za zdravstveno nego, ki ga vodi  
medicinska sestra, pri obravnavi bolnika pa sodeluje multidisciplinarni tim.  V nekaj več kot 
dvoletnem delovanju smo pridobili pozitivne in negativne izkušnje. Pri nekaterih bolnikih se 
bistveno izboljša stopnja samooskrbe in ugodno rešuje problem namestitve v domače okolje. 
Vedno več pa je socialnih primerov, kjer svojci ne sodelujejo, namestitve v socialno-varstvene 
ustanove pa niso mogoče. 
 
Potrebe po neakutni obravnavi bolnikov  so bile v Splošni bolnišnici Jesenice precej večje, kot je 
določeno v Področnem dogovoru za leto 2006. Letni delovni načrt smo v letu 2006  presegli v 
desetih mesecih delovanja. 
 
Delovni program na oddelku za zdravstveno nego 
 
Tabela št.1: Letni načrt in realizacija neakutne obravnave v BOD-ih za plačnika ZZZS  
 
  načrt  uresničeno  indeks 

OZZN 3.944 4.237 107,43 
 
 
Tabela št.2: Število obračunanih bolnikov na OZZN 
 
V tabeli so prikazani vsi bolniki – za plačnika ZZZS in ostale plačnike 
 
  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 2006 

plačnik ZZZS 3 7 14 18 9 53 21 15 18 11 4 1 174 

ostali plačniki   1   1       2 

SKUPAJ 3 7 15 18 9 54 21 15 18 11 4 1 176 
 
 
 
Tabela št.3 : Število BOD-ov na OZZN v letu 2006 po mesecih – za plačnika ZZZS  
 
  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 2006 

načrt 328 328 329 328 329 328 329 329 329 329 329 329 3.944 

uresničeno 56 155 405 430 310 849 542 466 410 329 267 18 4.237 

indeks 17,07 47,26 123,10 131,10 94,22 258,84 164,74 141,64 124,62 100,00 81,16 5,47 107,43 
 
 
Tabela št. 4: Povprečna ležalna doba po mesecih 
 
  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

OZZN 18,73 20,96 22,65 24,00 24,61 19,59 21,24 22,23 22,54 23,98 24,42 24,71 
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Povprečna ležalna doba v letu 2006 je na OZZN znašala 24,71 dni. 
 
Spodnje tabele in podatki se nanašajo samo na tiste bolnike, ki so bili iz bolnišnice odpuščeni 
oziroma so na tem oddelku zdravstvene nege umrli. Teh bolnikov je bilo v letu 2006 153.  
 
Iz OZZN je bilo odpuščenih 38,56 % moških in 61,44 % žensk. Od teh je bil najstarejša bolnica 
stara 97 let, najmlajši pa 31 let.   
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Na OZZN so bili premeščeni bolniki iz internega oddelka (112 bolnikov), iz kirurškega oddelka 
(71 bolnikov) in dve bolnici iz ginekološkega oddelka. 
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Iz OZZN je bilo odpuščenih 112 (60,87%) bolnikov domov. 11,96 % bolnikov je na oddelku 
zdravstvene nege umrlo. Nazaj na oddelke SBJ se je vrnilo 31 bolnikov (16 na interni oddelek, 
14 na kirurški oddelek ter 1 bolnica na ginekološki oddelek). 
 
 
 

 kraj odpusta št. % 
 domov 112 60,87 

 umrli 22 11,96 

 na INT oddelek 16 8,70 

 v dom za ostarele 15 8,15 

 na KRG oddelek 14 7,61 

 v drugo bolnišnico 3 1,63 

 zdravilišče Laško 1 0,54 

 na GIN oddelek 1 0,54 

 SKUPAJ 184   
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Tabela št.5: Pregled odpuščenih bolnikov iz OZZN glede na občino stalnega bivališča 
 

 občina bivališča št.bolnikov 

 JESENICE 40 

 KRANJ 27 

 RADOVLJICA 24 

 BLED 14 

 BOHINJ 10 

 TRŽIČ 8 

 KRANJSKA GORA 6 

 ŽIROVNICA 5 

 NAKLO 3 

 ŠENČUR 3 

 CERKLJE NA GORENJSKEM 2 

 GORENJA VAS - POLJANE 2 

 PREDDVOR 2 

 ŽIRI 2 

 BOVEC 1 

 JEZERSKO 1 

 SLOVENSKA BISTRICA 1 

 ŠKOFJA LOKA 1 

 ŽELEZNIKI 1 

 Skupaj 153 
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STRUKTURA ODPUŠČENIH BOLNIKOV GLEDE NA OB ČINO BIVALIŠ ČA

 JESENICE  KRANJ  RADOVLJICA

 BLED  BOHINJ  TRŽIČ

 KRANJSKA GORA  ŽIROVNICA  NAKLO

 ŠENČUR  CERKLJE NA GORENJSKEM  GORENJA VAS - POLJANE

 PREDDVOR  ŽIRI  BOVEC

 JEZERSKO  SLOVENSKA BISTRICA  ŠKOFJA LOKA

 ŽELEZNIKI

 
 
 
Zagotavljanje kakovosti zdravstvene nege  
Zadovoljstvo bolnika je glavno vodilo našega dela, zato so vsa naša prizadevanja usmerjena v 
kakovostno reševanje negovalnih problemov in dobro pripravo na odpust bolnika iz bolnišnice. 
Ker zahteva celostna obravnava bolnika multidisciplinarni pristop, se povezujemo s številnimi 
drugimi strokovnimi sodelavci. 
 
Natančno spremljamo in dokumentiramo dogovorjene kazalnike kakovosti, ker so ti odraz naših 
prizadevanj.  
 

• razjeda zaradi pritiska. Glede na kategorizacijo potreb po zdravstveni negi so naši 
bolniki hudo ogroženi za nastanek RZP. Z nabavo novih bolniških postelj in ustreznih 
posteljnih vložkov smo v letu 2006 precej izboljšali pogoje za preventivno delovanje. Pri 
oskrbi in spremljanju ogroženih bolnikov sodelujemo s koordinatorico za kronične rane 
(incidenco RZP glej poročilo koordinatorice). Na oddelku smo organizirali delavnico o 
pravilni uporabi preventivnih pripomočkov in o pravilni uporabi oblog za zdravljenje 
kronične rane. Na negovalnih vizitah redno spremljamo prisotnost rizičnih faktorjev in 
stanje kože pri ogroženih bolnikih. Bolnike ocenjujemo po Nortonovi lestvici in 
upoštevamo smernice za preventivo. 
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• prenos intrahospitalnih infektov z  MRSA . Na naš oddelek premeščamo kronične 
bolnike z drugih bolniških oddelkov in zato je možnost prenosa zelo velika. Po 
priporočilih Komisije za obvladovanje bolnišničnih infektov, vsem premeščenim 
bolnikom vzamemo nadzorne brise in jih nameščamo v kontaktno izolacijo. V letu 2006 
na oddelku nismo prenesli infekta z MRSA, čeprav smo odkrili en nov primer pri 
sprejemu bolnice s kronično rano in en primer kolonizirane bolnice premeščene iz 
Travmatološke klinike v Ljubljani.  

 
 
• spremljanje padcev in zdrsov bolnikov. Bolniki na našem oddelku so pogosto nemirni, 

neorientirani, dementni in slabo pokretni, zato je nevarnost  padcev  velika. Vsakega 
bolnika individualno ocenimo in načrtujemo intervencije glede na gibljivost in 
ogroženost. Neljube dogodke sproti obravnavamo in beležimo. Vključili smo se v 
projektno skupino za spremljanje padcev, kjer se pripravlja protokol spremljanja. 

 
Pri negovalnih vizitah sodeluje  dietetik, ki nam svetuje v zvezi s prehranskimi problemi in 
uresničevanjem bolnikovih želja. Načrtujemo oceno prehranjenosti pri ogroženih bolnikih. 
Ugotavljamo, da bi prehrano na našem oddelku morali bolj prilagoditi potrebam starostnikov oz. 
kroničnih bolnikov. 
 
Redni tedenski sestanki s socialno službo in fizioterapevtko potekajo z namenom celovite 
obravnave bolnika in skupnega reševanja problemov.  Pri oskrbi bolnikov vse tri stroke aktivno 
sodelujemo s svojci  in izvajamo zdravstveno-vzgojne intervencije. 
 
Lečeči zdravniki premeščenega bolnika spremljajo do odpusta iz bolnišnice. Enkrat tedensko ga 
obiščejo na OZZN in sodelujejo pri pripravi na odpust. Svojcem dajejo informacije o 
zdravstvenem stanju bolnika. 
 
 
Projektno delo : 

• blažilna oskrba bolnikov. Glede na potrebe neozdravljivih bolnikov se je v letu 2006 
osnovala projektna skupina za sistematičen pristop in obravnavo bolnikov v zadnjem 
stadiju neozdravljive bolezni. V njej sodeluje tudi glavna med. sestra OZZN. Pripravili 
smo smernice in projektno dokumentacijo ter projekt predstavili na strokovnem svetu 
bolnišnice.  Na OZZN smo pričeli tudi z izobraževanjem negovalnega kadra ( 2 ZT sta se 
udeležila delavnice o spremljanju umirajočih, obe MS sta že opravili izobraževanje 
prostovoljcev za spremljanje umirajočih pri društvu Hospic. Glavna med. sestra  je 
aktivna članica Društva Hospic). 

 
• oskrba kronične rane. Medicinska sestra iz OZZN aktivno sodeluje v projektni skupini 

za sistematično spremljanje, preventivo in pravilno oskrbo kronične rane. 
 

• prostovoljno delo. Sodelujemo pri organizaciji prostovoljcev in druženju z bolniki na 
vseh oddelkih v bolnišnici 

 
Sodelujemo tudi v drugih projektnih skupinah:  za javne razpise, za obeleženje pomembnih dni, 
za zdravstveno vzgojno delo bolnikov s stomo, za spremljanje padcev in zdrsov bolnikov, za 
pripravo klinične poti za PEG. 
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Vzdrževanje in oprema  
 
V januarju in del februarja 2006 je bil OZZN zaprt, saj so potekala nujna obnovitvena dela. 
Preuredili smo toaletne prostore in omogočili invalidom dostop do WC in tuša. Kakovost oskrbe 
slabo pokretnih bolnikov se je močno izboljšala, olajšano pa je tudi delo timu zdravstvene nege. 
 
Zelo smo se razveselili 10 novih mobilnih električnih bolniških postelj in ostalih pripomočkov, 
ki smo jih dobili v prvi polovici 2006. Omogočajo nam nameščanje bolnika v različne položaje 
in kakovostno varovanje pred padci. Zaradi enostavnega dvigovanja  in spuščanja  je veliko lažje 
izvajanje negovalnih intervencij pri nepokretnih bolnikih. 
 
 
Zaposleni na OZZN 
Tim zdravstvene nege na OZZN skrbi za  bolnike na neakutni obravnavi na 14 bolniških 
posteljah in za bolnike na kirurškem odseku za kronične rane na 6 bolniških posteljah . V timu je 
v letu 2006 sodelovalo 11  ZT,  2 MS in izmenično 4 pripravniki. V mesecu oktobru se nam je 
pridružila tudi dipl. med. sestra pripravnica, ki pa se je usposabljala tudi na gin-por. oddelku in 
pediatričnem oddelku za potrebe dežurne službe. 
 
OZZN vodi višja medicinska sestra, ki zaključuje študij na VZŠ v Ljubljani. Vodja negovalnega 
tima je medicinska sestra, ki je v letu 2006 študirala ob delu v 3. letniku VŠZ v Ljubljani. Obe 
medicinski sestri sta mentorici zdravstvenim tehnikom – pripravnikom in sodelujeta v projektnih 
skupinah. Sodelujeta tudi pri izvajanju dežurstva na gin.por in pediatričnem oddelku. Vodja 
negovalnega tima se aktivno vključuje v oskrbo kronične rane in nadomešča koordinatorico v 
času njene odsotnosti. 
 
V letu 2006 je bilo 9 ZT zaposlenih za nedoločen čas, 2 ZT pa za določen čas. Usposabljali smo 
tudi 4 zdravstvene tehnike - pripravnike, katerim pa se je po dobi pripravništva zaključilo 
delovno razmerje. Konec leta 2006 je bila ena ZT odsotna zaradi  bolniške pred porodniško, zato 
bomo v letu 2007 potrebovali nadomestilo. Imeli smo tudi dve daljši bolniški odsotnosti ( več 
kot en mesec) in nekaj krajših. 
 
 
Strokovno izpopolnjevanje: 
Aktivna udeležba: 
 

• Noč D.: Obravnava bolnika z bolečino v domačem okolju, DMSZTB Gorenjske, Kranj, 
marec 2006 

 
Pasivna udeležba: 
Eksterna: 

• Lavrinec P.: Sodobni pristopi zdravljenja akutne in kronične rane, Portorož, 02.-
03.06.2006 

• Lavrinec P. Razjeda zaradi pritiska – od teorije do prakse, Velenje, 06.-07.10.2006 
• Bauman B. in Blenkuš A.: Varovanje zdravja- prehrana, telesna dejavnost in pozitivna 

samopodoba, Radenci, 02.-03.2006 
• Perš,Čufer, Blenkuš,Šumež: Ko te strese stres, Begunje, 10.10.2006 

 
Interna: 
Vsi člani tima zdravstvene nege smo se udeležili: 
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- učne delavnice z naslovom Moje delo je ogledalo SBJ, (voditeljica Klara Ramovž, 
Jesenice, marec 2006)  

- obveznega izobraževanja o HACCAB sistemu ( november 2006). 
 
Posamezni člani pa smo se udeležili internih predavanj ali delavnic v SBJ:  

- Inkontinenca kot močan dejavnik tveganja- Mudrovčič 
- Stresna inkontinenca- Bernik 
- Zdravstvena nega bolnika s fistulo- Perko 
- Pravilna uporaba oblog za kronične rane- Mertelj 
- Sistematični pristop k oskrbi rane- Peric 
- Operativno zdravljenje bolnikov z rakom na širokem črevesju in danki- Rems 
- Totalna endoproteza kolka- Silvester 
- Pravilna uporaba ovirnic- Žagar 
- Protibolečinska črpalka - Jurekovič 
- Negovalne diagnoze- Lokar 

 
 
Vizija in cilji v letu 2007 
Nekaj ciljev, ki smo si jih zastavili v letu 2006 smo uspešno realizirali, nekatere pa bomo skušali 
realizirati v letu 2007: 

- organizirati sistematično načrtovano blažilno oskrbo bolnikov v zadnjem stadiju 
neozdravljive bolezni 

- izvajati kakovostno celovito zdravstveno nego pri bolnikih, ki potrebujejo neakutno 
obravnavo v bolnišnici  

- izboljšati zadovoljstvo bolnikov, svojcev in zaposlenih na OZZN 
- uspešno sodelovati v multidisciplinarnem timu pri obravnavi bolnikov 
- zagotoviti čim boljše pogoje za bivanje in delo na našem oddelku 
- zagotoviti strokovno usposabljanje zaposlenih v timu zdravstvene nege 
- delovati v okvirih načrtovanega programa in finančnih sredstev 
 

Zaključek 
Kljub temu, da smo razmeroma mlada dejavnost v Splošni bolnišnici Jesenice, smo zelo poznani 
po drugih slovenskih bolnišnicah. Z veseljem in ponosom smo v letu 2006 predstavili 
organizacijo in delo našega oddelka slovenskim in hrvaškim kolegicam. Zadovoljstvo bolnikov 
pa nam je največja nagrada za naše delo, saj se pogosto zgodi, da se ob odpustu poslovijo s 
solzami v očeh in globoko zahvalo. 
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Interni oddelek 
 
Predstojnik prim. Jernej Markež, dr. med.  
 
 
V strokovnem poročilu je predstavljeno delo Oddelka za interno medicino v letu 2006. Navedeni 
in komentirani so osnovni podatki o obsegu in vsebini bolnišnične dejavnosti, specialističnih 
internističnih ambulant in enot za funkcionalno diagnostiko. Posebej pa je predstavljeno delo 
Enote za intenzivno interno medicino (IIT), Endoskopske enote in Centra za hemodializo in 
CAPD. 
 
 
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ODDELKA za INTERNO MEDICINO: 
 
ENOTA za INTENZIVNO INTERNISTIČNO TERAPIJO (IIT):  5 postelj 
Strokovni vodja: Janez Resman, dr. med. 
 
KARDIOLOŠKI ODSEK: 22 postelj 
Strokovni vodja: Marija Mulej, dr. med. 
 
GASTROENTEROLOŠKI ODSEK:  20 postelj 
V okviru odseka je Enota za intenzivno nego (PIN) z 8 posteljami. 
Strokovni vodja: Andrej Hribernik, dr. med. 
 
ENDOKRINOLOŠKI ODSEK:  20 postelj 
Strokovni vodja: Boris Pelko, dr. med. 
 
NEFROLOŠKI ODSEK:  7 postelj 
Strokovni vodja: Marko Šluga, dr. med. 
 
ENDOSKOPSKA ENOTA (Jesenice, Kranj):  
Strokovni vodja: Franc Šolar, dr. med. 
 
ENOTA za SRČNO-ŽILNO DIAGNOSTIKO: 
Strokovni vodja: Marija Mulej, dr. med.  
 
 
SPECIALISTIČNE INTERNISTIČNE AMBULANTE 
 
URGENTNA INTERNISTIČNA AMBULANTA (IPP) 
 
CENTER ZA HEMODIALIZO in CAPD: 
Strokovni vodja: Igor Rus, dr. med.  
 
 
Oddelek za interno medicino ima skupno 80 standardnih postelj. Sedem sob je 5-posteljnih, tri 
sobe so 4-posteljne, pet sob ima 3, šest sob 2 in dve sobi 1 posteljo. Nadstandardnih sob tudi v 
letu 2006 nismo imeli. V avgustu 2006 smo imeli 3 tedne zaprt Endokrinološki odsek. 
 
V IIT je 5 postelj na izrazito premajhni funkcionalni površini. V nasprotju s tem pa je oprema 
večinoma sodobna in ustrezna.  
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PROTOKOL DELA ZDRAVNIKOV: 
 

1. Redni dnevni sestanki (ponedeljek – petek): 
 

- 8.00: poročanje zdravnikov na IPP ter dežurnega internista, aktualna 
problematika. Vsako sredo, ob sodelovanju klinične farmakologinje mg. 
Majdenove, kritični pregled antibiotičnega zdravljenja. 
Vsak torek tedenski pregled stroškovne porabe zdravil. 
Na jutranjih sestankih je prisotna tudi glavna sestra oddelka. 

  
- 14.30: poročanje dopoldanskega zdravnika na IPP, konziliarni posveti, predaja 

službe, strokovni prispevki, poročanje s strokovnih srečanj in kongresov.  
V petkih je drugi redni sestanek ob 13.00 uri. 

2. Četrtek ob 8.30: vizita predstojnika na enem od odsekov. O glavni viziti se napiše         
zapisnik. Strokovne vodje odsekov imajo vizite 1x tedensko. 

 
Po odhodu diabetologinj Karmen Janše, dr. med. in Lidije Pohar, dr. med., je bilo leta 2006 na  
Oddelku za interno medicino redno zaposlenih 11 specialistov internistov. Trije specializanti 
večinoma krožijo na Kliničnih oddelkih, kolikor je možno, pa sodelujejo pri delu na naši IPP. Pri 
sobnem delu in na IPP si pomagamo s sekundariji in občasno s specializanti iz KC. 
Glede na obseg dela v bolnišnični in specialistično ambulantni dejavnosti, število delovišč, delo 
na IPP in dežurstva, predstavlja premajhno število ostalih zdravnikov centralni problem oddelka. 
Neugodna je tudi starostna struktura specialistov internistov (povprečna starost okrog 50 let). Ob 
upoštevanju dopustov in drugih odsotnosti postaja razpis dežurne službe in dela na IPP vsak 
mesec bolj težaven in zapleten projekt. Pri reševanju kadrovske problematike vsakodnevno 
pomaga strokovni direktor.  
Od specializantov, ki naj bi se zaposlili v naši bolnišnici, je Janez Poklukar, dr. med., usmerjen v 
kardiologijo, Ana Travar, dr. med., v nefrologijo in Janez Zaveljcina, dr. med., v 
gastroenterologijo.  
 
 
BOLNIŠNI ČNA DEJAVNOST 
 
V razliko od leta 2005 smo v letu 2006 uresničili načrtovan program. Na Oddelku za interno 
medicino je bilo leta 2006 zdravljenih 2858 bolnikov, oz. 1.96 % več kot leto prej. Pregled 
opravljenega dela je podan v tabeli 1.  
 
 
Tabela 1. Pregled opravljenega dela v bolnišnični dejavnosti 
 
 uresničeno  

2005 
načrt 
2006 

uresničeno 
2006 

IND 
na načrt  
2006 

odstop  od 
načrta 
2006 

IND 
na  
uresn. 05 

INTERNI 
ODDELEK 

  2803 2867 2858 99,69  - 9 101,96 

SKUPAJ 
ZZZS 

  2765 2829 2808 99,26  - 21 101,56 

OSTALI 
PLAČNIKI 

      38     38     50 131,58   12 131,58 
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Povprečna starost zdravljenih bolnikov se je nekoliko zvečala. Na oddelku je leta 2006 umrlo 
245 bolnikov (8.6 %), kar je enako kot leto poprej. Obduciranih je bilo 26 umrlih (10.6 %), leta 
2005 pa 11.6 %. Obdukcij je še vedno premalo. Glaven razlog je odpor svojcev.  
Domov je bilo odpuščenih 2351 bolnikov. V drugo bolnišnico je bilo premeščenih 143  
bolnikov. Večino predstavljajo bolniki z akutnim koronarnim sindromom, ki so bili  premeščeni 
na KO za intenzivno interno medicino in po opravljeni koronarografiji in perkutani intervenciji 
vrnjeni na naš oddelek. Sodelovanje  s Kliničnima oddelkoma za kardiologijo in intenzivno 
interno medicino je bilo tudi v letu  2006 zelo dobro.  
Nazaj v Domove starejših občanov smo vrnili 101 bolnika.  
Podatki iz SPP datoteke o številu diagnoz in postopkov so podani v tabeli 2.  
 
Tabela 2. Podatki o številu diagnoz in postopkov: 
 

Podatki iz SPP datoteke 
  2006 
Enota   Števec SPP Št. epizod Št. diagnoz Povp.Št. diagnoz Št. postopkov Povp.Št.post. 
INH ODDELEK ZA INTER 03 INTERNI ODDELEK 2.526 2.562 13.668 5,41 16.182 6,41 

05 IIT - INTERN.INTE 160 161 796 4,98 823 5,14 
DT DNEVNI ODD. INTER 106 106 390 3,68 77 0,73 
NI NEAKUTNA INTERN. 96 102 627 6,53 1.232 12,83 

Skupaj 2.888 2.931 15.481 5,36 18.314 6,34 

 
Zastopanost posameznih obolenj in bolezenskih skupin pri bolnikih, zdravljenih na Oddelku za 
interno medicino v letu 2006, je v glavnem primerljiva z letom 2005. Podrobnejša analiza 
pokaže, da je bilo v letu 2006 zdravljenih več bolnikov s težjimi bakterijskimi okužbami kot leto 
poprej.  
 
Tabela 3 prikazuje 15 najpogostejših diagnoz. V tabeli 4 je prikazana zastopanost najpogostejših 
diagnoz pri mlajših od 80 let in v tabeli 5 pri bolnikih, starejših od 80 let. 
 
Tabela 3.  Najpogostejše glavne diagnoze: 
 

Podatki iz SPP datoteke 
2006 

Enota Glavna diagnoza število 
dgn. 

INH ODDELEK ZA INTER I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija 141 
I500 Zastojna srčna odpoved 96 
I639 Možganski infarkt; neopredeljen 96 
J189 Pljučnica; neopredeljena 83 
J159 Bakterijska pljučnica; neopredeljena 81 
I702 Ateroskleroza arterij udov 55 
N10 Akutni tubulointersticijski nefritis 48 
K703 Alkoholna ciroza jeter 40 
I211 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnj 35 
D509 Anemija zaradi pomanjkanja železa; neopredel 34 
I10 Esencialna (primarna) arterijska hipertenzij 32 
I110 Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srč 32 
I210 Akutni transmuralni miokardni infarkt spredn 30 
R074 Bolečina v prsih; neopredeljena 29 
I501 Levostranska srčna odpoved 28 
Skupaj 860 
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  Ostale diagnoze 2.028 
Skupaj 2.888 

 
 
Tabela 4.  15 najpogostejših diagnoz pri bolnikih, mlajših od 80 let: 
 

15 najpogostejših diagnoz pri pacientih mlajših od 80 let 
Oddelek   Glavna diagnoza Pojav. Dni Lež.doba Umrli 
INTERNISTIKA I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija 122 214 1,75 0 

I639 Možganski infarkt, neopredeljen 64 1226 19,15 7 
I500 Zastojna srčna odpoved 58 578 9,97 4 
J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena 50 577 11,54 6 
I702 Ateroskleroza arterij udov 49 86 1,74 1 
J189 Pljučnica, neopredeljena 45 698 15,51 5 
K703 Alkoholna ciroza jeter 40 460 11,51 5 
N10 Akutni tubulointersticijski nefritis 34 271 7,96 0 
I211 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje  31 159 5,14 1 
K85 Akutni pankreatitis 30 260 8,67 1 
I10 Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija 29 98 3,38 0 
R074 Bolečina v prsih, neopredeljena 27 90 3,34 0 
I210 Akutni transmuralni miokardni infarkt sprednje 26 209 8,04 1 
J440 Kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno 21 177 8,43 0 
A09 Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred 21 69 3,31 0 
  Skupaj 647 5.172 7,99 31 
  Ostale diagnoze 1.582 13.080 0 109 
  Vse skupaj 2.229 18.252 8 140 

Tabela 5.  15 najpogostejših diagnoz pri bolnikih, starejših od 80 let:  
 

Podatki iz SPP datoteke 

15 najpogostejših diagnoz pri pacientih starejših od 80 let 
Oddelek   Glavna diagnoza Pojav. Dni Lež.doba Umrli 
INTERNISTIKA I500 Zastojna srčna odpoved 44 452 10,28 8 

J189 Pljučnica, neopredeljena 41 497 12,12 12 
I639 Možganski infarkt, neopredeljen 32 699 21,84 5 
J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena 31 381 12,28 5 
I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija 20 84 4,21 0 
D509 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredelje 18 55 3,05 0 
N300 Akutno vnetje sečnega mehurja 18 179 9,95 0 
I110 Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčno 16 119 7,44 4 
N10 Akutni tubulointersticijski nefritis 14 167 11,89 1 
I501 Levostranska srčna odpoved 13 94 7,19 3 
D649 Anemija, neopredeljena 11 24 2,18 0 
J180 Bronhopnevmonija, neopredeljena 11 266 24,14 1 
J209 Akutni bronhitis, neopredeljen 11 108 9,83 0 
K922 Gastrointestinalna krvavitev, neopredeljena 10 57 5,69 0 
D500 Anemija zaradi pomanjkanja železa po krvavitva 9 120 13,37 0 
  Skupaj 299 3.302 11,04 39 
  Ostale diagnoze 438 4.129 9,43 68 
  Vse skupaj 737 7.431 10,08 107 
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V dnevni bolnišnici so bili zdravljeni predvsem bolniki zaradi elektrokonverzije paroksizmalne 
ali perzistentne atrijske fibrilacije ter bolniki s hematološkimi obolenji, oz. anemijo. Večina teh 
bolnikov se vodi na KO za hematologijo, k nam pa so napoteni zaradi transfuzij krvi. Ti bolniki 
so v porastu, kar je eden od razlogov za večjo porabo krvi v letu 2006.  V IIT so v letu 2006 
opravili 99 elektrokonverzij.  
Povprečno trajanje zdravljenja (PTZ) v letu 2006 je bilo 7.66 dni, kar je za 0.55 dni več kot leto 
poprej.  Vzrok je v večjem deležu težjih bolnikov, pa tudi v premajhnem številu specialistov 
internistov. Ob upoštevanju veljavnih kriterijev za sprejem ter sedanje in bodoče  bolezenske 
strukture bolnikov, skrajšanje PTZ pod 7.0 dni strokovno ni sprejemljivo.  
V IIT je bilo zdravljenih 536 bolnikov. 66 bolnikov je potrebovalo mehanično ventilacijo, 
skupno 314 dni, leto poprej 238 dni. Število dni mehanične ventilacije v IIT se iz leta v leto 
povečuje.  
Povprečna utež bolnikov, zdravljenih na Oddelku za interni medicino, je bila 1.614, leto poprej 
pa 1.45; porast za 11.3 %. Utež je bila višja kot npr. v Bolnišnici Golnik (1.41). 
 
V letu 2006 smo se na Oddelku za interno medicino pogosteje kot prejšnja leta srečevali s 
problemom, da bolnika, ki je končal akutno internistično zdravljenje, ne moremo odpustiti. 
Razlogi so različni, npr.: svojci zahtevajo, da bolnik v bolnišnici počaka na sprejem v Dom 
starejših občanov, svojci zahtevajo premestitev na Oddelek za zdravstveno nego, svojci bolnika 
ne morejo vzeti domov, ker ga doma ne morejo negovati, bolnik je pred boleznijo živel sam itd. 
Večkrat gre za čisto socialno problematiko. Nekateri bolniki tako po nepotrebnem ležijo na 
oddelku po več mesecev, mnogi dočakajo bolnišnične okužbe in druge bolezenske zaplete. 
Dobro sodelujemo z Oddelkom za zdravstveno nego, vendar je povprečno 5 internističnih postelj 
na tem oddelku izrazito premalo. Kljub dobremu delovanju in trudu socialne delavke bo glede na 
problematiko potrebno nekaj spremeniti tudi zunaj bolnišnice. 
 
Ob doseženem programu dela pa je vrednostna poraba zdravil in zdravstvenega materiala v letu 
2006 nesorazmerno močno presegla porabo v letu 2005. Celotna poraba je znašala 
180.814.398,39 SIT, leto poprej pa 143.350.000 SIT, kar predstavlja porast za 37.464.398,39, to 
je za 26.13 %. 
 
Trendi večanja vrednostne porabe zdravil in zdravstvenega materiala, predvsem leta 2006 
napram 2005, zahtevajo obnovitev in udejanjanje vseh postopkov, sprejetih smernic in kliničnih 
poti za racionalno diagnostiko in zdravljenje. To še posebej velja za antibiotično zdravljenje, 
porabo krvi, plazme, albuminov, nizkomolekularnih heparinov, infuzijskih  raztopin, 
parenteralne in enteralne prehrane. Analize kažejo, da je v letu 2006 preveč poraslo  število 
laboratorijskih preiskav, tako notranjih kot tudi zunanjih.  
 
Strokovno izpopolnjevanje zdravnikov v letu 2006 tako v Sloveniji kot v tujini je bilo realizirano 
v optimalnem obsegu in ni bilo omejevano. V letu 2006 je na oddelku drugo leto potekala 
multicentrična, randomizirana, s placebom kontrolirana študija BEAUTIFUL – ivabradin pri 
bolnikih po miokardnem infarktu in sistolično disfunkcijo levega prekata (LVEF) < 39 %. 
Pripravljali smo 3 članke za Zdravniški vestnik. 
V letu 2006 razen novega snemalnega modula za 24-urno Holter elektrokardiografijo, nismo 
pridobili nove opreme.  
 
SPECIALISTI ČNA AMBULANTNA DEJAVNOST in FUNKCIONALNA 
DIAGNOSTIKA  
 
Specialistična internistična ambulantna dejavnost se izvaja v splošni internistični ambulanti, 
Urgentni internistični ambulanti (IPP) ter v usmerjenih ambulantah: kardiološki, angiološki, 
pulmološki, antitrombotični, gastroenterološki, diabetološki, nefrološki in ambulantni CAPD.  
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Načrt programa v internističnih ambulantah za leto 2006 je bil realiziran. V tabeli 6 je prikazan 
pregled opravljenih točk za plačnika ZZZS.  
 
 
Tabela 6.  Pregled opravljenih točk za plačnika ZZZS: 
 
 
AMBULANTA                                   STORITVE                            IND               
IND 
                                             leto 2005    načrt 2006   leto 2006          načrt 06          leto 2005 
 
-internistične ambulante       27.144         25.788        27.183              105,41            100,14      
-urg. internistična amb.        25.661         26.718        28.825              107,89            112,33 
-gastroenterologija              123.609       124.192      125.274             100,87            101,35 
- kardiologija                        72.022         69.677        67.868               97,40              94.23       
SKUPAJ int. amb.               248.437      246.375       249.149             101,13           100,29 
Diabetološka ambulanta        37.691        32.650         35.719             109,40             94,77 
 
 
 
 
V specialističnih ambulantah je bilo skupno opravljenih 16.491 pregledov, všteti so tudi pregledi 
v antitrombotični ambulanti. Na IPP je bilo opravljenih 5334 pregledov, leto poprej 5054, leta 
2004 pa 4689. Napotitve na IPP so v zadnjih letih v stalnem porastu. Diagnostična širina in 
število laboratorijskih preiskav na bolnika v Urgentni internistični ambulanti je preobsežna in ni 
racionalna. Pogosto po nepotrebnem stroškovno razbremenjujemo Zdravstvene domove, njihove 
laboratorijske in zasebne zdravnike. Na IPP spada le tista diagnostika, ki je ključnega pomena za 
opredelitev aktualnega zdravstvenega problema, ostala pa naj se priporoči in opravi v osnovnem 
zdravstvu.  
 
Pregled števila obiskov in obseg dela v internističnih ambulantah in funkcionalnih enotah je 
prikazan v tabeli 7.  
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Tabela 7.  Prikaž števila obiskov in obsega dela v ambulantah in enotah:  

 
V tabeli 8 so prikazane najpogostejše glavne diagnoze pri bolnikih, pregledanih v internističnih 
ambulantah. 
 
 
Tabela 8.  Pogostnost glavnih diagnoz v internističnih ambulantah: 
 

Podatki iz SPP datoteke 

2006 
Enota Glavna diagnoza število 

dgn. 
INTERNE AMBULANTE I48 Preddvorna fibrilacija in u 8.255 

E119 Insulinsko neodvisna sladko 6.247 
Z952 Prisotnost umetne srčne zak 1.274 
I10 Esencialna (primarna) arter 992 
E117 Insulinsko neodvisna sladko 686 
N189 Kronična ledvična odpoved,  620 
I269 Pljučna embolija brez omemb 551 
R074 Bolečina v prsih, neopredel 504 
I500 Zastojna srčna odpoved 486 
R104 Druge in neopredeljene bole 464 
I802 Flebitis in tromboflebitis  447 
J449 Kronična obstruktivna pljuč 380 
I639 Možganski infarkt, neoprede 352 
R55 Sinkopa in kolaps 345 
J189 Pljučnica, neopredeljena 291 
I119 Hipertenzivna srčna bolezen 237 

  K703 Alkoholna ciroza jeter 226 
  R509 Vročina, neopredeljena 218 
  I209 Angina pektoris, neopredelj 207 

 Obiski in pacienti 
INTERNE AMBULANTE M Ž Sk. Pr. Po. Ho. Sk. Točk 
I1 URGENTNA INTERNISTIČNA 
AMB. 1.851 2.181 4.032 2.884 15 2.435 5.334 43.309,26 
I2 SPLOŠNA INTERNISTIČNA AMB. 183 224 407 665 144 1 810 6.479,06 
I3 KARDIOLOŠKA AMB. 196 147 343 515 60 0 575 4.235,37 
I4 ANTITROMBOTIČNA AMB. 217 173 390 610 4.802 0 5.412 13.160,89 
I5 NEFROLOŠKA AMB. 85 65 150 210 136 0 346 2.150,64 
I6 DIABETOLOŠKA AMB. 641 616 1.257 1.278 2.447 0 3.725 36.086,82 
I7 GASTROENTEROLOŠKA AMB. 82 74 156 231 58 0 289 1.794,04 
SKUPAJ 3.255 3.480 6.735 6.393 7.662 2.436 16.491 107.216 
         
 Obiski in pacienti  
INTERNE AMBULANTE M Ž Sk. Pr. Po. Sk. Točk  
10 EKG 24 318 342 359 0 359 42,15  
11 EHOKARDIOGRAFIJA 767 687 1454 1602 8 1610 45.188,21  
12 OBREMENITVE 170 117 287 432 1 433 9.684,88  
13 ENDOSKOPIJE 850 1113 1963 2348 189 2537 110.988,66  
16 HOLTER 45 36 81 252 1 253 2.318,30  
17 DOPPLER 338 341 679 1217 3 1220 11.139,48  
18 ENDOSKOPIJA KRANJ 111 194 305 382 12 394 15.308,88  
SKUPAJ 2.305 2.806 5.111 6.592 214 6.806 194.670,56  
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  O244 Diabetes, ki se pojavi med  184 
  R42 Vrtoglavica in omotičnost 181 
  D649 Anemija, neopredeljena 174 
  E86 Zmanjšanje volumna 169 
  J069 Akutna infekcija zgornjih d 160 
  A09 Driska in gastroenteritis,  159 
  K590 Zaprtje (konstipacija) 156 
  N300 Akutno vnetje sečnega mehur 145 
  K297 Gastritis, neopredeljen 136 
  D509 Anemija zaradi pomanjkanja  118 
  J159 Bakterijska pljučnica, neop 118 
  Z951 Prisotnost aortokoronarnega 109 
  I252 Stari miokardni infarkt 105 
  E109 Insulinsko odvisna sladkorn 103 
Skupaj 24.799 

Ostale diagnoze 8.263 
Vse skupaj 33.062 

 
 
Obe specialistki diabetologinji, ki sta zapustili oddelek, opravljata delo v Diabetološki ambulanti 
v popoldanskem času po pogodbi. Pomagata pri usposabljanju mlade zdravnice in sta  na voljo 
za sprotne konzultacije. Število sladkornih bolnikov narašča, zato je izboljšanje kadrovske 
situacije na področju diabetologije med prioritetami oddelka. Kljub težavam pa je bil načrtovan 
program dela v Diabetološki ambulanti za leto 2006 presežen.  
 
 
 
Število posameznih preiskav v Enoti za srčno-žilno diagnostiko je navedeno v tabeli 9.  
Čakalne dobe za nekatere nenujne preiskave že dosegajo pol leta. Ob boljši kadrovski zasedbi in 
glede na povpraševanje (sonografija vratnih arterij, ehokardiografija, obremenitveni testi)  bi 
lahko teh preiskav opravili precej več. 
 
 
Tabela 9.  Število opravljenih preiskav v srčno-žilnem laboratoriju leta 2006: 
 
 
             Preiskava                                         število  preiskav        
                                             odd.           amb.       skupaj   
Ehokardiografije  297             1605  1902 
TEE      7                 23      30 
Duplex vratnih arterij    33      365    398 
Doppler perifernih arterij    46      405    451 
Doppler ven    72      536    608 
Obremenitveno testiranje    25       445    470 
EKG       354     354 
Holter  EKG    30      226    256 
Holter RR      1        20      21 
Spirometrije (od marca 2006)    75      284    359 
S K U P A J    586     4263  4849 
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V Endoskopski enoti je bil tudi v letu 2006 opravljen načrtovan delovni program. Med drugim je 
bilo vstavljenih 40 perkutanih gastrostom in skupno 127 ERCP. Opravljene endoskopske 
diagnostične in terapevtske storitve so navedene v tabeli 10.  
 
 
 
Tabela 10.  Endoskopske storitve v letu 2006: 
 
 
        Ambulanta        Hospital          Skupaj 
Gastroskopije                           1499                              298                    1797 
Urgentne gastroskopije                             134                                82                       216 
Gastroskopije Kranj                             397                                 -                      397 
SKUPAJ:                           2030                               380                     2410 
 
Vstavitev  PEG                                 42                          42   
 
Kolonoskopije                              615                               169                      784 
 
 
Rektoskopije                               261                                   9                      270 
 
ERCP                                           25                                102                      127 
EPT                                   9                                 45                        54 
 
Endoskopska 
ekstrakcija tujka 

                                 7                           7    

 
 
Sklerozacija                                 74                                 35                         109  
polipektomija                              328                                 28                         356 
klip                                   -                                 40                           40 
Ligatura varic 
požiralnika 

                                   5                             5  

 
 
Histološki material  poslan  760  
Histološko potrjeni  -   56 
gastro   21 
kolono   32 
Ercp     1 
Rekto     1 
 

 
ZAKLJU ČEK 
 
Za leto 2006 načrtovan program dela na Oddelku za interno medicino, v specialističnih 
ambulantah in funkcionalnih enotah, je bil v celoti uresničen. Pri racionalni porabi zdravil, 
zdravstvenega materiala in laboratorijskih preiskav smo bili manj uspešni.  
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Glavni cilji oddelka za leto 2007 so: 
 

� Uresničitev programa dela na vseh segmentih. 
� Izboljšanje kadrovske zasedbe zdravnikov. 
� Realizacija že oblikovane strategije racionalne porabe zdravil in zdravstvenega materiala. 
� Sodelovanje v projektih Splošne bolnišnice Jesenice.  
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Poročilo o delu enote Intenzivne internistične terapije (IIT) 
 
Strokovni vodja Janez Resman, dr. med.  
 
 
Sprejetih bolnikov: 536 (leta 2005: 563 bolnikov, leta 2004: 564 bolnikov) 
Skupno število bolniških dni: 1401 (leta 1004: 1485 dni, prej 1399) 
 
Več kot polovica bolnikov je bila sprejeta iz urgentne ambulante, ostali  predvsem z Internega 
oddelka. Od drugih bolnišnic po številu napotitev izstopa KOIIM – KC, od koder prihajajo oz. se 
vračajo bolniki z akutnim infarktom po koronarni intervenciji, sledi kardiološka interna in 
kardiokirurška klinika, medtem ko je bilo iz drugih bolnišnic in z ostalilh oddelkov naše 
bolnišnice le nekaj napotitev. 
 
Smrtnost: umrlo je 34 bolnikov, to je 5.8 % (lani 39 oz. 6.9 %, leta 2004 tudi 39 oz. 6.9 %). 
 
Umetna ventilacija: 314 dni (66 bolnikov); leta 2005 skupaj 238 dni (77 bolnikov), leta 2004 pa 
299 dni.  
 
Nega bolnika: 314 dni nege 3. stopnje (skoraj samo intubirani, umetno ventilirani bolniki) in 
1401 dni nege 2. stopnje. Leta 2004 je bilo razmerje nege 3. in 2. stopnje 329/1156, leto prej pa 
160/1239 (za leto 2005 nimam podatka). 
 
Opravljeni terapevtski posegi: 
                                                2006         2005         2004 
elektrokonverzije                      99            121            128 
elektroda PM                            12                8                9 
fibrinoliza                                   6                5                4 
 
Pregled bolnikov po glavni odpustni diagnozi: še vedno je največ sprejetih za EK, čeprav je 
številka v upadu. Sledijo akutni koronarni dogodki oz. zapleti, kamor sodi tudi večina bolnikov, 
ki se vrnejo po posegu v kateterskem laboratoriju. Na tretjem mestu so GIT krvavitve, bodisi po 
posegu v urgenci ali pa je sklerozacijski poseg opravljen v IIT. Za njimi so v približno enakih 
deležih skupina bolnikov z vodilno kardialno dekompenzacijo, bolniki z inzultom, skupina s 
pljučnico oz. poslabšanjem KOPB (velik del potrebuje umetno ventilacijo) in bolniki s sepso oz. 
septičnim šokom kot glavno diagnozo. Za temi je skupina bolnikov z intoksikacijo, večinoma 
namerno – samomorilski poskus, sledijo pa redkejše diagnoze.  
 
Pojavila se je tudi nova indikacija za sprejem v IIT: opazovanje!!! V letu 2005 je bila navedena 
le pri nekaj bolnikih, v lanskem letu pa je bilo takih primerov več kot ducat. Kažejo negotovost 
nekaterih dežurnih zdravnikov, za seboj pa potegnejo slabo voljo, precej obremenitve 
negovalnega osebja ob prestavljanju  bolnika, nekaj odvečne administracije in večajo možnost 
širjenja okužb. V IIT  želimo, da se taka praksa ne nadaljuje – če je bolnik toliko ogrožen, da 
sodi v intenzivno enoto, naj bo vanjo sprejet oz. kasneje ob zapletih ali slabšanju situacije na 
oddelku v IIT premeščen, same prenočitve v IIT pa (vsaj v takem obsegu) niso upravičene! 
 
Največji delež hospitalizacij, več kot polovica, je bila enodnevnih. Manjši del je dvo do 
petdnevnih, dolgotrajnih (vsaj teden dni ali dlje) je manj kot 5 %. Mednje sodijo septični zapleti 
z odpovedjo več organskih sistemov, predvsem pa nekateri bolniki s poslabšanjem napredovale 
KOPB (morda tudi že ob intubaciji z vprašljivo indikacijo oz. minimalno možnostjo preživetja 
kljub zahtevnemu zdravljenju, brez izgledov za vredno nadaljnje življenje).  
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Poročilo o delu  Endoskopske enote  
 
Strokovni vodja Franc Šolar, dr. med. 
 
 
Endoskopska  enota, ki jo sestavljajo  4 zdravniki endoskopisti,  4 medicinski tehniki in  ena 
administratorka, smo v  preteklem letu 2006 opravili  posege in preiskave; preglednica priložena. 
 
Ugotavljamo  minimalen padec v številu gastroskopij  (2450-2005/2410-2006), vendar gre padec 
v glavnem na račun  manjšega števila  hospitalnih gastroskopij  ( 463-2005/380-2006). 
Manjše število gastroskopij v Kranju (602-2005/397-2006) smo nadomestili z  večjo dejavnostjo  
v Endoskopski enoti Jesenice (1848-2005/2013-2006). 
Od tega bilo urgentnih gastroskopij leta 2005  192, leta 2006 pa  216. 
 
Število PEG leta  2005- 44, leta 2006- 42. 
 
Večje je število  kolonoskopij  (744-2005/784-2006). 
Število rektoskopij  se znižuje (347-2005/270-2006). 
 
ERCP  dejavnost se je  količinsko in  kvalitativno  povečala. (99-2005/127-2006). 
Od tega  je bilo lani  opravljenih 54 EPT-jev . Uspešno smo pričeli uvajati  notranje biliarne 
opornice. 
  
 Delež posegov se je nasploh dvignil  na področju vseh endoskopskih dejavnosti. 
Polipektomije (169-2005/356-2006);  izvedli smo  večje število skleroterapij  (86-2005/109-
2006). 
Kovinsko sponko smo postavili v 40 primerih . 5 x smo izvedli ligaturo varic požiralnika. 
Histološki material smo odvzeli  (584-2005/760-2006). 
Histološko potrjeni malignomi (70-2005/56-2006). 
 
Kot v preteklih letih tudi sedaj ohranjamo endoskopsko pripravljenost. 
 
Uspeli smo  nabaviti  dve novi kolonoskopski sondi in  eno gastroskopsko sondo s procesorjem.  
Potrebovali pa bi: električni nož s plazmakoagulacijo, nov pomivalni stroj. V planu nabave je 
tudi nabava nove UZ gastroskopske in UZ rektoskopske sonde. 
Zaradi  preobremenjenosti zdravnikov endoskopistov z dejavnostmi na oddelkih, dežurstvom, 
delom v urgentni  internistični in redni internistični ambulanti  ter zaradi  pomanjkanja srednjega 
medicinskega kadra  bomo v letošnjem letu težko dosegli tako dobre rezultate. Povečala se je 
tudi čakalna doba ,  s  treh tednov  na mesec in pol za gastroskopije (Jesenice,Kranj) in  
kolonoskopije  z dveh do treh tednov na  dva meseca. 
 
 
Prednostno obravnavamo vse bolnike, ki imajo  alarmantne znake in simptome za malignom ali 
je  sum na malignom naveden na napotnici. Histološko potrjene malignome takoj predstavimo  
našim  oziroma kirurgom v KC Ljubljana.  
Tako kot  v letu 2005 tudi v lanskem letu problematika  izpostavljenosti rtg sevanju ni urejena. 
Po podatkih  smo na vrhu obsevanih  v naši ustanovi. Pričakujemo , da bomo  na tem področju 
izenačeni  z drugimi  bolnišnicami.  
Skrbimo za  redno  dopolnjevanje teoretičnih in praktičnih znanj z udeležbo na strokovnih 
srečanjih, ki jih  pretežno financirajo sponzorji. 
Vključeni smo v  aktivnosti v zvezi s prevenco in detekcijo  kolorektalnega karcinoma  na 
državnem nivoju. 
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Pričakujemo, da bo naša ustanova vsaj prvič v letošnjem  letu dobila materialna sredstva  za  
dodatne endoskopije v prevenci  rakavih obolenj. 
 
 

Število opravljenih preiskav v letu 2006 - ENDOSKOPIJE 
 
 
 Ambulanta Hospital Skupaj 
Gastroskopije                           1499                              298                    1797 
Urgentne gastroskopije                             134                                82                       216 
Gastroskopije Kranj                             397                                 -                      397 
SKUPAJ:                           2030                               380                     2410 
 
Vstavitev  PEG                                 42                          42   
 
Kolonoskopije                              615                               169                      784 
 
 
Rektoskopije                               261                                   9                      270 
 
ERCP                                           25                                102                      127 
EPT                                   9                                 45                        54 
 
Endoskopska 
ekstrakcija tujka 

                                 7                           7    

 
 
Sklerozacija                                 74                                 35                         109  
polipektomija                              328                                 28                         356 
klip                                   -                                 40                           40 
Ligatura varic 
požiralnika 

                                   5                             5  

 
 
Histološki material  poslan  760  
Histološko potrjeni  -   56 
gastro   21 
kolono   32 
Ercp     1 
Rekto     1 
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Poročilo o delu Centra za hemodializo in ambulante za CAPD 
 
Strokovni vodja Igor Rus, dr.med. 
 
 
Leta 2006  smo v Centru za HD in v ambulanti za CAPD povprečno zdravili 48 bolnikov, od  
tega  je bilo 8 bolnikov v programu nadomestnega zdravljenja s HD, ki so se dializirali z 
bikarbonatno dializo, bodisi z zapletenejšimi metodami kot je biofiltracija, hemofiltracija ali 
hemodiafiltracija. Približno polovica bolnikov, ki so bili dializirani po metodi peritonealne 
dialize, so le-to opravljali s pomočjo avtomatizirane peritonealne dialize. Poleg tega smo v 
lanskem letu opravili kar nekaj dializ pri bolnikih, ki se dializirajo v zasebnem centru Naklo in 
so bili zaradi ostalih bolezenskih zapletov hospitalizirani v tukajšnji ustanovi, opravljeno je bilo 
tudi nekaj t.i. turističnih dializ. V lanskem letu smo skupno opravili 5588 dializ, kar je 12 manj 
kot leto poprej, medtem ko smo opravili 1947 CAPD dializ oz. 2010 APD dializ, kar je bistveno 
več kot leta 2005. 
Tudi v lanskem letu je bila velika večina bolnikov, ki so bili na nadomestnem zdravljenju v 
tukajšnjem centru polimorbidna – to pomeni, da so jim bile pridružene tudi ostale bolezni 
organov oz. organskih sistemov in zaradi tega smo več kot 55 % teh bolnikov zdravili z 
zapletenejšimi procedurami. Odstotek je enak kot leto poprej. Prav tako v lanskem letu ni bil 
višji odstotek bolnikov, ki so imeli kateter kot žilni pristop (še vedno je problem konstrukcije 
žilnega pristopa, vendar ga uspešno rešujemo s sodelovanjem kolegov s Klinične oddelka za 
nefrologijo – Center za HD. V lanskem letu se nam je nekoliko povečalo število akutnih dializ in 
tako smo v EITOS-u opravili 50 hemodial pri 9 bolnikih,  praktično pri vseh  je šlo za 
multiorgansko odpoved, uspešni smo bili – prišlo je do restitucije ledvične funkcije pri štirih 
bolnikih. Boljši rezultat smo imeli v internistični intenzivni terapiji, kjer je prišlo do prehodne 
odpovedi ledvične funkcije, zlasti pri bolnikih, ki so imeli v osnovi diagnozo prolongiran 
gastroenterokolitis – šlo je za hudo dehidracijo in posledično prerenalno odpoved, kjer pa smo 
bili uspešni pri treh bolnikih.  
V lanskem letu smo pričeli tudi z CVVH-jem (kontinuirano venovensko hemodializo oz. 
hemodiafiltracijo), vendar  metoda nadomestnega zdravljenja še ni zaživela.  
V letu  2006 je bilo vključenih 8 bolnikov v nadomestno zdravljenje, vsi bolniki so bili popreje 
vodeni v tukajšnji nefrološki ambulanti. 
Lahko ugotavljamo, da smo stroške zdravljenja obvladovali, le-ti niso bistveno presegali 
stroškov kot leto poprej, indeks je na leto 2005  103,89. 
V lanskem letu se žal kadrovsko nismo okrepili, tako na področju negovalnega kadra kot na 
področju specialistov, kjer še vedno delujeta tudi samo dva zdravnika, ki pa imata zadolžitve tudi 
na oddelku in v ostalih ambulantah. Pridobili smo tudi nov aparat AK 200 ultraS, poleg leta smo 
opravljali tudi redna vzdrževalna dela.  
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege na internem oddelku 
 
Dubravka Karadžić Šmitran, gl.med.sestra int.odd.-koordinatorica ZN 
 
 
V letu 2006 je prišlo na področju vodstva zdravstvene nege internega oddelka do spremembe. 
Dosedanja glavna medicinska sestra internega oddelka je po dolgoletnem uspešnem vodenju 
dejavnosti zdravstvene nege, svojo poklicno pot nadaljevala na področju bolnišnične higiene. Na 
mesto glavne medicinske sestre internega oddelka sem bila imenovana Dubravka Karadžić 
Šmitran, dipl.med.sestra. 
 
Povzetek predavanja Lidije.Ahec ob 12.maju  
Generacijska podoba – tri zaokrožene skupine 
(povzeto po dr. Daniela Brečko Poslovna asistenca) 

� Generacija X – 1961 – 1980  
� Otroci blaginje – 1944 – 1960 
� Generacija Y – po 1981   
 

Šest najpomembnejših vrednot zaposlenih Slovencev po generacijah 
     Otroci blaginje: 
� Zahtevno in izzivno delo 
� Potrpežljivost in vztrajnost 
� Čast in ugled na delovnem mestu 
� Osebnostna rast 
� Nagrada naj sledi dobro opravljenemu delu 
� Raznovrstnost dela, pripadnost in lojalnost  

Generacija X: 
� Zahtevno in izzivalno delo 
� Pripadnost in lojalnost, potrpežljivost in vztrajnost pri delu 
� Delo pred zabavo, uravnoteženost poklicnega in družinskega življenja 
� Vključenost v odločanje in oblikovanje delovnega mesta 
     Generacija Y: 
� Nagrada naj sledi opravljenemu delu 
� Urejenost, red, jasna pravila 
� Lojalnost in pripadnost 
� Zahtevno in izzivalno delo 
� Osebnostni razvoj 
� Varnost zaposlitve oz. delovnega mesta 
     Mlajša generacija 
� Tehnološko bolj pismena 
� Ambiciozni, izobraženi, razgledani 
� Spoštovanje do starejših: 
� V delovnem okolju – če imajo kaj povedati povedo, vzgojeni v drugačnem duhu 
� Prosti čas, srečno življenje, šport, rekreacija, zabava 

           Starejša generacija 
� Delo je samo po sebi vrednota! 
� Fizične zmogljivosti 
� Spremembe 
� Izkušnje 
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Leta zaposlitve  
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Kategorizacija ZN in kadri: 
V letu 2006 je bilo na internem oddelku, skupno na vseh treh traktih hospitaliziranih 
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7727 bolnikov -  I kategorije 
4843 bolnikov - II kategorije 
8614 bolnikov – III kategorije. 
Iz navedenih številk je razvidno, da prevladujejo bolniki, ki so za vzdrževanje osnovnih 
življenjskih aktivnosti v večini primerov popolnoma odvisni od tuje pomoči. Velikokrat je 
število izvajalcev zdravstvene nege na posameznih traktih nezadostno za kakovostno izvajanje 
zdravstvene nege tako, da primanjkljaje sproti rešujemo z prerazporejanjem medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov znotraj oddelka. Slabost teh kadrovskih razporeditev se predvsem kaže 
v izgubi kontinuitete pri delu, nepoznavanje bolnika in neprepoznavanje njegovih potreb, 
zaznava pa se tudi nepripadnost določenemu oddelku. Morebitne prednosti teh kadrovskih 
prerazporeditev vidim v pretoku znanj in svežih zamisli, ki pa žal ne odtehtajo negativnih 
učinkov. Kadrovske stiske, ki se  pojavljajo v intervalih        ( bolniški staleži, nadomeščanje z 
pripravniki) zahtevajo veliko napora, dobre volje in prilagajanja vseh zaposlenih v zdravstveni 
negi, prav tako tudi vodilnih oseb na področju zdravstvene nege. 
Cilji: 
V letu 2007 bomo nadaljevali z izvajanjem kategorizacije potreb po zdravstveni negi, saj upamo, 
da bo v bodoče s pomočjo teh izračunov postopno le prišlo do povečanja števila zaposlenih v 
zdravstveni negi, tako diplomiranih medicinskih sester kot zdravstvenih tehnikov. 
 

Kazalniki kakovosti – mrsa, rzp, padci:       
Mrsa- vsi se dobro zavedamo kaj pomeni okužba z MRSA, saj nam izvajanje vseh 
standardiziranih in veljavnih ukrepov na področju sledenja in preprečevanja prenosa, odvzame 
veliko časa in truda. Lansko leto je na internem oddelku prišlo do enega prenosa Mrsa okužbe. 
Pri svojem delu se opiramo na smernice KOBO in po številu pobranih brisov smo vodilni v 
bolnišnici. V lanskem letu smo se tudi uspešno izognili prenosu naknadno odkrite bolnice z 
MRSA okužbo, kar je dober pokazatelj, da se vsi zaposleni zavedamo pomena vseh 
standardiziranih ukrepov. Skrb zbujajoče je dejstvo, da kljub vsem ukrepom in izobraževanju o 
pomenu sledenja MRSA še vedno prihaja do podobnih primerov, zato smo izvedli tudi 
korektivni ukrep in se dogovorili o ponovnem izobraževanju na omenjeno temo. 
Cilji: 
Tudi v naslednjem letu bomo izvajali vse potrebne ukrepe za nadzor nad MRSA okužbami, 
sledili bomo novim smernicam na področju bolnišničnih okužb.  
Želimo tudi pridobiti več manj posteljnih sob za lažjo in ustreznejšo izvedbo kontaktnih izolacij.        
 
Razjede zaradi pritiska- so kazalnik kakovosti na katerega smo na internem oddelku še posebej 
pozorni. V lanskem letu smo bili na tem področju dokaj uspešni kar kažejo tudi naslednji 
statistični podatki: 

- evidentiranih 129 bolnikov z RZP (brez IIT) 
- 103 bolniki so ob sprejemu na oddelek že imeli RZP 
- 26 bolnikov je RZP dobilo na oddelku  

(Primerjava z preteklim letom ni realna, saj so v evidenco za leto 2005 všteti tudi bolniki 
hospitalizirani v IIT.) 
 
 
Cilji: 
Kljub ne tako slabim rezultatom se zavedamo da so RZP področje, kjer ima interni oddelek 
veliko možnosti za izboljšanje. Sodelovanje z koordinatorico za oskrbo ran Oti Mertelj je zelo 
uspešno in bomo tako sodelovanje ohranili tudi naprej. Problematiko RZP obravnavamo na  
sestankih zaposlenih v zdravstveni negi, dogovorili smo se za označevanje antidekubitalnih 
blazin na tabelah sprejetih bolnikov. Za lažje sledenje RZP in izpolnjevanje evidenčnega lista, 
beležimo novo nastale RZP z rdečo barvo. Seveda bi želeli pridobiti tudi več dinamičnih  
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antidekubitalnih blazin. Glavni cilj v letu 2007 pa je čim manj bolnikov z RZP in izobraževanje 
na področju preventive in oskrbe razjed zaradi pritiska. 
 
Padci in drugi neljubi dogodki  
V letu 2006 je bilo na internem oddelku zabeleženih 48  padcev. Pri vseh 48 bolnikih je bilo 
izpolnjeno poročilo o neljubem dogodku, na dveh poročilih ni bilo zaznamkov zdravnika.  

 
Cilji :  
Zmanjšati število padcev in drugih neljubih dogodkov z uporabo ocenjevalne lestvice 
ogroženosti za padec, ki jo pripravlja projektna skupina. Stalna izobraževanja na področju 
uporabe zaščitnih sredstev, odkrivanje rizičnih dejavnikov za preprečevanje poškodb bolnikov.   
  
Organizacija zdravstvene dokumentacije v skladu z varovanjem osebnih podatkov in 
zagotavljanjem intimnosti bolnikov: 
Konec leta smo na oddelku izvedli delno reorganizacijo zdravstvene dokumentacije. 
Temperaturne liste smo umaknili izven bolniških sob in jih oblikovali v trenutno zadovoljive pvc 
mape, še vedno se je kljub zapestnicam ohranilo označevanje bolnikov z imenom in priimkom na 
posteljah.  
Cilji: 
Na področju varovanja osebnih podatkov in zagotavljanja intimnosti bolnikov je veliko možnosti 
za realizacijo projektov. V prihajajočem letu bomo precejšen del energije usmerili v 
kakovostnejšo obravnavo bolnikov na tem področju. Želeli bi pridobiti vozičke z vso potrebno 
opremo za ureditev dokumentacije, napise za opozarjanje, da  v bolniških sobah poteka izvajanje 
negovalnih postopkov in medicinsko tehničnih intervencij. Izboljšati bivalni standard bolnikov in 
z tem zagotoviti višjo stopnjo intimnosti.  
  
Nacionalna anketa o izkušnjah bolnikov v bolnišnici    
V mesecu oktobru in novembru je potekala zgoraj omenjena anketa, s katero smo imeli kar nekaj 
težav. V enem mesecu naj bi anketo izpolnilo 100 bolnikov moškega in 100 bolnikov ženskega 
spola, kar je potekalo prepočasi. Anketo sta izvajali dve študentki tretjega letnika visoke šole za 
zdravstvo Ljubljana. Sam anketni vprašalnik po mnenju bolnikov ni bil ravno razumljivo 
sestavljen oz. so imeli bolniki največ težav pri izbiri ustreznih odgovorov. Do sedaj rezultatov 
ankete še ni bilo. 
 
Projekti: 
Obravnava bolnikov s kroničnim popuščanjem 
V lanskem letu je delovna skupina oblikovala omenjeni projekt. V letu 2007 je cilj realizacija 
tega projekta tudi v praksi. 
Klini čna pot za PEG 
Konec lanskega leta smo začeli z oblikovanjem klinične poti za obravnavo bolnikov, ki 
potrebujejo PEG. Cilj je realizacija le-te na oddelku in predstavitev klinične poti na strokovnem 
srečanju- dan Angele Boškin, ki se bo odvijal na Jesenicah. 
 
Izobraževanje na področju zdravstvene nege 
Strokovnih izobraževanj se je v preteklem letu udeležilo 22 kolegic, ki so poskrbele tudi za 
predstavitev povzetkov z strokovnih srečanj. Udeležili smo se izobraževanj, ki so jih pripravile 
strokovne sekcije internega področja. Podali smo tudi plan izobraževanj v letu 2007, aktivno pa 
bomo sodelovali tudi na strokovnem srečanju dan Angele Boškin, ki ga organizira Splošna 
bolnišnica Jesenice in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. 
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Poročilo o delu dejavnosti zdravstvene nege v IIT  
     
Mojca Strgar, vodja zdravstvene nege v IIT 

 
 
Če sem lansko poročilo začela z organizacijskimi spremembami - v ospredju je predvsem 
organizacijska samostojnost Internistične intenzivne terapije, pridobljena konec leta 2005, potem 
je prav in na mestu, da s tem nadaljujem tudi letos. Kajti enota je majhna, začeti organizacijsko 
na novo pa ni več vprašanje malega ali velikega kolektiva. Postavili smo si smernice, kako bomo 
nadaljevali začeto delo, kako se bomo organizirali, katere stvari so nam res pomembne in katere 
lahko malo počakajo. Ni bilo lahko - temelji so sicer bili, potrebno pa jih je bilo nadgraditi, po 
presoji prilagoditi ali celo spremeniti. 

 
Število kadra 
Leto 2006 nas je v enoti Intenzivne internistične terapije realno zaključilo deset zaposlenih. Dve 
sodelavki sta na bolniški odsotnosti pred porodniškim dopustom, nadomeščata ju tehnik 
zdravstvene nege in diplomiran zdravstvenik, ki se je ob zaključku leta uvajal v delo v naši enoti.  
Izobrazbena struktura: 7 tehnikov zdravstvene nege oz. srednjih med. sester, 2 dipl. MS oz. dipl. 
zdravstvenik in 1 višji zdravstvenik, dva zaključujeva izredni študij, dve sodelavki pa sta 
študentki različnih letnikov na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani.  
 
Realizacija ciljev 
Na začetku leta 2006 smo si zastavili precej ciljev, predvsem v smislu nove organizacije enote, 
izdelave protokolov (EK, inducirano hlajenje po kardiopulmonalnem oživljanju,...), nabave 
prepotrebnih infuzijskih in hranilnih črpalk, nabave nove manjkajoče postelje itd. Precej  je 
realiziranih, nekateri nam ostajajo in bodo prioriteta v letošnjem letu. 
Menim, da v strokovnem poročilu ni mesta za podrobno razlago, zakaj je tako, so pa razlogi 
različni in zagotovo niso vsi odvisni od zaposlenih v enoti. Morda so bili nekateri postavljeni 
previsoko ali prekmalu na začetku samostojnosti, pa so bili zato premalo realni, nerealizaciji 
nekaterih je bil razlog v finančni situaciji ustanove in nekaterih tudi v pomanjkanju 
komunikacije. 
 
Strokovno izobraževanje 
V preteklem letu smo se redno udeleževali strokovnih srečanj izven ustanove. To je bil eden 
izmed ciljev, ki smo si ga postavili na začetku leta in smo ga realizirali v celoti. Če bodo 
finančna sredstva dopuščala, bi se želeli udeležiti celo več eksternih izobraževanj. Prav tako smo 
se redno udeleževali delavnic in izobraževanj znotraj ustanove in člani našega kolektiva še 
naprej sodelujejo v projektnih skupinah. Na tem področju nam manjka lastne iniciative; imamo 
zadosti znanja, nismo pa še dovolj samozavestni, da bi ga posredovali izven naše enote.   
 
Zagotavljanje kakovosti 
Čez celo leto 2006 smo redno spremljali kazalnike kakovosti. Bilo je lažje, ker smo vpeljali 
dovolj pregleden interni sistem spremljanja in nadzora. Pokazal nam je, da je naša pot prava in 
da delamo v pravi smeri.  
Konec leta 2006 je bil v naši enoti opravljen tudi prvi (pilotni) redni strokovni nadzor na 
področju zdravstvene nege. Rezultati so bili ugodni na večini opazovanih področij, obenem pa so 
nam pokazali,  kje je potrebna še posebna skrb in pozornost. 
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Zaklju ček  
 Za leto 2006 lahko rečem, da je bilo uspešno v več pogledih. Vpeljali smo določene načine dela, 
ki jih je od nas zahtevala nova organizacija, začeli z nekaterimi projekti, ki jih bomo v letošnjem 
letu  nadaljevali in dokončali, potrudili smo se sodelovati in delovati navzven. Ostaja pa še 
precej dela. V letu 2007 je naša naloga izboljševati kakovost dela na vseh področjih z glavno 
orientacijo in ciljem: zadovoljen in strokovno, individualno in celostno, obravnavan bolnik in 
njegovi svojci. Ob tem pa se ne smemo pozabiti spraševati: ali je naš bolnik zadovoljen z našim 
delom, ali smo mi sami zadovoljni z opravljenim delom oz. z doseženim uspehom, kako kljub 
hudim delovnim in študijskim obremenitvam doseči pozitivno motivacijo za dobro in strokovno 
delo?  
Pot k temu je dobra in uspešna komunikacija znotraj negovalnega in širšega zdravstvenega tima 
in priznanje za uspešno in dobro delo. Vsaj nekaj smo ga že bili deležni. 
In naj končam na način, ki sem uporabila že lansko leto: vsi cilji, vse delo bo bolniku in osebju 
lažje dosegljivo v prostorih in z opremo, kot jih zahteva sodobna enota intenzivne terapije. 

 
Cilji za leto 2007 na področju ZN 

- strokovno individualno in celostno obravnavan bolnik, 
- zadovoljen bolnik, 
- dokončati zastavljene protokole, 
- sistematično in kontinuirano strokovno izpopolnjevanje kadra na področju intenzivne 

medicine, 
- dokončati projekt nabave potrebnega materiala za invazivne meritve, 
- zamenjava preostale postelje in antidekubitusnih blazin, 
- določitev termina za informacije svojcem in obiskov pri bolnikih in ureditev pripadajoče 

dokumentacije, 
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege na hemodialnizme oddelku 
    
Mateja Perko, vodja zdravstvene nege na dializi 
 
Delo v našem dializnem centru bo skozi številke – kvantitativno pač – podrobneje predstavil naš 
predstojnik in obenem strokovni direktor bolnišnice Igor Rus, dr.med. 
 
Omenila bi le, da smo v letu 2006 v program nadomestnega zdravljenja končne ledvične 
odpovedi na novo vključili deset novih bolnikov, od tega dva v program CAPD. 
Akutne dialize smo izvajali pri 21 bolnikih, v glavnem iz enot IIT, EITOS, internega oddelka, 
nekaj pa celo iz urgentne ambulante. 
 
Realizacija ciljev v letu 2006 
Naša glavna cilja v letu 2006 sta bila boljša komunikacija na vseh ravneh ter, jasno, še naprej 
slediti naši viziji, ki se marsikomu zdi »kar tako, da se pač nekaj napiše«, je pa resnična: 
POSTATI NAJBOLJŠI DIALIZNI CENTER V SLOVENIJI. 
Če to kdaj bomo, najbrž ne bomo nikoli vedeli, vsekakor pa se trudimo v tej smeri in glede na 
povratne informacije naših bolnikov in bolnikov, ki se pri nas dializirajo od drugod, smo kar na 
pravi poti. 
 
Kljub kadrovski stiski ter vse večjemu številu starejših, slabo  ali celo nepokretnih bolnikov, ki 
so obenem še polimorbidni, lahko rečem, da se v našem centru trudimo delati kakovostno. 
Za ocenitev kakovosti dela imamo več možnosti. Največje merilo nam je vsekakor zadovoljstvo 
bolnikov. Vedeti moramo, da bolnik ocenjuje kakovost našega dela predvsem po tem, kako z 
njim ravnamo, kakšen odnos imamo do njega, ali so se njegova pričakovanja izpolnila, ali nam 
lahko zaupa in če je pri nas dobil ustrezno oskrbo. 
Z naštetih vidikov lahko delo ZN v letu 2006 pri nas ocenim samo pozitivno. 
 
Konkretni cilji 
● V letu 2006  smo precej delali na področju zdravstvene vzgoje, čeprav še zdaleč nismo dosegli 
vsega, kar smo si zastavili. 
Nujno bi morali našo pozornost usmeriti na področje zdravstvene vzgoje pri bolnikih v pred-
dializnem obdobju, vendar nas je za to enostavno premalo. 
Naše MS so v l.2006 izdelale 2 zloženki s področja zdravstvene vzgoje dializnega bolnika, ki se 
uporabljata v celotnem slovenskem prostoru. Ena od njih ima naslov »PIKNIKI«, druga pa 
»DOPUST«. 
V njih je na kratek in bolniku razumljiv način navedeno vse, kar mora dializni bolnik, ki se 
zdravi z eno od nadomestnih oblik zdravljenja KLO, vedeti, kadar si privošči piknik ali gre na 
dopust.  
● Skupini za standarde je bil že predstavljen standard PUNKCIJA ARTERIO-VENSKE 
FISTULE, ki je v fazi sprejemanja. 
V diplomski nalogi bo MS, ki trenutno študira v diferencialnem programu na Visoki šoli za 
zdravstvo v Ljubljani, izdelala dva standarda: 

- Priključitev bolnika na HD – vloga MS 
- Priključitev bolnika s HD – vloga MS 

 
 
● Uvedba stanja pripravljenosti je bila zelo potrebna in dobrodošla novost že v letu 2005, v 
lanskem letu pa smo uredili tudi plačilo stanja pripravljenosti. 
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● V oktobru 2006 smo izvedli edukacijo negovalnega kadra dialize ter EITOS o izvajanju 
metode CVVH na novem monitorju PRISMAFLEX. Doslej ta metoda ni prav prišla do veljave 
(pri akutnih bolnikih je ponavadi potreben hiter efekt dializi, metoda CVVH pa traja 24-72 ur). 
Eden od razlogov je tudi kadrovska stiska. 
 
● Omeniti moram,  da MS v CAPD ambulanti še vedno delajo v nemogočih razmerah, kar se tiče 
primernosti prostora za to dejavnost. Obenem v tej ambulanti zelo pogrešamo računalnik, ki bi 
delo MS zelo olajšal. Dali smo ga plan nabave že dvakrat, pa ga doslej še nismo dobili!? 
 
● Tudi za l.2006 se lahko pohvalimo, da nismo beležili okužb AVF in CVK. Tudi kontrolni brisi 
na MRSA, odvzeti bolnikom ob rednih kontrolah, so bili negativni. Mislim, da vse to vsekakor 
kaže na visoko kakovost našega dela. 
 
● V letu 2006 smo se 3 višje MS vpisale tudi v diferencialni program visokošolskega študija v 
naši stroki, ena kolegica – ZT pa zaključuje izredni študij na tej šoli. 
Kljub kadrovskim stiskam je naš cilj čim večja izobraženost in osveščenost kadra, kar se kaže 
tudi v čedalje večjem zanimanju za izobraževanje, organizirana v SB Jesenice. 
 
 
Zaklju ček 
Zadovoljni smo s tem, kar smo dosegli, ne sme nas pa to uspavati. 
Želimo si pač, da bi nam bilo ugodeno pri naših skromnih in redkih prošnjah, ki so posredovane 
le zato, da bi bilo bolje bolniku in nenazadnje tudi nam. 
Še naprej pa bomo skušali izboljšati komunikacijo na vseh ravneh, ker tu nam pa, resnici na 
ljubo, najmanj uspeva. 
Pri vseh naših prizadevanjih pa bomo seveda še naprej skušali slediti naši viziji in viziji ZN v SB 
Jesenice. 
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Pediatrični oddelek 
 
Predstojnik Peter Najdenov, dr.med. 
 
 
Delo na Pediatričnem delu je v letu 2006 potekalo brez večjih zapletov. Uresničili smo večino 
zadanih načrtov, presegli delavni načrt, organizirali srečanje Gorenjske pediatrije in osvojili vrh 
Triglava. 
 
Prostor 
Na Pediatričnem oddelku je 34 otroških internističnih postelj, 6 postelj za kirurške otroke, ki so 
vključene v kirurški posteljni fond in 2-6 postelj za doječe matere. Prostora staršem,ki želijo 
sobivanja z otrokom ne omejujemo več, tako,da se dnevno prilagajamo razporeditvi prostora. 
V ambulantnem traktu smo začasno odstopili prostore v uporabo kirurški administraciji in 
predstojniku Kirurškega oddelka, ter prostor za zdravniško sobo  anesteziologom, ki za svoja 
strokovna srečanja koristijo tudi prostor knjižnice. 
 
Zaposleni 
  Zdravniki: na oddelku je bilo na začetku 2006 zaposlenih sedem zdravnikov, trije 
specialisti in štiri specializantke. V juniju je specializacijo zaključila in uspešno opravila 
specialistični izpit Tina Šavs-Požek dr. med. Žal nas je zapustila Simona Bizjak dr.med, ki je 
odšla na novo delovno mesto na Infekcijsko kliniko KC v Ljubljani.  
 Diplomirane in višje medicinske sestre: na oddelku so tri diplomirane medicinske sestre; 
četrta – Karla Bogožalec VMS,je pričela s študijem na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v 
Ljubljani 
 Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki: zaposlenih je 19 sodelavk. V 2006 so se 
nam pridružile Tina Skumvač, Nika Jotič in Alenka Lajič. 
 Zunanji sodelavci: 

• Franci Krajnik, dr. med spec. ped: opravlja storitve Gastroenterološke ambulante dvakrat 
mesečno 

• Gabrijela Debeljak dr. med, spec. pedopsihiater: opravlja storitve pedopsihiatrične 
ambulante dvakrat mesečno in po potrebi še dodatne ambulante 

• Dr. Andrej Robida dr. med, spec otroške kardiologije: opravlja storitve Kardiološke 
ambulante trikrat mesečno in 1x mesečno preiskavo ultrazvok srca 

• Učiteljici bolnišnične šole – dislociran oddelek OŠ Tone Čufar Jesenice: predvidevamo 
spremembo strukture- želja po zamenjavi predmetne učiteljice z vzgojiteljico 

 
 
Strokovno organizacijsko delo 
Organizacijsko je Pediatrični oddelek razdeljen v tri funkcionalne enote: 
 1. Oddelek za male otroke in dojenčke: 
na ta odsek sprejemamo dojenčke in otroke do starosti dveh let. Na oddelku je 9 bolniški sob. Na 
tem oddelku so otroci praviloma hospitalizirani skupaj z mamicami. Mamice otrok, ki so dojeni 
so sprejete na osnovi plačila ZZZV, v primeru, da te indikacije ni , so te sprejete kot 
samoplačnice.  
 
Večina otrok na odseku je hospitalizirana zaradi infektivnih obolenj spodnjega respiratornega 
trakta in gastrointestinalnih težav. Velik delež predstavlja tudi diagnostična alergološka 
obravnava. 
 
 2. Oddelek za šolske otroke: 
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 na ta odsek sprejemamo otoke do 19 leta. Na oddelku je skupaj 8 sob, od tega je ena soba 
namenjena izoliranju močno nalezljivih bolnikov in dve sobi intenzivni negi bolnika.del oddelka  
 
Na oba odseka Pediatričnega oddelka smo v letu 2006 sprejeli skupaj 1816 otrok in s tem za 
12,17% presegli predviden načrt sprejemov. Skupaj z otroci je bilo sprejetih še 893 staršev od 
tega 352 doječih mam in 541 samoplačnikov. 
 
Najpogostejša obolenja na tem odseku so infekti dihal in astma, ter infektivna in neinfektivna 
obolenja prebavnega trakta. 
 
 

MKB  Opis diagnoze Pojav. Lež.doba  
E86 Zmanjšanje volumna 224 2,15 
Z015 Diagnostični kožni testi in testi preobčutljiv 123 1,13 
J209 Akutni bronhitis, neopredeljen 93 3,09 
J040 Akutni laringitis 76 1,92 
J180 Bronhopnevmonija, neopredeljena 69 4,24 
R509 Vročina, neopredeljena 65 2,67 
L208 Druge vrste atopični dermatitis 54 1,04 
A09 Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred 50 2,21 
A080 Rotavirusni enteritis 40 2,81 
J459 Astma, neopredeljena 40 3,47 
J210 Akutni bronhiolitis, ki ga povzroča respirator 34 5,12 
J219 Akutni bronhiolitis, neopredeljen 33 4,14 
N10 Akutni tubulointersticijski nefritis 32 4,01 
R104 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu 32 1,82 
B349 Virusna infekcija, neopredeljena 31 1,83 
J450 Pretežno alergijska astma 28 3,58 
J189 Pljučnica, neopredeljena 26 4,24 
J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena 25 3,56 
J069 Akutna infekcija zgornjih dihal, neopredeljena 24 1,92 
K590 Zaprtje (konstipacija) 24 2,36 
N390 Infekcija sečil, mesto ni opredeljeno 24 4,05 
J030 Streptokokni tonzilitis 22 1,99 
R55 Sinkopa in kolaps 21 1,88 
 
Ostalih obolenj je manj, saj beležimo manj kot 20 primerov za enako diagnozo. 
Smrtnih primerov ni bilo. 
Povprečna utež je bila v letu 2006 0,676. Povprečno trajanje hospitalizacije je bilo 2,73 dni 
(bolniki v dnevni obravnavi vključeni) oz 2,89 dni (bolniki v dnevni obravnavi niso vključeni). 
Prisoten je trend krajše hospitalizacije v primerjavi z prejšnjimi leti. Na oddelku smo imeli v 
povprečju 14.o2 bolnika na dan. 
Št.odpuš čenih pacientov po zdravnikih 
zdravnik št.odpuščenih pacientov 
Vrečko Tolar Milena 604 
Peter Najdenov 670 
Urbanc Barbara 484 
Morec Jakopič Silvija 47 
Šavs Požek Tina 323 
Ahačič Tina 101 
Bizjak Simona 16 
Jenko Žlebir Mateja 97 
Vogelnik Urška 63 
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Tašič Saš Jurij 15 
Robič Maja 35 
Korošec Noč Zala 107 
Tomšič Tina 6 
Vukić Sonja 36 
Marn Ana 21 
Muller Rok 132 
Skupaj 2757 
 
 
Skupaj je bilo premeščenih v druge ustanove 18 otrok: 
 Psihiatrična bolnišnica Begunje:2 pacienta 
 Klini čni center Ljubljana:14 pacientov 
 Psihiatrična klinika Ljubljana: 1 pacient 
 Bolnišnica Golnik: ena pacientka 
 
 3. Specialistične ambulante: 
v okviru Pediatričnega oddelka izvajamo specialistične ambulante: 

• Urgentna ambulanta (P1): vsi zdravniki  
• Kardiološka ambulanta (P2): dr. Andrej Robida, dr. med, spec 
• Alergološko-pulmološka ambulanta (P3): Milena Vrečko Tolar dr. med spec, Barbara 

Urbanc dr. med spec, Silvija Morec-Jakopič dr. med 
• Nefrološka ambulanta (P4): Peter Najdenov, dr. med, spec 
• Nevrološka ambulanta (P5): Peter Najdenov dr. med, spec  
• Neonatalna ambulanta (P6): Peter Najdenov dr. med, spec 
• Gastroenterološka ambulanta (P7): Franci Krajnik dr. med, spec 
•  Pedopsihiatrična ambulanta (P8): Gabrijela Debeljak dr. med, spec  
• Ambulanta za TBC (P9): Peter Najdenov dr. med, spec 

 
 Administracija - Obiski in pacienti  
        
 Pacienti Obravnave 
 M Ž Sk. Pr. Po. Spr.v H Sk. 
P1 URGENTNA PEDIATRIČNA AMB. 820 820 1640 490 8 1491 1989 
P2 KARDIOLOŠKA PEDIATRIČNA AMB. 165 112 277 337 24 0 361 
P3 ALERGOLOŠKO-PULMOL. PED. AMB. 458 378 836 1107 245 0 1352 
P4 NEFROLOŠKA PED.  AMB. 30 28 58 128 25 0 153 
P5 NEVROLOŠKA PED. AMB. 18 24 42 81 12 0 93 
P6 NEONATOLOŠKA PED. AMB. 20 15 35 64 4 0 68 
P7 GASTROENTEROLOŠKA PED. AMB. 34 40 74 151 34 0 185 
P8 PEDOPSIHIATRIČNA AMB. 16 12 28 67 88 0 155 
P9 PEDIATRIČNA AMBULANTA ZA TBC 27 24 51 80 5 0 85 
SKUPAJ 1588 1453 3041 2505 445 1491 4441 
 
OBREVNAVE po zdravnikih in po ambulantah       
Zdravnik P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 SKUPAJ 
Vrečko Tolar Milena 305 0 495 0 0 0 0 0 0 800 
Robida Andrej 0 361 0 0 0 0 0 0 0 361 
Peter Najdenov 361 0 13 151 89 68 3 0 85 770 
Urbanc Barbara 291 0 7 1 1 0 0 0 0 300 
Morec Jakopič Silvija 220 0 277 1 3 0 0 0 0 501 
Šavs Požek Tina 186 0 3 0 0 0 0 0 0 189 
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Ahačič Tina 150 0 8 0 0 0 0 0 0 158 
Bizjak Simona 126 0 1 0 0 0 0 0 0 127 
ostali 340 0 3 0 0 0 0 0 0 343 
Debeljak Gabriela 0 0 0 0 0 0 0 155 0 155 
Krajnik Franci 5 0 6 0 0 0 182 0 0 193 
Rous Medvešček Majda 5 0 538 0 0 0 0 0 0 543 
SKUPAJ 1989  361 1352 153 93 68 185 155 85 4441 
 
 4. Delo v porodnišnici: 
Vsi zdravniki na Pediatričnem oddelku opravljamo delo v Porodnišnici SB-Jesenice. Opravljamo 
redne preventivne preglede novorojencev, (dva zdravnika - Urbanc, Najdenov opravljata 
ultrazvočni pregled kolkov, vsi pediatri opravljamo test otoakustične emisije), prisotni smo ob 
instrumentalnih porodih, carskih sekcijah in ob porodih, ki so rizični za otroka. 
V letu 2006 smo bili prisotni pri 85 porodih s carskim rezom, pregledali in odpustili smo 587 
otrok. 
 
 
Odpustni pediater število novorojen čkov 
AHAČIČ TINA 42 
BIZJAK SIMONA 14 
MOREC-JAKOPIČ SILVIJA 24 
NAJDENOV PETER 269 
URBANC BARBARA 113 
VREČKO-TOLAR MILENA 62 
ŠAVS-POŽEK TINA 54 
SKUPAJ 578 
 
Zaradi potrebe po intenzivnem zdravljenju obravnave na terciarnem nivoju je bilo premeščenih 
12 otrok (2,07%). 9 otrok je bilo premeščenih v KOOKIT, eden na GK-EINT, ter 2 na 
Pediatrično kliniko. Najpogostejši razlog je bila dihalna stiska ob infektu ali prezgodnjem 
porodu. 33 (5,78%) otrok je bilo za diagnostično obravnavo ali nadaljnjo terapijo premeščenih na 
Pediatrični oddelek. 
 
 5. Otroška kirurgija: 
Vsi pacienti s kirurškim obolenjem do starosti 19 let so nameščeni na Pediatrični oddelek. 
Nudimo jim vso konzervativno obravnavo in sodelujemo z specialistom kirurgom. Vsi otroci s 
strani zdravnika pediatra pregledani ob sprejemu, predoperativno in vsak ležalni dan do odpusta. 
Iz oddelka Otroške kirurgije je bilo odpuščenih 396 pacientov. 
 
Izobraževanje zdravniki: 
 
V decembru smo pripravili strokovno srečanje z naslovom Prehrana otroka v prvemu letu, ki je 
namenjeno vsem, ki pri svojem delu obravnavajo otroke. Prisotnih je bilo okoli 90 udeležencev. 
 
Udeležba na strokovnih srečanjih je potekala po predvidenih načrtih. 
Tolar Milena:  Infektološki kongres v Ljubljani 
   Sodelovanje na Alergoloških sekcijah 
   Evropski alergološki kongres; Dunaj 
Urbanc Barbara Udeležba na Pediatričnem kongresu v Rogaški  

Strokovno izpopolnjevanje iz Otroške alergologije-(4 mesece) Pediatrična 
klinika. 

Mariborski pediatrični dnevi 
Šavs-Požek Tina: Udeležba na Pediatričnem kongresu v Rogaški  
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   Derčevi dnevi v Ljubljani 
   Motnje gibanja v otroškem in mladostniškem obdobju; Ljubljana 
Najdenov Peter: Inštruktor na tečaju APLS, EPLS 

  Organizacija in aktivno sodelovanje na Ažmanovih dnevih 
Aktivno sodelovanje na Novakovih dnevih na Otočcu 
Evropski kongres reanimacije v Stavangerju 
Sodelovanje na Neonatalni sekciji 
Udeležba na Pediatričnem kongresu v Rogaški   

Morec-Jakopič Silvija: Udeležba na Pediatričnem kongresu v Rogaški 
   Otroška kardiologija; Žalec 
Ahačič Tina:  inštruktor na seminarju Kritično bolan otrok; Ljubljana 
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Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege na Otroškem oddelku  
 
Jožica Trstenjak, glavna medicinska sestra 
 
V letu 2006 smo uspeli realizirati vse cilje razen enega – sprejetje kliničnih poti za otroke 
sprejete v enodnevno bolnišnico zaradi alergološke diagnostike. 

 
Cilji, ki smo si jih postavili za leto 2006: 

• Kvalitetno izvedena zdravstvena nega, ki vključuje tudi učinkovito zdravstveno 
vzgojo. 

• Obdržati visok nivo zadovoljstva bolnikov. Ravno nivo zadovoljstva bolnikov je eden 
od glavnih pokazateljev kakovosti zdravstvene oskrbe bolnikov.  

• Kontinuirano izobraževanje zaposlenih . 
• Aktivno sodelovanje pri pripravi in izpeljavi klinične poti za otroke sprejete v 

enodnevno bolnišnico zaradi alergološke diagnostike. 
• Razvijati in podpirati pogoje dela, ki zaposlene spodbujajo k še večji osebni 

angažiranosti. 
 
Zagotavljanje kakovosti dela: 

• Poskušali smo slediti viziji naše bolnišnice in pridobiti čim večje zaupanje bolnikov v 
naše delo in ustanovo, 

• Z bolniki in starši smo vzpostavljali partnerske odnose, ki so temeljili na strokovnosti in 
profesionalnosti, 

• Zagotavljali smo najvišjo možno kakovost in usklajenost delovanja zdravstvene nege, 
poskušali smo biti kreativni in učinkoviti, 

• Neljube dogodke – padci, poškodbe so se povečali – vsi pa so se zgodili ob prisotnosti 
staršev, kar pomeni, da bomo morali v prihodnje vecjo pozornost nameniti izobraževanju 
staršev v zvezi z varnostjo otrok na oddelku, 

• Uvajali smo novo sprejete standarde kakovosti in napisali protokol sprejema bolnikov na 
oddelek, 

• Klini čne poti za programske operacije pri otrocih uspešno uporabljamo in dela brez njih 
si sploh ne predstavljamo več, 

• Klini čne poti za alergološko obravnavo so še vedno v pripravi, 
• Redno sodelovanje z dietetikom je bilo zelo uspešno. Sproti se dogovarjamo o 

posebnostih prehrane pri otrocih z različnimi dietami, saj je število in raznolikost le-teh v 
porastu. Glede na nove smernice smo prilagodili jedilnike za otroke za otroke do enega 
leta. Na tem mestu moram pohvaliti pripravljenost za sodelovanje kuhinje, dietetika in 
nabavne službe. Spremljajoči starši so z izbirnimi jedilniki zelo zadovoljni. Starši pri 
otrocih v enodnevnem hospitali so tudi veseli možnosti nakupa kosila v bolnišnici.  

• Navodila  za delo pri bolnikih z nalezljivimi boleznimi smo zaposleni osvojili, še vedno 
pa imamo večkrat nesoglasja s starši glede zagotavljanja reda v bolniških sobah, 

• Redno sodelujemo z dietetikom glede svetovanja pri dietni prehrani otrok ter doječih 
mamic, 

• Dobro sodelujemo z otroškimi in šolskimi dispanzerji na Gorenjskem, želimo si enotnega 
strokovnega dela. Povečanje števila sprejetih otrok, predvsem iz spodnje Gorenjske, kaže 
na dobro sodelovanje in zaupanje sodelavcev in staršev v naše delo. 

• V pediatrični ambulanti je delo potekalo po zastavljenih ciljih. 
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Zaposleni: 
Na oddelku je zaposlenih 19 srednjih medicinskih sester oz.zdravstvenih tehnikov, 3 diplomirane 
medicinske sestre in 1 višja medicinska sestra. Težave, ki se pojavljajo pri srednjih medicinskih 
sestrah zaradi povečanega števila otrok v mesecih od oktobra do maja in upada v poletnih 
mesecih.  
Še vedno imamo pomanjkanje diplomiranih medicinskih sester (vsaj 1), predvsem za pokrivanje 
popoldanskega turnusa in dežurne službe. Ves čas sodelujemo z Ginekološko porodniškim 
oddelkom in Oddelkom za zdravstveno nego. Ena višja medicinska sestra obiskuje tretji letnik 
visoke šole. V pediatrični ambulanti je zaposlena ena diplomirana med.sestra in ena zdravstvena 
tehtnica za polovičen delovni čas. 
Imamo redne tedenske timske sestanke na katerih obravnavamo tekočo problematiko. Imeli pa 
smo tudi šest oddelčnih sestankov negovalnega tima. Veliko časa smo posvetili razgovorom o 
čimbolj racionalni porabi mateiala in zdravil na oddelku.  
Decembra smo pripravili srečanje s strokovnim izobraževanjem za vse zaposlene na Gorenjskem 
s področja pediatrije. Udeležba je bila kot vsako leto velika, zaposleni pa smo bili zadovoljni, da 
nam je zopet uspelo. 
Junija smo organizirali izlet v Prekmurje, jeseni pa pohod na Triglav. Praznovali smo okrogle 
obletnice rojstnih dni na pikniku v Vratih. Druženje izven oddelka nas povezuje še na drugačen 
način, spoznavamo vrednote sodelavcev, ki se pokažejo z organizacijo takšnih srečanj.   
 
Izobraževanje: 
Aktivno smo se udeležili: 

• Pediatrična sekcija v Portorožu: Smolej M., Trstenjak J. Pregled zastrupitev pri otrocih 
sprejetih na otroški oddelek, 

• December, onkološki institut Ljubljana: Kolb I., trstenjak J., Celostna obravnava otroka v 
pediatrični ambulanti, 

• Srečanje v SB Jesenice – december: Dojenje, prilagojena mleka in hranjenje dojenčka v 
prvih mesecih  Karla Bogožalec, Marija Ussai in Bernarda Marčetič 

 Uvajanje mešane prehrane  Suzana Tavželj, Dragica Mikelj in Mojca Avguštin  
Prehrana bolnega otroka Marjeta Lužnik, Petra Robič in Nada Burnik 

• Predavanja za pripravnike v SBJ: Bogožalec, Lužnik,Tavželj in Trstenjak 
 
Pasivno smo se udeležili vseh srečanjih pediatrične sekcije, seminarjev pri Društvu medicinskih 
sester Gorenjske in izobraževanj v naši bolnišnici. 
Jožica Trstenjak aktivno deluje v odboru DMSBZT Gorenjske in Pediatrične sekcije pri Zbornici 
zdravstvene nege.  
 
VV  lleettuu  22000077  nnaass  bbooddoo  pprrii   ddeelluu  nnaa  ooddddeellkkuu  iinn  vv  ppeeddiiaattrriiččnnii   aammbbuullaannttii   vvooddii ll ii   ššttii rrjjee  oossnnoovvnnii   ccii ll jj ii ::  

• Izdelati dobro, pregledno dokumentacijo v dogovoru in sodelovanju s skupino za 
izdelavo le-te. 

• Povečati zdravstveno vzgojno delo, izdelati programe in zloženke. 
• Skrbeti za dobro komunikacijo na vseh ravneh med zaposlenimi, bolniki in ostalimi v 

naši ustanovi. 
• Izobraževanje zaposlenih: delavnica o handlingu, obnovitev tečaja reanimacije po novih 

smernicah, skupaj z porodniškim oddelkom pripraviti izobraževanje o zdravstveni negi 
novorojenčka. 
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Ginekološko-porodniški oddelek 
 
Predstojnik Drago Sredanovič, dr.med. 
 
 
V letu 2006 smo se še najbolj približali začrtanemu planu v zadnjih letih. Imeli smo precej več 
porodov in tudi več operativnih posegov.  Relativno uspešni smo bili kljub še vedno kritični 
kadrovski zasedbi zdravnikov. 
V aprilu 2006 je Katarina Dražič, dr.med. uspešno opravila specialistični izpit, v avgustu pa je 
nastopila porodniški dopust. Specializantka Mateja Ulčar-Škreblin, dr.med. se je prav tako v 
marcu vrnila s porodniškega dopusta. Druga specializantka Eva Macun, dr.med. je redno 
prihajala na pomoč enkrat tedensko, poleg tega  je tudi opravljala dežurno službo. Spomladi smo 
na naše veliko veselje dobili tudi novo specializantko Majo Merkun, dr.med. Specialistka 
asist.mag.Irena Kirar Fazarinc, dr.med. pa je po enem letu službovanja pri nas, zaradi novih 
delovnih izzivov,  v septembru prekinila delovno razmerje in sklenila pogodbo za opravljanje 
dežurne službe. Še naprej smo sodelovali z zunanjimi ginekologi – prof.dr.Božo Kralj, 
prim.Andrej Omahen, dr.med., Miroslav Jurca, dr.med. in Saša Trampuž, dr.med. 
Pri delu v CBD nam je,  kot že dolga leta prej,  pomagal Branislav Franjič, dr.med. 
 
Na področju zdravstvene nege je bil kader prav tako okrnjen zaradi odhoda dveh diplomiranih 
babic na porodniški dopust, sicer pa se zasedba ni spreminjala.  
Na oddelku je redno zaposlenih 11 medicinskih sester, v porodnem bloku  7 babic, v ginekološki 
ambulanti  3 medicinske sestre. Pri obilici dela so nam v pomoč 3 administratorke. 
 
Prostorske kapacitete oddelka so ostale enake – 26 postelj na oddelku, 3 postelje v porodnem 
bloku in 7 postelj na dnevnem oddelku. 
 
 
STROKOVNO DELO NA ODDELKU 
 
Za leto 2006 je bila planirana obravnava 1804 primerov, uresničili pa smo 1741 primerov, kar je 
151 primerov več kot v letu 2005. Indeks realizacije glede na načrt je bil 96,53 ( 2005 89,53), 
indeks realizacije glede na leto 2005 pa 109,63 ( 2005 97,43).  
Obračunanih ginekoloških primerov je bilo 853 (808) s povprečno utežjo 0,666 (0,605). 
Na dnevnem ginekološkem oddelku je bilo obračunanih 222 primerov (261) s povprečno utežjo 
0,397 (0,399). 
Glede na SPP smo izbrali 1307,33 uteži ( 2005 1081,46), povprečna utež pa je bila 0,751 (2005 
0,680;  2004 0,737). 
Na porodniškem oddelku skupaj z enoto PNN (posebna nega novorojenca) je bilo obračunanih 
666 primerov (521) s povprečno SPP utežjo 0,978 (0,938). 
Povprečno trajanje hospitalizacije skupaj za leto 2006 je bilo 2,88 dni. (2,64 ; 3,25), brez bolnic 
na dnevni obravnavi pa 3,16 dni (2,97; 3,65). Na ginekološkem oddelku je bila povprečna 
ležalna doba 1,79 dneva, na porodniškem oddelku pa 4,41 dneva. 
Na ginekološko-porodniškem oddelku skupaj je bilo v povprečju sprejetih145,4 pacientk 
mesečno (interval 101-182), največ v maju, juniju in marcu, najmanj v juliju, februarju in 
avgustu. Ginekoloških pacientk skupaj z dnevnimi primeri je bilo obravnavanih 1076 
(1069;1035;1151;1219). V povprečju je bilo mesečno obravnavanih 89,6 pacientk (89,1; 86,2), v 
intervalu od 48 do 115. Največ obračunanih primerov je bilo marca, junija in maja, najmanj pa 
julija, avgusta in oktobra. 
Urgentno  sprejetih pacientk  čez leto je bilo  99 oz. v povprečju 8,2 na mesec, od tega je bilo 
operiranih 41,4 % pacientk. 
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Starostna struktura pacientk na ginekološkem oddelku v letu 2006 
 
Starost Delež 
10 – 14 0,11 
15 – 19 1,94 
20 – 24 8,50 
25 – 29 14,96 
30 – 34 13,24 
35 – 39 13,24 
40 – 44 12,27 
45 – 49 10,01 
50 – 54 9,04 
55 – 59 5,60 
60 – 64 2,48 
65-69 3,77 
70-74 2,05 
75 – 79 1,51 
nad 80 1,29 
 
 
Iz ožje regije SB Jesenic je bilo hospitaliziranih 951 ginekoloških pacientk oz. 88,4 % (958 – 
89,6 %), iz ostale Gorenjske 97 oz. 9.0 % (74 – 6,9 %), iz ostale Slovenije 26 oz. 2,4 % (33-3,1 
%) in iz tujine 2 pacientki – 0,2 % (4 – 0,3 %). 
 
 
 
                                                              2006 
Občina bivališča Ginekologija Porodništvo 
BLED 112 74 
BOHINJ 63 39 
CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

2 2 

GORENJA VAS-POLJANE 1 1 
GORJE 0 0 
JESENICE 438 236 
JEZERSKO 0 0 
KRANJ 33 30 
KRANJSKA GORA 66 36 
NAKLO 3 5 
PREDDVOR 5 0 
RADOVLJICA 200 135 
TRŽIČ 20 21 
ŠENČUR 2 1 
ŠKOFJA LOKA 14 16 
ŽELEZNIKI 12 6 
ŽIRI 5 1 
ŽIROVNICA 72 36 
Gorenjska skupaj 1.048 635 
Ostala SLO skupaj 26 33 
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TUJINA 2 1 
SKUPAJ 1.076 669 
Porodniško je bilo obravnavanih 669 pacientk (521; 597; 520; 510). V povprečju je bilo mesečno 
obravnavanih 55,7 pacientk (43,4; 49,7) v intervalu od 41 do 71. Največ pacientk je bilo 
obravnavanih maja, januarja, junija in decembra, najmanj pa marca, novembra in februarja. 
Povprečno število porodov mesečno je bilo 48, v intervalu od 36 do 62. Največ porodov je bilo v 
maju in avgustu, najmanj v februarju in novembru. 
 
 
 
Starostna struktura pacientk na porodniškem oddelku v letu 2006 
 
Starost Delež 
15 – 19 0,83 
20 – 24 11,09 
25 – 29 40,07 
30 – 34 36,26 
35 – 39 9,60 
40 – 44 1,99 
45 – 50 0,17 
 
 
Iz ožje regije SB Jesenice je bilo hospitaliziranih 556 pacientk oz. 83,1 % (477 – 91,9 %), iz 
ostale Gorenjske 79 pacientk – 11,8 % (27 – 5,2 %), iz ostale Slovenije 33  - 4,9 % (12 – 2,3 %) 
in iz tujine 1 pacientka – 0,1 % (2 – 0,3 %). 
Po SPP-jih je bilo na ginekološkem oddelku zabeleženo 1431 diagnoz (1325), povprečno število 
opravljenih postopkov 4,85 (4,33).  
Na dnevnem oddelku je bilo diagnoz 245 (293), povprečno število postopkov 1,04 (1,08), na 
porodniškem oddelku pa 1204 diagnoze (922) in povprečno 5,48 postopkov (5,3). 
Po številu opravljenih odpustov je bilo na ginekološkem oddelku skupaj z dnevnim oddelkom in 
na porodniškem oddelku naslednje stanje: 
 
 
Ginekološki oddelek + dnevni oddelek Porodniški oddelek 
Drago Sredanovič                           343 Andrej Tratnjek                   263 
Jernej Bernik                                  300 Drago Sredanovič                  91 
Andrej Tratnjek                              118 Jernej Bernik                         81 
Mateja Škreblin Ulčar                    102  Eva Macun                            44   
Irena Kirar Fazarinc                         44 Irena Kirar Fazarinc              28 
Eva Macun                                       43 Katarina Dražič                     22 
Katarina Dražič                               34 Mateja Škreblin Ulčar             9 
Maja Merkun                                   29 Maja Merkun                          3 
 
 
Glavne diagnoze na ginekološkem oddelku   
 
Glavna diagnoza 2006 
O049 Medicinski splav; popolni ali neopredeljeni 120 
N879 Displazija materničnega vratu; neopredeljena 96 
Z302 Sterilizacija 72 
O021 Splav z odmrlim plodom (missed abortion) 64 
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N938 Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev 55 
D251 Intramuralni leiomiom maternice 40 
N832 Druge in neopredeljene ciste jajčnika 40 
N950 Pomenopavzna krvavitev 39 
N840 Polip materničnega telesa 34 
D061 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu( 32 
N979 Ženska neplodnost, neopredeljena 30 
O200 Grozeči splav 26 
N813 Popolni uterovaginalni zdrs 23 
N841 Polip materničnega vratu 22 
Q518 Druge prirojene malformacije maternice in materničnega vratu 22 
N811 Cistokela 21 
N393 Stresna inkontinenca 20 
O039 Spontani splav; popolni ali neopredeljeni; brez zapleta 15 
O089 Zaplet po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 12 
N801 Endometrioza jajčnika 11 
N871 Zmerna displazija materničnega vratu 11 
D489 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja 10 
N850 Glandularna hiperplazija endometrija 10 
Ostale diagnoze 242 
Skupaj 1.076 
 
 
Najpogostejši SPP primeri na ginekološkem oddelku v letu 2006 
 
 
  Utež Št.primerov Št.uteži 
O40Z Splav z D&D, aspiracijska abrazija ali 

histerotomija 
0,40 205 82,00 

N09Z Konizacija in posegi na nožnici, materničnem 
vratu in zunanjem spolovilu 

0,44 194 85,36 

N10Z Diagnostična abrazija ali diagnostična 
histeroskopija 

0,39 140 54,60 

N07Z Ostali posegi na maternici, jajčnikih in jajcevodih 
zaradi ne malignih tvorb 

0,68 97 65,96 

N04Z Histerektomija zaradi ne malignih tvorb 1,70 73 124,10 
N08Z Endoskopski posegi na ženskem reprodukcijskem 

sistemu 
0,56 69 38,64 

N62B Bolezni ženskega reprodukcijskega sistema in 
motnje menstrualnega ciklusa 

0,28 60 16,80 

N06Z Rekonstruktivni posegi na ženskem 
reprodukcijskem sistemu 

1,29 36 46,44 

O62Z Grozeči splav 0,30 33 9,90 
N05B Odstranitev jajčnika in kompleksni posegi na 

jajcevodih zaradi ne malignih tvorb  
1,37 22 30,14 

N61Z Infekcije ženskega reprodukcijskega sistema 0,56 19 10,64 
O04Z Po porodu in po splavu s posegi v operacijski 

dvorani 
0,74 16 11,84 

O65B Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi 
zmernih ali brez zapletenih diagnoz 

0,33 12 3,96 

O65A Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi 0,42 11 4,62 
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zapletenih diagnoz 
R04B Ostale neoplastične spremembe z drugimi posegi v 

operacijski dvorani 
0,52 10 5,20 

 
 
 
Razporeditev SPP primerov ginekološkega oddelka glede na realizirano število uteži v letu 2006 
 
 
 
 Utež Št.primerov Št.uteži 
N04Z Histerektomija zaradi ne malignih tvorb 1,70 73 124,10 
N09Z Konizacija in posegi na nožnici, materničnem 

vratu in zunanjem spolovilu 
0,44 194 85,36 

O40Z Splav z D&D, aspiracijska abrazija ali 
histerotomija 

0,40 205 82,00 

N07Z Ostali posegi na maternici, jajčnikih in jajcevodih 
zaradi ne malignih tvorb 

0,68 97 65,96 

N10Z Diagnostična abrazija ali diagnostična 
histeroskopija 

0,39 140 54,60 

N06Z Rekonstruktivni posegi na ženskem 
reprodukcijskem sistemu 

1,29 36 46,44 

N08Z Endoskopski posegi na ženskem reprodukcijskem 
sistemu 

0,56 69 38,64 

N05B Odstranitev jajčnika in kompleksni posegi na 
jajcevodih zaradi ne malignih tvorb 

1,37 22 30,14 

N62B Bolezni ženskega reprodukcijskega sistema in 
motnje menstrualnega ciklusa 

0,28 60 16,80 

O04Z Po porodu in po splavu s posegu v operacijski 
dvorani 

0,74 16 11,84 

N61Z Infekcije ženskega reprodukcijskega sistema 0,56 19 10,64 
O62Z Grozeči splav 0,30 33 9,90 
O03Z Ektopična nosečnost (zunajmaternična nosečnost) 1,04 8 8,32 
 
 
Glavne diagnoze na porodniškem oddelku 
 
Glavna diagnoza 2006 
O800 Spontani porod v glavični vstavi 237 
O629 Nepravilnost porodni sil,  neopredeljena 171 
O814 Porod z vakuumsko ekstrakcijo 70 
O820 Porod z elektivnim carskim rezom 44 
O821 Porod z nujnim carskim rezom 42 
O470 Nepravi porod pred dopolnjenim 37.tednom nosečnosti 26 
O269 Stanje, povezano z nosečnostjo, neopredeljeno 10 
O60 Prezgodnji porod 9 
O471 Nepravi porod ali po dopolnjenem 37.tednu nosečnosti 8 
          Ostale diagnoze 52 
          Skupaj 669 
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Najpogostejši SPP primeri na porodniškem  oddelku v letu 2006 
 
 Utež Št.primerov Št.uteži 
O60D Vaginalni porod brez zapletenih diagnoz 0,91 462 420,42 
O01D Porod s carskim rezom brez zapletenih diagnoz 1,71 72 123,12 
O64Z Lažni porod 0,34 34 11,56 
O65B Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi 

zmernih ali brez zapletenih diagnoz 
0,33 29 9,57 

O02Z Vaginalni porod z zapletenimi posegi v operacijski 
dvorani 

1,56 14 21,84 

O60B Vaginalni porod z resnimi zapletenimi diagnozami 1,17 13 15,21 
O01B Porod s carskim rezom z resnimi zapletenimi 

diagnozami 
2,11 12 25,32 

O65A Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi 
zapletenih diagnoz 

0,42 12 5,04 

O60C Vaginalni porod z zmernimi zapletenimi 
diagnozami 

1,11 8 8,88 

 
Razporeditev SPP primerov na porodniškem oddelku glede na realizirano število uteži v letu 
2006 
 
 
 Utež Št.primerov Št.uteži 
O609 Vaginalni porod brez zapletenih diagnoz 0,91 462 420,42 
O01D Porod s carskim rezom brez zapletenih diagnoz 1,71 72 123,12 
O01B Porod s carskim rezom z resnimi zapletenih 

diagnoz 
2,11 12 25,32 

O02Z Vaginalni porod z zapletenimi posegi v operacijski 
dvorani 

1,56 14 21,84 

O60B Vaginalni porod z resnimi zapletenimi diagnozami 1,17 13 15,21 
O64Z Lažni porod 0,34 34 11,56 
O65B Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi 

zmernih ali brez zapletenih diagnoz 
0,33 29 9,57 

O60C Vaginalni porod z zmernimi zapletenimi 
diagnozami 

1,11 8 8,88 

O65A Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi 
zapletenih diagnoz 

0,42 12 5,04 

O01A Porod s carskim rezom s številnimi zapletenimi 
diagnozami, vsaj ena resna 

3,05 1 3,05 

O01C Porod s carskim rezom z zmernimi zapletenimi 
diagnozami 

1,96 1 1,96 

 
 
 

 
Na Onkološki inštitut ali Ginekološko kliniko smo za nadaljnjo obravnavo poslali 19 žensk  
(2005 15)  z ugotovljenim rakom ženskih reproduktivnih organov: 
 

� 10x endometrij 
� 3x cerviks 
� 3x ovarij 
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� 1x mejno maligen ovarij 
� 1x vagina 
� 1x vulva 
 
Poleg tega pa smo poslali še 43 pacientk (40) s potrjenim rakom dojke ter še 9 s suspektnim 
izvidom raka dojke za nadaljnjo obravnavo. 
Na Register raka smo prijavili še 22 primerov CIN 3 (27) in 2 primera adenokarcinoma 
materničnega vratu in situ. 
 
 
PORODI 
 
 
V letu 2006 je bilo 578 porodov (453;518, 428; 416), 5x so se rodili dvojčki – 1 % (3x, 7x, 
4x, 7x). Rodilo se je 311 dečkov - 54 % (227) in 267 deklic -46 % (226). 
 
Kot transport in utero smo v Porodnišnico Ljubljana poslali 7 nosečnic.  
Po porodu je bilo v terciarni center premeščenih 12 novorojencev – 2,1 % (1,9 %; 1,9 %; 2,5 
%; 2,6 %), na pediatrični oddelek SB Jesenice pa 33 novorojencev oz. 5,7 % (8,5 %; 6,9 %; 
6,4 %; 7,3 %). 
Mrtvorojenosti ali neonatalne smrti novorojencev v letu 2006 ni bilo zabeleženih (0,0 ‰; 
1,7; 2,3; 4,7; 7,2). 
Po prihodu od doma je rodilo 96 % nosečnic (95 %). Pri 64 % porodov je bil prisoten oče (60 
%;, 57,1 %; 57,7 %; 45 %; 48 %). 
Povprečno trajanje nosečnosti je bilo 38,9 tednov po UZ in 39,3 tednov po amenoreji. 
Pred 37.tednom nosečnosti je bilo 35 porodov glede na UZ – 6,1 % (6,4 %; 7,5 %, 7,2 %; 6,2 
%; 9,5 %) in 32 porodov glede na zadnjo menstruacijo – 5,5 % (3,5 %;  6,2 %; 3,9 %). 
 
Nosečnost je potekala brez posebnosti pri 53 % žensk (59 %).  
Infekte rodil smo našli pri 16,3 % žensk (11,4 %), druge infekte pri 9,5 % (4 %), v prvem 
trimestru jih je 6,6 % krvavelo (5 %), gestoze s spremljajočo nosečnostno hipertenzijo smo 
zabeležili pri 3,6 % žensk, gestacijski diabetes odkrili pri 2,3 % (3,7 %). 
Po cerklaži v nosečnosti sta rodili 2 nosečnici – 0,3 % (1,5 %; 3,4 %; 3,5 %; 6,4 %; 8,5 %), 
predhodni carski rez je imelo 3,1 % žensk (2,8 %; 3,5 %; 2,6 %). Zaradi neplodnosti se je 
zdravilo in zanosilo po postopkih OBMP 2,1 % žensk (3,3 %). Zgodnjo amniocentezo je 
imelo 5,0 % žensk (3,7 %). 
Med nosečnostjo je 3,8 % (2,4 %) nosečnic dobivalo Dexamethason, 7,9 % (7,0 % 
antibiotike, 19,2 % (21,8 %) spazmolitike. 
 
Porod se je začel spontano, s popadki ali spontanim razpokom mehurja v 70 % (69 %). 
Induciran je bil v 20 % (24 %), za elektivni carski rez smo se odločili v 8 % (6,2 %; 5,4 %) – 
22 x zaradi medenične vstave, 10 x zaradi stanja po predhodnem carskem rezu, 7x zaradi 
kefalopelvine disproporce, 3x zaradi nosečnosti z dvojčki, ostale indikacije so bile po 1x. 
Oxytocin je bil ordiniran pri 85 % porodov (87 %; 83 %; 86,8 %; 79,4 %; 84,7 %). 
Epiduralna analgezija je bila dana pri 38,4 % porodov (34,2 %; 24,5 %; 19,2 %; 0,5 %), 
analgetiki parenteralno pa še pri 11,76 % porodnic (9,0 %; 12,9 %; 11 %; 19 %). 
Epiziotomija je bila napravljena v 46,7 % (48 %;  49,4 %; 54,4 %; 56 %; 52,3 %). Poškodb 
porodnih poti ni bilo v 75,4 % porodov (74 %; 79,2 %; 82,4 %; 70,6 %; 72 %). 
Otrok se je rodil v zatilni okcipitoanteriorni vstavi v 87,5 % (89,4 %; 90,1 %; 89,8 %), v 
zatilni okcipitoposteriorni vstavi v 8,9 % (6,4 %; 5,1 %; 7,4 %; 4,7 %), v čisti zadnjični 
vstavi 4,1 % (3,1 %; 2,9 %; 1,2 %), v zadnjično nožni vstavi 0,5 % (0,6 %; 0,9%; 0,5 %), 
v nožni vstavi pa 0,2 %. 
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Porod se je končal spontano vaginalno v 72,1 % (76,1 %; 76,6 %; 79,6 %), operativno pa 
smo dokončali porod z urgentnim carskim rezom v 7,1 % (5,1 %; 7,7 %) – skupno z 
elektivnim carskim rezom v 15,1 % (11,2 %; 13,1 %; 9,1 %; 8,5 %; 8,2 %). Indikacije za 
urgentni carski rez so bile 12 x kefalopelvina disproporca, 10x dolgotrajen porod, 9x fetalni 
distres, 4x abrupcija placente, 4x neuspel vakum. 
Po predhodnem carskem rezu je vaginalno rodilo 38,9 % žensk (15,4 %; 38,8 %). Z 
vakumsko ekstrakcijo je bil olajšan porod v 12,6 % (11,7 %; 8,4 %; 9,2 %; 11,3 %; 5,1 %). V 
medenični vstavi je bilo vaginalnih porodov 1,2 % (1,1 %; 1,9 %; 1,6 %; 1,4 %; 0,9 %), 
oziroma pri 24,1 % medeničnih vstav (35,7 %; 45,4 %; 70 %). Skupno operativno 
dokončanje porodov je bilo 27,1 % (23,9 %; 23,5 %; 20,3 %; 21,3 %; 15,1 %). 
Krvavitev več kot 500 ml v zvezi s porodom je bilo 2,9 % (2,4 %; 4,8 %; 2,8 %; 2,9 %; 2,4 
%). Po porodu je 5 otročnic oz. 0,9 % dobilo transfuzijo (1,3 %; 1,1 %; 0,2 %; 0,5 %; 0,2 %). 
Povprečna ocena po Apgarjevi 1.minuti je bila 8,6 (8,6), po 5.minuti 9,7 (9,6), po 10.minuti 
9,7 (9,6).Nobenih ukrepov za oživljanje ni bilo v 94,1 % (93,8 %; 91,4 %; 89,6 %; 80,6 %; 
84,7 %), aspiracija je bila napravljena v 2,4 % (2,6 %; 3,8 %; 5,8 %; 9,7 %; 8,2 %), 
ventilacija na masko je bila potrebna v 3,1 % (3,1 %; 4 %; 4,4 %; 9 %; 6,7 %), intubacija in 
ventilacija pri 0,2 % (0,4 %; 0,6 %; 0,2 %; 0,2 %) in masaža srca pri 0,2 %. 
24-urni rooming-in je bil izveden v 96,5 % (94,7 %; 93,9 %; 95,6 %; 92,7 %; 91,8 %), 
intenzivna ali posebna nega v 1,9 % (2,0 %; 2,5 %) in intenzivna terapija v 0,2 % (0,4 %; 0,4 
%). 
Antibiotike je potrebovalo 3,6 % novorojencev (3,7 %), umetno ventilacijo 0,3 % (0,4 %), 
kisik več kot 1 dan 0,7 % (1,1 %). Na fototerapiji je bilo 8,8 % novorojencev (6,8 %; 4,3 %; 
6,5 %; 9,7 %; 1,7 %). Transfuzijo je dobilo 0,5 % novorojencev. 
Polno dojenih je bilo 91,8 % novorojencev (92,3 %; 92,6 %; 94,4 %; 95,5 %), dojenih pa ni 
bilo 2,7 % novorojencev (1,5 %; 3,1 %; 1,8 %; 2,4 %). 
Premajhnih za gestacijsko starost ali zahirančkov je bilo rojenih 8,3 % novorojencev (5,0 %; 
3,8 %;, 6,9 %;, 5,4 %), prevelikih 0,7 % (1,1 %; 3,2 %; 4,6 %; 3,1 %). 
Brez posebnosti je bil 68,8 % novorojencev (66,6 %; 59,6 %; 56,3 %).  
Prirojene napake so bile odkrite pri 2,1 % novorojencev (4,4 %; 0,7 %; 1,1 %) in sicer 
ekvinovarus 1x, ekvinovalgus 2x, spina bifida 1x, prekatni defekt pretina srca 1x, prirojena 
malformacija velikih žil 1x, neopredeljen srčni šum 3x, nespuščeno modo 1x, hipospadija 1x, 
prirojena hidronefroza 1x. 
Porodnih poškodb je bilo 3,3 % (4,4 %; 4,7 %; 2,3 %; 1,6 %) in sicer 8x zlom ključnice (8, 
14, 3, 2), 5x kefalhematom (11; 11; 6; 3), 3x Erbova paraliza (1;1; 1; 1) ter po 1x krvavitev v 
nadledvičnico, možganski edem in možganska krvavitev s posledičnimi konvulzijami. 
Dihalna stiska je bila prisotna pri 0,7 % novorojenčkov (1,3 %; 0,5 %; 2,5 %;, 4,4 %), mila 
ali zmerna porodna asfiksija pri 0,2 %, huda porodna asfiksija pri 0,2 %. 
Infekcija je bila diagnosticirana pri 4,5 % novorojencih (7,4 %; 8,6 %; 4,4 %; 6,4 %). 
Zlatnica pri 7,2 % novorojencev (6,7 %; 6,3 %; 3,7 %; 3,5 %), anemija pri 0,3 % (1,1 %; 0,8 
%; 0,7 %), ABO izoimunizacija pri 0,7 % (0,6 %; 0,8 %).  
Pri porodih z epiduralno analgezijo je 67,6 % pacientk rodilo spontano vaginalno v glavični 
vstavi (76,3 %; 66,9 %; 69,0 %), 24,3 % s pomočjo VE (16,3 %; 21,2 %; 21,4 %). Pri 0,2 % 
porodnic smo vodili porod v medenični vstavi (1,8 %; 3,1 %; 3,5 %), pri 8,1 % (5,4 %; 8,6 
%; 5,9 %) pa smo dokončali porod s carskim rezom. Epiziotomijo smo napravili pri 57,6 % 
porodnic z EA (59,4 %). 
 
OPERATIVA 
 
 
V letu 2006 smo pri 897 ginekoloških pacientkah 83,3 % (846 – 78,8 %) napravili 
kakršenkoli kirurški poseg, poleg tega pa še 85 carskih rezov. Večje operativne posege smo 
napravili pri 456 pacientkah (431, 457, 347).  
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Število operacij po pristopu 

 
 2006 2005 2004 
Laparoskopske operacije – skupaj 171 208 238 
Sterilizacija 71 71 60 
Adhezioliza 34 31 42 
Diagnostična laparoskopija 19 25 14 
Elektrokoagulacija endometriotičnih žarišč 27 25 39 
Cistektomija 15 15 25 
Tubektomija pri tubarni nosečnosti 8 7 9 
Ovariektomija 6 7 5 
Adneksektomija 14 5 15 
Konverzija laparoskopije v laparotomijo 3 5 9 
Tubektomija 8 3 3 
Fenestracija in punkcija ciste 18 4 11 
Elektrokoagulacija ovarija zaradi krvavitve 2 2 2 
Tubotomija pri tubarni nosečnosti / 1 0 
Drugo 8 6 13 
 
 
 2006 2005 2004 
Histeroskopske operacije – skupaj 68 70 29 
Ablacija polipa 20 19 6 
Diagnostična histeroskopija 9 18 9 
Resekcija septuma 20 13 8 
Ablacija endometrija 12 9 4 
Resekcija mioma 7 7 2 
Ekstrakcija IUD 1 3 0 
Adhezioliza / 1 0 
 
 
 2006 2005 2004 
Laparotomijske operacije – skupaj 141 105 116 
Nujni carski rez 39 23 41 
Elektivni carski rez 46 28 28 
TEL (-a) 40  30 35 
Adhezioliza 19 6 12 
Adneksektomija 3 3 9 
Miomektomija 1 3 2 
Dehiscenca operativne rane 2 2 2 
Apendektomija 1 2 2 
Hernioplastika z mrežico 1 1 0 
Limfadenektomija / 1 0 
Omentektomija 2 1 0 
Holecistektomija / 1 0 
Tubektomija pri tubarni nosečnosti 2 1 0 
Sterilizacija pri carskem rezu 2 2 3 
Kolposuspenzija sec. Burch 1 / / 
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 2006 2005 2004 
Vaginalne operacije – skupaj 124 104 125 
Konizacije 42 46 29 
Sprednja plastika vagine 43 25 16 
TEV (a) 36 24 17 
Zadnja plastika vagine 29 21 12 
TVT-o 20 10 10 
Operacija enterokele / 1 4 
LLETZ 4 15 14 
Cerclage 3 2 22 
Kolpofiksacija sec. Richter 3 / / 
 
 
 2006 2005 2004 
Operacije dojke  - skupaj 24 19 31 
Ekstirpacija tumorja dojke 14 11 19 
Robna ekscizija nepalpabilne lezije z lokalizacijo 9 5 11 
Babcock op. / 2 0 
Enukleacija abscesa 1 1 0 
 
 
 
Mali posegi 
 
 
 2006 2005 2004 
Arteficielni abortus 127 131 174 
Kiretaže 253 203 193 
                                  Abortus incompletus 15 22 11 
                                  Missed abortion 50 30 36 
                                  Residua po artef.abortusu 8 5 2 
                                  Residua po porodu 4 2 4 
                                  Residua po kiretaži zaradi ab.incompl. 6 1 8 
                                  Suspektna eritroplakia 4 8 15 
                                  Krvavitve 44 49 58 
                                  Sum na korporealni polip 2 5 8 
                                  Hiperplazija endometrija 2 1 1 
                                  Odstranitev IUD 5 5 2 
Probatorne ekscizije porcije vag.ut. 83 103 59 
Abrazije CK 2 36  
Ekskohleacija kondilomov 3 3 5 
Marsupializacija gl. Bartholini 10 5 4 
HSG    
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Indikacije za abdominalne histerektomije so bile:  
 

- miomatozni uterus 21 
- adhezivni pelveoperitonitis 4 
- cista ali tumor ovarija 6 
- adenomioza 3 
- endometrioza 2 
- tuboovarialni absces 2 

 
Indikacije za vaginalno histerektomijo so bile: 
 

- cistokela 20 
- subtotalni prolaps uterusa 13 
- miomatozni uterus 8 
- descensus uterusa 6 
- rektokela 6 
- totalni prolaps uterusa 3 

 
 
Po abdominalni histerektomiji je ena pacientka dobila transfuzijo krvi. Dve pacientki sta dobili 
transfuzijo zaradi hude anemije ob močni krvavitvi pred abrazijo, ena pacientka pred 
laparoskopsko adneksektomijo, ena pacientka zaradi anemije ob napredovalem karcinomu in ena 
pacientka zaradi hude sideropenične anemije pri tumoroznih spremembah v mali medenici.  
Pri histeroskopiji napravljeno perforacijo smo samo prekontrolirali laparoskopsko.  Dehiscenco 
trebušne stene po laparotomijski operaciji smo oskrbeli dvakrat, enkrat smo napravili revizijo 
zaradi krvavitve po laparotomiji in enkrat po vaginalni histerektomiji. 
 
 
Število operacij po posameznih zdravnikih 
 
 
Operaterji   število operacij 
 
Jernej Bernik  228 
Drago Sredanovič  105 
Mateja Ulčar Škreblin 50 
Maja Merkun  39 
Irena Kirar Fazarinc 38 
Eva Macun   21 
Andrej Tratnjek  10 
 
 
Nabavljena oprema in nove metode 
 
Velika pridobitev v letu 2006 je nova multifunkcionalna postelja za porodni blok. Drugih nabav 
ni bilo. 
 
Počasi uvajamo še učinkovitejše klasične načine vaginalnega operiranja – op. po Richterju, op. 
po Burchu. 
 



105 

Izobraževanje 
 
S posterjem o lokalizaciji nepalpabilnih lezij dojke smo skupaj z rentgenologi sodelovali na 
Simpoziju ob obletnici hrvaškega združenja za boj proti raku. 
Udeležili smo se Novakovih dnevov v Novem Mestu, 2.hrvaškega kongresa o policističnih 
jajčnikih na Bjelolasici, Kongresa fetalne medicine v Barceloni, Mednarodne UZ šole zgodnjega 
odkrivanja anomalij pri plodu v Londonu, UZ šole odkrivanje anomalij fetalnega srca v 
Ljubljani, kolposkopskega tečaja v Kranjski Gori.  
Eva Macun se je v novembru aktivno udeležila izmenjave evropskih specializantov ginekologije 
in porodništva na Danskem. 
 
 
 
 
 
AMBULANTNA DEJAVNOST 
 
 
Točke v ambulantni obravnavi 
 
 
 
 
 

Plan 2006 Realiz. 2006 Realiz. 2005 Index realiz./ 
Plan 

Index 06/05 

Dispanzer 29.431,31 39.614,21 40.013,68 134,60 99,00 
Gin.amb. 31.073,83 39.987,90 31.263,36 128,69 127,91 
Amb.za dojke 33.404,56 35.966,43 30.140,42 107,67 119,33 
Skup.gin.amb. 64.478,39 75.954,33 61.403,78 117,80 123,70 
Mamografija 50.538,60 54.305,90 45.728,00 107,45 118,76 
 
 
 
 
 
Pregledi v ambulantni obravnavi 
 
 
 Plan 2006 Realiz.2006 Prvi pregled Index 

realiz./plan 
Realiz. 
2005 

Index 
2006/2005 

Dispanzer  10.514 4.390  10.290 121,8 
Gin.amb. 2.937 4.115 1.714 131,97 3.238 132,29 
Amb.za dojke 5.039 5.532 5.316 108,73 4.670 118,34 
 
 
V dispanzerju je bilo vzeto 2.456 brisov materničnega vratu – pap. (2.635, 2.142, 2.080, 2.367). 
Od začetka leta 2006 je v veljavi nova terminologija brisov: skupina A predstavlja normalne 
celice s površine materničnega vratu, skupina B spremembe celic, ki so spremenjene zaradi 
vnetja, učinka materničnega vložka in drugih reparatornih in regenerativnih dogajanj ter skupina 
C, kamor so zajete vse možne podskupine nenormalnih in spremenjenih celic. Vseh uporabnih 
pap. brisov A je bilo 79,2 % (pap.I.- 68,5 %, 72,5 %, 78,6 %). Manj uporabnih brisov A je bilo 
7,3 % (7,0 %, 13,4 %,), neuporabnih brisov pa je bilo 1,2 % (0,2 %, 0,4 %). Brisov iz skupine B 
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je bilo 6,7 % (pap.II.-11,2 %, 12,7 %, 10,8 %). V skupino C pa je bilo uvrščeno 5,4 % brisov 
(pap.III  -  %, 0,8 %, 0,6 %). Primerjava s predhodnimi izvidi ni adekvatna.  
Ambulantno je bilo napravljenih 16 krioterapij (19) zaradi sprememb na materničnem vratu. 
Vstavljenih je bilo 17 materničnih vložkov (19), od tega 9x Mirena (8). 
V okviru dispanzerja je bilo narejenih 3.453 UZ pregledov pri ginekoloških pacientkah in 
nosečnica (3.225), v okviru ginekološke ambulante pa še 948 UZ pregledov (814). 
Konziliarnih pregledov je bilo napravljenih 82 (57). 
V CBD je bilo napravljenih 132 aspiracijskih punkcij tipljivih lezij dojke s tanko iglo (126, 111, 
94) in odvzetih 32 brisov izcedka z dojke. (55, 69, 54). Na rentgenološkem oddelku je bilo 
napravljenih 59 stereotaktičnih punkcij netipljivih lezij dojke pod kontrolo re ntgena (68). 
Rak dojke je bil potrjen z aspiracijsko punkcijo s tanko iglo v 15,2 % (14,3 %, 18,0 %, 11,7 %), 
z brisom izcedka noben (0 %, 9,2 %) in stereotaktično punkcijo je bil izvid pozitiven v 33,9 % 
(11,7 %, 10,3 %). Suspekten je bil izvid po aspiracijski punkciji v 2,3 % (6,3 %, 8,1 %, 9,6 %), 
po brisu izcedka iz 3,1 % (5,4 %, 17,4 %, 7,4 %), po stereotaktični punkciji pa 5,1 % (7,8 %, 2,9 
%). 
 
Vse ambulante delajo po ustaljenem urniku – dispanzer za žene vsak dan dopoldne, razen srede, 
ko dela popoldne. Ta dan dopoldne delata kolposkopska ambulanta in uroginekološka 
ambulanta. Istočasno se opravljajo pregledi v UZ ambulanti. Ambulanta za bolezni dojk še 
vedno dela 4x tedensko popoldne, za urgentne preglede smo ves čas na razpolago. 
Zaradi nove organizacije naročanja se je močno skrajšala čakalna vrsta v ambulanti za bolezni 
dojk. Zaradi velikega števila pacientk pa se je čakalna vrsta v ginekološkem dispanzerju precej 
podaljšala (8 do 14 tednov). Tak trend je pričakovati še v naprej. 
 
Obravnave po glavnih diagnozah 
 
Ginekološki dispanzer (G4) 
 
Koda Opis diagnoze Pojavnost 
Z304 Nadzor nad kontracepcijskimi sredstvi 1.912 
Z014 Ginekološki pregled 1.584 
Z348 Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi 1.461 
Z340 Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo 1.447 
N948 Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi…. 1.283 
N911 Sekundarna amenoreja 841 
O268 Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo 745 
N760 Akutni vaginitis (kolpitis) 596 
N86 Erozija in ektropij materničnega vratu 457 
O200 Grozeči splav 409 
N951 Menopavzna stanja in stanja … 381 
Z391 Oskrba in pregled doječe matere 334 
N953 Stanja, povezana z umetno menopavzo 242 
N811 Cistokela 143 
O343 Oskrba matere zaradi nezadostnosti materničnega vratu 143 
O47 Nepravi porod 142 
D251  Intramuralni leiomiom maternice 141 
N959 Menopavza in perimenopavzna … 127 
N832 Druge in neopredeljene ciste … 119 
N920 Premočne in prepogoste menstruacije 113 
O300 Nosečnost z dvojčki 74 
N978 Ženska neplodnost drugačnega izvora 72 
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Z305 Nadzor nad (intrauterinim) kontracepcijskih sredstvom 61 
N393 Stresna inkontinenca 59 
N710  Akutna vnetna bolezen maternice  53 
N921 Premočna in prepogosta menstruacija .. 50 
O210  Lažja oblika bruhanja zaradi .. 44 
 
 
Koda Opis diagnoze Pojavnost 
Z340 Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo 1.558 
Z348 Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi 1.024 
N948 Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi … 945 
O268 Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo 410 
N911 Sekundarna amenoreja 243 
N832 Druge in neopredeljene ciste jajčnika 116 
N921 Premočna in prepogosta menstruacija 104 
D251 Intramuralni leiomiom maternice 97 
O200 Grozeči splav 88 
N86 Erozija in ektropij materničnega vratu 76 
R104 Druge in neopredeljene bolečine … 69 
O47 Nepravi porod 65 
O021 Splav z odmrlim plodom (missed ab.) 58 
O300 Nosečnost z dvojčki 55 
N811 Cistokela 48 
N953 Stanja, povezana z umetno menopavzo … 47 
N393 Stresna inkontinenca 43 
N813 Popolni uterovaginalni zdrs 40 
N780 Akutni vaginitis (kolpitis) 37 
O343 Oskrba matere zaradi nezadostnosti materničnega vratu 34 
N920 Premočna in prepogosta menstruacija 33 
N951 Menopavzna stanja in stanja … 33 
 
Zaklju ček 
 
Ob močno okrnjeni kadrovski zasedbi zdravnikov glede na predvidene normative, je delovna 
obremenjenost vsakega posameznika velika, vendar se nam predvideni plani še vedno izmikajo. 
Ker vsa delovišča niso pokrita optimalno, prihaja občasno do nezadovoljstva pacientk, bodisi v 
ambulanti ali na oddelku, posledično pa tudi do slabe volje in nemotiviranosti zaposlenih. 
Potrebno bo zajeziti naval pacientk v ambulante v še sprejemljive okvire in izpopolniti sistem 
organizacije dela.  
Diagnostika se vedno bolj izboljšuje, vendar da bi lahko sledili toku časa in obvladovali 
vsakdanje obremenitve, nujno potrebujemo tudi nove aparate in sicer dva UZ aparata v 
optimalnih pogojih dela. 
Trendi v operativi se spreminjajo. Prodirajo novejši, manj invazivni operativni postopki, ki pa 
imajo svojo pravo vrednost le pri zgodnji  in pravočasni diagnostiki patoloških sprememb. Zato 
je potrebno nabrati čim več izkušenj tudi pri klasičnih in obsežnejših operativnih postopkih. 
Že nekaj časa se kažejo spremembe na področju porodništva in sicer predvsem v naraščanju 
deleža elektivnih carskih rezov in dokončanju poroda z vakumsko ekstrakcijo. Narašča tudi 
število porodov z epiduralno analgezijo. Skupno pri vsem tem je povečanje stroškov dela, zato 
bo potrebno razmišljati o kompenzaciji le-teh in tudi o upravičenosti indikacij za določene 
posege, kljub dobri perinatalni statistiki. 
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Poročilo o dejavnosti zdravstvene in babiške nege na ginekološko 
porodniškem oddelku 
 
Sonja Gjerkeš, glavna medicinska sestra  
Monika Legat, vodja tima babic 
 
 
Na ginekološko porodniškem oddelku se zavedamo, da je zadovoljstvo pacientk eden izmed 
kazalcev kakovosti dela. Kakovost pa ni nekaj konstantnega, ampak se stalno spreminja. Tudi 
želje in pričakovanja pacientk se stalno spreminjajo, zato strmimo k nenehnim izboljšavam. 
 

Organizacija dela na oddelku 
Kljub temu, da smo majhen oddelek, ne želimo v ničemer zaostajati za velikimi. Želimo biti 
korak naprej in v to so usmerjeni tudi naši cilji. 
Za zagotavljanje kakovostne zdravstvene in babiške nege pri svojem delu uporabljamo standarde 
in negovalno dokumentacijo, stalno spremljamo in uvajamo novosti ter se izobražujemo.  
Medicinske sestre in babice že več let uspešno vodimo: 

 
TEČAJ DOJENJA 1X MESEČNO 
ŠOLA ZA BODOČE STARŠE 2X MESEČNO 
OGLED, PREDSTAVITEV 
PORODNE SOBE 

1X MESEČNO OZ. PO 
DOGOVORU 

SKUPINA ZA VZPODBUJANJE 
DOJENJA 

1X MESEČNO 

SVETOVALNE URICE O 
ZDRAVI PREHRANI 
OTROČNICE 

2X TEDENSKO 

RAZGOVOR Z 
ANESTEZIOLOGOM O 
EPIDURALNI ANALGEZIJI 

1X TEDENSKO 

 
• upoštevamo in spoštujemo pravila Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja, 

sobivanje matere in otroka in nadaljujemo njuno medsebojno vez, 
• aktivnosti usmerjamo na področje zdravstveno vzgojnega dela in komunikacije med 

pacientko in zdravstvenim timom. 
 

Novosti v zdravstveni in babiški negi 
 
Sodelujemo v raznih projektnih skupinah SBJ. Poleg kakovosti našega dela si želimo izboljšati 
tudi kvaliteto bivanja na našem oddelku, zato smo v letošnjem letu oddelek prebarvali  in 
zamenjali dotrajana okna. Sobe smo opremili s prijetnimi slikami novorojenčkov in otrok.  
V porodni sobi smo dotrajano porodno posteljo zamenjali z novo, ki izpolnjuje vse vidike za 
optimalne in kakovostne okoliščine rojevanja, saj med porodom omogoča menjavo številnih 
položajev: 

• ležeči položaj na hrbtu, 
• položaj na levem boku, 
• čepeči položaj, 



109 

• klečeči položaj, 
• sedeči položaj, 
• masaža križnega dela hrbtenice. 

 

 
 
Postelja je lepo oblikovana, zanimiva in vsestranska. Porodnici omogoča različne položaje 
rojevanja, babici pa boljše vodenje poroda. 
 
Najbolj veseli in ponosni pa smo na povečano število rojstev v naši porodnišnici, kar bi lahko 
pripisali temu, da nudimo 24 urno možnost epiduralne analgezije, večjo informiranost nosečnic 
(šola za starše, tečaj dojenja, nova porodna postelja, dan odprtih vrat). 
Trenutno je v naši porodni sobi zaposlenih 6 babic, vendar kljub večjemu številu porodov, 
epiduralnih analgezij ter snemanju kardiotokografij kadrovska zasedba ostaja nespremenjena, kar 
za nas pomeni veliko večjo obremenitev.  
 

Matične celice iz popkovnice 
V letu 2006 se je nekaj mamic in njihovih partnerjev odločilo za odvzem in shranitev krvi 
(matičnih celic) iz popkovnice. Matične celice so še nepopolno razvite celice v telesu, ki se pod 
določenimi pogoji lahko razvijejo v katero koli telesno celico. V krvi popkovnice je teh celic 
dovolj za medicinsko uporabo. Tako shranjene celice so vedno na voljo. Pri transplantaciji ni 
možnosti zavrnitvene reakcije, saj organizem dobi lastne celice, ki ne povzročajo neželenega 
imunskega odgovora. 
Odvzem krvi opravi zdravnik po rojstvu otroka in njegovi ločitvi od popkovnice. Odvzem krvi 
opravi še pred rojstvom placente. Vrečko z zbrano krvjo nato v določenem času »kurir« dostavi 
podjetju, ki je usposobljeno in registrirano za tovrstno shranjevanje. Kri testirajo in zamrznejo za 
morebitno uporabo v prihodnosti. 
 
Analiza števila porodov in epiduralnih analgezij 
V letu 2003 je bilo skupno število epiduralnih analgezij 84, v letu 2004 132, v letu 2005 163 in v 
letu 2006 pa 218. 
Tudi število porodov je začelo naraščati. Leta 2003 je rodilo 428 žensk, leta 2004 518, leta 2005  
453 in leta 2006 kar 578 žensk. 

 
 
 
 

Tabela št.1. Mesečno število epiduralnih analgezij od leta 2003 do 2006 
 

EDK JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ 
2003 5 2 5 4 8 3 



110 

2004 13 6 12 10 13 8 
2005 12 13 17 18 12 13 
2006 21 19 18 20 28 14 

JULIJ AVGUST SEPTEMBER  OKTOBER NOVEMBER  DECEMBER SKUPAJ 
11 7 7 9 8 15 84 
7 7 12 16 12 16 132 
9 15 16 12 13 13 163 

19 18 13 15 20 13 218 
 
 

Graf št.1. Mesečno število epiduralnih analgezij od leta 2003 do leta 2006. 
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Graf št.2. Skupno število epiduralnih analgezij za leto 2003, 2004, 2005 in 2006. 
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Tabela št.2. Mesečno število porodov od leta 2003 do 2006 
 

PORODI JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ 
2003 33 33 32 37 43 24 
2004 53 41 45 43 50 37 
2005 46 36 44 35 29 41 
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2006 52 36 44 47 62 52 
JULIJ AVGUST  SEPTEMBER OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER SKUPAJ 

36 36 39 30 41 44 428 
35 35 41 54 44 40 518 
30 44 36 37 31 45 453 
49 53 46 49 41 47 578 

 
 

Graf št.3. Mesečno število rojstev od leta 2003 do leta 2006. 
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Graf št.4. Skupno število rojstev za leto 2003, 2004, 2005 in 2006. 
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Strokovno izobraževanje 
• udeležba na internih izobraževanjih v SBJ 
• organizacija in udeležba na predavanju Operativno zdravljenje stresne urinske 

inkontinence 
• udeležba na strokovni delavnici Moje delo je ogledalo SBJ 
• udeležba 2 dipl. babic in 2 ZT na strokovnem seminarju Umetna prekinitev nosečnosti 
• udeležba 1 dipl. babice in 1 ZT na strokovnem seminarju Zgodnje odkrivanje raka 
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• udeležba 1 dipl. babice in 1 babice na strokovnem seminarju Izkušnje babic po svetu 
• udeležba 1 dipl. babice na strokovnem seminarju Medenična vstava in večplodna 

nosečnost 
• udeležba 2 babic na strokovnem seminarju Kakovostna komunikacija in etična drža so 

temelji zdravstvene in babiške nege 
• udeležba dipl. babice na UNICEF-ovem predavanju o dojenju Iz prakse za prakso 
• udeležba 3 ZT na učni delavnici o rokovanju z novorojenčkom 
• udeležba 2 babic in 1 ZT na babiški sekciji Novosti v ginekologiji in porodništvu 
• udeležba 3 babic na konferenci s predstavitvijo ankete Rojstvo 
• udeležba babice na simpoziju Sodelovanje v zdravstvenem timu 
 
Cilji za leto 2007 
• Povečali bomo število kadra glede na kategorizacijo zdravstvene nege in na razvoj 

babiške nege (zdravstveno vzgojno delo) v okviru možnosti. 
• Obdržali bomo program UNICEF-a. 
• Kot kazalnik kakovosti predstavili vodenje uspešnega dojenja (kakšna je informiranost 

nosečnic o  dojenju, koliko informacij nosečnice dobijo v šoli za starše, na tečaju 
dojenja). 

• Dokončali projekt o kvalitetnejšem sprejemu ginekoloških pacientk in porodnic, projekt o 
vzpodbujanju dojenja na oddelku, projekt zdravstveno vzgojnega dela v ginekološki 
ambulanti – vodenje nosečnosti pri zdravi nosečnici in navodila ter svetovalne 
dokumentacije otročnic in ginekoloških pacientk ob odpustu iz bolnišnice ter projekt 
varovanja osebnih podatkov in zagotavljanja zasebnosti. 

• Sodelovali bomo pri razvijanju in uvajanju zdravstvene dokumentacije, standardov 
zdravstvene in babiške nege ter negovalnih diagnoz. 

• Aktivno sodelovali na kongresu zdravstvene nege. 
• Sodelovali pri oblikovanju intranetne in intranetne strani SBJ. 
• Želeli bi izboljšati infrastrukturne pogoje v porodni sobi in na oddelku. 
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Oddelek za anesteziologijo in reanimacijo 
 
Predstojnica Judita Mandelc Kunčič, dr.med. 
 
V letu 2006 sem prevzela funkcijo vršilca dolžnosti 25. oktobra, po odstopu dosedanjega 
predstojnika oddelka. Tudi na drugih delovnih mestih v bolnišnici so bile v letu 2006 kadrovske 
menjave, ki pa niso vplivale na potek dela na našem oddelku, ki je bilo vestno in strokovno 
opravljeno. 
 
Zaradi kadrovskih težav med zdravniki specialisti, ki so bile v letu 2006 še posebej hude, je bila 
naša osnovna naloga opraviti operativni program, strokovno zdraviti bolnike v intenzivni enoti, 
nadaljevati z delom v protibolečinski ambulanti in zadostiti potrebam po  analgeziji med 
porodom. Vse to nam je uspelo ob sodelovanju in timskem delu vseh anestezijskih tehnikov, 
osebja zdravstvene nege v intenzivni enoti in seveda sestre iz protibolečinske ambulante. 
Predvsem pa smo zmogli izpolniti operativni program in pokriti dežurstvo zaradi razumevanja 
vodstva za kadrovske težave in uvedbe dela po pogodbi, za zdravnike iz drugih ustanov. 
 
I.  Kadrovska zasedba: 
 
Na oddelku je zaposlenih sedem zdravnikov specialistov za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom in ena specialistka s polovičnim delovnim časom, ki pa se je v jeseni 2006 upokojila.  
 
Že od konca prejšnjega leta je bila na porodniškem dopustu ena od kolegic, med letom pa  sta 
odšli na porodniški dopust še dve kolegici, tako da smo v novembru 2006 na oddelku ostali le 
štirje specialisti. 
 Zato smo pogodbeno zaposlili dve nekdanji, sedaj že upokojeni sodelavki, ki dobro poznata delo 
v naši ustanovi in se časovno dobro prilagodita našim potrebam pri izvedbi operativnega 
programa. Nadaljujemo pa tudi s sodelovanjem zdravnikov specialistov iz drugih ustanov. 
VV  sseepptteemmbbrruu  22000066  ssmmoo  zzaaččeell ii   uuvvaajjaattii   nnoovvoo  ssppeecciiaall iizzaannttkkoo  zzaa  aanneesstteezziioollooggii jjoo,,  HHaannoo  HHooll llaann  iinn  jjoo  
oobb  kkoonnccuu  lleettaa,,  ppoo  kkoollookkvvii jjuu  iizz  oossnnoovv  aanneesstteezziioollooggii jjee,,  žžee  llaahhkkoo  rraazzppiissaall ii   zzaa  pprrooggrraammiirraannee  llaažžjjee  
ooppeerraaccii jjee,,  kkii   jj iihh  jjee  vvooddii llaa  oobb  pprriissoottnnoossttii   mmeennttoorrjjaa..  DDrruuggee  ttrrii   ssppeecciiaall iizzaannttkkee  ppaa  oopprraavvll jjaajjoo  pprrooggrraamm  
ssppeecciiaall iizzaaccii jjee  vv  KKll iinniiččnneemm  cceennttrruu..  PPrrvvaa  bboo  oopprraavvll jjaallaa  ssppeecciiaall iissttiiččnnii   iizzppii tt  NNaattaaššaa  RRuuttaarr  ZZuuppaannččiičč,,  
oobb  kkoonnccuu  lleettaa  22000077  aall ii   vv  zzaaččeettkkuu  lleettaa  22000088..  
 
 
II.  Opravljen program operacij s splošno ali regionalno anestezijo: 
 
Podatki o opravljenih operacijah z anestezijo, ki izvirajo iz knjižne evidence posegov. 
 
OPERACIJSKI BLOK                                              2666  OPERACIJ Z ANESTEZIJO 
 
GINEKOLOŠKA OPERACIJSKA                            684  OPERACIJ Z ANESTEZIJO 
 
DNEVNI ODDELEK                                                1208   OPERACIJ Z ANESTEZIJO 
 
SPODNJA OPERACIJSKA                                        873  OPERACIJ Z ANESTEZIJO 
 
SKUPAJ                                                                   5431  OPERACIJ Z ANESTEZIJO   
  
Računalniška obdelava podatkov, ki je zelo precizna v razvrščanju posameznik vrst anestezije, 
pokaže drugačno število operacij z anestezijo. Razlika je 351 anestezij. 
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C.M.Tita 112   
4270 JESENICE   
    
    
Datum: 05.01.2007   
    
    
EVIDENTIRANI POSEGI V GRUPI AKTIVNOSTI  - ANASTEZIJ A   
    
    
  leto 2005 leto 2006 
SPLOŠNA ANASTEZIJA   
92502-00 Intravenska splošna anestezija 121 129 
92502-01 Inhalacijska splošna anestezija 10 13 
92502-02 Intravenska in inhalacijska splošna anestezija 2.597 2.820 
92502-03 Splošna anestezija , kombinirana z velio regionalno anestezijo 165 130 
    
SPINALNI BLOK   
18206-08 Injiciranje opioida v spinalni kanal (pred operacijo, med oper 127 28 
18209-08 Injiciranje lokalnega anestetika v spinalni kanal (pred operac 548 467 
    
KOMBINIRANO SPINALNO-EPIDURALNA ANASTEZIJA   
18216-02 Infuzija lokalnega anestetika v epiduralni prostor (pred opera 44 28 
18216-05 Infuzija opioida v epiduralni prostor (pred operacijo, med ope 30 20 
    
BLOKADA PERIFERNIH ŽIVCEV ALI PLETEŽEV (Z ALI BREZ KATETRA)    
18254-00 Blokada brahialnega pleteža z lokalnim anestetikom 74 33 
18270-00 Blokada femoralnega živca z lokalnim anestetikom 15 18 
18272-02 Blokada poplitealnega živca z lokalnim anestetikom 22 10 
18278-00 Blokada ishiadičnega živca z lokalnim anestetikom 20 15 
    
    
    
    
    
 
 
Skupno število operacij z anestezijo v letu 2006 je bilo po računalniških podatkih 3 701. Temu 
številu moramo dodati še 1208 anestezij z Dnevnega oddelka in 873 anestezij v spodnji 
operacijski. To skupaj znese 5 782 OPERACIJ Z ANESTEZIJO.  
Obstaja razlika je med beleženjem anestezij v knjigah in računalniškim evidentiranjem. 
Računalnik pokaže 351 anestezij več, kot jih imamo zabeleženih v knjigah. 
 
 
 
NAŠA ŽELJA JE, DA V SODELOVANJU Z INFORMATIKI V NAŠEM ZAVODU 
NAREDIMO TOČEN SISTEM EVIDENTIRANJA  OPRAVLJENEGA DELA NA ODDELKU 
ZA ANESTEZIJO IN REANIMACIJO. SISTEM NAJ BI BILENOSTAVEN, NATANČEN IN 
KADARKOLI DOSTOPEN.  
 
III.  Delo na kirurških oddelkih in oddelku za kronične rane:  
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Na omenjenih deloviščih vodimo pooperativno bolečino z regionalnim katetrom in 
protibolečinsko črpalko, vstavljenih je bilo 106 katetrov: 
 
EPIDURALNI  KATETRI  - 91: 
 
Karcinom želodca                                                      13 bolnikov 
Karcinom širokega črevesa                                        55 bolnikov 
Karcinom jeterne vijuge širokega črevesa                   3 bolniki 
Nekrotizantni pankreatitis                                            1 bolnik 
Chronova bolezen (desnostranska hemikolektomija)  1 bolnik 
Klasična holecistektomija                                            1 bolnik 
Fantomska bolečina po amputaciji                               1 bolnik 
Totalna edoproteza kolka                                             9 bolnikov 
Ulcus želodca                                                               2 bolnika 
Paliativna oskrba                                                          4 bolniki 
 
FEMORALNI KATETRI-(operacija križnih vezi) 11 bolnikov  
 
POPLITEALNI KATETER                                      2 bolnika 
 
INTERSKALENI KATETER                                   2 bolnika   
 
 
IV.  Porodna analgezija: 
 
V letu 2006 je na porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice rodilo 578 žensk. Za 
PORODNO ANALGEZIJO Z EPIDURALNIM KATETROM  se je  odločilo 221 porodnic. To 
je 38,2 %. 
 
   
V.  Protibolečinska ambmulanta: 
Zaradi pomanjkanja zdravnikov anesteziologov je bilo naročanje bolnikov v protibolečinsko 
ambulanto okrnjeno. Obdelanih je bilo 211 bolnikov. Za zdravljenje karcinomske bolečine so 
trije dobili EPIDURALNI KATETER, pet bolnikov pa je dobilo ELASTOMERSKO 
ČRPALKO.  
 
 
VI.  Izobraževanje in strokovna srečanja: 
Udeležili smo se rednih strokovnih srečanj in tudi izobraževanj v tujini. Zaradi kadrovskih težav 
je bilo to manjkrat kot v preteklih letih. Poudariti pa moramo AKTIVNO SODELOVANJE NA 
KONGRESU KIRURGIJA RAKA DEBELEGA ČREVESA S POSPEŠENIM OKREVANJEM, 
jeseni 2006 na Bledu.   
 
 
Zaklju ček, zastavljeni cilji za bodoče obdobje: 
 
-dosedanje delo na vseh deloviščih našega oddelka (EITOS, operacijski blok, dnevni oddelek, 
protibolečinska ambulanta, protibolečinska dejavnost na oddelkih, porodna analgezija). 
 
-širjenje dejavnosti dnevnega oddelka. 
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-uvedba blažilne oskrbe in preimenovanje ambulante za terapijo bolečine v Center za    
zdravljenje bolečine in blažilno oskrbo bolnikov v zadnjem stadiju neozdravljive bolezni. 
 
-centralna evidenca in računalniška obdelava opravljenega dela na Oddelku za anestezijo in 
reanimacijo. 
 
-podatki računalniške obdelave in stroškovniki posameznih posegov so lahko osnova za 
ekonomsko oceno in načrtovanje našega dela.  
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Enota intenzivne terapije operativnih strok 
 
Vodja Vlado Jurekovič, dr.med.  
 
 
Za potrebe analize dela smo v EITOS v letu 2006 (testno) uvedli dodatno spremljanje in 
beleženje podatkov o bolnikih, t.im. »evidenčni list dragega bolnika«.  Osnovni namen je zajeti 
podatke tako, da dobimo odgovor na vprašanja: 
 

1. od kod je bil bolnik sprejet v EITOS 
2. ali je bilo njegovo zdravljenje intenzivno, dolgotrajno in povezano z nadpovprečnimi 

stroški 
3. in kakšen je bil izhod zdravljenja 

 
AD 1.  
 
Poznavanje predhodnega mesta in poteka zdravljenja bolnikov omogoča (vsaj deloma) uvid v 
alokacijo sredstev, materiala in dela pred sprejemom v enoto intenzivne terapije (razp. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD 2. 
 
Za potrebe analize dela smo bolnike razdelili v dve skupini: »dragi« in »ne dragi«. Kriteriji so 
arbitrarni, lastni in poudarek ni na materialnih stroških, kot bi kdo utegnil pomisliti na osnovi 
poimenovanja. Seznam posegov in materiala, ki ga je potrebno uporabiti pri najzahtevnejših 
bolnikih in ki bolnika uvršča v eno od kategorij je v osnovi nadomestek za točkovne sisteme, ki 
opredeljujejo »težo« bolnikov. »Drag« bolnik je bil tisti, ki je izpolnil vsaj enega od naštetih 
kriterijev (razp. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Razp. 1. Od kod in zakaj je bil bolnik sprejet v EITOS da ne 
Neposredene sprejem v EITOS - primarno poškodba / bolezen    
Primarno iz OP   
Zaplet po predhodni OP – sprejem z oddelka KRG / iz OP    
Zaplet / poslabšanje bolezni – sprejem z oddelka KRG / INT / GIN   
Premestitev iz druge ustanove   
Drugo:   

Razp. 2. Kriteriji zahtevnosti (»teže«) bolnikov da ne 
PiCCO   
ICP   
SWG   
ScVO2   
HD   
Traheotomija   
več kot 30 dni   
kombinac. dragih Ab (e.g. linezoid, vorikonazol itd)   
prone position   
operacija po sprejemu v EITOS   
2 ali več CT   
> 5 konc. erci in / ali > 5 SZP ali > 7 TR   
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AD 3. 
 
Potek in izhod zdravljenja po odpustu iz EITOS so podatki, ki jih rutinsko ne spremljamo. 
Analiza podatkov je pomembna za oceno (primerjavo) učinkovitosti dela enot intenzivne nege in 
(vsaj deloma) celotne bolnišnice (razp. 3 in 6).  
 

Razp. 3. Izhod zdravljenja v 
EITOS 

Umrl v EITOS  
Odpuščen iz EITOS  
Umrl na oddelku  
Odpuščen domov  

 
Analiza 
 
Poleg omenjene razdelitve na »drage« in »ne drage« bolnike, smo v analizi bolnike ločili po 
dolžini zdravljenja (intervalih) v EITOS v več skupin (razp. 4) in ločili med velikima skupinama 
bolnikov:tistimi, ki so bili v EITOS samo en dan (umrli in odpuščeni skupaj) in tistimi, ki so bili 
v EITOS več kot dva dni. Ločitev je potrebna zaradi posebnih lastnosti skupine bolnikov, ki so 
bili v enoti intenzivne terapije 24 ur ali manj. 
 

Razp. 4. Dolžina zdravljenja v dneh 
(intervali)  

1 1 dan 
2 2 – 5 dni 
3 6 – 15 dni 
4 16 – 30 dni 
5 30 in več dni 

 
Zaklju ček  
 
Tako, kot v minulih letih, opozarjamo na pomen, ki bi ga imela možnost sistematičnega 
zajemanja in analize podatkov v sklopu informacijskega sistema bolnišnice. 
 
Zbirni podatki so v razp. 5, ostale podatke podajamo tabelarno po kategorijah. 
 
 
 

Razp. 5. Zbirni podatki za EITOS 
 2004 2005 2006 

št. vseh bolnikov 112 119 86 
BOD 869 1039 1079 

ure MV 11.853 16.529 17.219 
umrljivost 27,6% 27% 25% 
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Delež ventiliranih bolnikov

neventilirani
13%

ventilirani
87%

 
Število in delež dragih bolnikov

ne - drag
54

63%

drag
32

37%

 

60,5
65,8

28,5

4,36

20

1,8
0

10

20

30

40

50

60

70

starost povp. dni št.dni MV / bol

Primerjava dragi / ne-dragi

dragi ne-dragi
 

Bolnišni čno oskrbni dnevi - delež

Ne - dragi
15%

Dragi
85%

 



120 

N
e
p
o
sr
e
d
n
o
 v
 E
IT
O
S

P
ri
m
a
rn
o
 i
z 
O
P

Z
a
p
le
t 
p
o
 p
re
d
h
o
d
n
i 
O
P

- 
sp
re
je
m
 z
 o
d
d
e
lk
a
 /

O
P

Z
a
p
le
t 
a
li 
p
o
sl
a
b
ša
n
je

b
o
le
zn
i 
- 
sp
re
je
m
 z

o
d
d
e
lk
a

P
re
m
e
st
it
e
v 
iz
 d
ru
g
e

u
st
a
n
o
ve

17

35

24 22

2

25
22

13

37

3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Vrsta sprejema (%) - primerjava dragi / ne-dragi

dragi

ne-dragi

 

4

10

6

11 11

3

14

11

19

0
2

4

6
8

10

12
14

16

18
20

IC
P

P
iC

C
O

H
D

T
ra

he
ot

om
ija

30
 d

ni

S
cV

O
2

O
P

 p
o

sp
re

je
m

u
C

T
 -

 2
 a

li
ve
č

E
rc

i /
 S

Z
P

Število dragih bolnikov z:

 



121 

12,5

31

18,7

34 34

1

43

34

59

0

10

20

30

40

50

60

IC
P

P
iC

C
O

H
D

T
ra

h
e

o
to

m
ij

a

3
0

 d
n

i

S
c
V

O
2

O
P

 p
o

sp
re

je
m

u

C
T

 -
 2

 a
li

 v
e

č

E
rc

i 
/
 S

Z
P

Odstotek dragih bolnikov z:

 

Delež bolnikov po intervalih
30 in več

13%

1 dan
27%

2 - 5 dni
34%

6 - 15 dni
17%

16 - 30 dni
9%

 

Umrljivost po intervalih

1 dan
12

52%

2 - 5 dni
9

31%

6 - 15 dni
 5

33%16 - 30 dni
1

12,5%

30 in več
1
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Delež bolnikov, ki so bili v EITOS en dan

en dan
23 bolnikov ali

27%

ostali
63

73%

 

Od kod bolniki, ki so umrli prvi dan

Zaplet ali 
poslabšanje 

bolezni - 
sprejem z 
oddelka

5
Neposredno v 

EITOS
3

Primarno iz OP
1Zaplet po 

predhodni OP - 
sprejem z 

oddelka / OP
3

 
 

Razp. 6. Izhod zdravljenja v EITOS 
Umrl v EITOS 29 
Odpuščen iz EITOS 57 

� v druge ustanove 4 
� na oddelke SBJ 53 

o z oddelka domov 40 
o druge ustanove, zavodi 4 
o še na oddelku 1 
o umrl na oddelku 8 

Komentar:  
a) premeščeni iz EITOS neposredno v KC – 2xpoškodba 

glave, prestrelna rana, krvavitev iz jeter – skupaj 4,5% 
vseh bolnikov 

b) umrljivost na oddelku po odpustu iz EITOS: 14 
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Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege v EITOS 
 
Sedina Kalendar Smajlović, vodja zdravstvene nege  v EITOS 
 
 
Kategorizacija zahtevnosti  zdravstvene nege  
 
V razp.7. podajamo delež bolnikov po zahtevnosti zdravstvene nege. 
 

Razp.7.  Delež bolnikov po kategorijah ZN 
Kat ZN Odstotek bolnikov 

1 2,7 
2 0,87 
3 3,6 
4 93,6 

 
Realizacija zastavljenih ciljev v letu 2006 
 
Po viziji in filozofiji zdravstvene nege smo zastavljene cilje skoraj v celoti realizirali. Kakovost 
zdravstvene nege je bila zasnovana kot kakovost metodologije, kakovost zaposlenih in kakovost 
organiziranja.  
 
Na področju organiziranja zdravstvene nege smo pripravili organizacijski plan, ki zajema 
organizacijo posredne in neposredne zdravstvene nege v vseh turnusih. Izdelali smo nov 
temperaturni list, ki je trenutno v fazi testiranja. Spremenili smo čas obiskov. 
 
Kakovost zdravstvene nege je bila ocenjevana z rednimi tedenskimi pregledi kakovosti in 
izvedenimi negovalnimi vizitami. Po oceni kakovosti izvajamo varno zdravstveno nego, na 
nekaterih področjih pa dosegamo optimalne rezultate.  
 
Delo na področju pedagoške zdravstvene nege ni bilo izvedeno, zaradi odhoda pedagoške 
medicinske sestre na drugo delovno mesto. 
 
V enoti nismo evidentirali nobenega prenosa bolnišničnih okužb. Prijavili smo en neljubi 
dogodek, gre za zdrs bolnika pri izvajanju prestiljanja bolniške postelje. 
 
Skozi celo leto smo sodelovali z kordinatorico za kronične rane. Pri preprečevanju oziroma pri 
zdravljenju razjede zaradi pritiska smo bili uspešni glede na zdravstveno stanje bolnikov 
(septični bolniki, vazoaktivna podpora, terapevtsko mirovanje). Pri analizi nadaljnjega dela je 
potrebno ločiti razjedo zaradi pritiska po vzroku (notranji rizični dejavniki) in po izhodu 
zdravljenja. Predvsem je treba ločiti bolnike, ki umrejo in ki v času hospitalizacije v EITOS 
pridobijo razjedo zaradi pritiska.  
 
Prostorski normativi za intenzivno terapijo so že dolgo neprimerni in nevarni za paciente in za 
zdravstveno osebje, pohištvo je zelo staro in potrebno obnove. Posteljne enote niso 
standartizirane, kar nam zelo otežuje delo zaradi nekompatibilnost različnih medicinsko – 
tehničnih pripomočkov. V tem letu nismo uspeli obnoviti pohištvene opreme. Prav tako nismo 
izvedli osnovna vzdrževalna  dela za EITOS (prenova posteljne in elekrične napeljave, ipd). 
 
Materialna pridobitev za EITOS je bila postelja za intenzivno terapijo, vendar nismo prejeli 
ustrezne antidekubitalne blazine. Iskanje ustrezne blazine pred sprejemom kritično ogroženega 
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bolnika je časovno nemogoče izvesti . Pridobitev je bila tudi infuzijska črpalka s postajo. 
Pripomočkov za preventivo razjede zaradi pritiska nismo pridobili. 
 
Opredelitev ciljev za leto 2007 
 
V letu 2007 bomo naprej sledili zastavljeni viziji in filozofiji zdravstvene nege. Glavna področja 
delovanja so predvsem usmerjena v kakovostno zdravstveno oskrbo bolnikov po temeljnih 
življenjskih aktivnostih. Sodobna zdravstvena nega v EITOS vključuje vse potrebne komponente 
za dosego  tega kriterija. Proces zagotavljanja kakovosti bo načrtno usmerjen v zdravstveno nego 
bolnika s centralnim venskim katetrom, v hitro in učinkovito koordinacijo negovalnega tima pri 
diagnostiki in terapiji. Delovali bomo tudi na področju varnosti bolnikov.   
 
Izobraževanje 
 
V sami enoti smo izvedli izobraževanja za področja intenzivne zdravstvene nege. Najbolj 
pogoste oblike izobraževanja so bile učne delavnice in predavanja. Poslušali smo pripravo 
bolnika na SWG kateter, pripravo na PiCCO in ICP monitoring, sodelovanje pri bronhoskopiji, 
merjenje abdominalnega tlaka, pripravo bolnika na intubacijo, osnove reanimacije, zdravstveno 
nego bolnika z VAC – om, torakalno drenažo ter zdravstveno vzgojno delo na področju 
komunikacije z intubiranim bolnikom.  
Udeležili smo se tudi  nekaj internih predavanj oziroma izobraževanj. 
Udeležba je potekala tudi na zunanjih izobraževanjih in v Sekciji za anesteziologijo, intenzivno 
nego in terapijo ter transfuziologijo Slovenije. 
 
Zaklju ček 
 
Zdravstvena nega v intenzivni terapiji je vsekakor dinamična in fleksibilna dejavnost. Kakovost 
zdravstvene nege je na visokem nivoju, vse nadaljne pozitivne spremembe pri negovalnem timu 
je moč upoštevati z upoštevanjem interesov negovalnega tima. Čas bi bil tudi za priznanje 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v intenzivni terapiji.  
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Poročilo zdravstvene nege  na anesteziji  
 
Iztok Novak, vodja zdravstvene nege na anesteziji 
 

Zaposleni v zdravstveni negi na anesteziji  
Preteklo leto, je bilo za nas bistveno boljše, kot pa leto 2005. Zaposlenih nas je še vedno 8, kar 
zadostuje za trenutno stanje in potrebe, od tega 4 VMS (ena VMS trenutno ob delu študira na 
VŠZ v Ljubljani) in 2 VMT, od katerih  je eden tik pred zaključkom študija na VŠZ ter ena DMS 
in diplomirani zdravstvenik. Dežurno službo  opravlja 7 zaposlenih, en VMT pa zaradi 
zdravstvenih težav ne more več opravljati dežurne službe. 
Saj vem da ni lepo okoriščati se s težavami drugih,  ampak kadrovske težave anesteziologov so 
nam prišle kar prav, tako da tudi iz naše strani ni bilo ne vem kakšnih kadrovskih problemov. Ni 
bilo toliko bolniških odsotnosti kot leta 2005, tako, da smo lahko večino letnega dopusta 
izkoristili že med letom.  

 
Izobraževanje  
Celo tako dobro nam je šlo, da smo se udeležili kar nekaj strokovnih izobraževanj. Ena MS se je 
udeležila Golniškega simpozija na Golniku in seminarja o življenjsko ogroženem pacientu v 
Termah Čatež, pet MS se je udeležilo seminarja o Fast track kirurgiji na Bledu, en anestezijski 
tehnik pa je bil na strokovnem srečanju o zagotavljanju varnosti pacienta v Moravcih. Naša 
predstavnica je bila prisotna tudi na svetovnem kongresu MS v anesteziji, ki je potekal v 
švicarski Lausani. Sam pa se redno udeležujem sestankov IO sekcije in delovnih skupin za 
anestezijo in intenzivno terapijo. Sem tudi član delovne skupine za dilatacijski material, za 
pripravo in izvedbo javnega razpisa  Ministrstva za zdravje RS.  
 
Protibolečinska ambulanta 
Vsekakor moram omeniti protibolečinsko ambulanto in v njej zaposleno MS Ireno Žansky, kajti 
MS Irena nam s svojim delom, močno olajša opravljanje rednega dela, še posebej pa se njeno 
delo pozna v dežurni službi, kajti vse protibolečinske mešanice so za paciente pripravljene že 
vnaprej, pacienti oz. protibolečinski katetri so previti in urejeni. 
Kakšnih novih aparatur lani na oddelku nismo dobili, prav tako pa ni bila uvedena nobena nova 
metoda ali tehnika dela, tako da bi poročilo kar zaključil. 
 
Naši cilji za leto 2007 

- izboljševanje kakovosti dela 
- doseči večjo povezanost in racionalizacijo dela z zdravstvenimi in ostalimi timi 
- izboljšati sodelovanje in komunikacijo v zdravstvenem timu in s tem zagotoviti boljšo 

organiziranost našega dela 
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Radiološki oddelek 
 
Predstojnica Marija Može, dr. med. 
 
 
Dejavnost radiološkega oddelka 
 
Radiološki oddelek je sestavljen iz sledečih diagnostik: 

1. konvencionalna rentgenska diagnostika skeleta in prsnih organov 
2. diaskopska diagnostika s kontrastnimi preiskavami 
3. UZ diagnostika 
4. diagnostika bolezni dojk 
5. CT diagnostika 
6. urgentni odsek rentgenske diagnostike 

 
Dejavnost na naštetih diagnostikah je namenjena bolnikom naše bolnišnice, ambulantnim 
bolnikom celotne gorenjske regije in tudi drugih regij v državi ter bolnikom, ki prihajajo iz tujine 
večino kot turisti. 
Sodelavci radiološkega oddelka se zelo trudimo, da čimbolj strokovno opravimo planirano 
ambulantno število preiskav in seveda skoraj enako število preiskav za bolnike, ki so v naši 
bolnišnici. V lanskem letu smo posebno prednost dali onkološkim bolnikom, kar je sedaj pravilo, 
tako da preiskave vsem onkološkim bolnikom poskušamo opraviti v nekaj dneh, da ni 
nepotrebnega čakanja. Menim da je to edina opravičena prednost poleg poškodovancev in 
urgentnih stanj za hitro dostopno diagnostiko, posebno glede na močno okrnjeno število 
radiologov in tudi radioloških inženirjev in administrativnega kadra. 
 
Izobraževanje 
 
Kot vsako leto smo se tudi to leto udeležili vseh pomembnih strokovnih srečanj, ki nam dajo 
vpogled v nove metode dela in predvsem izboljšujejo že obstoječe metode dela. Radiologi smo 
se udeležili Evropskega radiološkega kongresa na Dunaja, kjer se odvijajo izjemno kvalitetna 
predavanja in delavnice. Udeležila sta se ga dva radiologa. Ena radiologinja se je udeležila 
Intenzivne šole abdominalne diagnostike v Davosu. V Salzburgu se vsako leto odvija Intenzivna 
radiološka šola abdominalne CT diagnostike za mlade radiologe, ki jo podeli evropsko združenje 
in dodeljeno je bilo našemu radiologu, ki je bil eden redkih izbrancev iz Slovenije. Intenzivnega 
simpozija CT dignostike s kontrastom v Madridu se je udeležila ena radiologinja. V domovini ni 
veliko izpopolnjevanj za nas radiologe, vendar smo prisotni na vseh sekcijah, na vseh kvalitetnih 
predavanjih in tudi sami se poskušamo po svojih močeh vključevati v izmenjavanje izkušenj v 
sodobni radiološki diagnostiki. 
 
Naši radiološki inženirji so prisotni na vseh sekcijah, ki jih imajo v Sloveniji in tudi v okolici ter 
na vseh njihovih strokovnih izpopolnjevanjih, ki so podana na kongresih s predavanji in 
intenzivnimi delavnicami. Glede na diagnostične potrebe si izmenjujemo mnenja predvsem 
radiologi z bolnišnico na Golniku, Onkološkem inštitutu in Kliničnem inštitutu za radiologijo. Po 
potrebi si predvsem radiologi izmenjamo izkušnje tudi z bolj oddaljenimi radiološkimi oddelki. 
 
Gibanje kadrov 
 
V letu 2006 smo radiologi doživeli kar veliko sprememb. Naše število se je praktično zmanjšalo 
v jesenskem času na tri oz. tri in pol. Leto je za nas pomenilo kar velike izgube zaradi bolniške 
odsotnosti dveh radiologinj, kar je praktično pomenilo izgubo enega radiologa v celotnem 
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delovnem obdobju enega leto. Poleg tega imamo vsi dokaj obsežen del letnega dopusta, ki nam 
je dan tudi na pogoje dela, tako da letni dopust pomeni odsotnost štirih radiologov 200 delovnih 
dni v letu. Po naših izračunih smo v vsem letu prisotni praktično samo v polnem številu dva in 
pol radiologa, kar je za takšno bolnišnico, s tako velikim obsegom dela, odločno premalo, saj 
vemo da je sistemizacija dela v polnem številu za delo kjer ne bi bilo izgorevanja, ki smo ga 
sedaj deležni že kar vsi, za 8 radiologov. Žal se v vsej državi srečujemo z zelo hudim 
pomanjkanjem radiologov. Vzrok tiči seveda že v vzgoji zdravnikov v obdobju študija medicine, 
kjer je radiologija oz. rentgenologija po starem postavljena nekoliko v ozadje. Posebno pa ta 
medicinska veda ni predstavljena po samem študiju, saj vemo da nikjer ni vključen mlad 
zdravnik v pripravništvo in nima možnosti da sploh spozna kakšno je dela na radiološkem 
oddelku. Upamo, da se bo v bodoče to spremenilo, posebno pa sedanji pristop do specializacij, 
kjer je zelo težko spoznati ali si zdravnik res želi pristopiti v tako izjemno zahtevno 
specializacijo, kot je radiologija in seveda tudi v naporno delo, saj delovna mesta najbrž v 
naslednjem desetletju še ne bodo mogla biti izpopolnjena. Tudi se ne moremo nadejati doliva 
radiologov iz tujine, zaradi zelo zahtevnega pristopa v območje našega dela in zelo verjetno tudi 
skromnejšega plačila kot v ostalih zahodnih deželah. 
 
Žal se soočamo tudi s hujšim pomanjkanjem radioloških inženirjev, predvsem kvalitetnih. 
Trenutno je stalno zaposlenih radioloških inženirjev  11. Da bi potekalo delo nemoteno bi morali 
biti prisotni vsaj še trije stalno zaposleni radiološki inženirji, saj nam urgentni del s kirurgijo 
pobere vsak dan 5 zaposlenih inženirjev, vključno z dežurnim inženirjem, kar pa zadnje čase 
ugotavljamo da je premalo. Posebno vloga dežurnega inženirja je težavna, ker ga zaradi 
pomanjkanja kadra uporabimo tudi na oddelku in njegovo delo poteka praktično na vseh 
diagnostikah, v operacijski dvorani, po oddelkih, zelo težavno pa je tudi delo v nočnem času, saj 
vemo da so urgentne ambulante vedno bolj polne in da je tako delo internistov kot kirurgov 
izjemno vezano na delo dežurnega radiološkega inženirja. Delo radioloških inženirjev pa poteka 
pri nas tudi izmensko in je zelo težko sestaviti razpored dela s tako nizkim številom inženirjev, 
posebno pa radiologov.  
Trenutno smo prisotni radiologi na oddelku: 
- Marija Može, dr. med., predstojnica, specialistka splošne rentgenologije, subspecialno se 

žal edina ukvarjam z boleznijo dojk, obolenjem hrbteničnega kanala in same hrbtenice, 
nevroradiologijo in ostalo diagnostiko splošne radiologije. 

- Marjetka Berdajs Avsenek, dr. med., specialistka splošne rentgenologije, trenutno je 
zaposlena 4 ure dnevno. Njeno področje je predvsem konvencionalna rentgenska 
diagnostika skeleta in prsnih organov ter CT diagnostika – nevroradiološka in skeletna 
diagnostika. Sicer je usposobljena za vso ostalo diagnostiko v splošni radiologiji. 

- Igor Dražič, dr. med., specialist radiolog se ukvarja z invazivnejšo diagnostiko, ob 
postavitvi novega diaskopskega aparata bo ponovno vodil angiografsko diagnostiko in 
terapijo perifernega ožilja, ukvarja se z artrografijami in predvsem je dominanten v CT 
diagnostiki trebuha. 

- Tomaž Klinar, dr. med., splošni radiolog. Opravlja vso diagnostiko splošne radiologije s 
CT-ji, njegova usmerjenost pa je v ultrazvočno diagnostiko otrok, otroških kolkov in UZ 
vodenih mikcijskih cistogramov.  

- Specializantka Marija Jekovec, dr. med. Ima do prihoda v našo ustanovo še dobro leto in 
bo usposobljena v diagnostiki splošne rentgenologije in tudi v diagnostiki bolezni dojk. 

- Za gorenjsko regijo specializira radiologijo tudi Larisa Vengar, dr. med., ki je v tujini izven 
EU že specialistka abdominalne diagnostike in ultrazvočne diagnostike. Občasno nam 
pomaga pri UZ diagnostiki in v pripravljenosti. 
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Potek dela na našem oddelku 
 
Delo radioloških inženirjev poteka dvoizmensko s 24-urnim dežurstvom in pripravljenostjo ob 
sobotah, nedeljah in praznikih, s še dodatnim radiološkim inženirjem. Izkušnje so pokazale, da 
bo potrebno uvesti pripravljenost za dodatnega inženirja, zelo verjetno tudi v sezonskem času – 
smučarska sezona pozimi in poletna sezona, tudi med delovnimi dnevi v popoldanskem času in 
zelo verjetno tudi ponoči. Pogosto se dogaja da dežurni inženir dela v operacijski dvorani, 
istočasno je klican v urgenten del radiološkega oddelka, istočasno pa je na oddelku tudi CT 
diagnostika. 
 
Radiologi se zaradi zelo majhnega števila prilagajamo vsak mesec za določanje izmenskega dela, 
da bi bil radiolog prisoten ves dan v rednem delovnem času, vendar je to s številom ki je podano, 
praktično nemogoče. En krat tedensko je radiolog prisoten 12 ur redno, sicer je uvedena 24-urna 
pripravljenost. V pripravljenosti smo trije domači radiologi in specializantka Larisa Vengar, dr. 
med. ob sobotah in nedeljah dva krat mesečno in tudi v petkih popoldne dva krat mesečno ter 
včasih ob praznikih na njeno lastno željo za ultrazvočno diagnostiko. Pripravljenost pa nam 
pomaga opravljati tudi radiolog iz Bolnišnice Golnik mag. Igor Požek, dr. med., ki nam je zelo 
dobra pomoč tudi konziljarno. 
 
V administrativnem delu našega oddelka zaradi močno okrnjenega števila administratorjev in 
predhodne centralizacije administrativne službe poteka delo zelo težko, saj je naš oddelek 
»tovarna izvidov«, seveda pa administratorji pri nas tudi naročajo bolnike telefonsko na 
preiskave. Menim, da je njihovo delo zelo obremenjujoče in so poleg nas radiologov in 
radioloških inženirjev v dežurni službi, najbolj izpostavljeni grozečemu izgorevanju. 
 
Kljub prikazu hudega pomanjkanja kadra pa je v letu 2006 naše delo potekalo strokovno, 
zadovoljstvo bolnikov in brez usodnih zapletov. 
 
Aparature 
 
Trenutno na našem radiološkem oddelku obstajajo sledeče aparature: 
Diagnos 66 znamke Philips, diaskopski aparat častitljive starosti 17-tih let, ki deluje samo še 
tretinjsko, odstranjen mu je bil DSI del zaradi zelo hude okvare in stropni stativ, tako da 
opravljamo samo še konvencionalne enostavne preglede, ki pa so kljub vsemu opravljeni 
strokovno. Večina preiskav žal poteka moteno, to pomeni samodejno ugašanje aparata med 
preiskavo oz. same diaskopije med preiskave in ponovnega vključevanja aparature, kar je 
obremenitev za bolnika in prisotnega radiologa in po možnosti še ostale ekipe radioloških 
inženirjev, dva krat tedensko tudi internistov, ki opravljajo svoje invazivne endoskopske 
preiskave. 
Naslednja aparatura stoji v prostoru za skeletno in pljučno konvencionalno diagnostiko. Je prav 
tako znamke Philips, stara 17 let in sestavljena deloma iz dela odvzetega na diaskopskem 
aparatu. Njeno obratovanje je pomanjkljivo in je primerno samo za najenostavnejša slikanja.  
Na oddelku imamo trenutno dva mamografska aparata. Starejši Philipsov 17-letni aparat, ki je 
primeren samo še za stereotaktično biopsijo. Novejši visoko zmogljivi aparat znamke Lorat pa 
deluje brezhibno in upamo tudi na digitalno nadgradnjo same obstoječe aparature ali z direktno 
priključitvijo ali s pomočjo fosfornih plošč, kar je odvisno predvsem od finančnih zmogljivosti 
ustanove.  
V letu 2006 smo uspeli pridobiti novo CT aparaturo znamkeToshiba. Aparat je visoko zmogljiv 
16- rezinski in je postavljen kot nadgradnja popolnoma uničenemu staremu CT aparatu. Za 
popolno delovanje CT-ja je potrebno postaviti še tretjo obdelovalno postajo za kvalitetno 
izvedbo rekonstrukcij. 
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Trenutno imamo na oddelku samo en visoko zmogljivi ultrazvočni aparat znamke Philips IU22 
ATL, ki še vedno pomeni vrhunec UZ diagnostike v svetovnem merilu. Ker je ultrazvočna 
diagnostika pri nas izjemno obremenjena saj klasični ultrazvok poteka poln delovni čas radiologa 
in tudi v popoldanskem času, ko se dva krat tedensko delajo ultrazvočne preiskave dojk in tri 
krat tedensko ultrazvočne preiskave kolkov, je potrebno nabaviti še drugo aparaturo, ki deluje 
vzporedno s prvo in je tudi primerna za diagnostiko po sobah in urgentnih prostorih in 
namenjena tudi ostalim specialistom, tako pediatrom, internistom, ginekologom in po želji tudi 
kirurgom.  
Leto 2006 je pomenilo za našo bolnišnico in naš radiološki oddelek velikansko prelomnico. Tako 
rekoč smo se znebili rentgenskih filmov in pristopili k uvedbi fosforne plošče in pregledovanje 
izvidov preko ekranov. Naša diagnostika je popolnoma digitalizirana, poteka kvalitetno in zelo 
hitro. Vsi sodelavci radiološkega oddelka smo navdušeni nad tem, čeprav nas je zelo malo in 
nikoli več ne bi hoteli želeli pristopiti h klasični diagnostiki. V letošnjem letu želimo spraviti v 
Pacs sistem – v popolno digitalizacijo tudi mamografije in priključek ultrazvoka na sam že 
obstoječi Pacs. 
V urgentnem delu radiološkega oddelka imamo že skoraj 12 let star klasični urgentni aparat 
znamke Toshiba s plavajočim bukijem in stenskim stativom. Tudi ta del je v celoti priključen na 
Pacs sistem in je delovanje nemoteno. V delu urgence in kirurških dejavnosti sta še dva aparata s 
C lokom za operativne posege in mobilna rentgenska aparatura za slikanje pljuč in skeleta po 
sobah in intenzivnih prostorih. 
V letošnjem letu je nujno potrebna nadgradnja oz. nabava diagnostičnega diaskopskega aparata, 
ki je večnamenski, namenjen vsej konvencionalni diaskopski diagnostiki in intervencijski 
diagnostiki in terapiji perifernega ožilja. 
 
Število opravljenih storitev v letu 2006 
 
V preteklem letu skoraj 2 meseca nismo mogli opravljati CT preiskav zaradi okvare starega 
aparata in še ne montiranega novega. Po ustaljenem redu smo začeli opravljati preiskave na 
novem CT aparatu s 1.3.2006. Kljub zamudi dveh mesecev smo uspeli praktično izpolniti 
planirano načrtovanje, tako da je indeks realizacije glede na načrt opravljenih CT-jev 98,62%. 
Ultrazvočna diagnostika, ki je v preteklem letu bila opravljena na indeksu realizacije glede na 
načrt 98,40%. Moram poudariti, da je prikazana samo ambulantna dejavnsot, hospitalna 
dejavnost pa v tem delu ni prikazana, čeprav je doseženo število v prikazu s hospitalom 1/3 do ½ 
večje. Rentgenska ambulanta je dosegla indeks realizacije glede na načrt 102,79%, mamografska 
diagnostika pa 107,45%. 
 
Opravljeno delo v letu 2006 prikazujemo v sledečih tabelah: 
 
Tabela 1 – opravljene točke v rentgenski dejavnosti v letu 2006.  
 
  realizacija načrt realizacija index index 
  jan - dec 2005 jan - dec 2006 jan - dec 2006 real/načrt 05/04 
            
ZZZS 224.935 97.742 97.400 99,65 43,30 
Ostali plačniki 2.278 2.278 1.240 54,43 54,43 
CT 227.213 100.020 98.640 98,62 43,41 
            
ZZZS 135.200 133.906 136.304 101,79 100,82 
Ostali plačniki 1.896 1.896 3.281 173,06 173,06 
RTG ambulanta 137.096 135.802 139.585 102,79 101,82 
            
ZZZS 40.627 43.811 42.989 98,12 105,82 
Ostali plačniki 249 249 366 147,32 147,32 
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UZ 40.875 44.060 43.355 98,40 106,07 
            
ZZZS 45.673 50.483 54.261 107,48 118,80 
Ostali plačniki 56 56 45 80,22 80,22 
Mamografija  45.729 50.539 54.306 107,45 118,76 
 
V CT diagnostiki smo dosegli indeks realizacije glede na načrt 98,62%, ker dva meseca nismo 
mogli opravljati diagnostike zaradi okvare starega aparata in montaže novega aparata. 
Ultrazvočna dejavnost je dosežena 98,40% v sami rentgenološki dejavnosti. Vzrok je predvsem 
preveliko pomanjkanje števila radiologov in povečano število hospitalnega priliva ter zmanjšano 
naročanje ambulantnih bolnikov. Rentgenska ambulanta je dosegla indeks realizacije glede na 
načrt 102,79%, mamografije pa 107,45%. 
 
Tabela 2 prikazuje število opravljenih storitev in točk v specialistični ambulantni dejavnosti 
primerjalno v letu 2005 in 2006 za vse plačnike. 
 

  
  SKUPAJ 

AMBULANTE 05 
  SKUPAJ AMBULANTE 

06 INDEKS 
šifra storitev količina točke količina točke 06/05 
31001 slikanje skeleta, 2 proj. 26.116 88.794,40 26.617 90.498,55 101,92 
31002 specialno slikanje skeleta 3.654 12.423,60 3.056 10.390,40 83,63 
34210 globinsko slikanje 1x 8 45,20     0,00 
31302 slikanje prsnih organov 2.920 9.928,00 3.420 11.628,00 117,12 
31460 nativno slikanje ledvic 41 155,80 60 228,00 146,34 
31501 slika prsnih organov, 1 sm 3.006 7.965,90 3.152 8.352,80 104,86 
32111 lumbalna mielografija 2 30,40     0,00 
32112 mielografija s pozit. ks 185 4.218,00 133 3.032,40 71,89 
32510 intravenska urografija 32 729,60 20 456,00 62,50 
32560 mikcijska uretrocistogr. 38 577,60 50 760,00 131,58 
32620 holangiografija-med,roop 261 1.487,70 224 1.276,80 85,82 
32640 holangiografija intravenska     1 19,00   
32710 histerosalpingografija 7 173,60 26 644,80 371,43 
32801 dakrocistografija     1 14,88   
32860 fistulografija 5 74,40 1 14,88 20,00 
32970 artrografija      42 833,28   
32971 artrografija - 2 kontrast 104 2.579,20 31 768,80 29,81 
34040 RTG - slikanje trebuha 1.097 4.168,60 1.222 4.643,60 111,39 
34140 RTG - slikanje požiralnika 30 171,00 37 210,90 123,33 
34141 RTG v.d. - slika 12 136,80 15 171,00 125,00 
34146 jejuno - ileografija - sonda 9 205,20 18 410,40 200,00 
34160 irigografija 2x kontrast 24 456,00 27 513,00 112,50 
35360 flebografija, scintigraf 2 39,36 1 19,68 50,00 

39938 ERP 20 912,00 24 1.094,40 120,00 

       
36128 UZ ščitnice 84 581,28 105 726,60 125,00 
36130 ehosonografija treb.organov 2.094 35.807,40 2.163 36.987,30 103,30 
36180 eho-punkcija organa 1 20,76 5 103,80 500,00 

36190 ehoskopija 1.130 4.553,90 1.374 5.537,22 121,59 

       
34401 računalniška tomograf.glave 1.415 24.196,50       
34402 CT glave - nadaljni rez 18.816 71.500,80       
34480 rač. tomografija organov, 10x 799 18.217,20       
34481 CT organov - nadaljni rez 31.308 118.970,40       
34482 rač. tomografija - kontrast 475 12.635,00       
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34483 CT punkcija organov 54 1.846,80 45 1.539,00   
34490 CT glave brez kontrasta 21 420,00 465 9.300,00   
34491 CT glave s kontrastom 10 400,00 837 33.480,00   
34492 CT tor.ali abdom.brez kont.s. 3 120,00 820 32.800,00   

34493 CT toraks ali abdom.s kont.s. 9 540,00 387 23.220,00   

       
32820 mamografija 290 1.653,00 329 1.875,30 113,45 
32821 mamografija - obeh dojk 2.986 28.964,20 3.662 35.521,40 122,64 
36127 ehomamografija 1.799 15.111,60 2.013 16.909,20 111,90 

34601 stereotaksija 59 2.159,40 52 1.903,20 88,14 
       
DODATNI PROGRAM      
mamografija 300 2.910 310 3.007  
CT   492   62    

 
Tabela 3 prikazuje število opravljenih točk v specialistični ambulantni dejavnosti v letu 2006 po 
mesecih in skupno za vse plačnike.  
 

šifra storitev jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto 2006 

31001 slikanje skeleta, 2 proj. 8.394,60 8.204,20 6.956,40 6.079,20 8.027,40 7.901,60 7.415,40 6.953,00 7.979,80 8.051,20 7.925,40 6.610,35 90.498,55 

31002 specialno slikanje skeleta 996,20 652,80 860,20 646,00 969,00 863,60 860,20 778,60 788,80 1.013,20 1.094,80 867,00 10.390,40 

31302 slikanje prsnih organov 1.302,20 901,00 1.683,00 887,40 1.016,60 629,00 659,60 782,00 829,60 999,60 1.132,20 805,80 11.628,00 

31460 nativno slikanje ledvic 11,40 11,40 7,60 15,20 19,00 30,40 22,80 22,80 19,00 7,60 30,40 30,40 228,00 

31501 slika prsnih organov, 1 sm 638,65 662,50 278,25 649,25 742,00 773,80 771,15 781,75 704,90 779,10 818,85 752,60 8.352,80 

32112 mielografija s pozit. ks   114,00 410,40 205,20 410,40 273,60 114,00 364,80 250,80 205,20 342,00 342,00 3.032,40 

32510 intravenska urografija 45,60 45,60 68,40 68,40 45,60 45,60 22,80 22,80   22,80 22,80 45,60 456,00 

32560 mikcijska uretrocistogr. 91,20 91,20 30,40 45,60 45,60 60,80 45,60 45,60 60,80 60,80 136,80 45,60 760,00 

32620 holangiografija-med,roop 250,80 165,30 165,30 125,40 153,90 125,40 62,70 51,30 17,10 79,80 45,60 34,20 1.276,80 

32640 holangiografija intravenska                       19,00 19,00 

32710 histerosalpingografija 74,40 74,40 99,20 74,40 24,80 124,00     74,40 74,40 24,80   644,80 

32801 dakrocistografija                   14,88     14,88 

32860 fistulografija       14,88                 14,88 

32970 artrografija              119,04 79,36 19,84 158,72 257,92 198,40 833,28 

32971 artrografija - 2 kontrast   74,40 248,00 99,20 99,20 223,20     24,80       768,80 

34040 RTG - slikanje trebuha 425,60 338,20 323,00 448,40 414,20 395,20 402,80 383,80 323,00 402,80 395,20 391,40 4.643,60 

34140 RTG - slikanje požiralnika 34,20 11,40 22,80 11,40 39,90 34,20 11,40 5,70 5,70 17,10 5,70 11,40 210,90 

34141 RTG v.d. - slika   22,80 11,40 11,40 34,20 34,20 34,20   11,40     11,40 171,00 

34146 jejuno - ileografija - sonda 22,80 22,80 114,00   45,60 22,80 22,80 45,60 22,80   45,60 45,60 410,40 

34160 irigografija 2x kontrast 19,00 38,00 38,00 38,00 38,00 133,00 19,00 38,00 19,00 57,00 57,00 19,00 513,00 

35360 flebografija, scintigraf                     19,68   19,68 

39938 ERP 182,40 91,20 182,40 45,60   91,20   91,20 91,20 45,60 182,40 91,20 1.094,40 

               

36128 UZ ščitnice 20,76 110,72 83,04 27,68 62,28 48,44 62,28 55,36 27,68 48,44 110,72 69,20 726,60 

36130 ehosonografija treb.organov 3.078,00 2.975,40 3.146,40 2.428,20 2.889,90 2.975,40 2.479,50 3.129,30 3.368,70 3.779,10 3.762,00 2.975,40 36.987,30 

36180 eho-punkcija organa     20,76   41,52 20,76         20,76   103,80 

36190 ehoskopija 459,42 419,12 411,06 354,64 572,26 572,26 249,86 370,76 652,86 463,45 499,72 511,81 5.537,22 

               

34483 CT punkcija organov 102,60 102,60 102,60 102,60 171,00 68,40 136,80 273,60 136,80 136,80 171,00 34,20 1.539,00 

34490 CT glave brez kontrasta 0,00 240,00 560,00 660,00 920,00 1.320,00 700,00 920,00 1.000,00 960,00 1.020,00 1.000,00 9.300,00 

34491 CT glave s kontrastom 0,00 600,00 2.560,00 3.680,00 3.280,00 4.120,00 1.880,00 3.440,00 3.960,00 3.680,00 3.680,00 2.600,00 33.480,00 

34492 
CT tor.ali abdom.brez 
kont.s. 0,00 1.000,00 2.680,00 3.320,00 3.640,00 2.920,00 2.200,00 2.880,00 3.160,00 3.680,00 4.160,00 3.160,00 32.800,00 

34493 
CT toraks ali abdom.s 
kont.s. 0,00 780,00 1.980,00 1.680,00 2.400,00 3.180,00 2.220,00 2.100,00 2.100,00 2.340,00 2.220,00 2.220,00 23.220,00 

               

32820 mamografija 119,70 176,70 148,20 85,50 136,80 114,00 108,30 199,50 210,90 205,20 216,60 153,90 1.875,30 

32821 mamografija - obeh dojk 2.803,30 2.997,30 3.133,10 1.775,10 2.279,50 2.958,50 3.482,30 3.540,50 3.404,70 3.210,70 3.055,50 2.880,90 35.521,40 

36127 ehomamografija 2.024,40 1.310,40 991,20 1.201,20 1.545,60 1.520,40 781,20 1.512,00 1.402,80 1.478,40 1.772,40 1.369,20 16.909,20 

34601 stereotaksija 109,80 109,80 146,40 109,80 219,60 73,20 146,40 329,40 146,40 219,60 183,00 109,80 1.903,20 
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Tabela 4 prikazuje število opravljenih preiskav v specialistični ambulantni dejavnosti v letu 2006 
po mesecih in skupno za vse plačnike. 
 

šifra storitev jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 2006 

31001 slikanje skeleta, 2 proj. 2.469 2.413 2.046 1.788 2.361 2.324 2.181 2.045 2.347 2.368 2.331 1.944 26.617 

31002 specialno slikanje skeleta 293 192 253 190 285 254 253 229 232 298 322 255 3.056 

31302 slikanje prsnih organov 383 265 495 261 299 185 194 230 244 294 333 237 3.420 

31460 nativno slikanje ledvic 3 3 2 4 5 8 6 6 5 2 8 8 60 

31501 slika prsnih organov, 1 sm 241 250 105 245 280 292 291 295 266 294 309 284 3.152 

32112 mielografija s pozit. ks   5 18 9 18 12 5 16 11 9 15 15 133 

32510 intravenska urografija 2 2 3 3 2 2 1 1   1 1 2 20 

32560 mikcijska uretrocistogr. 6 6 2 3 3 4 3 3 4 4 9 3 50 

32620 holangiografija-med,roop 44 29 29 22 27 22 11 9 3 14 8 6 224 

32640 holangiografija intravenska                       1 1 

32710 histerosalpingografija 3 3 4 3 1 5     3 3 1   26 

32801 dakrocistografija                   1     1 

32860 fistulografija       1                 1 

32970 artrografija              6 4 1 8 13 10 42 

32971 artrografija - 2 kontrast   3 10 4 4 9     1       31 

34040 RTG - slikanje trebuha 112 89 85 118 109 104 106 101 85 106 104 103 1.222 

34140 RTG - slikanje požiralnika 6 2 4 2 7 6 2 1 1 3 1 2 37 

34141 RTG v.d. - slika   2 1 1 3 3 3   1     1 15 

34146 jejuno - ileografija - sonda 1 1 5   2 1 1 2 1   2 2 18 

34160 irigografija 2x kontrast 1 2 2 2 2 7 1 2 1 3 3 1 27 

35360 flebografija, scintigraf                     1   1 

39938 ERP 4 2 4 1   2   2 2 1 4 2 24 

               

36128 UZ ščitnice 3 16 12 4 9 7 9 8 4 7 16 10 105 

36130 ehosonografija treb.organov 180 174 184 142 169 174 145 183 197 221 220 174 2.163 

36180 eho-punkcija organa     1   2 1         1   5 

36190 ehoskopija 114 104 102 88 142 142 62 92 162 115 124 127 1.374 

               

34483 CT punkcija organov 3 3 3 3 5 2 4 8 4 4 5 1 45 

34490 CT glave brez kontrasta 0 12 28 33 46 66 35 46 50 48 51 50 465 

34491 CT glave s kontrastom 0 15 64 92 82 103 47 86 99 92 92 65 837 

34492 
CT tor.ali abdom.brez 
kont.s. 0 25 67 83 91 73 55 72 79 92 104 79 820 

34493 
CT toraks ali abdom.s 
kont.s. 0 13 33 28 40 53 37 35 35 39 37 37 387 

               

32820 mamografija 21 31 26 15 24 20 19 35 37 36 38 27 329 

32821 mamografija - obeh dojk 289 309 323 183 235 305 359 365 351 331 315 297 3.662 

36127 ehomamografija 241 156 118 143 184 181 93 180 167 176 211 163 2.013 

34601 stereotaksija 3 3 4 3 6 2 4 9 4 6 5 3 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5 je evidenca o opravljenih CT preiskavah v letu 2006 za plačnike ZZZS in vključen 
enkratni dodatni program. Opravljenih je bilo 3.059 CT-jev skupno za bolnišnično in 
ambulantno dejavnost, v bolnišnici 489 CT-jev, ambulantno 2.570 CT-jev. 
 

  
HOSP + 

AMB HOSP AMB 
CT10000 CT GLAVE IN VRATU  1.563 224 1.339 
CT10000 CT GLAVE BREZ KONTRASTA 417 121 296 
CT10010 CT GLAVE S KONTRASTOM 22 3 19 
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CT10020 CT GLAVE BREZ IN Z KONTRASTOM 930 97 833 
CT10100 CT OBNOSNIH VOTLIN BREZ KS 152 1 151 
CT10110 CT OBNOSNIH VOTLIN S KS 0 0 0 
CT10120 CT OBNOSNIH VOTLIN BREZ IN S KS 3 0 3 
CT10200 CT SKELETA GLAVE** 31 0 31 
  **npr. CT temporalnih kosti, CT obraznih kosti 0 0 0 
CT10300 CT ORBIT BREZ KS 1 1 0 
CT10310 CT ORBIT S KS 0 0 0 
CT10320 CT ORBIT BREZ IN S KS 1 0 1 
CT10400 CT VRATU BREZ KS 4 0 4 
CT10410 CT VRATU S KS 1 0 1 
CT10420 CT VRATU BREZ IN S KS 1 1 0 
          

CT20000 CT TORAKSA 124 33 91 
CT20000 CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS 51 18 33 
CT20010 CT PRSNIH ORGANOV S KS 1 0 1 
CT20020 CT PRSNIH ORGANOV BREZ IN S KS 65 14 51 
CT20100 HRCT PLJUČ 0 0 0 
CT20200 CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO 4 1 3 
CT20210 CT PRSNIH ORGANOV S KS - OSTALO 0 0 0 
CT20220 CT PRSNIH ORGANOV BREZ IN S KS - OSTALO 3 0 3 
          
CT30000 CT TREBUŠNIH ORGANOV 469 111 358 
          
CT30000 CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS 48 23 25 
CT30010 CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS 5 1 4 
CT30020 CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ IN S KS 404 83 321 
CT30100 CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS 0 0 0 
CT30110 CT ZGORNJEGA ABDOMNA  S KS 0 0 0 
CT30120 CT ZGORNJEGA ABDOMNA  BREZ IN S KS 1 1 0 
CT30200 CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS 1 0 1 
CT30210 CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS 1 0 1 
CT30220 CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ IN S KS 4 2 2 
CT30300 CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO 0 0 0 
CT30310 CT ABDOMNA S KS - OSTALO 1 0 1 
CT30320 CT ABDOMNA BREZ IN S KS - OSTALO 3 1 2 
CT30400 CT UROGRAFIJA 1 0 1 
CT30420 CT UROGRAFIJA - KONTRAST 0 0 0 
CT30500 CT JETER S PORTALNIM OJAČANJEM 0 0 0 
CT30600 CT OZKEGA ČREVESA 0 0 0 
CT30610 CT ŠIROKEGA ČREVESA 0 0 0 
          

CT40000 CT SKELETA 901 121 780 
          
CT40000 CT SKELETA HRBTENICE  351 43 308 
CT40020 CT SKELETA HRBTENICE S KS 1 1 0 
CT40100 CT SKELETA MEDENICE 30 6 24 
CT40120 CT SKELETA MEDENICE S KS 3 1 2 
CT40200 CT SKELETA OKONČIN 86 9 77 
CT40220 CT SKELETA OKONČIN S KS 3 1 2 
CT40300 CT SKELETA SKLEPOV (VSAK SKLEP) 177 16 161 
CT40320 CT SKELETA SKLEPOV S KS 3 0 3 
CT40400 CT PO LSR 172 44 128 
CT40500 CT ARTROGRAFIJA* 70 0 70 
CT40600 CT SKELETA OSTALO -  BREZ KS 5 0 5 
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CT40620 CT SKELETA OSTALO  S KS 0 0 0 
CT40700 CT - DENTALNI  0 0 0 
          
CT50000 CT ANGIOGRAFIJE 2 0 2 
CT50020 CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ 0 0 0 
CT50120 CTA AORTO- CERVIKALNA  0 0 0 
CT50220 CTA TORAKALNE AORTE 2 0 2 
CT50320 CTA ABDOMINALNE AORTE 0 0 0 
CT50420 CTA PLJUČNIH ARTERIJ 0 0 0 
CT50520 CTA OSTALO 0 0 0 
          

CT60000 CT SRCA IN KORONARK 0 0 0 
CT60110 CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR 0 0 0 
CT60210 CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE 0 0 0 

CT60310 
CTA KORONARNIHARTERIJ IN PRIKAZ 
KALCINACIJ 0 0 0 

          

CT80000 CT POSEGI, ANESTEZIJA, DRUGO 0 0 0 
CT80000 CT VODENI POSEGI 0 0 0 
CT80010 CT DIAGNOSTIKA V ANESTEZIJI 0 0 0 
CT80020 CT DIAGNOSTIKA V ZAHTEVNEJŠIH POGOJIH 0 0 0 

CT80030 
AVTOMATSKI INJEKTOR KONTRASTA - 
STROŠKI 0 0 0 

CT80100 CT PERFUZIJA ORGANOV 0 0 0 
          
CT90000 CT POSTPROCESIRANJE 0 0 0 
          
CT90000 POSTPROCESIRANJE  SSD, MPR, MIP 0 0 0 
CT90010 POSTPROCESIRANJE  VRT 0 0 0 

CT90020 
POSTPROCESIRANJE  VIRTUALNA 
ENDOSKOPIJA 0 0 0 

CT90100 POSTPROCESIRANJE  FUNKCIJA SRCA 0 0 0 
CT90110 POSTPROCESIRANJE  KORONARKE 0 0 0 
CT90120 POSTPROCESIRANJE  CALCIUM SCORING 0 0 0 
CT90130 CT PRIMERJAVA S STARIMI IZVIDI 0 0 0 
  3.059 489 2.570 

 
Tabela 6 prikazuje klinične postopke, ki jih je v letih 2005 in 2006 opravila dejavnost 
radiološkega oddelka. 
 
Koda Opis postopka 2005 2006 
36624-00 Perkutana nefrostoma   1 
41653-00 Pregled nosne votline in zgornjega žrela 1   
41849-00 Laringoskopija 1   
55028-00 Ultrazvok glave 36 22 
55032-00 Ultrazvok vratu 11 5 
55034-00 Ultrazvok dojk 1   
55036-00 Ultrazvok trebuha 1.822 1.284 
55038-00 Ultrazvok sečil 5 1 
55048-00 Ultrazvok skrotuma 17 8 
55050-00 Ultrazvok mišično skeletnega sistema 18 9 
55052-00 Ultrazvok sklepov 44 24 
56001-00 Računalniška tomografija (CT) glave (možganov) 202 131 
56007-00 Računalniška tomografija (CT) glave z i.v. kontrastom (KS) 129 103 
56013-02 Računalniška tomografija (CT) orbit in možganov   1 
56016-04 Računalniška tomografija (CT) srednjeg uš 1   
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56022-00 Računalniška tomografija (CT) obraznih ko 4   
56022-01 Računalniška tomografija (CT) obnosnih votlin 7 2 
56022-02 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti in obnosnih votli 1 1 
56107-00 Računalniška tomografija (CT) mehkih delov vratu z i.v. kontra   1 
56210-00 Računalniška tomografija (CT) hrbtenice 153 97 
56216-00 Računalniška tomografija (CT) hrbtenice z i.v. kontrastom (KS) 5 1 
56301-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč 11 8 
56301-01 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) in trebuha 6 11 
56307-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) z i.v. kont 14 7 
56307-01 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) in trebuha  4 6 
56401-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha 11 24 
56407-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha z i.v. kontrastom (KS) 61 85 
56409-00 Računalniška tomografija (CT) medenice 1 3 
56412-00 Računalniška tomografija (CT) medenice z i.v. kontrastom (KS)   4 
56501-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice   1 
56507-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice z i.v. kontr 20 3 
56619-00 Računalniška tomografija (CT) okončin 39 29 
56625-00 Računalniška tomografija (CT) okončin z i.v. kontrastom (KS)   1 
57001-00 Računalniška tomografija (CT) možganov in prsnega koša (pljuč)   1 
57350-00 CT angiografija (spiralni CT) z i.v. kontrastom (KS)   1 
57506-00 Rtg nadlahtnice 36 29 
57506-01 Rtg komolca 60 37 
57506-02 Rtg podlahti 20 28 
57506-03 Rtg zapestja 181 139 
57506-04 Rtg roke 61 37 
57512-00 Rtg komolca in nadlahtnice 16 3 
57512-01 Rtg komolca in podlahti 3 1 
57512-02 Rtg zapestja in podlahti 3 3 
57518-00 Rtg stegnenice 47 40 
57518-01 Rtg kolena 93 43 
57518-02 Rtg goleni 88 71 
57518-03 Rtg gležnja 164 176 
57518-04 Rtg stopala 96 97 
57524-00 Rtg stegnenice in kolena 8 5 
57524-01 Rtg kolena in goleni 6 2 
57524-02 Rtg goleni in gležnja 18 7 
57524-03 Rtg goleni, gležnja in stopala 3   
57524-04 Rtg gležnja in stopala 30 2 
57700-00 Rtg rame ali lopatice 150 113 
57706-00 Rtg ključnice 13 21 
57712-00 Rtg kolka 347 269 
57715-00 Rtg medenice 136 136 
57721-00 Rtg stegnenice - po notranji fiksaciji frakture 108 17 
57901-00 Rtg glave 43 20 
57903-00 Rtg sinusov 20 26 
57909-00 Rtg temporalk 6   
57912-00 Rtg obraznih kosti 2 2 
57915-00 Rtg spodnje čeljusti (mandibule) 1   
57921-00 Rtg nosu 11 3 
57924-00 Rtg orbit   1 
57927-00 Rtg čeljustnega sklepa 4   
58100-00 Rtg vratne hrbtenice 49 33 
58103-00 Rtg prsne hrbtenice 53 34 
58106-00 Rtg ledvenokrižnične hrbtenice 166 105 
58109-00 Rtg križnice in trtice 10 5 
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58112-00 Rtg hrbtenice, 2 regiji 4 1 
58500-00 Rentgenogram prsnih organov 3.541 2.488 
58506-00 Rentgenogram prsnih organov z diaskopijo 2   
58509-00 Rentgenogram zgornje torakalne aperture a 1   
58521-00 Rtg prsnice 15 5 
58521-01 Rtg reber (enostransko) 32 20 
58524-00 Rtg reber (obojestransko) 5 5 
58524-01 Rtg prsnice in reber (enostransko) 4   
58527-00 Rtg prsnice in reber (obojestransko) 3 1 
58700-00 Radiografske preiskave sečil 4 2 
58706-00 Intravenozna urografija (pielografija) 11 6 
58718-00 Cistogram (retrogradna cistografija)   1 
58721-00 Retrogradna cistografija z mikcijo   1 
58900-00 Rtg trebuha 632 520 
58909-00 Rtg pregled hipofarinksa in požiralnika in-ali želodca in dvan 11 9 
58909-01 Rtg pregled hipofarinksa, požiralnika, želodca in dvanajstnika   1 
58912-00 Rtg pregled požiralnika, želodca in dvanajstnika, s pasažo do  9 3 
58912-01 Rtg pregled požiralnika, želodca in dvana 10   
58915-00 Jejunoileografija ( rtg pregled ozkega črevesa s kontrastom) 7 5 
58921-00 Irigografija 11 5 
58927-00 Holangiografija - po T-drenu 11 8 
59300-00 Mamografija obojestransko 2 1 
59712-00 Histerosalpingografija 25   
59724-00 Mielografija 101 49 
59751-00 Artrografija 6   
60500-00 Diaskopija v anesteziji 792 183 
60503-00 Diaskopija 114 99 
60506-00 Diaskopija in kirurški poseg 166 19 
90900-00 Encefalografija   1 
90908-00 Ultrazvok drugih mest 11 7 
90909-00 Rtg drugih regij 13 1 
    
  10.220 6.821 
 
Tabela 7 prikazuje klinične postopke v bolnišnici v letu 2006 po izvajalcu 14, to pomeni 
izvajalca radiološkega oddelka. 
 

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec l. 2006 

36624-00 Perkutana nefrostoma                     1   1 

55028-00 Ultrazvok glave 1 3     4 3 4 1   1 2 3 22 

55032-00 Ultrazvok vratu     1       1 2   1     5 

55036-00 Ultrazvok trebuha 144 137 116 93 110 104 93 107 89 98 107 86 1.284 

55038-00 Ultrazvok sečil         1               1 

55048-00 Ultrazvok skrotuma   1     1 1   1 1   2 1 8 

55050-00 Ultrazvok mišično skeletnega sistema 1       2   1 1   1 1 2 9 

55052-00 Ultrazvok sklepov 5 2   1 2 2 3 3 1 2   3 24 

56001-00 Računalniška tomografija (CT) glave (možganov)   13 10 7 9 15 14 4 9 14 21 15 131 

56007-00 Računalniška tomografija (CT) glave z i.v. kontrastom (KS)   13 12 11 6 14 9 8 5 11 5 9 103 

56013-02 Računalniška tomografija (CT) orbit in možganov   1                     1 

56022-01 Računalniška tomografija (CT) obnosnih votlin   1   1                 2 

56022-02 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti in obnosnih votli                     1   1 

56107-00 Računalniška tomografija (CT) mehkih delov vratu z i.v. kontra   1                     1 

56210-00 Računalniška tomografija (CT) hrbtenice   6 13 9 21 7 8 7 9 7 6 4 97 

56216-00 Računalniška tomografija (CT) hrbtenice z i.v. kontrastom (KS)                   1     1 
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56301-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč   1   1 1 1 2   1     1 8 

56301-01 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) in trebuha         3 2 1 2 2   1   11 

56307-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) z i.v. kont   2     2           2 1 7 

56307-01 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) in trebuha            2   2     1 1 6 

56401-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha   4   1 3 5 2   4 2 1 2 24 

56407-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha z i.v. kontrastom (KS)   6 9 6 7 6 9 16 5 7 8 6 85 

56409-00 Računalniška tomografija (CT) medenice   1 1       1           3 

56412-00 Računalniška tomografija (CT) medenice z i.v. kontrastom (KS)   1           1     2   4 

56501-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice       1                 1 

56507-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice z i.v. kontr         1 1   1         3 

56619-00 Računalniška tomografija (CT) okončin   3 2 2 3 1 2 6   6 3 1 29 

56625-00 Računalniška tomografija (CT) okončin z i.v. kontrastom (KS)                       1 1 

57001-00 Računalniška tomografija (CT) možganov in prsnega koša (pljuč)     1                   1 

57350-00 CT angiografija (spiralni CT) z i.v. kontrastom (KS)               1         1 

57506-00 Rtg nadlahtnice 11 5 3     2 2 2 1 1   2 29 

57506-01 Rtg komolca 5 2 3 1 8 2 4 5 3 1 2 1 37 

57506-02 Rtg podlahti 2 1 2 1   2 7 3 4 2 2 2 28 

57506-03 Rtg zapestja 12 7 13 10 13 7 8 15 12 16 15 11 139 

57506-04 Rtg roke 3   3   3 3 3 7 1 7 3 4 37 

57512-00 Rtg komolca in nadlahtnice   2 1                   3 

57512-01 Rtg komolca in podlahti                   1     1 

57512-02 Rtg zapestja in podlahti   1 1 1                 3 

57518-00 Rtg stegnenice 7 1 2 3 6 2 5 1   6 5 2 40 

57518-01 Rtg kolena 3 3 6 2 5 3 3 5 1   10 2 43 

57518-02 Rtg goleni 9 13 10 4   2 3 2 5 8 7 8 71 

57518-03 Rtg gležnja 13 7 9 16 19 4 16 10 15 23 25 19 176 

57518-04 Rtg stopala 6 8 4 13 3 16 13 6 7 3 11 7 97 

57524-00 Rtg stegnenice in kolena 4     1                 5 

57524-01 Rtg kolena in goleni 1 1                     2 

57524-02 Rtg goleni in gležnja 2 2 3                   7 

57524-04 Rtg gležnja in stopala   1 1                   2 

57700-00 Rtg rame ali lopatice 6 7 9 1 5 16 10 5 4 16 25 9 113 

57706-00 Rtg ključnice 2   3   2 2 2 1 1 1 5 2 21 

57712-00 Rtg kolka 16 30 14 22 24 14 15 23 30 24 33 24 269 

57715-00 Rtg medenice 6 11 7 10 13 8 3 4 6 19 28 21 136 

57721-00 Rtg stegnenice - po notranji fiksaciji frakture 8 4 4             1     17 

57901-00 Rtg glave 4 3 1 1 2 1   1   4 2 1 20 

57903-00 Rtg sinusov 7 4 3 4 2 1 1 2 1     1 26 

57912-00 Rtg obraznih kosti                     1 1 2 

57921-00 Rtg nosu 2                   1   3 

57924-00 Rtg orbit 1                       1 

58100-00 Rtg vratne hrbtenice 8 3 3 1 2 2 2 3 2 4 3   33 

58103-00 Rtg prsne hrbtenice 6 3 2 1 6 2   3 3 3 2 3 34 

58106-00 Rtg ledvenokrižnične hrbtenice 14 9 12 6 20 7 4 4 7 7 12 3 105 

58109-00 Rtg križnice in trtice   1 2         1   1     5 

58112-00 Rtg hrbtenice, 2 regiji   1                     1 

58500-00 Rentgenogram prsnih organov 283 285 242 211 179 218 146 167 152 176 232 197 2.488 

58521-00 Rtg prsnice 2   1           1 1     5 

58521-01 Rtg reber (enostransko) 2   2 2 1 1 2 1 2 3 4   20 

58524-00 Rtg reber (obojestransko)   2       1 1       1   5 

58527-00 Rtg prsnice in reber (obojestransko)       1                 1 

58700-00 Radiografske preiskave sečil         1       1       2 

58706-00 Intravenozna urografija (pielografija) 2 2         1       1   6 

58718-00 Cistogram (retrogradna cistografija) 1                       1 

58721-00 Retrogradna cistografija z mikcijo     1                   1 
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58900-00 Rtg trebuha 49 63 46 37 36 30 27 48 45 36 50 53 520 

58909-00 Rtg pregled hipofarinksa in požiralnika in-ali želodca in dvan     1     1   2 2   2 1 9 

58909-01 Rtg pregled hipofarinksa, požiralnika, želodca in dvanajstnika 1                       1 

58912-00 Rtg pregled požiralnika, želodca in dvanajstnika, s pasažo do            1     2       3 

58915-00 Jejunoileografija ( rtg pregled ozkega črevesa s kontrastom)     1 1   1   2         5 

58921-00 Irigografija     1     1     1   2   5 

58927-00 Holangiografija - po T-drenu   1 2     1       2   2 8 

59300-00 Mamografija obojestransko                       1 1 

59724-00 Mielografija   2 5 3 12 4 4 6 4 4 2 3 49 

60500-00 Diaskopija v anesteziji 46 69 50 17     1           183 

60503-00 Diaskopija 7 10 6   8 6 4 12 12 6 13 15 99 

60506-00 Diaskopija in kirurški poseg 10 4 3 1 1               19 

90900-00 Encefalografija       1                 1 

90908-00 Ultrazvok drugih mest 1 1 3   1   1           7 

90909-00 Rtg drugih regij     1                   1 

  713 765 651 505 548 525 438 504 451 527 663 531 6.821 

 
OBREMENITEV DELAVCEV  RADIOLOŠKEGA ODDELKA  
 
Predhodni tabelarni prikaz je dober pokazatelj kako močno smo obremenjeni sodelavci na 
radiološkem oddelku. Delo, ki bi ga moralo opraviti najmanj 7 radiologov, opravlja praktično 
3,5, radiologa, prav tako opravi težko 11 radioloških inženirjev, saj bi jih moralo biti v trenutno 
obstoječih diagnostikah, brez uvedbe intervencije najmanj 13. Obremenjenost naših inženirjev v 
primerjavi s ostalimi primerljivimi bolnišnicami v Sloveniji pa je izjemno visoka. Trenutno bi 
prikazano delo opravljati 15 inženirjev.  
 
Tabelarni prikaz števila storitev na zdravnika na radiološkem oddelku – specialisti radiologi in 
pediater. Vključeno je tudi delo v pripravljenosti, kjer je prisoten tudi Igor Požek, dr. med., 
specialist radiolog in specializantka Larisa Vengar, dr. med.  
 
Zdravnik: 04600  MOŽE MARIJA   
  Št.preiskav 
CT100 Ct10000 ct glave brez kon 148 
CT101 Ct10010  ct glave s kont. 4 
CT102 Ct10020 ct glave brez in  306 
CT110 Ct10100 ct obn. vot. brez 57 
CT120 Ct10200  ct skeleta glave 12 
CT140 Ct10400  ct vratu brez ks 2 
CT200 Ct20000 ct prsnih org. br 22 
CT202 Ct20020 ct pr.org.brez in 17 
CT220 Ct20200 ct prsn org brez  2 
CT222 Ct20220 ct prs. or. br. I 2 
CT300 Ct30000 ct treb. og. bre 12 
CT301 Ct30010 ct treb. org. S k 1 
CT302 Ct30020 ct treb. orgg. br. 105 
CT321 Ct30210 ct med org s ks 1 
CT331 Ct30310 ct abd. s ks - os 1 
CT332 Ct30320 ct abd. brez in s 1 
CT400 Ct40000  ct skeleta hrbte 162 
CT402 Ct40020  ct skeleta hrbt. 1 
CT410 Ct40100  ct skeleta meden 10 
CT412 Ct40120  ct skeleta meden 1 
CT420 Ct40200  ct skeleta okonč 29 
CT430 Ct40300 ct skeleta sklep  61 
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CT440 Ct40400  ct po lsr 161 
CT460 Ct40600 ct skel. ost. - b 1 
CT522 Ct50220  cta torakalne ao 1 
DP005 Dod.prog - ct 26 
DP006 Dod.prog - mamografija 310 

12060 Punkcija lumb.cisterne** 126 
31001 Slikanje skeleta,2 proj. 746 
31002 Specialno slikanje skelet 66 
31302 Slikanje prsnih organov 550 
31460 Nativno slikanje ledvic 10 
31501 Slika prsnih organov,1sm 310 
32112 Mielografija s pozit.ks 128 
32510 Intravenska urografija 3 
32560 Mikcijska uretrocistogr. 12 
32640 Holangiogr.intravenska 1 
32710 Histerosalpingografija 1 
32801 Dakrocistografija 1 
32820 Mamografija 339 
32821 Mamografija obeh dojk 3.964 
34040 Rtg-slikanje trebuha 79 
34140 Rtg požiralnika-slika 2 
34141 Rtg v.d.-slika 2 
34143 Pasaža črevesja 1 
34146 Jejuno-ileografija-sonda 2 
34160 Iriografija-2x kontrast 1 
34483 Punkcija organov rač.-ter 45 
34601 Stereotaksija 52 
36127 Ehomamografija 2.013 
36128 Uz ščitnice 12 
36130 Ehosonografija treb.org. 366 
36180 Eho-punkcija organa 5 
36190 Ehoskopija 154 
39938 Erp 4 

  10.451 
 
Zdravnik: 06757  BERDAJS-AVSENEK MARJETKA 

31001 Slikanje skeleta,2 proj. 854 
31002 Specialno slikanje skelet 81 
31302 Slikanje prsnih organov 1.072 
31460 Nativno slikanje ledvic 18 
31501 Slika prsnih organov,1sm 714 
32710 Histerosalpingografija 1 
34040 Rtg-slikanje trebuha 193 
36130 Ehosonografija treb.org. 1 
39938 Erp 6 

  2.940 
  
Zdravnik: 07319  NAJDENOV PETER   

36130 Ehosonografija treb.org. 2 
36190 Ehoskopija 361 

  363 
  
Zdravnik: 07728  DRAŽIČ IGOR   
CT100 Ct10000 ct glave brez kon 130 
CT101 Ct10010  ct glave s kont. 10 
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CT102 Ct10020 ct glave brez in  394 
CT110 Ct10100 ct obn. vot. brez 56 
CT112 Ct10120 ct ob.vo. brez in 3 
CT120 Ct10200  ct skeleta glave 9 
CT130 Ct10300  ct orbit brez ks 1 
CT132 Ct10320  ct orbit brez in 1 
CT140 Ct10400  ct vratu brez ks 2 
CT141 Ct10410  ct vratu s ks 1 
CT142 Ct10420  ct vratu brez in 1 
CT200 Ct20000 ct prsnih org. Br 13 
CT201 Ct20010  ct prsnih org. S 1 
CT202 Ct20020 ct pr.org.brez in 38 
CT300 Ct30000 ct treb. org. bre 17 
CT301 Ct30010 ct treb. org. s k 3 
CT302 Ct30020 ct treb. org. br. 207 
CT322 Ct30220 ct med org brez i 3 
CT332 Ct30320 ct abd. brez in s 2 
CT400 Ct40000  ct skeleta hrbte 133 
CT410 Ct40100  ct skeleta meden 15 
CT412 Ct40120  ct skeleta meden 2 
CT420 Ct40200  ct skeleta okonč 36 
CT422 Ct40220 ct skeleta okon.  2 
CT430 Ct40300 ct skeleta sklep  77 
CT432 Ct40320 ct skeleta sklep. 2 
CT440 Ct40400  ct po lsr 11 
CT450 Ct40500  ct artrografija* 70 
CT460 Ct40600 ct skel. ost. - b 3 
DP005 Dod.prog - ct 32 

12060 Punkcija lumb.cisterne** 5 
31001 Slikanje skeleta,2 proj. 532 
31002 Specialno slikanje skelet 66 
31302 Slikanje prsnih organov 671 
31460 Nativno slikanje ledvic 8 
31501 Slika prsnih organov,1sm 702 
32112 Mielografija s pozit.ks 5 
32510 Intravenska urografija 11 
32560 Mikcijska uretrocistogr. 11 
32710 Histerosalpingografija 13 
32860 Fistulografija 1 
32970 Artrografija 42 
32971 Artrografija-2 kontrast 31 
34040 Rtg-slikanje trebuha 227 
34140 Rtg požiralnika-slika 19 
34141 Rtg v.d.-slika 5 
34146 Jejuno-ileografija-sonda 5 
34160 Iriografija-2x kontrast 14 
35360 Flebografija,scintigraf 1 
36128 Uz ščitnice 24 
36130 Ehosonografija treb.org. 657 
36190 Ehoskopija 287 
39938 Erp 5 

  4.617 
  
 
Zdravnik: 08507  POŽEK IGOR   
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CT100 Ct10000 ct glave brez kon 20 
CT102 Ct10020 ct glave brez in  2 
CT200 Ct20000 ct prsnih org. br 3 
CT202 Ct20020 ct pr.org.brez in 1 
CT300 Ct30000 ct treb. org. bre 4 
CT302 Ct30020 ct treb. org. br. 1 
CT400 Ct40000  ct skeleta hrbte 2 

31501 Slika prsnih organov,1sm 1 
34040 Rtg-slikanje trebuha 1 
36130 Ehosonografija treb.org. 22 

  57 
  
Zdravnik: 08613  KROPIVNIK MATEJA   
CT100 Ct10000 ct glave brez kon 48 
CT101 Ct10010  ct glave s kont. 1 
CT102 Ct10020 ct glave brez in  59 
CT110 Ct10100 ct obn. vot. brez 13 
CT120 Ct10200  ct skeleta glave 2 
CT200 Ct20000 ct prsnih org. br 7 
CT202 Ct20020 ct pr.org.brez in 1 
CT300 Ct30000 ct treb. org. bre 3 
CT301 Ct30010 ct treb. org. s k 1 
CT302 Ct30020 ct treb. org. br. 44 
CT312 Ct30120 ct zg. abd. brez  1 
CT322 Ct30220 ct med org brez i 1 
CT340 Ct30400  ct urografija 1 
CT400 Ct40000  ct skeleta hrbte 15 
CT410 Ct40100  ct skeleta meden 1 
CT420 Ct40200  ct skeleta okonč 3 
CT430 Ct40300 ct skeleta sklep  13 

31001 Slikanje skeleta,2 proj. 390 
31002 Specialno slikanje skelet 34 
31302 Slikanje prsnih organov 447 
31501 Slika prsnih organov,1sm 235 
32560 Mikcijska uretrocistogr. 5 
32710 Histerosalpingografija 1 
34040 Rtg-slikanje trebuha 39 
34140 Rtg požiralnika-slika 5 
34141 Rtg v.d.-slika 1 
34146 Jejuno-ileografija-sonda 5 
34160 Iriografija-2x kontrast 1 
36128 Uz ščitnice 18 
36130 Ehosonografija treb.org. 303 
36190 Ehoskopija 137 
39938 Erp 3 

  1.838 
 
  
Zdravnik: 08351  KLINAR TOMAŽ   
CT100 Ct10000 ct glave brez kon 67 
CT101 Ct10010  ct glave s kont. 7 
CT102 Ct10020 ct glave brez in  163 
CT110 Ct10100 ct obn. vot. brez 25 
CT120 Ct10200  ct skeleta glave 8 
CT200 Ct20000 ct prsnih org. br 5 
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CT202 Ct20020 ct pr.org.brez in 7 
CT220 Ct20200 ct prsn org brez  2 
CT222 Ct20220 ct prs. or. br. I 1 
CT300 Ct30000 ct treb. org. bre 11 
CT302 Ct30020 ct treb. org. br. 47 
CT320 Ct30200 ct med org brez k 1 
CT400 Ct40000  ct skeleta hrbte 39 
CT410 Ct40100  ct skeleta meden 4 
CT420 Ct40200  ct skeleta okonč 16 
CT422 Ct40220 ct skeleta okon.  1 
CT430 Ct40300 ct skeleta sklep  23 
CT432 Ct40320 ct skeleta sklep. 1 
CT460 Ct40600 ct skel. ost. - b 1 
CT522 Ct50220  cta torakalne ao 1 
DP005 Dod.prog – ct 4 

31001 Slikanje skeleta,2 proj. 569 
31002 Specialno slikanje skelet 57 
31302 Slikanje prsnih organov 712 
31460 Nativno slikanje ledvic 4 
31501 Slika prsnih organov,1sm 352 
32510 Intravenska urografija 6 
32560 Mikcijska uretrocistogr. 22 
32710 Histerosalpingografija 10 
32821 Mamografija obeh dojk 1 
32860 Fistulografija 1 
34040 Rtg-slikanje trebuha 131 
34140 Rtg požiralnika-slika 11 
34141 Rtg v.d.-slika 8 
34146 Jejuno-ileografija-sonda 6 
34160 Iriografija-2x kontrast 11 
36128 Uz ščitnice 30 
36130 Ehosonografija treb.org. 461 
36190 Ehoskopija 252 
39938 Erp 3 

  3.081 
Zdravnik: 09807 VENGAR LARISA   
CT430 Ct40300 ct skeleta sklep -vsak 1 

36128 Uz ščitnice 21 
36130 Ehosonografija treb.org. 358 
36190 Ehoskopija 159 

  539 
 
 
VIZIJA RADIOLOGIJE V NAŠI BOLNIŠNICI  
 
Vizija radiološkega oddelka in razvoja radiologije v naši bolnišnici je vsako leto praktično 
enaka. Smo pa optimisti, saj po skoraj kapljicah dosegamo viziji, ki smo jo postavili že pred leti. 
Naša vizija v letu 2007 je postavitev novega diagnostičnega aparata, lahko tudi nadgradnja 
starega in ponoven zagon intervencijske diagnostike in terapije perifernega ožilja. 
 
Za cilj smo si tudi dodali digitalizacijo mamografijo, ali direktno ali s pomočjo fosforne plošče. 
To ne pomeni samo izboljšanje same diagnostike, ampak tudi hitro strokovno sodelovanje s 
kolegi radiologi na Onkološkem inštitutu, saj nam je vsem znano da je porast raka na dojki zelo 
hitra in moderna diagnostika pomeni korak v zaustavitvi te krute bolezni.  
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Naš strokovni cilj pa je kvalitetno sodelovati z okolnimi in našimi vodilnimi ustanovami, to 
pomeni hitro dostopnost po povezavi Pacs sistemov z Bolnišnico Golnik, Onkološkim inštitutom 
in že obstoječo povezavo z bolnišnico v Izoli. Naše želje so sicer tudi hitra povezava oz. 
dostopnost do Kliničnega radiološkega inštituta v Ljubljani, vendar zaenkrat to še ni možno. 
 
Strokovno se bomo radiologi in radiološki inženirji še vedno poskušali izobraževati na najboljših 
trenutno danih in dostopnih možnih izobraževanjih, kjer smo tudi kljub pomanjkanju denarja 
sedaj že prisotni.  Postajamo kot radiološki oddelke bolnišnice vidni tudi v ostalem slovenskem 
prostoru in že veljamo kot zanesljivi diagnostiki oz. sodelavci ostalim strokam. 
 
Še vedno pa je naša izrecna želja, da bi se nam priključili kolegi radiologi, ki so izkušeni 
strokovno, zainteresirani in čutijo pripadnost do te bolnišnice. Istočasno pa bi se nam priključili 
v že obstoječi kvaliteten tim radioloških inženirjev še dodatni radiološki inženirji, ki so za naše 
timsko delo izjemno pomembni. 
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Oddelek za transfuzijo 
 
Predstojnica Zoja Zalokar Sambrailo, dr. med. 
 
Le kaj lahko ukrenemo glede črnih oblakov, ki se zbirajo nad usodo transfuzioloških oddelkov 
po Sloveniji? Grozeča  centralizacija transfuzijske stroke ni nujno sama po sebi dobra in 
prepričani smo, da bo slabo vplivala na krvodajalstvo in obenem podražila že tako drage krvne 
pripravke. Malodušje se loteva  tudi osebja našega oddelka, ki je bilo do sedaj s požrtvovalnostjo 
in profesionalnim pristopom sposobno tudi v najbolj kritičnih trenutkih najti ustrezno rešitev – za 
krvodajalce, za bolnike, za bolnišnico.  
Čas bo pokazal svoje… 
 
STROKOVNA ORGANIZIRANOST .  
 
Glede na dejavnost oddelka ločimo 4 odseke: odsek za krvodajalstvo (A. Bešić), odsek za 
konservacijo (P. Medja), odsek za laboratorijsko dejavnost (U. Kosič) in odsek za informativno-
organizacijsko dejavnost (F. Markelj). 
 
 
ODSEK ZA KRVODAJALSTVO 
 
1) Krvodajalci 
 
Za leto 2006 je značilna velika porast števila krvodajalcev in pa to, da smo se odločili tudi za 
terenske akcije, ki jih do sedaj naš oddelek ni izvajal. Pridobili smo krvodajalce iz območja 
tržiškega RK in še del krvodajalcev iz radovljiškega območja  (Bohinj in vojašnica v Bohinjski 
Beli). Na naše razočaranje pa nam ZTM še vedno ne odstopi celotnega območja RK Radovljica 
tj. terenskih akcij na Bledu.. (graf I in II) 
 

graf 1  št. krvodajalcev v obdobju 2004 - 2006
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graf št. 2.  Število krvodajalcev po OZRK 
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Delovanje jeseniškega RK se je omejilo le na majhno število organiziranih akcij (šole), graf 3. 
nam pokaže razmerje  med številom krvodajalcev iz organiziranih akcij in krvodajalcev, ki so 
prišli samoiniciativno oz. smo jih klicali.  
 

graf št. 3. Število  krvodajalcev  RK Jesenice - po  
vrsti prihoda
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 Veliko naših stalnih krvodajalcev s seboj pritegne tudi prijatelje ali družinske člane, tako, da 
število krvodajalcev iz jeseniškega področja kljub vsemu počasi narašča. Izkazala se je tudi z 
jeseniška islamska skupnost, ki je dvakrat v tem letu organizirala krvodajalsko akcijo za našo 
bolnišnico. Za naslednje leto imamo v načrtu nekako pridobiti krvodajalce s področij Kranjska 
Gora in Žirovnica, prav tako pa bi si želeli aktivirati krvodajalce iz posameznih krajevnih 
skupnosti.. Problem je v tem, da imamo premalo zaposlenih. Krvodajalske akcije bi morale 
potekati enakomerno skozi vse leto, ne pa tako, da imamo lahko kakšen mesec tudi do 9krat več 
krvodajalcev kot naslednji. (Graf 4, 5) 
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graf št. 4. število krvodajalcev po mesecih v letu 2006
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graf št. 5.  kol. odv. krvi (ml) v letu 2006
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2) Ambulantna dejavnost  
Ambulanta za avtotransfuzijo in terapevtske odvzeme lepo deluje, na grafu št. 6  je prikazano 
število odvzete krvi za avtotransfuzijo po posameznih mesecih. Ambulanta še vedno ni uradno 
registrirana. 

graf št. 6. Koli čina odvzete krvi za  avtotransfuzije v letu 2006
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ODSEK ZA LABORATORIJSKO DEJAVNOST 
 
V primerjavi z letom 2005 smo opravili na laboratorijskem področju. približno 17000 točk  več 
kot leta 2005 kar gre pretežno na račun povišanega števila imunohematoloških preiskav. 
 Vseskozi so nas spremljale težave z določeno laboratorijsko opremo, ki je že zastarela in se 
kvari, denarja za novo pa ni. 
 
ODSEK ZA KONSERVACIJO 
 
Proizvodnja krvi ( krvodajalske akcije na oddelku in na terenu) je v letu 2006 presegla 1 tono! 
Potrošnja krvi je nekoliko zrasla glede na leto 2005.  
 

graf št. 7. poraba KE v enotah
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Graf št. 7 nam pokaže potrošnjo krvi po oddelkih. Največji porabnik krvi v bolnišnici je interni 
oddelek z 54 %. Pri porabi krvi na kirurgiji (29% ) niso vštete avtotransfuzije. Te tvorijo  kar 
tretjino porabljene krvi na kirurgiji.  
 
Grafa 8 in 9 nam pokažeta potrošnjo SZP in  koncentriranih trombocitov po oddelkih. Analize 
vzrokov za povečano potrošnjo krvnih pripravkov  z našimi podatki ne moremo napraviti, veliko 
bi bilo potrebno storiti na nivoju  transfuzijskega komiteja, katerega delovanje je v naši 
bolnišnici popolnoma zamrlo. 
 

graf št. 8.  poraba SZP po oddelkih v enotah
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graf št. 9.  poraba KT po oddelkih v enotah

30

8

25
interni oddelek

kirurški oddelek

eitos

 
 
 
 
ODSEK ZA INFORMATIVNO – ORGANIZACIJSKO DEJAVNOST 
 

Cepljenje 
Oddelek je konec leta prevzel celotno odgovornost za organizacijo in izvedbo cepljenja za 
zaposlene v bolnišnici. Še vedno pa nismo uspeli urediti  računalniškega programa za to 
dejavnost, vendar pa je res, da nam do konca leta nikakor ni uspelo nabaviti dodatnega 
računalnika in kartotečnih omaric, ker za to ni bilo potrebnih sredstev (omenjeni računalnik nam 
je bil sicer uradno odobren že pred leti, dobili ga pa še nismo). 
Proti gripi smo cepili  166 oseb, ostalo nam je še 62 enot cepiva, tako, da bomo naslednje leto 
naročili le 170 cepiv. 
Cepljenje proti hepatitisu B je potekalo po programu, porabili smo 37 doz cepiva. Za naslednje 
leto programiramo , da bomo na naš seznam uspeli vnesti vse delavce v bolnišnici, ki imajo 
potencialno možnost, da se okužijo s hepatitisom B, jih testirali ter cepili vse, ki bodo to 
potrebovali. 
 

Vpis v register nesorodnih darovalcev kostnega mozga 
Julija  2006 si je naš oddelek pridobil naziv Donorski center za NDKMC . V delo centra sodijo 
zbiranje prijav, zdravniški pregledi in odvzemi krvi za preiskave tkivnih antigenov. 
 
 

Promocija krvodajalstva 
Imeli smo predavanja po šolah, gostili na oddelku skupine mlajših otrok in jih seznanjali s 
krvodajalstvom, delovali smo tudi s sredstvi javnega obveščanja. To dejavnost bi morali še 
razširiti, zaradi kadrovskega deficita pa to trenutno na žalost ni mogoče. 
 
 
KADRI 
 
Število kadrov ostaja nespremenjeno (vsega skupaj nas na oddelku dela 5), zaradi tega imamo 
resnično velike probleme, saj mora oddelek delovati 24 ur na dan seveda tudi  ob nedeljah in 
praznikih, v času krvodajalskih akcij je potreba po kadrih povečana in prav tako pri delu 
ambulante. Zaradi kadrovskega manjka  smo popolnoma blokirani pri nadaljnem razvoju 
oddelka. Na oddelek se med drugim spuščajo ogromne birokratske zahteve, ki pa  jim s tem 
kadrom ob rednem delu resnično nismo več kos. 
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STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA 
 
Glede na zahtevnost dela je strokovno izobraževanje obstoječega kadra nujno, kadar je bilo 
možno, smo delavce transfuzije usmerjali na različna izobraževanja (sekcijski sestanki, razl. 
seminarji ); vsega skupaj je bilo precej manj kot  bi si želeli. 
 
 
ZAKLJU ČEK 
 
Naš oddelek uspešno deluje kadrovskim in vsem ostalim problemom navkljub. Hudo nas 
bremeni dejstvo, da zaradi manjka delavcev ne zmoremo napraviti vsega kar je za razvoj stroke 
nujno. Imamo veliko načrtov toda brez dodatnih kadrov bomo ostali le pri načrtih… Škoda…Pa 
še črni oblaki, ki sem jih omenila v uvodu, vedno bolj pritiskajo na nas… 
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Poročilo o delu zdravstvene nege na transfuziološkem oddelku 
 
Amir Bešić,  vodja dejavnosti zdravstvene nege na transfuziološkem oddelku 
 
1. Predstavitev ciljev in realizacija 
V letu 2006 smo na našem oddelku v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino 
Ljubljana ( ZTM-Lj )in Rdečim križem Slovenije ( RKS ) načrtovali obisk 2500 krvodajalcev. 
Planiranemu številu sprejetih krvodajalcev smo se močno približali, saj smo zabeležili 2390 
prijavljenih krvodajalcev. Opravili smo 2264 odvzemov krvi, 126 krvodajalcev je bilo iz 
različnih vzrokov odklonjenih. Skupno je bilo odvzete 1.105.440 ml krvi. V primerjavi s 
prejšnjim letom gre za občuten porast, kar pa je vsekakor pogojeno z dejstvom, da smo uvedli 
terenske odvzeme v Tržiču in Bohinjski Bistrici. S terenskimi akcijami smo odvzeli dobro 
tretjino odvzete krvi v letu 2006. Pri avtotransfuzijah je število prijav nekoliko manjše kot leta 
2006 – prijav je bilo 210, odvzem krvi pa je bil izveden 174 krat. Vendar pa smo  na tem 
področju odvisni od števila načrtovanih in izvedenih operacij kolka.  
Izvedli smo tudi 38 terapevtskih odvzemov krvi. 
 
Poraba krvi in izdelkov iz krvi v ml: 
 
Leto. 
 

2004 2005 
 

2006  

Koncentrirani eritrociti 
 

537103 469615 592895 

Koncentrirani trombocit 
 

  54420   31954   34289 

Sveža zmrznjena plazma 
 

148905 114654 173096 

Konzervirana kri (Avtotransfuzije)  
 

  98630   77200   75680 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je prišlo do povečanja porabe vseh krvnih derivatov, le pri 
avtotransfuzijah je bila poraba nekoliko nižja ( 3 enote krvi ). 
 
V laboratorijski dejavnosti je bilo opravljenih storitev za 132298 točk.Uspešno smo izvedli 
cepljenje delavcev bolnišnice proti gripi, redno pa poteka tudi cepljenje proti hepatitisu B. 
 
2. Kadri 
Na oddelku smo zaposleni:1 dipl.zn., 1 VMT, 1 dipl.inž.lab.biomed.,1 kem.teh. 
V letu 2006 smo lahko uspešno delovali le ob pomoči sodelavcev iz drugih enot bolnišnice, kar 
pa je zahtevalo veliko prilagajanja tako na našem oddelku, kot tudi v enotah iz katerih so ti 
sodelavci prihajali. Upam, da bomo v prihodnje ta način dela lahko prilagodili na tak način, da  
ne bo prevelike menjave sodelavcev, saj vsako delo zahteva določen čas za učenje. 
 
 
3. Izobraževanje 
Izobraževanje je potekalo tekom celega leta, udeleževali smo se rednih sestankov delovne 
skupine za transfuziologijo, 1 sodelavec   je uspešno zaključil tečaj iz transfuzijske medicine na 
ZTM Ljubljana. Dve sodelavki sta bili na predstavitvi Dokumentacije za akreditacijo 
transfuziološkega laboratorija v SB Maribor. Udeleževali smo se tudi internih izobraževanj, ki so 
potekala v SB Jesenice. V bolnišnici  KOPA Golnik smo izvedli predavanje in delavnico 
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Določanje krvne skupine ob bolnikovi postelji, sodelovali pa smo tudi s predstavitvijo 
krvodajalske dejavnosti na GTV Kranj. 
 

Zaklju ček 
 
Ob skromni kadrovski zasedbi na oddelku nam je kljub temu uspelo v letu 2006 s pomočjo 
sodelavcev iz cele bolnišnice na vseh področjih opraviti več dela kot leto prej. Število 
krvodajalcev se je skoraj podvojilo, v laboratorijih je bilo za 17000 točk več opravljenih storitev. 
Za nadaljnje uspešno delo pa bo potrebno predvsem na področju krvodajalskih akcij usposobiti 
ekipo za delo tako na terenu kot tudi »doma«, saj ob stalnih menjavah zaposlenih delo ne poteka 
tako, kot bi si želeli. 
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Enota za laboratorijsko diagnostiko 
 
Vodja viš.pred. dr. Ivica Avberšek-Lužnik 
 
 

A. ORGANIZACIJA  LABORATORIJA 
 

Organiziranost laboratorija ustreza zahtevam Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS 64/2004). 
Laboratorij je opredeljen v temeljnem aktu SB Jesenice kot strokovna in servisna enota. Ima 
Poslovnik, ki opredeljuje prostorsko organiziranost dela, navaja pristojnosti vodje in namestnika 
vodje, pooblastila laboratorijskemu osebju, obratovalni čas, katalog  preiskav in opis sistema 
zagotavljanja kakovosti. 
Izvajanje laboratorijske dejavnosti je  usmerjeno v:  

1. izgradnjo diagnostično podporne  enote, ki pokriva osnovna področja  laboratorijske 
medicine, 

2. izvajanje postopkov in procesov analitičnega dela po standardih kakovosti, 
3. strokovno izobraževanje laboratorijskih delavcev. 

 
Področje laboratorijske medicine se  naglo razvija in neposredno vpliva na zdravljenje bolnikov 
v časovnem in finančnem pogledu. Za veliko večino laboratorijskih preiskav   postopki izvajanja 
še niso dokončno standardizirani, vendar obstajajo priporočila Evropskega združenja kliničnih 
biokemikov (IFCC), ki tudi v naši enoti služijo kot osnovna podlaga za izvajanje te dejavnosti. V 
letu 2006 so bili v našo laboratorijsko prakso vključeni različni  postopki in zbirke podatkov. To 
so: 

1. vsi postopki za analitično delo, ki so  vsakemu delavcu  na razpolago tudi v kratki 
delovni verziji,  

2. postopki za delo z napravami in za njihovo  tekoče vzdrževanje, 
3. postopki za raztapljanje, zamrzovanje in hranjenje reagentov in vzorcev, 
4. postopki za nabavo reagentov, vodenje serijskih številk reagentov in kontrolnega 

materiala. 
Doslednost pri izvajanju naštetih postopkov omogoča izvajanje  kakovostnih  storitev.  
 
 
B. SISTEM KAKOVOSTI V LABORATORIJU  
 
Zunanje preverjanje vpeljanega sistema kakovosti je bilo izvedeno v obliki strokovnega nadzora 
s svetovanjem v mesecu avgustu 2006. Ključna ugotovitev nadzora je bila sledeča: 
Sistem zagotavljanja kakovosti storitev je v laboratoriju SBJ vzpostavljen in je skladen s 
pravilnikom. Na točkah, ki so bile presojane in preverjene, laboratorij sistematično izvaja 
dejavnosti, ki vodijo v izpopolnjevanje zahtev za kakovost laboratorijskih rezultatov in 
zagotavljanje zaupanja v zanesljivost izvidov. 
 
V zadnjem tromesečju 2006 je bila v obstoječi sistem kakovosti vpeljana tudi notranja presoja 
postopkov in procesov po natančno opredeljenem protokolu, ki ga je sestavila vodja laboratorija 
po usposabljanju na seminarjih SIQ. Edini izvajalec notranje presoje je zaenkrat vodja 
laboratorija, ki ima opravljen izpit za notranjega presojevalca v medicinskem laboratoriju. 
V ta sklop aktivnosti, ki so vpeljane z namenom zagotavljanja celovitega sistema kakovosti 
rezultatov je vključen tudi nadzor laboratorija nad testiranji ob preiskovancu. Te preiskave 
izvajajo zdravstveni delavci, ki sicer niso analitično usposobljeni. Konec leta 2006 je laboratorij 
poskrbel za organizirano izvajanje nadzora nad delovanjem screening naprav. Cilj naše enote na 
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tem področju je, da se rezultati ob preiskovancu začnejo vnašati  v hospitalni informacijski 
sistem po modelu, ki obstaja  v evropskem prostoru. 
Za celovito izgradnjo laboratorijskega sistema kakovosti je potrebno pokriti tudi procese 
(nabava, vzdrževanje prostorov, opreme…), ki jih standardi 15189 (Standard za medicinske 
laboratorije) ne zajemajo. Na teh področjih se mora laboratorij priključiti sistemu kakovosti v 
sklopu celotnega zavoda. 
 
 
 
 
B.LABORATORIJSKE PREISKAVE 
 
Laboratorij spada med diagnostične enote bolnišnice. Ambulantna in hospitalna  obravnava 
bolnikov večinoma ne poteka brez laboratorijskih preiskav. V letu 2006 smo za ambulantni in 
hospitalni segment  opravili 607 925  preiskav. Statistika opravljenih preiskav od leta 2002 do 
konca 2006 ima trend naraščanja (Graf 1). Primerjava 2005-2006 kaže na 9,33 % porast v številu 
opravljenih preiskav. 
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Graf 1. Laboratorijske preiskave v obdobju 2002 do 2006. 
 
Laboratorij že od leta 1992 izvaja in skrbi  za  pošiljanje histoloških, citoloških, imunoloških in 
mikrobioloških  vzorcev v  laboratorije izven našega zavoda. Pošiljanje je organizirano 3-krat 
tedensko s prevozom, ki ga izvaja zaposleni voznik. Sprejem, hranjenje in pošiljanje vzorcev ter 
vodenje dokumentacije poteka po Protokolu z oznako SOP LAB 1 za mikrobiološke vzorce in po 
navodilih SOP NA 8 za citološke vzorce.  Standardizirana postopka za pošiljanje histopatoloških 
in imunoloških vzorcev sta v pripravi. 
V preteklem letu smo pripravili za transport 14525 različnih vzorcev, kar je v primerjavi z letom 
2005 za 14,48% več (Graf 2). V letu 2005 smo namreč poslali 12423 vzorcev. V letu 2006 smo 
zabeležili največje število poslanih mikrobioloških vzorcev (9073), sledili so citološki (2525), 
histološki (2130) in imunološki (797) vzorci (Graf 3).  
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Statstika laboratorijskih preiskav na notranjem in zunanjem področju je narastla do tako  visoke 
stopnje, da  ta značilno odseva tudi preseženo porabo finančnih sredstev. Potrebna je strokovna 
analiza vzrokov povečanja laboratorijskih naročil in celovita reorganizacija in združitev  
laboratorijske dejavnosti znotraj bolnišnice. 
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Graf 2.Število poslanih vzorcev : primerjava  2005-2006. 
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Graf 3. Histološki, citološki, imunološki in mikrobiološki vzorci v letu 2006. 
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C. STROKOVNO DELO  
 
Strokovno delovanje laboratorija je bilo usmerjeno v zagotavljanje nabora preiskav, ki 
predstavljajo zaključen panel za določeno področje patologije, napr. tumorski označevalci, 
hormoni ščitnice, biokemični kazalci vnetja, biokemični kazalci akutnega koronarnega sindroma, 
kazalci kostne presnove,……). 
Spremenil se je postopek uvajanja novih laboratorijskih parametrov. Ta postopek se začne z 
načrtovanim seznanjanjem s klinično in širšo diagnostično uporabnostjo novega laboratorijskega 
parametra. Tako je bil na kardiološko področje vpeljan NT-proBNP v  sklopu študije NT-
proBNP pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom z dvigom ST spojnic. Na podlagi 
rezultatov objavljenih študij in naše študije  je bilo ugotovljeno, da je upravičena uporaba tega 
kazalca s strani specialistov nekardiologov samo akutna dispneja  neznane etiologije. To je z 
vidika racionalnosti naročanja in klinične uporabnosti določenega testa v naši bolnišnici zelo 
pomemben podatek. Primer  NT-proBNP  lahko služi kot model za uvajanje novih parametrov v 
prihodnosti. Postavitev uporabnih smernic za naročanje specifičnih  laboratorijskih preiskav je 
edini pristop, ki lahko rezultira z racionalizacijo laboratorijskega segmenta. 
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Lekarna 
 
v.d. vodje lekarne  Marina Ćurčija-Jurišin, mag. farm 
 
Lekarna je medicinska enota skupnega pomena.Temeljna dejavnost je oskrba oddelkov in enot z 
zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki. 
Svoje delo permanentno prilagajamo novim potrebam in hkrati poskušamo odgovoriti zahtevam 
naše stroke. 
 
Zadeve so se drastično spremenile leta 2006.Lekarna je izgubila vodjo lekarne in istočasno ostala 
brez specialista oblikovanja zdravil. Spremembe so nastale tudi na področju klinične farmacije; 
specialistka klinične farmacije od marca 2006 deluje v okviru tima strokovnega  
direktorja. Koncem leta 2006 je lekarna ostala samo z enim magistrom farmacije in poskuša 
nemoteno delovati predvsem zaradi prizadevnosti in angažiranosti  vseh zaposlenih in doprinosa 
specialistke klinične farmacije ter njenega vsakdanjega  sodelovanja v  naši lekarni. 
 
 
Delo v  lekarni (področja): 
 
-preskrba oddelkov in enot z zdravili in medicinsko-tehničnimi  pripomočki 
-izdelava galenskih in magistralnih pripravkov vključno z aseptiko 
-izdelava sterilnih raztopin za zunanjo uporabo in sterilnih dezificiensov 
-analizno -kontrolna dejavnost 
-priprava citostatikov 
-nadzor nad pripravo deionizirane vode za SBJ 
-nabava zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov 
-sodelovanje pri izvedbi javnih naročil 
-sodelovanje pri uvajanju novega poslovno informacijskega sistema in aplikaciji le tega v    
proces dela 
-delovanje na področju racionalne uporabe zdravil 
-vodenje komisije za zdravila (specialistka klinične farmacije) 
-vodenje komisije za antibiotike (specialistka klinične farmacije) 
-vodenje komisije za medicinsko-tehnične pripomočke 
-izobraževanje strokovnega kadra 
-informacijska in svetovalna dejavnost 
-analitsko statistična dejavnost (analize porab zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov po 
oddelkih) 
-izvajanje pripravniškega staža in delovne prakse strokovnega kadra na področju farmacevtske 
stroke  
-vodenje dokumentacije v elektronski in pisni obliki 
 
 
Kader  
 
V lekarni je bilo na dan 31.12.2006 zaposlenih 7 strokovnih delavcev: 
-2 magistra farmacije (1 magister farmacije delno odsoten v zadnjem trimesečju leta ) 
-5 farmacevtskih tehnikov 
Avgusta je odšel farmacevtski tehnik,nadomestilo smo dobili oktobra. 
 
 

�  
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� Prostori in oprema 
 

- pojavlja se problem ustreznih skladišč za voluminozni material 
- sprejem robe poteka na neustreznem in premajhnem prostoru 
- nimamo ustreznih prostorov in opreme za pripravo citostatikov 
- nimamo ustreznega prostora za garderobo, strokovno literaturo, izdelavo galenskih in 
magistralnih preparatov 
problem prostorov naj bi se rešil z izgradnjo prizidka ( lekarna bi pridobila nove prostore ) 

 
 
� Delo 
 

Osnovni namen lekarne je preskrba oddelkov in enot z zdravili in medicinsko tehničnimi pri    
pripomočki. 

Zaloge v lekarni so bile obvladljive, sproti naročamo manjše količine, kar predstavlja več dela 
vsemu kadru. 
Zaradi manjšanja zalog na oddelkih medicinsko tehnične pripomočke, del sterilnih raztopin in 
tudi zdravil izdajamo po komadih, kar pomeni dnevno povečan obseg dela ( vse bi morali 
izdajati v originalni embalaži ). 
Z uvedbo novega informacijskega sistema smo prešli na nov način dela; naročilnice oddelkov 
so sedaj v elektronski obliki, na začetku smo imeli precej težav s potrjevanjem le teh s strani 
oddelkov. Če naročilnica ni potrjena na obeh stopnjah, je ne moremo dokončno realizirati. 
Nov informacijski sistem nam omogoča naročanje pri dobaviteljih po novem načinu; večinoma 
po elektronski pošti, na nekaterih veledrogerijah pa naročamo še vedno po faxu. 
Večkrat se srečujemo z deficitarnostjo in dolgim dobavnim rokom za zdravila in medicinsko 
tehnične pripomočke. 

   Zelo ponosni smo tudi na to,da nam je uspelo vzpostaviti kontrolo nad dogovorjrnimi in        
dejansko zaračunanimi cenami 
 

�   Asortima 
 

Število kartic - zdravila in ostali material: 11.876 ( v l.2005 - 10.197 ), število kartic se je 
povečalo predvsem na račun razčlenitve osteosintetskega materiala. 
Promet je potekal na 4461 karticah ( v l.2005 na 3687 karticah ). 

Realiziranih je bilo 13.422 izdajnic ( v l.2005 - 9110 ). 
Prevzemnic je bilo 8204 ( v l.2005 - 7976 ). 
 
Pripravljenih kemoterapij je bilo 20. 
 
Na področju analitike smo izvedli naslednje kontrole kakovosti skladno s predpisi Ph. Euro. 
5th Ed.:opravljenih analiz vhodne kontrole surovin in preverjanj A - testov surovin je bilo162, 
analiz galenskih pripravkov pa 96. Kontrolo sterilnosti pripravkov nam izvedejo na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Kranj. 
 

 
�  Galenski in sterilni pripravki, magistralna receptura 
      Glede na razpoložljivost na tržišču in smiselnosti lastne izdelave smo v letu 2006 izdelali: 

- galenski pripravki: sterilne raztopine     5222kom 
                                   : nesterilni pripravki  4291 kom 
-    magistralni pripravki, reagenti:               2049 kom 
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� Poraba v letu 2006 ( v SIT ) 
 
- ZDRAVILA                                                     343,87 mio 
- ANTIBIOTIKI                                                   73,02 mio 
- NIZKOMULEKULARNI HEPARINI              28,47 mio 
- ERITROPOETINI                                             37,59 mio  
- OSTEOSIN. MAT. IN PROTEZE                  104,13 mio 

CELOLETNA PORABA                       1.178.005.814,78  
 
 
Strokovno izobraževanje 
 
Delavci v lekarni se izobražujemo čez celo leto; nekaj na kongresih in seminarjih za oba profila   
( kar dovoljuje finančni plan za enoto lekarna, v l. 2006 nismo porabili celotne vsote ), veliko pa 
se izobražujemo tudi sami; predavanja organizirajo podjetja, ki tržijo zdravila in medicinski 
material in ostalo. 
 
 

� Zaklju ček 
 
Nadaljevali bomo s kakovostno in pravočasno oskrbo oddelkov, informiranostjo strokovnega 
kadra o deficitarnosti, daljših dobavnih rokih ter paralelnih preparatih.  
Poizkusili bomo uvesti stalno internetno rubriko lekarna. 
Za napredek stroke, izdelavo zdravil v boljših pogojih, bi v naslednjemu letu izpeljali dva 
projekta: - verifikacijo lekarne 
               - izdelavo SOP ( splošnih operacijskih postopkov )  

 
Z odprto obliko vodenja in komunikacije želimo doseči medsebojno zaupanje in vzpostaviti most 
z vsemi sodelavci v bolnici. 
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Otorinolaringološka ambulanta 
 
Vodja Bašić Narić Brankica, dr.med.  
 

Organizacija 
ORL ambulanta dela v dveh timih – eno v SBJ in eno v ZD Kranj, tako kot že vrsto let. Smo pa v 
lanskem letu razpisali tudi eno specializacijo za področje ORL.  
 

Plan in realizacija 
 
Delovni načrt je zastavljen praktično za tri delovne time. Znašal je tudi lani 109.268,23 točk in je 
bil realiziran v 105,64% (115.425,88 točk). Ta načrt je asimetrično razdeljen. 10% večji je v 
Kranju kot na Jesenicah. Načrt števila pregledov je bil tudi realiziran. Skupaj je bilo opravljenih 
9.645 pregledov v enem letu (od tega prvih pregledov 5.549).  
 
Poleg pregledov, ki so za  ZZZS, smo opravili na Jesenicah še 385 konziliarnih pregledov, od 
tega 255 prvih ter 131 ponovnih, kar je nekoliko več kot v letu poprej.  
Opravljenih pa je bilo še 21 septoplastik (1 z ablacijo polipa in 4 z mukotomijo), 1 mukotomija , 
1 frenulotomija in 42 adenoidektomij (1 z mukotomijo) v splošni anesteziji, kar je skupaj 65 
operacij v splošni anesteziji, to je 71 % več kot leto poprej.  
 

Izobraževanje 
 
V letu 2006 sva se z dr. Krek Petrina  Branko udeležili obe alergološke delavnice marca v 
Kranju, nato strokovnega sestanka o aspirinski intoleranci in rinitisu, ki je bil aprila v Ljubljani, 
obe sva se tudi udeležili kongresa ORL za skupine podonavskih držav, ki je bil septembra 
organiziran na Bledu. Imeli sva tudi predavanja za zdravnike splošne medicine ter pediatre o 
uporabnosti nosnega spekuluma v splošni ambulanti, dr. Petrina v ZD v Kranju, jaz pa v ZD na 
Jesenicah. V lanskem letu sem imela tudi predavanje o nosnih polipih in alergiji v predelu nosu 
za splošne zdravnike v aprilu 2006. Sama sem se udeležila še kongresa o alergiji v ORL 
področju v februarju 2006 v Barceloni, o alergiji in klinični imunologiji na Dunaju v juniju 2006, 
skupaj s sestro Slavico Pogačnik ter Milko Poličar pa smo se udeležile avdiološkega seminarja 
na Danskem o Widexovih slušnih aparatih, nato pa še oktobra o Oticonovih aparatih. Slavica 
Pogačnik, Olga Karo ter Janja Bavdaž so se udeležile maja lani sestanka za srednje medicinske 
sestre o avdiološki problematiki, ki je bil organiziran v Ljubljani.  
 
V lanskem letu se je upokojila naša dolgoletna avdiometristka v Kranju  Poličar Milka, 
nadomestila pa jo je Pogačnik Jožica.  
 
V lanskem letu smo uvedli tudi klinično pot za adenoidektomijo. 
 
Problem ORL ambulante v Kranju ostaja neurejenost prostorov. ORL ambulanta na Jesenicah pa 
si želi dvigala zaradi težje mobilnih pacientov ter lažjega pregleda konziliarnih bolnikov.  
Ostale nabave opreme iz prejšnih let ostajajo še nerealizirane. 
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Okulistična ambulanta  
 
Vodja Meta Koman Juvanec, dr.med. 
 
 
Urnik in sestava zaposlenih je bila enaka kot leto poprej. 
 
Leta 2006 je bilo pregledanih 3310 pacientov, od tega 2881 prvih ter 429 ponovnih. 
Konziliarnih pregledov je bilo 77 (ti niso nikjer ovrednoteni). 
Bilo je opravljenih 21 366,53 točk. Indeks realizacije je bil 90,06 %. 
 
Februarja sem se udeležila učne delavnice iz nevrooftalmologije v Ljubljani. 
 
Do načrtovanega nakupa aparata za preiskavo vidnega polja tudi lani ni prišlo. 
 
Problematika: pacienti iz ostalih okolišev, kjer ni urejene oftalmološke ambulante, prihajajo v 
našo ambulanto. 
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Dermatovenerološka ambulanta 
 
Vodja Amalija Voh-Hribernik, dr.med.                                                                          
 
 
V letu 2006 sem delala s polovičnim delovnim časom skupaj z eno srednjo medicinsko sestro, ki 
je sama opravljala vsa svoja strokovna opravila, administrativna dela, naročanje pacientov in 
obsevanje. V sprejemni ambulanti je organiziran le administrativni sprejem pacientov in dostava 
kartotek iz arhiva. 
 
V letu 2006 je bilo opravljenih 5100 obiskov, od tega je bilo 2937 prvih in 2163 ponovnih 
obiskov, razmerje prvi/ponovni je 1.36. Realiziranih je bilo 27.137 točk. Opravljenih je bilo tudi 
84 konziliranih pregledov.  
 
Redno sem se udeleževala sestankov Dermatološkega združenja. V oktobru 2006 sem se 
udeležila IV. Dermatoloških dnevov v Mariboru, v novembru pa Anti-ageing simpozija na 
Bledu. 
 
 



162 

Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege v specialistično ambulantni 
dejavnosti 
 
Monika Ažman, glavna medicinska sestra 
 
 
Sodoben način življenja se odraža na več načinov: v naglici, spremenjenih življenjskih 
vrednotah,  napredeku znanosti, staranju prebivalstva... Vsi našteti dejavniki vplivajo tudi na 
razvoj dogodkov na področju medicinskih znanosti in  posledično tudi na področju zdravstvene 
nege. Dejavnosti  zaposlenih v zdravstveni negi v specialističnih ambulantah in urgenci se z leta 
v leto spreminjajo, širijo in prilagajajo potrebam pacientov. Spreminja se tudi struktura 
zaposlenih. Ob zaključku leta 2006 je naš tim sestavljalo že 57 zaposlenih. Od tega 6 
diplomiranih medicinskih sester (dipl.m.s.) in 51 zdravstvenih tehnikov (ZT). Delo smo 
opravljali na 17 različnih področjih oziroma deloviščih. 
 
Tabela 1. Prikaz področij/delovišč zaposlenih v ZN 
 v specialistično ambulantni dejavnosti v SBJ 
 
 PODROČJE/ DELOVIŠČE 
1. Sprejem in urgenca 
2. Kirurška ambulanta, mavčarna 
3. Ortopedska ambulanta Jesenice 
4. Ortopedska ambulanta Škofja Loka 2x mesečno 
5. Otorinolaringološka amb. Jesenice 
6.  Otorinolaringološka amb. Kranj 
7. Dermatovenerološka amb. 
8.  Okullistična amb. 
9. Endoskopska amb. Jesenice 
10. Endoskopska amb. Kranj 
11. Ginekološka amb. / GCBD 
12.  Kardiološki laboratorij 
13. Diabetološka amb. 
14. Internistične amb. 
15. Protibolečinska amb. 
16. Informacijski pult 
17. Hišna amb. 2x mesečno 
 
Naše delo je bilo vezano na ordinacijski čas in predpisano število točk za posamezno ambulanto.  
V ciljih za leto 2006 smo zapisali, da bo naše delo temeljilo na kakovostni obravnavi vsakega 
pacienta in dobrih medsebojnih odnosih. Kako dobro smo opravili svoje delo sami težko 
ocenjujemo. O tem govorijo mnoge pohvale naših pacientov. Seveda pa ni  manjkalo tudi 
pritožb, ki so se nanašale predvsem na telefonsko naročanje in dolge čakalne dobe. Vse te smo 
sprejeli kot izziv in smo jih skušali tudi sproti reševati.  
Posebnosti posameznih ambulant v preteklem letu so sledeče: 
 

Urgenca in sprejem  
Število obravnav internističnih pacientov v urgenci se z leta v leto povečuje. V preteklem letu 
smo dosegli najvišje število urgentnih obravnav internističnih  pacientov do sedaj. Teh je bilo kar 
5312. Seveda pa sem niso prišteti še vsi dodatni planirani sprejemi internističnih pacientov, 
kontrolni EKG pregledi, dnevni hospital... Tisto kar je pripomoglo k večji kakovosti oskrbe in 
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obravnave pacientov je bil nakup novega EKG aparata in nakup monitorja. S tem smo omogočili 
enemu pacientu več neprestan monitoring in s tem večjo varnost. Zaradi mile zime se je 
podaljšala tudi sezona gorništva. Posledično je to za nas pomenilo 49 helikoptrskih pristankov in 
s tem tudi toliko obravnav teh pacientov. 
V urgenci je potrebovalo zdravstveno nego še 25676 kirurških bolnikov. Le ti so bili ali začasno 
obravnavani ali pa je bil izveden postopek sprejema v bolnišnico. Opravili smo še vse sprejeme 
ginekoloških pacientk. 
Za zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene nege bi v prihodnje potrebovali ustrezne 
delovne pogoje. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki smo lahko še tako prijazni in strokovno 
usposobljeni, toda če nimamo dovolj prostorskih kapacitet za delo potem le s težavo izvajamo 
delo v skladu z načrtovanimi standardi zdravstvene nege. 
 

Kirurška ambulanta in mav čarna 
Kakovost obravnav bolnikov s strani zdravstvene nege v kirurški ambulanti, spodnji operacijski 
dvorani in mavčarni smo v preteklem letu želeli izboljšati predvsem v nočnem času in med 
vikendi. Ustaljenemu timu zaposlenih so se v omenjenih terminih pridružili še zdravstveni 
tehniki iz operacijeske dvorane. Po kratkem uvajalnem obdobju je delo zlasti v nočnem času 
hitro steklo v okviru načrtovanega. Žal še vedno nismo uresničili prenove mavčarne, ki smo jo 
ponovno načrtovali za tekoče leto. Protokol obravnave kirurškega bolnika z načrtovanim 
sprejemom je v praksi popolnoma zaživel. Case managerka opravi telefonski pogovor pred 
sprejemom, prisotna je na dan sprejema, ravno tako opravi telefonski pogovor tudi po odpustu. 
Redno beleženje pacientovih podatkov nam omogoča kontinuirano spremljanje pacienta s tem pa 
tudi večjo varnost. Zaposleni v urgentnih ambulantah so aktivno sodelovali v akciji »Letalska 
nesreča« in jo odlično izvedli. 
 

Ortopedska ambulanta 
V preteklem letu se je ortopedska ambulanta v bolnišnici preselila v prostor kjer so bile pred tem 
tri specialistične ambulante. Dva velika, svetla prostora smo preuredili in prepleskali. Pridobitev 
preteklega leta je tudi nova pregledovalna miza. Medicinska sestra, ki je bila pred tem zaposlena 
le v ortopedski ambulanti je postala del tima zaposlenih v kirurški ambulanti. V ortopedski 
ambulanti se tako medicinske sestre mesečno menjavajo. Vse leto je 2x mesečno potekala 
ortopedska ambulanta v ZD Škofja Loka. Zelo smo si želeli, da bi že v preteklem letu lahko 
vzpostavili računalniško povezavo z bolnišnico, a nam to ni uspelo. Morda nam bo v tekočem 
letu. 
 

Otorinolaringološka ambulanta  
Število obravnav na področju ORL bolnikov se z leta v leto povečuje. Delo v bolnišnici je v 
primerjavi z delom v ambulanti, ki je locirana v ZD Kranj bistveno bolj prijazno. Celoten tim 
ima v bolnišnici optimalne pogoje za delo. Žal pa temu ni tako v ambulanti v Kranju. Že več let 
načrtovana prenova prostorov se še vedno ni uresničila. Omenjena ambulanta je edina, ki svoje 
paciente še vedno vodi v klasični knjigi za naročanje in ne računalniško, kar bo v prihodnjem 
letu potrebno urediti prednostno. V letu 2006 se je upokojila MS Milka Poličar, ki je opravljala 
delo audiometrista od začetka delovanja ambulante. Na njeno delovno mesto je bila razporejena 
Jožica Pogačnik.  
 

Dermatovenerološka in okulističa ambulanta 
Za obe ambulanti je zančilno, da zdravnici, ki sta nosilki dejavnosti svoje delo opravljata le s 
polovičnim delovnim časom. Glede na krajši ordinacijski čas so zaposlene medicinske setre v 
prostalem delovnem času razporejene še na druga delovna mesta. Dve na centralno naročanje, 
tretja v centralno sterilizacijo. V drugi polovici leta je v prostorih dermatovenerološle ambulante 
pričela delovati, 1x tedensko alergološka ambulanta Bolnišnice Golnik, KOPA. 
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Endoskopska ambulnta 
Zaposleni v ZN v endoskopiji so v preteklem letu posvetili veliko pozornosti pripravi novih 
navodil za bolnike in drugih obrazcev povezanih s posameznimi preiskavami. V nastajanju je 
bila tudi klinična pot za perkutano endoskopsko gastrostomo (PEG), ki bo dokončana v tekočem 
letu. Celoten tim je sodeloval pri izvedbi  prvega  strokovnega srečanje s to vsebino v naši 
bolnišnici, tako za zaposlene kot zunanje slušatelje. 
Zaradi pomanjkanja zdravnikov internistov je bila ambulanta v Kranju v drugi polovici leta 2006 
zaprta. Obveznosti iz omenjene ambulante so bile izvedene na Jesenicah. Število izvedenih 
gastroskopij je preseglo načrtovano število. 
 

Ginekološka ambulanta/ GCBD 
Zaradi zagotavljanja boljše preglednosti in večje varnosti, ter lažje dostopnosti v arhivu smo 
skupaj s centralnim arhivom v preteklem letu izvedli pregled vseh kartonov pacientov, ki se 
zdravijo v Gorenjskem centru za bolezni dojk (GCBD). Vsi kartoni so od lani dalje šifrirani z 
matičnim indeksom pacienta in se hranijo v arhivu.V ambulanto se prinašajo dnevno, po izpisu 
iz računalnika. V ambulanti so zaposlene 3 MS. Žal nam še vedno ni uspelo izvesti že 
pripravljenega projekta zdravstvene vzgoje nosečnice. Zaradi pomanjkanja medicinskih sester 
babic izvedba projekta ni bila možna. Glede na veliko število pacientk v dispanzerju za žene in 
specialistični ginekološki ambulanti se je v preteklem letu izkazalo, da naročanje pacientk preko 
telefona na preglede v času ambulante ni mogoče. Uvedli smo centralno naročanje, ki v 
povprečju poteka 4 ur na dan, izven ginekološke ambulante.  
 

Kardiološki laboratorij 
V letu 2006 je bilo v kardiološkem laboratotiju izvedenih  5353 preiskav in posegov. 
 
Tabela 2. Prikaz vrste in števila opravljenih preiskav 
v kardiološkem laboratoriju 
 
Preiskava Število opravljenih preiskav 

2006 
UZ srca 1902 
- vratne arterije   389 
Doppler – noge arterije   451 
Doppler – noge vene   608 
Obremenitveno testiranje   470 
EKG   354 
Holter EKG   256 
Holter RR     21 
Transezofagialni UZ srca     30 
Spirometrije    359  (od meseca marca dalje) 
Kardiološka ambulanta    504 
 5353 Skupno število preiskav 
 
V kardiološkem laboratoriju, ki meri 52 m2 in še dodatnih ločenih 8 m2 za potrebe spirometrije, 
sta zaposleni dve medicinski sestri. Poleg sodelovanja pri navedenih posegih in postopkih sta 
opravili še veliko število meritev EKG na bolniških oddelkih in v internistični ambulanti. V 
preteklem letu je bil za potrebe omenjenega laboratorija izveden nakup spiromatra in elektronski 
merilec RR . 
Trend naraščanja omenjenih preiskav pa narekuje vsem, ki skrbimo za nemoten potek dela na 
omenjenem področju nujno in takojšno adaptacijo prostorov s širitvijo. 
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Diabetološka ambulanta in zdravstveno vzgojno delo 
Kljub odhodu obeh diabetologinj, ki sta izvajali ambulantno delo v bolnišnici, je to do konca leta 
nemoteno potekalo. Spremenil se je le ordinacijski čas, ki se je v drugi polovici leta prestavil na 
popoldanske ure. Z zamenjavo prostorov med ambulanto in prostorom za medicinsko sestro, smo 
želeli povečati delovni prostor za medicinsko sestro. S tem smo pridobili tudi skromen kotiček 
kjer se izvajajo pregldi nog. V ambulanti sta zaposleni 2 medicinski sestri tako za potrebe ZN v 
ambulanti kot zdtavstveno-vzgojnega (ZV) dela. 
ZV delo je v preteklem letu izvajala Marta Smodiš.  
 
Tabela 3. Prikaz izvedenih ZV edukacij in svetovan v okviru 
diabetološke ambulante 
Področje ZV  Štveilo obravnavanih 

primerov 
Terapevtska obravnava nog v ambulanti 110 
Individualna edukacija hospitaliziranih pacientov   43 
CGMS    3 
Individualna edukacija nosečnic    4 
Šola za vodenje bolezni z inzulinom    9 skupin 
Skupno število obravnavanih primerov 347 
 
V preteklem letu so se pričele urejati zbirne mape za ZV material. Mape so že prejeli vsi trije 
interni oddelki. Projekt se bo na preostalih oddelkih dokončal v letu 2007. 
  

Internisti čne ambulante 
V letu 2006 smo na sistemizirano delovno mesto v internistični ambulanti zaposliti 
zdravstvenega tehnika. Delovno mesto si delita dve kolegici, ki pokrivata občasno še delo na 
endoskopijah, v hišni ambulanti in še v kateri od specialističnih ambulant. Z zaposlitvijo ZT na 
to delovno mesto nam je prvič uspelo izpeljati proces »polivalentne medicinske sestre«. 
Internistično ambulanto smo opremili z vsemi pripomočki, ki jih medicinska sestra pri svojem 
delu potrebuje. Načrtujemo še pleskanje obstoječih prostorov, ter pridobivanje specialističnih 
znanj za obe kolegici. 
 

Ambulanta za zdravljenje bolečine 
V sklopu ambulante za zdravljenje bolečine sta zaposleni dve medicinski sestri s polovičnim 
delovnim časom. Obe kolegici vodita paciente z bolečino tudi na bolniških oddelkih, ter občasno 
sodelujeta tudi pri vstavitvi EDK katera pri porodnicah. V ambulanti je bilo v letu 2006 
obravnavanih 211 pacientov. Skupno število vodenih bolnikov na bolniških oddelkih je bilo v 
letu 2006 – 320.  
 

Informacijski pult 
V letu 2006 je zaživel projekt  »informatork«. Na začasno lokacijo smo postavili informacijski 
pult, ga opremili z računalnikom in telefonom ter na delovno mesto, medicinske sestre – 
informatorke razporedili medicinske sestre, ki delajo s polovičnim delovnim časom. S tem 
želimo vse, ki vzstopajo v našo bolnišnico hitro ter učinkovito usmeriti do željene ambulante ali 
oddelka ter jim nuditi prve, prave informacije. S tem želimo nadomestiti tudi usmerjevalne table, 
ki so še kako potrebne.  
 

Hišna ambulanta 
V letu 2006 se je vodstvo naše bolnišnice odločilo izvesti preventivne zdravniške preglede za vse 
zaposlene. V projekt so vključene tudi nekatere medicinske sestre specialistično ambulantne 
dejavnosti. Ambulanta je delovala 2x mesečno in bo z delom nadaljevala tudi v letu 2007. 
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Pregled izobraževanj zaposlenih  ZN v specialistično ambulantni 
dejavnosti 

 
Tabela 4. Prikaz eksternih izobraževanj zaposlenih v ZN  v 
sep. amb. dejavnosti v letu 2006 
 
 Ime in priimek Tema izobraževanja 
1. Smodiš Marta Šola za obstruktivne bolezni pljuč – Golnik; 17.3. in 20.4 
2. Smodiš Marta Približajmo se sladkorni bolezni v njenem okolju – Bovec; 

13.10. 
3. Smodiš Marta Priporočila za oskrbo diabetičnega stopala – Bled; 5.5. 
4. Mežnarec Milana Priporočila za oskrbo diabetičnega stopala – Bled; 5.5. 
5. Kepic Marta Strokovno srečanje sekcije MSZT V urgentni medicini – 

Čatež; 16.10. 
6. Ajdišek Meta Strokovno srečanje sekcije MSZT V urgentni medicini – 

Čatež; 16.10. 
7. Gluhar Boštjan Strokovno srečanje sekcije MSZT V urgentni medicini – 

Čatež; 16.10. 
8. Karo Olga Audiologija in vestibulometrija v medicini dela – Ljubljana; 

12.5. 
9. Bavdaš Janja Audiologija in vestibulometrija v medicini dela – Ljubljana; 

12.5. 
10. Pogačnika Jožica Audiologija in vestibulometrija v medicini dela – Ljubljana; 

12.5. 
11. Pečar Nataša Šola za obravnavo bolnikov s TBC in pregledovanje 

kontaktov – Golnik; 12.11. 
12. Pečar Nataša Neinvazivne preiskave srčno žilnih bolnikov – Velenje; 

23.11 
13.  Horvat Branka Neinvazivne preiskave srčno žilnih bolnikov – Velenje; 

23.11. 
 
Vsi zaposleni so se v letu 2006 udeležili seminarja iz HACCB sistema. Večina se jih je 
udeleževala tudi drugih internih predavanj. 
 
Aktivna udeležba: 
Monika Ažman, Danica Žabkar; Dokumentiranje ZN pri nujni obravnavi bolnika v Splošni 
bolnišnici na Jesenicah; Zbornik predavanj 5. Medjunarodni kongres o prehospitalnim hitnim 
stanjima, Poreč 21.-23.4.2006.  
Irena Pergarec Žansky, Lidija Arlič, Mateja Lopuh: Naše izkušnje pri ambulatnem zdravljenju 
rakavih bolnikov – prikaz primerov iz prakse: Oskrba rakavega bolnika, Strokovno srečanje 
DMSZT Gorenjske, Kranj, 30.3.2006. 
 
Realizacija ciljev preteklega leta in načrti za naprej: 
Zaposleni v ZN v specialistično ambulantni dejavnosti smo v preteklem letu opravili veliko dela. 
Nekatere začrtane cilje smo prav gotovo tudi uspešno realizirali. Če smo še pred dvemi leti 
zabeležili kot eno pomembnejših nalog, izboljšanje medosebnih odnosov, v tem poročilu 
ugotavljamo, da postajamo vse zrelejši, ponosni drug na drugega in zazrti v prihodnost.  
 
V letu 2007 bomo vse svoje znanje usmerili v kakovostno obravnavo bolnika ter izdelavo 
posameznih dokumentov ZN v specialistično ambulantnem področju. V našem prednostnem 
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načrtu bodo nekatere prostorske urediteve: mavčarne, otorinolaringološke ambulante v Kranju, 
kardiološkega laboratorija in računalniška povezava z ortopedsko ambulanto v Škofji Loki. 
Potrebujemo tudi večje prostore za delo s pacienti v urgentni obravnavi.  
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Poročilo pomočnice glavne medicinske sestre za področje obvladovanja 
bolnišničnih okužb 
 
Lidija Ahec 
 
MRSA 
V letu 2006 smo imeli 37 bolnikov z MRSA. V tej vsoti so všteti 3 bolniki, ki gredo na račun 
prenosa okužbe in posledične kolonizacije v bolnišnici. 34 bolnikov je bilo sprejetih z znano 
MRSA v preteklosti. Za leto 2006 izstopa nizka incidenca pridobljene MRSA v bolnišnici. 
 

Incidenca MRSA v SBJ v letu 2006
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Delež MRSA bolnikov za posamezni mesec 
Število odpustov 12.709 
Incidenca MRSA pridobljene v SBJ 0,02 
Incidenca znane in prinešene MRSA 0,22 
Incidenca skupne MRSA 0,24 
 



169 

Število odvzetih brisov na MRSA 
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Pregled števila odvzetih brisov po oddelkih Na MRSA 
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Pregled števila odvzetih brisov po mesecih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODPADKI V SBJ 
 
Prikaz količine odpadkov v letu 2006 
Naziv odpadka Količine v kg 
Komunalni odpadki 18 00 04 177.190 
Infektivni odpadki 18 00 03* 6.873 
 
V letu 2006 smo posebno pozornost namenili zbiranju in začasnem skladiščenju infektivnih 
odpadkov. Na podlagi obstoječe zakonodaje in podzakonskih predpisov moramo infektivne 
odpadke zbirati v kontejnerje iz trde plastike z možnostjo hermetičnega zapiranja. Vsak 
kontejner mora biti za odvoz opremljen z zakonsko predpisano nalepko, datumom in mestom 
nastanka.   
 
 
OSTALE AKTIVNOSTI 
1. KOBO: 

♦ Komisija za obvladovanje bolnišnični okužb se je sestala štirikrat. 
♦ V tem letu je posebno mesto in čas dela Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb 

prevzel načrt ravnanja ob možnem pojavu gripe in gripi podobnih obolenj.  
♦ Poleg Algoritma za gripo in gripi podobno bolezen je Komisija za obvladovanje 

bolnišničnih okužb sprejela Algoritem ukrepov pri vbodu z ostrim predmetom.  
♦ Navodila za ukrepanje ob incidentu z možnostjo prenosa okužbe ter obrazci za prijavo 

so zaposlenim od letošnjega leta dostopni na intranetu. 
♦ Prav tako so na tej strani dostopni zapisniki sej komisije. 
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2. Cepljenja, incidenti 
Prijavljenih je bilo 8 poškodb z možnostjo prenosa okužbe. 
poklic ZT dipl.m.s. zdravnik kuhar 
število 4 1 2 2 
Število prijavljenih poškodb je nizko, vendar verjetno ne ustreza dejanskemu stanju. Prijavljanje 
poškodb z možnostjo prenosa okužbe še vedno ni prešlo v zavest zaposlenih. 
 
3. Legionela 
Izveden je bil redni letni termični šok vodovodnega omrežja. Mikrobiološki vzorci končnih 
izlivk so bili vzeti na sedmih vzorcih. V vseh odvzetih vzorcih nismo ugotovili prisotnost 
bakterij rodu Legionella. 
 
4. Prehrana 
V kuhinji so bili izvedeni 4 sanitarno-higienski pregledi s strani ZZV Kranj (februar, julij, 
september, december). Brisi na snažnost ter kontrolni brisi, vzorci hrane in vode so ustrezali 
določilom veljavne zakonodaje. 
Stenska in talna keramika v kuhinji je dotrajana. Poškodovan in dotrajan je tudi strop v kuhinji. 
Potekal je interni nadzor nad izvajanjem sistema HACCP v kuhinji. 
Jeseni je bilo izvedeno strokovno izobraževanje o sistemu HACCAP zaposlenih v zdravstveni 
negi. 
 
6. Zunanji izvajalec čiščenja- ISS 
Z vodjo ISS so bili opravljeni občasni higienski pregledi kirurškega, internega, ginekološko- 
porodniškega oddelka, oddelka za zdravstveno nego in specialističnih ambulant. 
Odvzetih je bilo 100 brisov na snažnost, ki jih je zvedel izvajalec. 88,3% izvidov je bilo 
ustreznih in 11,6 neustreznih. 
 
7. Dezinsekcija, deratizacija  
Opravljena je bila redna dezinsekcija in deratizacija prostorov s strani izvajalca Magnetic d.o.o. 
V letu 2006 so posredovali 11 x.  
 
 



172 

Poročilo socialne službe  
 
Maja Valjavec,  vodja socialne službe 
 
 
1. Socialna služba 
Socialna služba v bolnišnici nudi strokovno pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk. Nudi 
pomoč pri komunikaciji, predvsem pomoč pri novo nastalih situacijah, ki so posamezniku in 
družini prinesle soočanje s hudimi stiskami in težavami. 
Deluje za potrebe bolnikov, hospitaliziranih na vseh na vseh oddelkih bolnišnice, največ pa na 
oddelku za zdravstveno nego.  
Pri svojem delu opravljamo svetovanje posamezniku in družini, načrtovanje in preučevanje vseh 
težav, ki ovirajo proces zdravljenja. Pomoč družini, ki obsega predvsem pomoč na domu. 
Urejanje  in pripravo na institucionalno varstvo za bolnike, katerih vrnitev v domače okolje ni 
mogoča. 
Vedno večja je potreba po pogovoru in svetovanju, predvsem pa obnavljanju stikov med bolniki 
in njihovimi svojci. 
 
Število obravnav se iz leta v leto povečuje, prav tako se povečuje število bolnikov, ki potrebujejo 
stalno nego in nadzor, zato je vrnitev v domače okolje toliko bolj težavna. Tako smo v letu 2006 
obravnavali 320 bolnikov. Od tega 67% bolnikov III. ali IV. kategorije zdravstvene nege. Pri 
večini omenjenih bolnikov vrnitev v domače okolje ni bila mogoča, saj svojci nege niso zmogli 
oz. so bili bolniki brez »urejene« primarne socialne mreže. Za veliko večino omenjenih bolnikov 
je bila potrebna namestitev v zavod, kar po je glede na prezasedenost v domovih za starostnike 
skoraj nemogoče, zato se je ležalna doba pri omenjenih bolnikih večkrat močno podaljšala. 
 
Socialna služba pa se poleg dela z bolniki in njihovimi svojci pojavlja še na področju pomoči 
zaposlenih, pri reševanju osebnih, ekonomskih, družinskih in ostalih težav. Prav tako pa socialna 
delavka sodeluje pri pripravi naših delavcev na invalidsko komisijo I. stopnje in sodeluje kot 
predstavnica zavoda na senatu invalidske komisije, Območne enote Jesenice. 
 
2. Ostala sodelovanja: 

- Sodelovanje v Skupini za okolje in prostor 
- Članica Interreg - a 
- Članica skupine za kakovost - kakovost zaposlenih 
- Sodelovanje pri obnovi internetne strani 
- Članica uredniškega odbora za časopis Bolje 
- Sodelovanje na komisiji za umetno prekinitev nosečnosti ( I.stopnje ) 
- Sodelovanje na Invalidski komisiji I.stopnje, kot predstavnica zavoda 
- Delo s prostovoljci 

 
 
3. Izobraževanja: 
  
10.04.2006 Strokovno srečanje sekcije soc.delavcev v zdravstvu Jesenice 
07. in 08.11.2006 Usposabljanje – SD v soc.-varstvenih ustanovah Portorož 
23.11.2006 Od podatkov do informacij Ljubljana 
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4. Cilji za leto 2007: 

• Celostna obravnava in zadovoljen bolnik 
• Hitro in kvalitetno timsko sodelovanje 
• Izvajanje kvalitetne obravnave, ki bi zmanjšala število recedivov primarne bolezni 
• Vzpostavitev elektronskega sodelovanja z zunanjimi institucijami, ki pomembno vplivajo 

na kakovost socialne oskrbe 
• Strokovno izobraževanje in osebnostna rast 

 
 
Priloga: 
 
Tabela 1;  Številčni prikaz obravnav v obdobju 1.1.2006 – 31.12.2006 
 
 OBLIKA OBRAVNAVE ŠTEVILO 

PRIMEROV 
1. Prva socialna pomoč - svetovanje 320 
1.1. Urejanje zavodskega varstva 133 
1.2. Pomoč družini – urejanje pomoči na domu 173 
1.3. Urejanje zdravstvenega zavarovanja 11 
1.4. Nasilje 3 
1.5. Namestitev v domove za starostnike 42 
   
2. Sodelovanje na invalidski komisiji 20 
   
3. Osebni razgovori z zaposlenimi 17 
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Poročilo  o  delu  bolnišničnega dietetika  
 
Jože Lavrinec, bolnišnični dietetik 
 
Ko smo  pričeli  leto  2006  je bilo  pred menoj  ogromno  ciljev – predvsem  na področju  
izboljševanja in dopolnjevanja ponudbe prehranske zdravstvene vzgoje in  zviševanja kvalitete 
bolnišnične prehrane. Žal  lahko  v tem trenutku  ugotavljam,  da so  bili  cilji  preveč  
optimistični in  da jih v danih  razmerah, še zdaleč  nisem  bil  sposoben doseči.  
 
Kljub  vsemu lahko zabeležimo uspešno  sodelovanje v nekaterih projektih  s katerimi  smo 
uvedli  nekaj  novosti  v  prehrano  malega otroka ter  otrok  s prehranskimi  alergijami. Uspešno  
je bilo  tudi  sodelovanje pri pripravi  klinične poti za operacijo raka na debelem  črevesu in  
malo  manj  uspešno  sodelovanje pri  pripravi nekaterih »standardov«. 
 
Na  področju  zdravstvene vzgoje  smo skupaj  z  gastroenterologi izdelali shemo, kako  
pomagati novoodkritim odraslim  bolnikom  s celiakijo pri navajanju  v  novo,  drugačno 
življenje brez  glutena. Tako  imajo  vsi  ti  bolniki  možnost  razgovora o življenju  in prehrani 
pri  dietetiku.  Večina se jih  za razgovor tudi  odloči. 
 
Uspelo  mi  je zmanjšati  število  skupinskih  zdravstveno  vzgojnih obravnav in istočasno 
povečati število  individualno vodenih zdravstveno vzgojnih  obravnav in  s tem  nekoliko  
izboljšati  kvaliteto  dela. Občutno  se je spremenila struktura zdravstveno vzgojnega dela: 
opazen  je upad dela s sladkornimi  bolniki in porast ZV svetovanj pri  bolnikih  z  
gastroenetrološkimi  obolenji, dočim ostaja približno  enak  obseg  dela z  doječimi  materami in  
alergičnimi otroci. Pojavljati  so  se pričele  tudi potrebe po svetovanju  prehranske podpore pri  
karcinomskih  bolnikih.  Skupaj  je bilo  na zdravstveno  vzgojnem  delu zajetih  665 bolnikov ( 
ter  še  dodatnih  280  v  različnih akcijah izvedenih v  sodelovanju  z  raznimi  društvi). 
 
V sodelovanju  z  Radiom  Triglav  sem  pripravil  54 rednih  tedenskih  oddaj  Jejmo  malo-
jejmo  zdravo,  eno  oddajo v  sklopu  cikla »dr. petek«,  v  sodelovanju  z  Radiom  Ptuj oddajo 
o  prehranjevanju  ledvičnih  bolnikov. Sodeloval  sem  tudi  pri različnih  intervjujih o  zdravi  
prehrani  in  promociji  zdravja in  sicer za Primorske novice ( 1x), Ona (3x), Dnevnik (3x) Delo 
(1x) in TV Pika (1x) .  
Sodelovanje v forumu o  zdravi  prehrani  na portalu www.24ur.com teče naprej. Doseženih  je 
več  kakor 1000 vprašanj  in odgovorov. 
 
Tudi  v  sodelovanju  z  društvi  bolnikov in  raznimi  ustanovami ni  bilo  večjih  sprememb.  
Delo  z  naslednjimi  društvi  je teklo  kontinuirano:  

• društvo  sladkornih  bolnikov Jesenice -  1 predavanje 
• društvo  sladkornih  bolnikov Škofja loka -  1 predavanje 
• društvo  sladkornih  bolnikov Tržič -  2 predavanja in  10  delavnic in  2 prispevka v  

društvenem  glasilu 
• društvo  bolnikov s celiakijo  Slovenije -  1 predavanje in prispevek  v društbvenem  

glasilu  
• društvo  bolnikov z osteoporozo  Jesenice -  1 predavanje,  3 zloženke in  prispevek  v  

društvenem glasilu 
• društvo  ledvičnih  bolnikov Ptuj – predavanje 
• društvo  ledvičnih  bolnikov ljubljanske regije -  2 predavanji 
• društvo ledvičnih  bolnikov Slovenj  Gradec -  1 predavanje 
• Mladinski  center  Jesenice -  1 predavanje 
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• RK – podružnica Lom -  1 predavanje 
• Dom  Franceta Bergelja – 2 predavanji 
• OŠ Tone Čufer jesenice -  tehniški  dnevi 

 
Tako  kakor ostala leta sem  tudi  v  letu  2006 pripravil  več člankov z napotki  za 
prehranjevanje bolnikov in  sicer: 

• 5 prispevkov za revijo  Ledvica 
• 3 prispevki  za revijo Transplant  
• 4 prispevki  za revijo  Sladkorna bolezen 

Sodeloval  sem  tudi  pri  pripravi  člankov  za revijo  Bolje. 
 

Manjkalo  ni  niti aktivnega strokovnega sodelovanja: 
• Vpliv prehrane na zdravljenje anemij,  marec 2006 na srečanju medicinskih  sester in ZT 

v  Čatežu 
• Prehrana ledvičnih  bolnikov, v okviru  izobraževanja o klinični  prehrani,  v organizaciji 

Visoke šole  Mb in Splošne bolnišnice Maribor, 23.3.2006 
• Organizacija,  izvedba, predavanja ter  delavnice na seminarju  z  delavnicami 

»Sladkorna bolezen in  prehrana sladkornih  bolnikov, ki  se zdravijo  z  dializo« v  aprilu  
in  maju 2006; 

• Izvedba 2 referatov in  delavnic na seminarju »Varovanje zdravja – prehrana, telesna 
dejavnost in pozitivna samopodoba« v  okviru  sekcije MS in ZT v  kardiologiji; 

• Referat  »Novosti  v  prehranskem  svetovanju  za ledvične bolnike« na Sekciji MS in ZT 
v nefrologiji,  dializi  in transplantaciji,  20.10, 2006 

• Referat  o postoperativnem  programu  prehrane po operativnem  posegu v okivur 
predstavitve klinične poti za operacijo  na debelem  črevesu na Bledu. 

• V priročniku za medicinske sestre »Sladkorna bolezen«  je objavljen tudi  daljši  tekst  o  
prehrani  sladkornega bolnika s končno  ledvično  odpovedjo. 

• Bilo  je tudi  nekaj  sodelovanja pri  organizaciji raznih  strokovnih  seminarjev. 
  
Načrti: 
Ker počasi  odhajam v upokojitev, nimam  pripravljenih  posebnih  načrtov.  Dokler se bo  delo 
bom poskušal  skrbeti  za ohranjanje doseženega, ko  pa  bo  znan  naslednik,  bom poskušal  
sodelovati  pri  njegovem  usposabljanju. 
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege v centralni sterilizaciji 
 
Nataša Zakrajšek 
 
Centralna sterilizacija, katere začetki segajo v leto 1989, še vedno deluje na neprimerni lokaciji. 
Zaposleni delamo v neprimernih pogojih dela. Kljub vsemu pa si prizadevamo za doseganje čim 
boljše kvalitete dela.  
 
Realizacija ciljev v letu 2006 
 
Cilj za leto 2006 je bil nov plazma sterilizator. Za dosego tega cilja smo potrebovali, med 
drugim, tudi nov prostor. Tako smo v mesecu januarju uredili dva nova prostora. V mesecu 
marcu smo nato dobili nov plazma sterilizator za sterilizacijo termo-labilnega materiala. Le-ta za 
delovanje uporablja vodikov peroksid in nižjo temperaturo kot parni sterilizator in sicer med 45 
in 55 °C. Na ta način dosežemo sterilizacijo brez strupenih ostankov, škodljivih za okolje, 
material in delavce. 
 
V letu 2006 smo z novim plazma sterilizatorjem opravili 311 sterilizacij, v parnem sterilizatorju 
pa 1464 sterilizacij. 
 
Izdelali smo tudi nove standarde kakovosti za področje centralne sterilizacije. 
 
Izobraževanje 
 
V letu 2006 so potekala izobraževanja na področju strokovnega usposabljanja in osebnostne 
rasti. Izobraževanje je potekalo tako znotraj delovne organizacije, pomemben je bil predvsem 
prenos znanja med zaposlenimi. Udeleževali pa smo se tudi izobraževanj, ki jih je organizirala 
Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji. 
 
Kadri 
V CS je zaposlenih 10 delavcev, od tega: 
• 2 VMS oziroma VMT, 
• 8 SMS – ZT. 
 
Pet zaposlenih delavcev je invalidov, ki imajo skrajšani delovni čas (štiri ure) in lahko opravljajo 
samo lažja opravila. Pet zaposlenih pa opravlja vsa dela in naloge na vseh delovnih mestnih v 
enoti. 
 
Število zaposlenih se je v letu 2006 zmanjšalo in sicer za dva delavca. Do spremembe je prišlo 
zaradi reorganizacije v SBJ. Prevzel jih je zunanji izvajalec, skupaj z tremi delavci iz skladišča 
perila. 
 
Cilji za leto 2007 
Glavni cilj za leto 2007 je nov parni sterilizator. Sterilizator, ki ga uporabljamo sedaj, dela na 
skrajni meji zmožnosti. Zaradi starosti, se sterilizatorja pogosto kvari in so potrebna pogosta 
popravila. 
 
Dolgoročni cilj je nova centralna sterilizacija na novi lokaciji, ki bi odgovarjala vsem evropskim 
standardom o organiziranosti centralne sterilizacije. 
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Poročilo o dejavnosti fizioterapije  
 
Slavica Hrovat 
 
Uvod 
Dejavnost fizioterapije je kot enota samostojna in organizirana v Slavica Hrovat, višja 
fizioterapevtka, okviru kirurškega oddelka in izvaja celovito obravnavo rehabilitacije  
hospitaliziranih bolnikov v Splošni bolnišnici Jesenice na vseh oddelkih bolnišnice. Z 
ambulantno fizioterapijo pokrivamo izvajanje fizioterapevtskih metod in tehnik tudi za področje 
zgornje Gorenjske, manjše število bolnikov pa koristi  naše usluge tudi iz drugih občin. 
V letu 2006 je fizioterapevtsko obravnavo po oddelkih izvajalo 9 fizioterapevtk, do 30.10.06 
nam je bila v pomoč še absolventka VŠZD , smer fizioterapija. Z odhodom ene fizioterapevtke v 
pokoj, sredi avgusta 2006, je do konca leta izvajalo fizioterapijo po oddelkih le 8 fizioterapevtk. 
Ena fizioterapevtka pa je pokrivala dejavnost ambulantne fizioterapije. S prvim decembrom je 
prišlo tudi do spremembe pri vodenju dejavnosti fizioterapije. 
 
CILJI IN REALIZACIJA V LETU 2006 
V letu 2006 smo imeli 118 dni bolniških odsotnosti do 30 dni, 12 dni za nego otroka in 96 dni 
porodniškega dopusta. Skupna odsotnost je znašala 226 dni. 
 
Fizioterapevtska ambulanta  
Plan za leto 2006 je bil 37.005.00 točk, konec leta pa smo dosegli 33.685 točk (indeks real/načrt 
91,03). V letu 2006 smo tako poslovali uspešno kljub zaprtju hidroterapije in s tem posledično 
izpadu točk. Za primerjavo naj navedem, da je bil indeks 05/04 88,78. 
 
Tabela 1: Število zunanjih bolnikov v fizioterapevtski ambulanti v letih 2005 in 2006  
 
Tabela 2: Število oddelčnih bolnikov, ki so koristili storitve v ambulanti v letu 2006 
 
Skupno število bolnikov v fizioterapevtski ambulanti je znašalo 1191 bolnikov. Izračun se 
nanaša na tabeli 1 in 2.  
 
 
Število bolnikov v ambulanti po specialnostih dejavnosti fizioterapije: 
• nevrofizioterapija pri otrocih s slabo držo: 4 bolniki, 30 obravnav, 
• nevrofizioterapija pri poškodbah glave: 4 bolniki, 10 obravnav, 
• limfna drenaža: 26 bolnikov, 260 obravnav, 
• manualna terapija miofascialnih prožilnih točk: 40 bolnikov, 300 obravnav, 
• fizioterapija roke: 187 bolnikov, 637 obravnav.  
Čas individualnih obravnav bolnikov je znašal od pol do ene ure, lahko tudi več glede na 
zahtevnost obravnave. 
 
Aktivnost izvajalcev dejavnosti fizioterapije po oddelkih  
 
Tabela 3: Skupno število vseh bolnikov in število obravnav po oddelkih primerjalno za leti 2005  
               in 2006  
Opomba: Oddelki v tabeli za leto 2005, ki so označeni z znakom 0 so všteti v drug soroden 
oddelek. 
 
Tabela 4: Število bolnikov, obravnav, storitev in število točk - vsi izvajalci 
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Tabela 5: Število bolnikov po oddelkih in po izvajalcih ( Klinični postopki po ICD 10) 
 
V tabeli so všteti vsi bolniki, ki so bili v fizioterapevtski obravnavi .Vsak bolnik se vpiše pod 
KTDP  samo enkrat, ne glede nato kako se ga premešča po oddelkih. 
 
 
Tabela 6: Število obravnav po enotah po naročnikih v letu 2006 
 
 
Tabela 7: Število obravnav po metodah dela za vse oddelke v letu 2006 
 
Stroški materiala 
Strošek lekarne je bil v letu 2006 3.826.539,46 SIT, kar je za 8.4 % več kot v letu 2005. Največji 
strošek je predstavljal material za respiratorno terapijo in sicer za zdravila 581.830 SIT, za 
inhalete in za pripomočke (Coach, Cliniflo, Ezpap) pa 3.055.804,32 SIT. 
Stroški skladišča: za tehnični material smo porabili 115.699.59 SIT, za pisarniški material 
233.963.70 SIT, za ostalo pa 82.592.99 SIT, skupni strošek porabe je tako znašal 432.256,28 
SIT. V letu 2006 smo pridobili tudi nekaj novih osnovnih sredstev za dvig materialne osnove 
dela (aparat za elektroterapijo za ambulanto, aparat za pasivno razgibavanje kolena in 
vakuumsko protezo – skupaj: 1.126.415 SIT). Strošek opreme hidroterapije z metuljčasto kadjo 
in kadjo s štiriceličnimi kopelmi je znašal 4.439.616 SIT, za 222.726 SIT je bilo drobnega 
inventarja. Skupaj so stroški novih nabav znašali 5.877.911 SIT. 
Investicijska dela: konec leta 2006 je potekala prenova prostora za hidroterapijo. 
V letu 2006 samo pridobili sredstva za izobraževanje v znesku 230.000 SIT. Dodeljeni znesek 
smo presegli za 61.498,18 SIT.  
 
Strokovno izobraževanje 
V preteklem letu smo tri fizioterapevtke aktivno sodelovale s prispevki na funkcionalnih 
izobraževanjih in objavile strokovne prispevke in sicer: 
 
• 24.10.06 v okviru Slovenskega društva za rehabilitacijo roke na seminarju na Otočcu 

prispevek z naslovom Rehabilitacija roke v Splošni bolnišnici Jesenice. 
• 8.11.06 v okviru sekcije abdominalnih kirurgov Slovenije na seminarju na Bledu prispevek z 

naslovom Fizioterapija pri bolniku po operativnem posegu na debelem črevesu . 
• 23.11.06 v okviru Gorenjskega združenja fizioterapevtov v Škofji loki prispevek z naslovom 

Zgodnja rehabilitacija po rekonstrukciji sprednje križne vezi v Splošni bolnišnici Jesenice. 
 
V okviru internega izobraževanja  zaposlenih v zdravstveni negi smo 28.11.06 pripravili tudi 
učno delavnico z naslovom Pomen in uporaba fizioterapevtskih tehnik v multidisciplinarnem 
timu. 
 
V okviru bolnišnice smo se udeležili treh internih predavanj in štirih strokovnih predavanj zunaj 
bolnišnice. Udeležili smo se dveh učnih delavnic v okviru Društva fizioterapevtov Slovenije in 
Zbornice fizioterapevtov Slovenije in izvedli dve ekskurziji. 
 
Večjih izobraževanj zaradi zelo omejenih denarnih sredstev nismo realizirali. 
 
Dve fizioterapevtki sta tudi aktivni članici projektne skupine za padce in klinične poti za Fast-
track kirurgijo, ena fizioterapevtka pa je članica komisije za medicinsko-tehnične pripomočke. 
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Zdravstveno vzgojno delo 
V letu 2006 smo  fizioterapevtke aktivno sodelovale pri pripravi standardov kakovosti 
fizioterapije in na področju zdravstveno vzgojnega dela za dejavnost fizioterapije. 
 
Zaključeni programi so: 
• zgodnja rehabilitacija po operaciji sprednje križne vezi, 
• navodila bolnikom po poškodbi zapestja, 
• klinična pot po totalni endoprotezi kolka, 
• telesna aktivnost po operaciji debelega črevesa (kirurgija s pospešenim okrevanjem). 
 
Programi, ki so že izdelani in čakajo na odobritev Strokovnega sveta bolnišnice so: 
• zgodnja rehabilitacija po amputaciji spodnjega uda, 
• ocenjevanje bolnika po amputaciji spodnjega uda, 
• zgodnja rehabilitacija pri zunanjem fiksaterju, 
• Handling –(pravilno pestovanje novorojenčka), 
• bolečine v hrbtenici-program vaj za hospitalizirane bolnike, 
• rehabilitacija zapestja  po odstranitvi longete, 
• zgodnja rehabilitacija pri šivu fleksorja, 
• rehabilitacija roke po odstranitvi Kleinertove opornice, 
• vaje za preprečitev nestabilnosti ali utesnitvenega sindroma rame, 
• zgodnja rehabilitacija rame – program I-II – v pripravi plakat, 
• zgodnja rehabilitacija po poškodbi ali operaciji rame, 
• obravnava bolnika po akutnem miokardnem infarktu,angini pectoris in po PTCA – v 

pripravi, 
• hoja z berglami (osnutek), 
• vaje za kolčni in kolenski sklep(osnutek). 
 
Standardi kakovosti dejavnosti fizioterapije ki so v pripravi: 
• uporaba spodbujevalne –incintivne spirometrije, 
• inhalacije pri bolnikih,ki samostojno dihajo preko tubusa ali trahealne kanile, 
• inhalacije na masko ali ustnik, 
• inhalacije pri mehansko predihanih bolnikih, 
• oena bolnika po operativnem posegu na hrbtenici in 
• Flutter – pripomoček za dihalne vaje in čiščenje dihalnih poti. 
 
Organizacija dela 
Delovni čas fizioterapije je ostal nespremenjen in je potekal po naslednjem razporedu od 
ponedeljka do petka od 7h - 15h za oddelke in ambulanto, sobote pa sta pokrivali dve 
fizioterapevtki od 8h - 15h. V primeru, da sta bila dva dneva prosta, je bila drugi dan za 4 ure 
prisotna ena fizioterapevtka. Prioritetno listo bolnikov je pripravila vsaka fizioterapevtka po 
svoji presoji, ravno tako smo se dogovorili za način dela ob sobotah. Na vsakih 14 dni smo 
sodelovali pri konziliarnih pregledih fiziatra. Skupni delovni sestanki so bili praviloma zjutraj 
pred odhodom na oddelke in ob koncu delovnega dne. Fizioterapevtke smo redno sodelovale na 
kirurških vizitah, občasno na glavnih internih vizitah, se udeleževale oddelčnih sestankov 
zdravstvene nege, vodja tudi kolegija glavne medicinske sestre. 
V preteklem letu večjih težav med izvajalci dejavnosti fizioterapije in izvajalci zdravstvene nege 
ni bilo. Izstopal je le oddelek za zdravstveno nego, kjer ni prišlo do konsenza o smotrnosti 
fizioterapevtske obravnave hospitaliziranih bolnikov. 
S kabinetoma za fizioterapijo na Oddelku za zdravstveno nego, ta je stalen, in na oddelku za 
travmatologijo,ta je začasen, so se pogoji dela na oddelkih bistveno izboljšali (individualna 
obravnava – varstvo bolnikove zasebnosti). 
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V letu 2006 smo zaradi adaptacije prostora za hidroterapijo začasno odpovedali vse storitve iz 
naslova hidroterapije. Konec leta je bil prostor dograjen in na novo opremljen s štiri celično 
galvansko banjo in banjo za hidromasažo. S ponovnim obratovanjem smo pričneli sredi januarja 
2007. 
Glede na pospešeni razvoj operativne kirurgije in ortopedije, ginekoloških operacij in novih 
pristopov pri zdravljenju internističnih bolnikov se je razširila tudi potreba po zahtevnejših 
oblikah izvajanja fizioterapevtskih metod in tehnik. Le te  zahtevajo večjo časovno in strokovno 
obremenitev fizioterapevtk. 
 
Na oglas o prostem delovnem mestu fizioterapevta so se javile štiri kandidatke, ena kot delovna 
terapevtka ni prišla v izbor, z ostalimi pa bil opravljen razgovor. V ožji izbor je prišla kolegica, 
ki je že delala pri nas, a je potem odpovedala. Zato je bil sklenjen dogovor o nadomeščanju 
kolegice, ki januarja odhaja na porodniško, z absolventko VŠZD smer fizioterapija hkrati pa tudi 
dogovor o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas za še eno novo fizioterapevtko. Ta bo 
pokrila 17.000 točk, ki smo si jih pridobili s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje v letu 
2006. 
 
Z nabavo vakuumske proteze za zgodnjo rehabilitacijo bolnikov po amputaciji spodnjega uda 
smo našo dejavnost rehabilitacije še razširili. Edukacija bolnikov nam časovno vzame tudi do 
eno uro obravnave za enega bolnika. V letu 2006 smo tako uporabili vakuumsko opornico pri 8 
bolnikih. 
 
Cilji za leto 2007 
⋅ spremljanje in uvajanje novosti s področja rehabilitacije, 
⋅ pridobiti več sredstev za izobraževanje, 
⋅ izdelava začrtanih zdravstveno-vzgojnih programov in standardov kakovosti  fizioterapije, 
⋅ strokovni  in organizacijski sestanki  z vodilnimi kadri  v bolnišnici, 
⋅ uskladitev kadrovske osnove, 
⋅ opremiti oba kabineta za izvajanje fizioterapije, 
⋅ spremljanje in izvajanje dogovorjenega programa v ambulanti in po oddelkih, 
⋅ spremljanje obremenitve fizioterapevtk, 
⋅ preureditev ambulantnih prostorov, 
⋅ razširitev fizioterapevtskih storitev v okviru hidroterapije, 
⋅ v septembru ob dnevu slovenskih fizioterapevtov aktivno sodelovanje v kontaktni oddaji na 

Radiu Triglav. 
⋅ osnutek priprave strateškega plana bolnika pri fizioterapevtski obravnavi (varovanje bolnika 

in njegovih podatkov) in 
⋅ posodobiti in povečati materialno osnovo dela. 
 
Tabela 1: Število zunanjih bolnikov v fizioterapevtski ambulanti v letih 2005 in 2006  
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Mesec I 06/05

Št. bolnikov % Št. bolnikov %
1 Januar 77 7,2 71 7,4 92
2 Februar 75 7,0 78 8,2 104
3 Marec 107 10,0 77 8,1 72
4 April 83 7,8 72 7,5 87
5 Maj 104 9,8 75 7,9 72
6 Junij 115 10,8 99 10,4 86
7 Julij 121 11,4 91 9,5 75
8 Avgust 87 8,2 61 6,4 70
9 September 85 8,0 62 6,5 73
10 Oktober 67 6,3 88 9,2 131
11 November 79 7,4 102 10,7 129
12 December 65 6,1 79 8,3 122
13 Skupaj 1065 100 955 100

2005 2006

 
 
Vir: Knjiga zunanjih bolnikov dejavnosti fizioterapije za leti 2005 in 2006. 
 
 
Tabela 2: Število oddelčnih bolnikov, ki so koristili storitve v ambulanti v letu 2006 
 

 
Vir: Knjiga oddelčnih bolnikov dejavnosti fizioterapije za leto 2006. 
 
Tabela 3: Skupno število vseh bolnikov in število obravnav po oddelkih primerjalno za leti 2005 
in 2006 
 
ODDELEK 2005 2006 

  
Št. 

bolnikov 
Št. 

obravnav 
Št. 

bolnikov 
Št. 

obravnav 
INT.I DESNO  0 0 300 1952 
PEDIATRIJA 269 856 284 676 
ORTOPEDIJA 0 0 543 2667 
GIN.,POROD. 270 515 505 638 
INT-
KARDIOLOŠKI 687 3764 329 1887 

METODE 
DELA Januar Februar Marec April  Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Skupaj 
TENS 5 1 12 3 8 2 16 11 2 6 1 3 70 
DD   2   1   2 2   3 2   1 13 
ARTROMOT 5 5 9 10 10 6 7 4 2 9 5 10 82 
PEARL 4 2 11 8 10 2 13 5 3 5 1 6 70 
UKW 1 7 2 2 1     1 1     1 16 
MAGNET 3 3 4 2   1 1 1 2 2 1 1 21 
KINETEK 2                       2 
GLISON   1     1               2 
UZ     2   1 1     1 1 1   7 
ES                       2 2 
LD   1             1 1 2 1 6 
Skupno št. 
storitev 20 22 40 26 31 14 39 22 15 26 11 25 291 
Skupno št. 
bolnikov 20 21 32 21 23 8 32 17 9 25 7 21 236 
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INTERNA - IIT 0 0 80 311 
OZN,ODD.ZA 
RANE 257 2243 146 1104 
TRAVMA 1138 4938 814 3238 
ABD. 
KIRURGIJA 357 1862 335 1536 
SPL. 
KIRURGIJA 510 2659 335 1255 
INT.II.LEVO 202 1464 248 2088 
EITOS 70 513 80 630 
SKUPAJ 3760 18814 3999 17982 
 
Vir: Strokovno poročilo dejavnosti fizioterapije za leto 2005 in interni listi izvajalcev dejavnosti 
fizioterapije za leto 2006 za oddelke. 
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Tabela 4: Število bolnikov, obravnav, storitev in število točk- vsi izvajalci 
2006 24248 26667 27451 24976 29654

št.bol. št.obr. št.stor. točke št.bol št.obr. št.stor. točke št.bol. št.obr št.stor. točke št.bol. št.obr št.stor. točke št.bol. št.obr. šš.stor. točke
januar 69 385 1005 23 94 182 69 791 1652 76 780 1621 72 500 973
februar 94 320 916 24 113 203 64 500 1114 83 885 1889 60 416 816
marec 108 491 1308 25 124 256 63 677 1401 126 1800 3874 105 795 1617
april 116 330 844 15 45 78 92 679 1435 80 1095 2458 73 672 1362
maj 115 421 1190 35 169 321 66 493 1286 117 1193 2755 68 575 1198
junij 73 346 995 22 81 139 66 518 1134 118 1088 2604 70 467 1024
julij 73 272 824 31 149 301 53 495 1205 88 872 2103 74 591 1399
avgust 53 230 573 7 29 58 62 248 663 93 1141 2693 57 805 1628
september 58 216 559 26 138 274 76 375 867 68 601 1403 67 683 1451
oktober 112 492 1292 28 128 267 56 426 1154 92 1634 3623 30 176 344
niovember 77 319 563 15 67 163 92 649 1500 98 1309 3134 66 600 1332
december 64 197 563 27 112 199 105 617 1350 88 1015 2485 80 574 1200
SKUPAJ 1012 1846 4019 10632 278 661 1249 2441 864 2317 6468 147 61 1127 2960 13413 30642 822 2335 6854 14344
DODANO 285 857 3802 8121
SKUPAJ 1297 2703 7821 18753 278 661 1249 2441 864 2317 6468 14761 1127 2960 13413 30642 822 2335 6854 14344

 

31773 F1500 32582 F 900 SKUPAJ
št.bol. št.obr. št.stor. točke št.bol. št.obr. št.stor. točke št.bol. št.obr št.stor. točke št.bol št.obr. št.stor. točke št.bol št.obr

36 633 1221 85 1123 2282 68 943 2008 0 0 0
43 915 1765 66 826 1677 81 822 1777 0 0 0
26 458 871 40 283 553 77 877 1889 0 0 0
45 621 1242 45 497 1009 47 557 1228 0 0 0
14 99 216 67 645 1367 47 560 1244 0 0 0
52 1145 2226 62 628 1478 31 242 542 86 486 1235
28 426 837 39 367 782 42 387 830 63 372 755
34 708 1451 44 462 978 58 468 1055 51 526 1154
67 926 1911 82 1020 2375 47 531 1167 27 390 776
70 970 1905 50 445 1269 88 1071 2218 51 711 1284
60 1110 2200 53 317 707 52 828 1707 51 698 1324
50 569 1256 65 410 983 63 759 1559 54 543 1099

525 1521 8580 17101 698 2131 7023 15460 701 2116 8045 17224 383 1238 3726 7627

525 1521 8580 17101 698 2131 7023 15460 701 2116 8045 17224 383 1238 3726 7627 6695 17982  
Vir:BIRPIS 21, Seznami- in analize za enoto (iz aktivnosti) FIZIOTERAPIJA 
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Tabela 5: Število bolnikov po oddelkih in po izvajalcih ( Klinični postopki po ICD 10) 
 

ODDELKI IZVAJALCI  DEJAVNOSTI FIZIOTERAPIJE PO ENOTAH  Skupaj 
Svetina Mahnič Hrovat Žemlja Markelj Korošec Poklukar Smolej Pavlenč Kotnik 

Enota GIH - ODD. ZA 
GINEK. IN 
PORODNIŠTVO 3 2 48 13 4 4 1 1 4 0 80 
Enota INH - ODDELEK 
ZA INTERNO 
MEDICINO 72 3 16 134 59 50 98 9 191 0 632 
Enota KIH - ODDELEK 
ZA KIRURGIJO 401 11 292 53 220 122 56 201 104 208 1668 
Enota NVH - 
NOVOROJENČKI 0 10 6 4 1 0 0 1 0 0 22 
Enota PEH - ODDELEK 
ZA PEDIATRIJO 4 6 13 139 8 7 3 0 6 0 186 
Enota POH - 
PORODNIŠTVO 0 0 250 43 1 10 8 1 1 0 314 
dodatno: vse enote dec. 
2006 68 4 40 66 36 22 29 28 18 0 311 
Skupaj 548 36 665 452 329 215 195 241 324 208 3213 

 
Vir :Služba za informatiko, klinični postopki po ICD od 1.1.2006 do 31.12.2006 za enoto HOSP.  
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Tabela 6: Število obravnav po enotah po naročnikih v letu 2006 
 

odd.za 
kirurgijo

neakutna 
krg. Nega

otroška 
kirurgija

kirurški 
oddelek ortopedija

oddelek 
za int. 
medicino

neakutna 
inter. 
Nega

interni 
oddelek

IIT int. 
Intenz. 
Terapija

oddelek 
za 
pediatrijo

pediatrič
ni 
oddelek porodništvo

porodni 
in štacija

novorojenčki 
bolni

novoroje
nčki 
zdravi

doječe 
matere

neakutna 
ginek. 
Nega

ginekološki 
oddelek

centralna 
intenz. 
Terapija skupaj

KIH NK OK O1 OR INH NI O3 O5 PEH O6 POH OB NB NV O8 NG O9 OC
229 593 116 6356 2667 40 1004 4883 311 12 548 1 400 9 16 1 2 164 630 17982

2667 311 560 630 17982

630 179821669961 5606238 427
7294 5927 166427

 
Vir: BIRPIS 21, Seznami in analize za enoto (iz aktivnosti) FIZIOTERAPIJA 
 
Tabela 7: Število obravnav po metodah dela za vse oddelke v letu 2006 
 

METODE DELA Šifra 
storitve 

Oddelek za 
kirurgijo 

Neakutna 
int. nega 

Otroška 
kirurgija 

CIT Ortopedija Kirurški 
oddelek 

Interni 
oddelek 

IIT Pediatrični 
oddelek 

Porodni 
in štacija 

Neakutna 
krg.  nega 

Oddelek za 
pediatrijo 

Skupaj 

  KIH NI OK OC OR O1 O3 O5 O6 OB NK PEH 
Artromot 94610 34 0 10 0 406 382 0 0 0 0 0 0 832 
Diatermija 86050 3 0 0 0 76 2 3 0 0 0 0 0 84 
El.stimulacija 86310 3 307 4 87 0 94 281 11 0 0 0 0 787 
Limfna drenaža 94740 0 0 3 43 5 6 1 0 0 0 0 0 58 
Magnet 86215 2 0 0 0 125 2 2 0 0 0 0 0 131 
Vibracije 94770 0 0 2 117 0 133 105 20 500 0 0 11 888 
Zg. rehabilitacija 
MI 95992 0 0 0 0 0 0 140 35 0 0 0 0 175 
Nevrofizioterapija 94303 0 5 0 0 0 11 33 0 54 7 0 1 111 
Vaje po porodu 94760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0 291 
TENS 86689 20 36 1 1 929 170 114 3 5 0 21 0 1300 
Skupaj   62 348 20 248 1541 800 679 69 559 298 21 12 4657 
 
Vir: število obravnav po oddelkih po šifrah storitev- ciljne metode dela - fakturisti hospital.



 


