STROKOVNO POROČILO
SPLOŠNE BOLNIŠNICE JESENICE
ZA LETO 2007

KAZALO
Ob strokovnem poročilu za leto 2007 .......................................................................................................... 3
Poročilo zdravstvene in babiške nege.......................................................................................................... 5
Kirurški oddelek ......................................................................................................................................... 53
Poročilo o dejavnosti kirurške in ginekološke operativne zdravstvene nege ............................................. 84
Poročilo o delu dnevnega oddelka.............................................................................................................. 88
Poročilo o dejavnosti fizioterapije.............................................................................................................. 95
Oddelek za zdravstveno nego................................................................................................................... 104
Interni oddelek.......................................................................................................................................... 111
Pediatrični oddelek ................................................................................................................................... 133
Ginekološko-porodniški oddelek.............................................................................................................. 142
Oddelek za anestezijo in reanimacijo ....................................................................................................... 164
Radiološki oddelek ................................................................................................................................... 174
Transfuziološki oddelek ........................................................................................................................... 175
Enota za laboratorijsko diagnostiko ......................................................................................................... 183
Lekarna..................................................................................................................................................... 189
Otorinolaringološka ambulanta ................................................................................................................ 192
Okulistična ambulanta .............................................................................................................................. 193
Dermatoveneterološka ambulanta ............................................................................................................ 194
Poročilo o aktivnostih zdravstvene nege v specialistično ambulantni dejavnosti .................................... 195
Poročilo pomočnice glavne medicinske sestre za področje obvladovanja bolnišničnih okužb................ 199
Poročilo socialne službe ........................................................................................................................... 203
Poročilo o delu bolnišničnega dietetika.................................................................................................... 206
Poročilo dejavnosti zdravstvene nege v centralni sterilizaciji.................................................................. 208

2

Ob strokovnem poročilu za leto 2007
Strokovni direktor Igor Rus, dr.med.
Leta 2007 smo v SB Jesenice dosegli in presegli celoten dogovorjen bolnišnični
program, prav tako smo presegli načrtovan in dogovorjen ambulanti program. Prvič
po nekaj letih smo pričeli opažati nekoliko manjši trend napotitev iz primarnega
zdravstva v urgentne ambulante. Značilno za lansko leto pa je bilo preseganje tako
bolnišničnega kot ambulantnega programa na pediatričnem oddelku.
Leta 2007 smo z veliko truda ponovno zmanjševali čas povprečnega trajanja
hospitalizacije, ki se je z letom poprej skrajšalo za 0.25 dneva. Ne glede na to, kaj si
mislimo o povprečni uteži in ali je ta dejansko popoln kazalec zahtevnosti zdravstvene
obravnave, pa se je povprečna utež povečala iz načrtovane l.306 zvišala na 1.3642 s
tem, da smo ves čas sledili korektnemu kodiranju, kar so ugotovili tudi nadzorniki s
strani plačnika.
Leto 2007 si bomo vsekakor zapomnili tudi po hudih kadrovskih težavah, ki so se
pričele pojavljati na oddelkih kot so radiološki, kjer sta nas z napovedjo o odhodu,
kateri se je dejansko zgodil v začetku 2008, presenetila dva specialista radiologa in s
tem skorajda postavila pod vprašanje obstoj, vsekakor pa razvoj tako pomembnega
oddelka kot je radiološki. Še vedno smo v letu 2007 vsakodnevno reševali kadrovsko
situacijo tudi na internem oddelku, ginekološko-porodniškem oddelku, kjer nas je
prav tako zapustil specialist ginekologije in porodništva in na anesteziološkem
oddelku.
Kljub vsemu pa so pričeli v splošno bolnišnico prihajati specialisti, 4 so opravili
specialistični izpit in sicer ortoped, ginekologinja, pediatrinja, na veliko zadovoljstvo
pa tudi prvi patolog. Za določen čas smo zaposlili internista in dermatologinjo.
Kadrovska popolnitev na našem pediatričnem oddelku pa je imela za posledico tudi že
preseganje tako bolnišničnega programa kot ambulantnega, kar je za našo bolnišnico
na nek način tudi pomembno, ker glas o visoki strokovnosti sega do občin kot so
Škofja Loka, Cerklje, celo Ljubljana. Tudi na področju zdravstvene nege je v lanskem
letu prišlo več diplomiranih medicinskih sester kot jih odšlo, prvič po dolgih letih pa
je prišel do izraza pomanjkanje srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov,
predvsem zaradi začetka delovanja Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah, s
katero je v lanskem letu SB Jesenice pričela tudi zelo tesno sodelovati.
Kljub vsemu lahko s ponosom predstavljamo strokovno poročilo za leto 2007, iz
katerega je razvidno, da smo tudi v tem letu v vsakdanjo klinično prakso uvedli nekaj
novih kliničnih poti tudi na oddelkih, ki praviloma zdravijo po priporočilih – interni
oddelek, pediatrični oddelek. Relativno redno, kar je za mene kot strokovnega
direktorja izredno pomembno, so se izvajale redne vizite predstojnikov na oddelkih,
ki so se tudi redno protokulirale, nadaljevali smo s klinično-patološkimi
konferencami, gostili eminentne strokovnjake s področja infektologije,
mikrobiologije, kirurgije.
Leta 2007 pa smo tudi prvič želi sadove dela kliničnega farmacevta na oddelkih,
kateri so se kazali v racionalnejši rabi antibiotikov.
Splošna bolnišnica Jesenice je bila prva in edina v Republiki Sloveniji, ki je v letu
2007 sodelovala v projektu PATH pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene
organizacije, kjer smo s skupnim sodelovanjem vseh zaposlenih po mednarodnih in
primerljivih kazalcih ovrednotili določene aktivnosti in posege, ki jih vsakodnevno
izvajamo pri nas. Rezultate z nestrpnostjo pričakujemo, prav tako jih pričakujejo
ostali in velika verjetnost je, da smo bili pilotna bolnišnica tudi za ostale primerljive
ustanove na tem področju v RS.
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Ponosni smo lahko na mnoge strokovne prispevke tako s področjo medicine kot s
področja zdravstvene nege, ki so bili objavljeni v različnih strokovnih zbornikih ali
pa predstavljeni na različnih domačih in tudi mednarodnih srečanjih in so tudi eden
od kazalcev kakovosti, zlasti pa strokovnosti našega dela.
Leto 2007 pa bo vsem ostalo v spominu kot leto, ko je izšla prva, zelo obsežna
številka Zdravniškega vestnika, kjer so kolegice in kolegi predstavili nekaj
strokovnih rezultatov svojega dela in izzvala tudi veliko pozornost pri kolegih v
ostalih ustanovah.
Leto 2007 nam bo ostalo v spominu tudi po aktivnostih, ki smo jih na področju
pridobivanja akreditacije naše bolnišnice po ISO standardu in velika verjetnost je, da
bo konec leta 2008 bolnišnica kot ena izmed prvih tudi akreditirana.
Pričeli smo pa smo tudi s projekti, ki bodo zaživeli leta 2008 oz. v naslednjih letih,
kot je skorajda popolna patološka dejavnosti, urološka dejavnost, interventna
radiologija oz. popolna diagnostika in zdravljenje bolezni perifernih arterij.
Če bomo pozorno brali prispevke vseh sodelujočih v strokovnem poročilu za leto
2007 bomo vsekakor dobili vtis, da lahko z optimizmom zremo v leto 2008 in dlje.
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Poročilo zdravstvene in babiške nege
Zdenka Kramar, glavna medicinska sestra zavoda
Uvod
Dejavnost zdravstvene nege (ZN) v bolnišnici zaradi vsebine svojega dela in vpetosti
v sleherni proces zdravstvene oskrbe bolnika pomembno vpliva na učinkovitost in
kakovost obravnave bolnikov. V preteklem letu smo poskušali slediti ciljem, ki smo
jih postavili v okviru ZN in postavljenim strateškim ciljem bolnišnice.
Veliko energije in dela smo vložili v večje povezovanje, sodelovanje in dopolnjevanje
med strokami. Pri tem smo poskušali doseči in ustvariti dodano vrednost pri celostni
oskrbi bolnikov in dobri delovni klimi.
Prizadevali smo vpeljati drugačno sodobnejšo organiziranost, kjer je dialog in
kreativnost v ospredju. Preoblikovali smo Vizijo ZN v bolnišnici, ki poudarja skupno
priložnost, skupne vrednote in odgovornosti.
Vizija zdravstvene nege (2007)
• Temeljni namen delovanja zdravstvene nege je izvajati kakovostno,
individualno in celostno obravnavo bolnikov ob upoštevanju najvišjih
standardov, strokovnih in etičnih načel.
• Postati želimo vodilna ustanova za uvajanje novosti, izvajanje odlične
zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje.
• Želimo si zaupanja med zaposlenimi in uporabniki naših storitev, zadovoljne
bolnike, svojce in zaposlene.
• Prizadevali si bomo za izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi, njihovo
vključevanje v raziskovalno dejavnost in ustvarjali pogoje za dobro učno bazo.
• Krepiti želimo sodelovanje z zaposlenimi v drugih zdravstvenih, socialno –
varstvenih
ustanovah in laičnimi skupnostmi.
Organizacijska kultura zdravtsvene nege
V ospredje smo postavili nove vrednote, nadeljevali smo z ustvarjanjem take delovne
klime, ki bo povečala sodelovanja, dobro medsebojno komunikacijo, poizkušali bom
dvigniti odgovornost in odzivnost vseh zaposlenih v ZN. Ugotavljamo, da nam to
vedno ne uspe, čeprav v to vlagamo maksimalne napore.
V okviru Kolegija glavne medicinske sestre smo izvedli SWOT analizo in z njeno
pomočjo definirali vrednote ZN do bolnika in zaposlenih.
Vrednote zaposlenih v ZN:
• Profesionalnost in odgovornost za opravljeno delo
• Strokovnost, zanesljivost, ustvarjalnost, raziskovalna dejavnost, iniciativnost
• Kolegialnost, odprta in razumljiva komunikacija znotraj negovalnega in
zdravstvenega tima
• Spoštovanje in zaupanje do bolnikov in sodelavcev
• Krepitev timskega dela in medsebojnega sodelovanja
• Pozitiven odnos do kakovosti in sprememb
• Karierni razvoj - strokovna in osebnostna rast medicinske sestre,
zdravstvenega tehnika in ostalih izvajalcev v ZNO.
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Vrednote zaposlenih v ZN do bolnika:
• Spoštovanje, zaupanje, sočutje, prijaznost in dostojanstvo do bolnika (etična
načela, enkratnost bolnika z upoštevanjem njegovih telesnih, socialnih,
duševnih, duhovnih, ekonomskih ter kulturnih značilnosti)
• Zagotavljanje bolnikove zasebnosti in njegovih pravic
• Osebna obravnava bolnika
• Informiranost bolnika
2. Realizacija ciljev v letu 2007 na področju strokovnega dela v ZN
1.CILJ:
Uvedba
sistematičnega
načrtovanja
dokumentiranja v ZN in racionalizacija dokumentacije
AKTIVNOSTI: Priprava dokumentacije v zadnji fazi –
31.12.2007
2.CILJ: Uvedba 5 negovalnih diagnoz
AKTIVNOSTI:Izobraževanje medicinskih sester
- negovalne diagnoze na področju preprečevanja RZP:
• nevarnost za poškodovanje kože
• nevarnost za spremembe na koži
• nevarnost poškodbe zaradi specifičnega položaja na
OP. mizi
• razjeda zaradi pritiska I do IV
- negovalna diagnoza na področju preprečevanje padcev:
• navarnost za padec

in ROK
31.12.2007
1.4.2008
31.12. 2007
1. 4. 2008

3.CILJ:Standardizacije postopkov in posegov v ZN
31.12.2007
AKTIVNOSTI: Poročilo koordinatorice za razvijanje realizirano
standardov
4.CILJ: Informacijsko podprt sistem vodenja preventivnih Pilotna
ukrepov pri razjedei zaradi pritiska
verzija
–
31.12.2007
AKTIVNOST:
Razvijanje
in
implementiranje Uvedba
informacijskega programa na področju RZP (sodelovanje SB 1.3.2008
Jesenice, Golnik, Novo mesto)
5.CILJ:Razvijanje kliničnih poti
31.12.2007
AKTIVNOSTI:
realizirano
• klinična pot bolnika z uvedeno perkutano
gastrostomo
• klinična pot za izvedbo različnih punkcij v okviru
dnevne oskrbe bolniku na internem oddelku (izdelava
protokolov za neposredno delo)
Poročilo koordinatorice za razvijanje kliničnih poti
CILJ: širjenje dela projektnih timov
31.12.2007
AKTIVNOSTI: poročila posameznih projektnih timov in realizirano
skupin
CILJ: razvijanje in uvajanje procesov kakovosti na področju 31.12.2007
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zdravstvene nege in celotne oskrbe bolnika
AKTIVNOSTI:- izdelava protokola timske predaje bolnika
- izdelava procesa zagotavljanja 24-urne
zdravstvene nege bolnika
- izdelava protokola sprejema bolnika –
negovalni
del in integracija v celostno obravnavo

Uvedba
1.4.2008
Priprava
realizirana

CILJ: strokovni nadzori na področju stroke ZN

31.12..2007

AKTIVNOSTI: posebno poročilo

Ni v celoti
realizirano

CILJ: spremljanje kazalnikov kakovosti: RZP; MRSA, 31.12.2007
padci, zmanjševanje hrupa na bolniških oddelkih,
zadovoljstvo bolnikov
AKTIVNOSTI: posebno poročilo
realizirano
CILJ: seznanjenost bolnikov z njihovimi pravicami in 31.12.2007
poudarek na etičnem delovanju vseh zaposlenih v ZN
AKTIVNOST: Izvedba delavnic – etika v ZN (vsi zaposleni realizirano
v ZN)
Izdelava plakata o Bolnikovih pravicah
Razširjanje pomena bolnikovih pravic
V letu 2007 smo si zastavili še druge dolgoročene cilje, ki jih še nismo v celoti
realizirali smo pa veliko časa namenili k pripravi pogojev, da bi cilje lahko
dosegli v letu 2008 :
• Pričeli smo z uvajanjem novih metod dela in spremljanje izboljšav z
vidika strokovne in ekonomske učinkovitosti.
• V okviru zdravstvenovzgojnega dela je v dokončni pripravi veliko
pisnih gradiv za bolnike s sladkorno boleznijo, s srčnim popuščanjem,
na področju vodenja bolečine, preprečevanja RZP, dojenja...
• Aktivnejši pristop h krepitvi strokovnega sodelovanja s primerljivimi
bolnišnicami doma in v tujini.
Cilji zdravstvene nege v letu 2008:
• Uvedba spremenjene dokumentacije v ZN
• Uvedba procesa zdravstvene nege v neposredno delo
• Pričeti z načrtnim uvajanjem »KULTURE VARNOSTI« v bolnišnico
( v okviru multidisciplinarnega tima)
• Aktivno sodelovati v procesu uvajanja kakovosti
• Razširiti delo projektnih timov in skupin (vsaj dve novi)
• Povečati varnost zaposlenih v ZN
• Izvedba osebnih razgovorov med zaposlenimi v ZN
• Realizirati cilje iz leta 2007
• Povečati aktivnosti na področju zasebnosti bolnikov, in seznanjenja s
pravicami bolnika
• Povečati kadrovske normative glede na kategorizacijo potreb po ZN
(predvsem v intenzivnih enotah)
• Povečati aktivnosti na razvoju zaposlenih
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Sodelovanje z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice
Visoka šola za zdravstveno nego na Jesenicah je v oktobru 2007 odprla
vrata in pričela z izobraževanjem bodočih diplomiranih medicinskih sester
in zdravstvenikov. Njihov izobraževalni proces je močno vpet v naše
vsakdanje delo. Tako so pričeli študentje vsakodnevo prihajati v našo
bolnišnico po nova znanja in izkušnje.
Priprave na izvajanje klinične prakse je potekalo že veliko pred njihovim
prihodom. Pripraviti je bilo potrebno vsebine kliničnih seminarjev in vaj v
kabinetu ter program propedevtike za tiste študente, ki nimajo dokončane
srednje zdravstvene šole. Medicinske sestre bolnišnice smo v sodelovanju
s strokovnimi sodelavci Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice izvedli
večji delež vaj in seminarjev.
Veliko časa smo namenili tudi izobraževanju mentorjev, ki vodijo klinično
prakso na oddelkih in enotah. Izobraževanje za to področje je organizirala
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
Pri klinični praksi poizkušamo študentom prenesti kar največ našega
znanja in izkušenj. Želimo, da bodo študenti tudi z našo pomočjo po
končanem študiju kompetentni izvajati sodobno zdravstveno nego na vseh
nivojih zdravstvene dejavnosti, v skladu z njihovimi poklicnimi
kompetencami.
Delo Kolegija glavne medicinske sestre in strokovnega sveta zdravstvene nege
V preteklem letu smo imeli 17 sestankov Kolegija glavne medicinske setre in 7 sej
Strokovnega sveta zdravstvene nege.
To leto je zaznamovalo imenovanje glavne medicinske sestre za štiriletno mandatno
obdobje.
Člani Kolegija glavne medicinske sestre so po potrditvi glavne medicinske sestre
zavoda na dveh Kolegijih na novo opredelili Vizijo ZN, sprejeli nove vrednote ZN in
postavili cilje za štiriletno obdobje, sprejeli smo sklepe o organizacijskih
spremembah in izboljšavah v ZN.
Prav tako smo na Kolegiju aktivno pristopili k reševanju težav v medsebojni
komunikaciji v zdravtsvenem timu, izboljšanju sodelovanja med ZN in fizioterapijo
(protokol dela na področju življenjske aktivnosti bolnika gibanje in ugodna lega ).
Večkrat obravnavana tema je bila tudi uvajanje procesa kakovosti v bolnišnici in
izdelava protokolov za celostno oskrbo bolnika in vodenje kazalnikov kakovosti.
Določili smo skrbnike posameznih procesov kakovosti, ki se bodo pripravili v okviru
dela ZN.
• Projekt načrtovanega sprejema – v okviru diplomske naloge Nade Macura –
Skrbnik: Nada Macura
• Bivanje v bolnišnici, informacije svojcem – navodila za bolnike – skupina:
Nevenka Marinšek, Maja Valjavec, Mateja Bahun, Jožica Trstenjak.
o Skrbnik: Maja Valjavec
• Protokol sprejema na oddelek (načrtovan sprejem) - skupina: Milana Štibelj
Blok, Dubravka Karadžič Šmitran, Jožica Trstenjak, Katja Zupan
o Skrbnik: Jožica Trstenjak
• Negovalna dokumentacija (dokumenti, ki se uporabljajo na oddelkih) skupina:
Tanja Bertoncelj, Monika Legat, Karla Bogožalec, Mateja Bahun
o Skrbnik: Mateja Bahun
• Protokol odpusta – skupina – Adrijana Ilievski, Tina Sršen, Katja Zupan, Ines
Kobler
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S 1.4.2007 so stopil v veljavnost naslednji pravilniki in poslovniki:
• Poslovnik dela Kolegija glavne medicinske sestre.
• Pravilnik o organiziranju Pripravništva in mentorstva v bolnišnici
Glede na to, da smo zaposleni v ZN morali v preteklem letu oddati vloge za
pridobitev Licence in vpis v register izvajalcev ZN, smo tudi to temo uvrstili na
dnevni red kolegija, zaposlene smo seznanili o tem, kakšan je njihova vloga, da si
pridobijo licenco za opravljanje poklica
V okviru Strokovnega sveta ZN in Kolegija smo veliko časa namenili kadrovskim
težavam in poizkušali najti najustreznejšo rešitev.
Izdelali smo plan nabav, izobraževanja in kadrov na področju ZN za leto 2007.
Potrdili smo različne standarde kakovosti in protokole dela in razvoja na področju
ZN v bolnišnici.
Uvajanje izboljšanja kakovosti in varnosti v ZN
Izboljšanje kakovosti je del profesionalne odgovornosti in mora biti sestavni del
našega vsakodnevnega dela. Uvajanje kakovosti in varnosti bolnikov sta v bolnišnici
neločljivo povezana.
Zato je obvladovanje neljubih dogodkov sestavni del zagotavljanja kakovosti.
Z aktivnostmi, ki smo jih izvedli smo poskušali dvigniti zavest in znanje zaposlenih,
o pomenu kakovosti in varnosti, poročanju in preprečevanju neljubih dogodkov.
Sodelovanje predstavnikov ZN v projektih bolnišnice:
• Projekti, ki potekajo na področju uvajanja procesa kakovosti
• Strateški plan Splošne bolnišnice Jesenice
• Uvajanje kompetenčnega sistema zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice
• Priprava Statuta Splošne bolnišnice Jesenice
V letu 2007 smo na področju uvajanja procesa kakovosti pripravili več procesov:
• protokol timske predaje bolnika
• proces zagotavljanja 24-urne zdravstvene nege bolnika
• protokol sprejema bolnika – negovalni del in integracija v celostno obravnavo
• proces sterilizacije materiala in inštrumentov ( še v pripravi)
• proces zdravstveno vzgojnega dela pri bolniku s sladkorno boleznijo
Obvladovanje neljubih dogodkov na področju dejavnosti zdravstvene nege
Varnost bolnikov bi morala biti najvišja prioriteta vseh zaposlenih v bolnišnici in bi
morala imeti prednost pred vsemi drugimi cilji in veliko podporo vodstva bolnišnice.
V letu 2007 smo naredili prve korake pri prepoznavanju in ukrepanju v primeru
pojava neljubih dogodkih in drugih varnostnih zapletov...
Pripravili smo Protokol obvladovanja neljubih dogodkov, katerega še nismo
dokončno sprejeli in vpeljali v neposredno delo.
Sprejeti so bili naslednji standardno operativni postopki (SOP), ki so jih pripravili
večdiciplinarni timi:
• Protokol hranjenje, priprava in transport vzorcev za mikrobiološke preiskave
• Protokol naročanja in prevzem zdravil s seznama prepovedanih drog iz lekarne
na oddelke in enote SBJ
• Protokol uporabe pretočnih merilnikov za doziranje kisika
• Navodila za odvzem in pošiljanje vzorcev za citološke preiskave
• Navodila za administrativni sprejem pacienta za ambulantni pregled ali
hospitalizacijo
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•
•
•
•
•

Navodila za administrativno obdelavo pacientov na oddelku
Navodila za administrativno obdelavo pacientov v specialističnih ambulantah
Proces administrativnega dela za onkologa in fiziatra
Proces diagnostičnih preiskav – laboratorijske preiskave
Proces obvladovanja medicinske dokumentacije v arhivu

Pravilniki, ki so v pripravljalnem postopku (pri večini je potrebno zgolj še
usklajevanje in nato podpis s strani direktorja) so:
• Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih v SBJ
• Pravilnik SBJ o pripravništvu in mentorstvu
• Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev
• Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v SBJ
• Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
• Pravilnik o raziskovalni dejavnosti
V pripravi so :
• Poslovnik kakovosti
• Proces vodenja
• Proces celostne obravnave bolnika s podprocesi
• Proces obvladovanja dokumentacije
• Proces zagotavljanja prehrane bolniku
• Protokol načrtovanega sprejema bolnika v SBJ
• Protokol rokovanja z izvidi, ki nam jih posredujejo zunanji izvajalci
Strokovni nadzori
Redni strokovni nadzor nam omogoča ocenjevanje kakovosti v zdravstveni negi (ZN)
in primerjavo med resnično nudeno ZN in izbranimi postavljenimi kriteriji in
standardi.
Varnostne vizite in razgovori o varnosti: Pričeli smo z izvajanjem rednih
varnostnih vizit in razgovorov o varnosti. Izvedli smo jih na vseh bolniških oddelkih
in enotah. Skupaj smo opravili 56 varnostnih vizit in prav toliko varnostnih
razgovorov. Potekali so v okviru negovalnega tima na oddelku in skupaj z glavno
medicinsko sestro bolnišnice.
Najpogosteje izpostavljeni problemi:


Naročanje terapije po telefonu ( 5% vprašanih )



Nečitljivo napisana terapija



Možnost prenosa bolnišničnih okužb – razkuževanje rok (10 %)



Premalo pripomočkov za preventivo razjedo zaradi pritiska ( 12%)



Preobremenjenost- premalo kadra (14%)

( 8% vprašanih)

Korektivni ukrepi:


Uvedba dvojne kontrole pri morebitnem telefonskem naročanju ( dve
medicinske sestre podpišeta naročeno terapijo), zmanjšanje takih naročil na
najmanjšo možno mero- izredne situacije



Izdelali smo nov terapevtski list, ki bo preglednejši in je zapis lažji ( tik
pred sprejetjem)
10



Izobraževanje zdravstvenega tima o prenosu bolnišničnih okužb, varnosti
bolnikov



Nabava novih blazin



Dodaten kader na enem od bolniških oddelkov v nočni izmeni,
reorganizacija dela na bolniških oddelkih



Motivacija zaposlenih o sporočanju neljubih dogodkov

Izredni strokovni nadzori v zdravstveni negi v letu 2007
Na osnovi Pravilnika o internem strokovnem nadzoru v Splošni bolnišnici Jesenice
smo v letu 2007 izvedli štiri izredne strokovne nadzore na področju dejavnosti
zdravstvene nege. Nadzor je odredil strokovni direktor na predlog glavne medicinske
sestre. V ta namen je bila vedno oblikovana tričlanska komisija, katere naloga je bila
ugotoviti potek dogodkov, ki so privedli do neljubega dogodka.
Na osnovi ugotovitev smo izvedli ukrepe, ki so bili v večini primerov uspešno
realizirani.
Zavedamo se, da neljubi dogodki, ki nastanejo v času zdravljenja lahko vodijo do
resnih posledic zdravstvene oskrbe pacientov, so pa tudi priložnost za izboljšanje
poteka dela in s tem povečanjem varnosti za bolnika. Za leto 2008 smo si zadali za
cilj, da bomo delovali preventivno in poskušali neljube dogodke preprečiti že pred
nastankom
Kazalniki kakovosti
Prikaz števila razjed zaradi pritiska (RZP) v Splošni bolnišnici Jesenice v letu
2007
Razjeda zaradi pritiska, ki nastane tekom zdravljenja v bolnišnici, bolnika dodatno
ogroža in vpliva na njegovo kvaliteto življenja. Izmed kazalnikov kakovosti, ki jih
vodimo v Splošni bolnišnici Jesenice je tudi število razjed zaradi pritiska, ki so nastale
med zdravljenjem in število razjed zaradi pritiska, ki so jih pacienti imeli že ob
sprejemu v bolnišnico.
Namen kazalnikov je spremljanje, ocenjevanje, primerjava in vpliv na izboljšanje
kazalnika.
Prikazovanje kazalnika
• število vseh bolnikov, ki so pridobili RZP v času bivanja v bolnišnici ali so
imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico na 1000 hospitaliziranih bolnikov.
• število vseh bolnikov, ki so pridobili RZP v času bivanja v bolnišnici ali so
imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico na 1000 hospitaliziranih bolnikov
ter na število hospitaliziranih bolnikov, kjer niso všteti mlajši od 18 let,
ginekološke bolnice, doječe matere in novorojenčki.
• število bolnikov, ki so pridobili RZP v času bivanja v bolnišnici – izračun je
prikazan na 1000 sprejetih bolnikov; in na število hospitaliziranih bolnikov
kjer niso všteti mlajši od18 let, ginekološke bolnice, doječe matere in
novorojenčki.
• število bolnikov, ki so imeli že RZP ob sprejemu v bolnišnico – izračun je
prikazan na 1000 sprejetih bolnikov in na število hospitaliziranih bolnikov
kjer niso všteti mlajši od18 let, ginekološke bolnice, doječe matere in
novorojenčki.
Cilj: zmanjšati pojavljanje RZP ki so jo bolniki pridobili v času bivanja v bolnišnici
pri vseh bolnikih iz 7,9 promile v letu 2007 na 5,0 promile v letu 2008.
Prikazovanje podatkov na šest mesecev
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Podatkovna podlaga:
• negovalna dokumentacija
• list za ocenitev ogroženosti za nastanek RZP po Nortonovi shemi in
preventiva
• list za spremljanje in evidentiranje bolnikov z RZP
• temperaturni list
Nosilec: koordinatorica ZN za oskrbo kroničnih ran, glavne medicinske sestre
oddelkov, vodje zdravstvene nege v enotah, timske medicinske sestre.
V letu 2007 smo v bolnišnici obravnavali 383 bolnikov z RZP,113 bolnikov več kot
v letu 2006. Incidenca pridobljene RZP se je v bolnišnici v primerjavi z letom 2006
povečala za 0,6 promile.
Kazalnik kakovosti - razjeda zaradi pritiska v SBJ
Leto 2007
Števec

Imenovalec Rezultat

Števec

Število
bolnikov z
RZP - 383

Vsi sprejeti Incidenca
bolniki:
28,3
13527

Število
bolnikov z
RZP - 383

Sprejeti
bolniki:
8165

Incidenca

Število
bolnikov
z RZP:
270
Število
bolnikov
z RZP:
270

Število
bolnikov z
RZP ob
sprejemu:
276

Sprejeti
bolniki:
8165

Število
bolnikov
z RZP
pridobljena
v SBJ - 107

Sprejeti
bolniki:
8165

Leto
2006
Imenovalec Rezultat
Vsi sprejeti Incidenca
bolniki:
20,3
13222
Sprejeti
bolniki:
8187

Incidenca

Incidenca
33,80

Število
Sprejeti
bolnikov bolniki:
z RZP ob 8187
sprejemu
173

Incidenca
21,0

Incidenca
13,10

Število
Sprejeti
bolnikov bolniki:
z RZP
8187
pridoblje
na v
SBJ: 97

Incidenca
12,0

46,90

33,0

Leto 2005
Incidenca Opombe
2005
incidenca Na vse hospi
talizirane
18,9
bolnike
Incidenca Niso všteti
bolniki
28,9
mlajši od 18
let, ginek.
pacientke,
doječe matere
in
novorojenčki
incidenca Niso všteti
bolniki
20,6
mlajši od 18
let,
doječe
matere
in
novorojenčki
incidenca Niso všteti
bolniki
8,3
mlajši od 18
let,
doječe matere
in
novorojenčki

Tabela št.1. Prikaz skupne incidence RZP na vse hospitalizirane bolnike in prikaz
incidence, kjer niso všteti bolniki mlajši od 18 let, ginekološke bolnice, doječe matere
in novorojenčki za leto 2007, 2006 in 2005.

12

Kazalnik kakovosti - razjeda zaradi pritiska v SBJ na 1000

Števec
Število
vseh
bolnikov
z RZP:
383

Leto 2007
Imenovalec Rezultat
Vsi
Incidenca
sprejeti
28,3
bolniki:
13527
Vsi
sprejeti
bolniki:
13527

Število
bolnikov
z RZP ob
sprejemu:
276
Število
Vsi
bolnikov sprejeti
z RZP
bolniki:
pridobljen 13527
a v SBJ:
107

Incidenca
20,4

Incidenca
7,9

Števec
Število
bolnikov z
RZP:
270

Leto 2006
Imenovalec Rezultat
Vsi
Incidenca
sprejeti
20,3
bolniki:
13222

Leto 2005
Števec
Imenovalec Rezultat
Število
Vsi sprejeti incidenca
bolnikov bolniki
18,9
z RZP
12646
240

Število
Vsi
bolnikov z sprejeti
RZP ob
bolniki:
sprejemu 13222
173

Incidenca Število
Vsi sprejeti Incidenca
bolnikov bolniki
13,52
z RZP ob 12646
13,08
sprejemu
171

Število
Vsi
bolnikov z sprejeti
RZP
bolniki:
pridobljen 13222
a v SBJ
97

Incidenca Število
Vsi sprejeti incidenca
bolnikov bolniki
7,3
5,4
z RZP
12646
pridoblje
na v SBJ
69

Tabela št.2. Prikaz incidence RZP na vse hospitalizirane bolnike. Prikazana je
skupna, prinešena, pridobljena RZP v SBJ izražena v promilah.

Incidenca RZP (v promilih)
50
45

46,9

40
35

Na vse sprejete bolnike

30

33
28,9

25
20
15
10

18,9

28,3
20,3

Niso všteti bolniki mlajši od 18 let,
ginekološke pacientke, doječe matere
in novorojenčki

5
0
2005

2006

2007

Graf št.1. Prikaz skupne incidence pridobljene in prinešene RZP na vse
hospitalizirane bolnike in prikaz incidence, kjer niso všteti bolniki mlajši od 18 let
ginekološke bolnice, doječe matere in novorojenčki.
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Število bolnikov z RZP
383

400
350
300

270

240

250
200
150
100
50
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Graf št.2. Prikaz števila vseh bolnikov z RZP v SBJ v letih 2005, 2006, 2007.
V letu 2007 smo obravnavali 113 bolnikov z RZP več, kot v letu 2006.

Skupno število
RZP ob sprejemu
Pridobljena v SBJ

Leto 2005
240
171
69

Leto 2006
270
173
97

Leto 2007
383
276
107

Tabela št.3. Prikaz skupnega števila bolnikov z RZP, števila RZP ki so jih bolniki
imeli že ob sprejemu in števila pridobljenih RZP v SBJ. Glede na povečano število
bolnikov z RZP za 113 so bili 103 bolniki sprejeti z razjedo že ob sprejemu, 10
bolnikov pa je razjedo pridobilo v SBJ.

Skupna
Prinešena
Pridobljena

Leto 2005
18,9
13,52
5,4

Leto 2006
20,3
13,8
7,3

Leto 2007
28,3
20,4
7,9

Tabela št.4. Prikaz incidence RZP na vse hospitalizirane bolnike, skupna, prinešena,
pridobljena v SBJ izražena v promilah. Pridobljena RZP se je v primerjavi z letom
2006 povečala za 0,6 promile.
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Incidenca RZP skupna, prinešena in pridobljena na 1000
hospitaliziranih bolnikov
30

28,3

25
20,4

20,3

18,9

20

skupna
13,52

15

prinešena

13,08

pridobljena
10

7,9

7,3
5,4

5
0
2005

2006

2007

Graf št.3. Prikaz incidence RZP na vse hospitalizirane bolnike. Prikazana je skupna,
prinešena, pridobljena RZP v SBJ izražena v promilah. Štete so vse stopnje RZP po
EPUAP klasifikaciji tudi I. stopnja. Od 383 bolnikov z RZP je bilo 79 bolnikov, ki so
imeli I. stopnjo RZP.
Leto 2005
Skupna
Prinešena
Pridobljena

Leto 2006
28,9
20,6
8,3

Leto 2007
33,0
21,0
12,0

46,9
33,8
13,1

Tabela št.4. Prikaz Incidence RZP skupna, prinešena, pridobljena v SBJ v promilah.
Niso všteti bolniki mlajši od 18 let, ginekološke pacientke, doječe matere in
novorojenčki. Povečanje skupne incidence za 13,9 promile gre na račun sprejetih
bolnikov z RZP.
Incidenca RZP skupna prinešena in pridobljena. Niso
všteti bolniki mlajši od 18 let, ginekološke bolnice,
doječe matere in novorojenčki.
50

46,9

45
40
35
30
25

33,8

33
28,9
20,6

skupna

21

prinešena

20
15
10

13,1

12
8,3

5
0
2005

2006

2007

15

pridobljena

Graf št.4. Incidenca RZP skupna, prinešena, pridobljena v SBJ v letih 2005, 2006,
2007. Niso všteti bolniki mlajši od 18 let, ginekološke bolnice, doječe matere in
novorojenčki.

Incidenca RZP pridobljenih v SBJ na 1000 hospitaliziranih bolnikov

7,9
7,3

8
7

5,4

6
5
4
3
2
1
0
2005

2006

2007

Graf št.5. Prikaz incidence pridobljenih RZP v SBJ v letih 2005, 2006, 2007 na vse
hospitalizirane bolnike. Porast incidence pridobljene RZP je za 2,5 promile višji v
primerjavi z letom 2005.

Struktura incidence RZP po spolu v letu 2007
59,00%

60%
50%

41,00%

40%
30%
20%
10%
0%
Moški

Ženske

Graf. Št. 6. Prikaz strukture incidence RZP po spolu v letu 2007
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Struktura incidence RZP po starostnih skupinah v letu 2007
43,60%

45%
40%
35%
30%

23,00%

25%

19,80%

20%
11,80%

15%
10%
1,80%

5%
0%

do 45 let

45 do 65 let

65 do 75

75 do 85

nad 85 let

Graf št.7. prikaz strukture incidence RZP po starostnih skupinah v letu 2007

Številop točk po Nortonovi shemi ob sprejemu na bolniški oddelek
2007

70%

61,90%

60%
50%
40%

27,70%

30%
20%
5,70%

10%
0%

manj kot 12

od 12-16

več kot 16

4,70%

ni ocene

Graf Št. 8. Prikaz števila točk po Nortonovi shemi ob sprejemu na bolniški oddelek.
Manj kot 12 točk pomeni, da so bolniki bolj ogroženi za nastanek RZP.
Teh bolnikov je bilo več kot polovica.
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Število točk po Nortonovi shemi ob odpustu bolnika v letu 2007
60%

53,50%

50%
40%

29,30%

30%
20%

11,50%
5,70%

10%
0%
manj kot 12

od 12-16

več kot 16

ni ocene

Graf št. 9. Prikaz števila točk po Nortonovi shemi ob odpustu .
Manj kot 12 točk pomeni, da so bolniki tudi ob odpustu bili še vedno zelo ogroženi za
nastanek RZP

Incidenca RZP po diagnozah v letu 2007

Febrilno stanje, sepsa
Ca.
CVI
Obolenja sečil
Resp. inf. pljučnica
Dehidracija, oslabelost
Obolenja srca
Dekubitus
Gangrena
Frac. Colli fem.
Poškodba glave, hrbtenice
Abdominalna obolenja

0%

4,50%
7,60%
11,80%
7,30%
16,20%
14,20%
10,70%
1,60%
3,90%
11,20%
6,80%
3,90%

5%

10%

Graf št. 10. Prikaz incidence RZP glede na diagnozo
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15%
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Incidenca lokalizacije RZP v letu 2007
34,50%

Sakralno
15,10%

Gluteus

21,00%

Peta
4,40%

Gleženj
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1,80%
3,40%
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14,40%

Kolk
3,70%

Hrbet
Drugo
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Graf št. 11. Prikaz incidence lokalizacije RZP v letu 2007

Incidenca stopnje RZP v letu 2007
47,30%

50%
40%
30%

20,60%
16,40%

20%

15,70%

10%
0%

Stopnja 1

Stopnja 2

Stopnja 3

Stopnja 4

Graf št.12. Prikaz incidence RZP po stopenjski klasifikaciji po EPUAP- u
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35%

Oddelek

RZP
pridobljena v
SBJ 2006

Sprejeti z
RZP 2006

Kirurški
oddelek
Interni oddelek
IIT
EITOS
OZN
SBJ

58,90%
79,70%
58,30%
26,00%
82,90%
64,10%

Sprejeti z
RZP 2007

41,10%
20,30%
41,70%
74,00%
17,10%
35,90%

73,87%
81,55%
44,45%
59,00%
88,52%
72,07%

RZP
pridobljena v
SBJ 2007
26,13%
18,45%
55,55%
41%
11,48%
27,93%

Tabela št.5. Primerjava strukture RZP pridobljenih in prinešenih RZP po oddelkih
za leto 2006 in 2007.

Struktura RZP v letu 2007
100%

26,13%

11,48%

18,45%

27,93%

41,00%

80%

55,55%

60%
40%

73,87%

88,52%

81,55%

72,07%

59,00%
44,45%

20%
0%

Kirurški
oddelek

Interni
oddelek
Sprejeti z RZP

IIT

EITOS

OZN

SBJ

RZP pridobljena v SBJ

Graf št.13. Prikaz strukture RZP po oddelkih. Od vseh bolnikov z RZP je bilo v letu
2007na nivoju celotne bolnišnice sprejetih bolnikov z RZP 72,07 %, to je za 7,97 %
več bolnikov kot v lanskem letu.
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Incidenca RZP glede na vse bolnike
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Graf št,14. Prikaz incidence vseh RZP pridobljene in prinešene po oddelkih v
odstotkih
Načrt izboljšanja
•

izvajanje preventivnih ukrepov preprečevanja RZP (upoštevanje standardov
kakovosti)
• izvajanje nadzora nad izvedenimi preventivnimi ukrepi
• izvajanje tedenskih varnostnih vizit
• stalno izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
• pridobivanje novih članov za delovanje projektnega tima za preprečevanje
RZP, dodatna vključitev fizioterapevta
• izvajanje zdravstvene vzgoje pri bolnikih z RZP in njihovih svojcih, ki te
bolnike negujejo;
• pridobivanje dodatnih pripomočkov za preprečevanje RZP- dinamične blazine,
kajti vedno več je sprejetih bolnikov v bolnišnico z RZP. Večkrat se tudi
dogodi, da bolnik nima ustrezne blazine glede na njegovo ogroženost.
• mesečno poročanje o številu RZP po oddelkih in podrobnejši pregled vzrokov
za nastanek pridobljenih RZP.
Razprava
V letu 2007 nismo dosegli cilja, ki smo si ga zastavili ob začetku leta. Incidenco
pridobljenih RZP bi morali zmanjšati na 3,5 promile.
Zmanjšala se je incidenca pridobljene RZP v prvi polovico leta in sicer iz 8,6 na 7,9
promile. Povečanje incidence v bolnišnici pridobljene RZP, je sigurno posledica
natančnega zgodnjega odkrivanja in evidentiranja vseh bolnikov z RZP. Sedaj lahko
z gotovostjo trdimo, da v naši bolnišnici evidentiramo vse bolnike z vsemi stopnjami
RZP (tudi rdečina- to je I.stopnja).
Zaključek
V letu 2007 nismo dosegli zastavljenega cilja, to je zmanjšanje števila bolnikov v
bolnišnici pridobljeno RZP. Z rezultati ne moremo in ne smemo biti zadovoljni, saj se
incidenca v bolnišnici pridobljene RZP v iz leta v leto veča.
Zato bomo morali vpeljati določene spremembe pri izvajanju ukrepov za
preprečavanje RZP. Prav tako bo potrebno pri izvajanju ukrepov povečati timsko
21

delo, predvsem v smislu prenosa informcij, uvedbi rednih kliničnih pregledov tistih
bolnikov, ki so ogroženi za nastanek RZP v vsaki delovni izmeni.
Povečati bo potrebno odgovornost glavnih, odgovornih in timskih medicinskih sester
pri preprečevanju RZP. Delo bo moralo potekati še z večjim poudarkom na
sistematičnim pristopom, načrtovanjem, vrednotenjem, dokumentiranjem vseh
ukrepov, ter z dobrim strokovnim znanjem zaposlenih v zdravstveni negi s področja
preventive in mehanizma nastanka RZP poskušati doseči cilj, ki smo si ga zastavili.
Še naprej bomo izvajali redne nadzore nad izvedbo preventivnih ukrepov.
Prav tako bomo poskušali pridobiti dodatne blazine za preprečevanje RZP.
V procesu izobraževanja bomo poleg predavanj organizirali tudi učne delavnice in
strokovne sestanke s študijami primerov.
Delo bo nadaljeval in razširil tudi projektni tim za preprečevanje RZP.
Pričeli bomo tudi z informacijsko podporo pri evidentiranju preventive RZP.
Kazalnik kakovsti - MRSA
Bolnišnične okužbe predstavljajo vse večjo nevarnost za bolnike v vseh zdravstvenih
ustanovah. Eden od pomembnih kazalnikov kakovosti dela v bolnišnici predstavlja
tudi prenos mnogotero odpornih bakterij. Prenos predstavlja pomemben dejavnik
tveganja oz. zagotavljanja varne obravnave in oskrbe bolnika.
Proti meticilinu odporen staphylococcus aureus (MRSA – Methicilin Resistant
Staphylococcus aureus) je še vedno najpogostejša bakterija, ki se prenaša preko rok
osebja.
V Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) smo k aktivnim iskanjem bolnikov z MRSA in
preprečevanjem prenosa pristopili že pred več kot desetimi leti.Sistematično delo je
prineslo dobre rezultate. Saj nam je uspelo incidenco prenosa MRSA zelo znižati.
Ukrepi preprečevanja in obvladovanja deleža MRSA
Vsi ukrepi v bolnišnici so opredeljeni v Standardu kakovosti preprečevanja in
obvladovanja MRSA, higiene rok in protokolih o pravilnem postopanju v primeru, ko
imamo bolnika z mnogotero bakterijo v bolnišnici. Izvajamo naslednje ukrepe:
• higiena rok – poudarek na razkuževanju in posebnosti pri umivanju rok
• aktivno iskanje bolnikov z MRSA – odvzem nadzornih kužnin (izdelali smo
nov protokol v katerem smo spremenili glede na dokaze zadnjih 5 let mesto
odvzema kužnine)
• ustrezna namestitev bolnika v izolacijsko enoto – ( namestitev v enoposteljno
sobo, kohortna izolacija , če je le mogoče se je ne poslužujemo, namestitev v
več posteljno sobo, med posteljami mora biti vsaj 1,5 m prostora )
• računalniška podpora pri odkrivanju z že znano kolonizacijo/okužbo z MRSA
• opredelitev vseh ostalih ukrepov kontaktne izolacije
• zdravljenje bolnišničnih okužb pri bolniku z MRSA
• epidemiološko spremljanje bolnikov z MRSA
• dekolonizacija bolnika z MRSA
• pravila antibiotičnega zdravljenja
• izobraževanje zaposlenih
• upoštevanje vseh ostalih standardov in protokolov, ki so neposredno povezani
s prenosom bolnišničnih okužb: čiščenje in vzdrževanje prostorov –
izolacijska enota, ravnanje z umazanim perilom, ravnanje z bolnišničnimi
odpadki
Kazalnik MRSA
• Podatki so prikazani na število bolnikov, ki so bili kolonizirani z MRSA v
bolnišnici glede na celotno število odpuščenih bolnikov.
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•

Prikaz podatkov na število bolnikov, ki so bili sprejeti z že znano kolonizacijo
z MRSA na celotno število odpuščenih bolnikov.

V nadzornih kužninah smo identificirali samo MRSA ne pa Staphylococcus
aureusa občutljivega na Oxacillin. Zato ni mogoče prikazati kazalnika incidence
MRSA na vse Staphylococcus aureuse.
Prikazovanje podatkov: mesečno, polletno in letno
Podatkovna podlaga: evidentiranje
informacijskega sistema.

in

analiziranje

podatkov

s

pomočjo

Nosilec:
Zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb, glavna medicinska sestra bolnišnice,
pomočnica glavne medicinske sestre za področje higiene
V preteklem letu je bilo v bolnišnični obravnavi 68 bolnikov, ki so bili kolonizirani z
MRSA. Pri 9 bolnikih je prešlo do prenosa MRSA v bonišnici, 59 bolnikov je bilo
sprejetih v bolnišnico z že znano kolonizacijo z MRSA.
Incidenca MRSA v SBJ v letu 2007
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PRIDOBLJENA MRSA V SBJ
ZNANA IN PREMEŠČENA MRSA IZ DRUGIH ZDR. USTANOV
SKUPNI DELEŽ MRSA (premeščena,znana in na novo pridobljena)

Delež MRSA bolnikov za posamezni mesec
Število odpustov
13.082
Incidenca MRSA pridobljene v SBJ
0,07
Incidenca znane in prinešene MRSA 0,45
Incidenca skupne MRSA
0,52
Okužba Z MRSA
000
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9 bolnikov
59 bolnikov
68 bolnikov
Nismo imeli okužbe

Gibanje incidence odpuščenih bolnikov z MRSA
0,60
0,52

0,50

0,46

0,45

Incidenca MRSA,
pridobljene v SBJ

0,40

0,30

0,20

Skupna incidenca
odpuščenih bolnikov
z MRSA

0,28

0,18

0,30
0,26

0,24
0,18

Incidenca znane in
prenešene MRSA

0,22

0,18
0,12

0,10

0,07

0,07
0,02

0,00

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 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. V letu 2007 se je incidenca
znane in pridobljene MRSA ponovno nekoliko dvignila.
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Struktura incidence odpuščenih bolnikov z M RSA
100%
90%
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70%
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86,8

40%

Delež znane in prenešene
incidence MRSA v skupni
incidenci
Delež incidence MRSA,
pridobljene v SBJ, v skupni
incidenci

30%
20%

39,5

38,2
29,0

10%
0%

8,3

13,2

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. V letu 2007 se je delež znane MRSA znižal in je znašala 86,8. 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 2007 se je delež MRSA ponovno dvignil in je znašal 13,2.
Odvzem kužnin
V SBJ glede na protokol redno jemljemo kužnine tistim bolnikom pri katerih obstaja
indikacija za odvzem. Glede na strokovna priporočila, objavljena na spletni strani
Ministrstva za zdravje, in opredelitve enot v SBJ (glede na tveganje v enote z nizkim
ali visokim tveganjem) pri bolnikih, pri katerih obstaja indikacija za nadzorne
kužnine, odvzamemo bris nosu in perineja, po potrebi tudi druge nadzorne kužnine.
Da bi ocenili, ali je glede na epidemiološke razmere v SBJ to ustrezno, smo analizirali
rezultate nadzornih kužnin bolnikov, poslanih na MRSA v obdobju od 1. 1. 2003 do
30. 9. 2007. Izmed vseh kužnin, preiskovanih na MRSA (skupaj 20.708 kužnin), smo
pregledali na MRSA pozitivne kužnine, pri katerih je bila ob odvzemu na določen dan
bakterija MRSA izolirana le iz ene kužnine. S tem smo želeli oceniti, koliko MRSA
pozitivnih bolnikov bi zgrešili, če določena kužnina ni odvzeta. Ponovitve pri enem
bolniku smo izključili. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo spremenili protokol
odvzem kužnin na MRSA.
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Število odvzetih nadzornih brisov 2007
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Število odvzetih nadzornih kužnin na MRSA
Leto 2003
Leto 2004
Leto 2005
Leto 2006
Leto 2007

920
1236
1546
1844
2110 -16,1%

V letu 2007 smo odvzeli kužnine na MRSA bolnikom pri katerih smo prepoznali
tveganje za kolonizacijo na MRSA v 16,1%.
Načrt izboljšanja:
• Zmanjšanje incidence pridobljene MRSA v bolnišnici na nivo leta 2006 (0,02)
• Dosledno izvajanje vseh izolacijskih ukrepov in stalni nadzor nad izvajanjem
teh ukrepov
• Nadaljevanje procesa izobraževanja zaposlenih na področju preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb.
• Zdravstveno vzgojno delo z bolniki, ki so kolonizirani z MRSA in njihovimi
svojci o potrebnih izolacijskih ukrepih in higieni rok.
• Nadaljevanje aktivnega iskanja bolnikov, ki so ogroženi, da so kolonizirani z
MRSA (odvzem nadzornih kužnin glede na znane kriterije).
• Stalno epidemiološko spremljanje MRSA in takojšnje ukrepanje ob
morebitnim povečanjem MRSA

Rezultat
V kazalniku je predstavljena incidenca bolnikov z MRSA v bolnišnici v obdobju od
leta 2003 do leta 2007. V zadnjih petih letih smo močno znižali delež bolnikov
koloniziranih z MRSA.
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V letu 2006 smo zabeležili najnižjo incidenco MRSA pri bolnikih, ki so se
kolonizirali v bolnišnici saj je znašala samo 0,02 ( 3 bolniki).
V letu 2007se je incidenca ponovno zvišala, čeprav smo dosledno izvajali vse ukrepe
za preprečevanje prenosa MRSA.
Razmerje med znano in preneseno MRSA v letu 2007 je znašalo 86,6 % znane in 13,2
prenesene MRSA (59 bolnikov že znano MRSA – 9 bolniki prenesena MRSA).
V letu 2007 smo ponovno zabeležili povečanje števila odvzetih nadzornih kužnin.
Povečala se je tudi poraba razkužila za roke ( v letu 2007 se je število razkuževanj rok
zvišala iz 13,8 na 14,8 na oskrbni dan).
Razprava
V letu 2007 nismo dosegli zastavljenih ciljev. Zabeležili smo porast incidence
pridobljene MRSA, čeprav smo upoštevali vse ukrepe preprečevanja prenosa.
Kljub temu smo lahko z doseženimi rezultati zadovoljni. Saj smo prikazani rezultat
dosegli prav zaradi sodelovanja celotnega zdravstvenega tima.
V lanskem letu smo izdelali in v neposredno delo vpeljali Protokol ukrepov za
obvladovanje prenosa MRSA v ambulantni dejavnosti. S tem želimo preprečiti
morebitni prenos MRSA pri ambulantni obravnavi bolnika.
Nadaljevali smo z izobraževanjem zaposlenih za področje preprečevanja prenosa
mnogotero odpornih bakterij. Glede na strokovna priporočila, objavljena na spletni
strani Ministrstva za zdravje, in opredelitve enot v SBJ (glede na tveganje v enote z
nizkim ali visokim tveganjem) pri bolnikih, pri katerih obstaja indikacija za nadzorne
kužnine, odvzamemo bris nosu in perineja, po potrebi tudi druge nadzorne kužnine.
Da bi ocenili, ali je glede na epidemiološke razmere v SBJ to ustrezno, smo analizirali
rezultate nadzornih kužnin bolnikov, poslanih na MRSA v obdobju od 1. 1. 2003 do
30. 9. 2007. Izmed vseh kužnin, preiskovanih na MRSA (skupaj 20.708 kužnin), smo
pregledali na MRSA pozitivne kužnine, pri katerih je bila ob odvzemu na določen dan
bakterija MRSA izolirana le iz ene kužnine. S tem smo želeli oceniti, koliko MRSA
pozitivnih bolnikov bi zgrešili, če določena kužnina ni odvzeta. Ponovitve pri enem
bolniku smo izključili. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo spremenili protokol
odvzem kužnin na MRSA.
Zaključek
Vemo, da so preventivni ukrepi učinkovitejši od zdravljenja in dolgoročno tudi
cenejši.S sodelovanjem vseh zaposlenih in razumevanjem načina prenosa, je mogoče
zmanjšati število bolnikov z MRSA. Tako se bomo v prihodnje izognili
velikim stroškom, ki so do sedaj nastajali zaradi podaljšanja bolnišničnega
zdravljenja, uporabe dragih antibiotikov in sredstev za zaščito osebja in negovanje
bolnikov.

27

Kazalnik kakovosti – padci bolnikov
Padci predstavljajo velik problem tako v akutni kot tudi v neakutni oskrbi bolnikov,
predvsem starejših, ki imajo psihične in zaznavne omejitve in so izpostavljeni
neprijaznemu in tveganemu okolju. V poročilu so zajeti vsi bolniki, ki so utrpeli
kakršen koli padec in posebej je prikazano število padcev iz bolniške postelje.
V letu 2007 smo začeli z realizacijo v prejšnjem letu zastavljenih ciljev.
Izvedene aktivnosti:
• Nadaljevanje dela projektne skupine
• Izdelava ocenjevalne tabele.
• Izdelava protokola ocenjevanja
• Ocenjevanje vseh sprejetih bolnikov glede na ogroženost za padec.
• Izvajanje varnostnih ukrepov ob velikem, zmernem oziroma majhnem
tveganju za padec.
• Nadaljevanje izobraževanja zdravstvenega tima .
• Ponovitev delavnic o nameščanju ovirnic.
• Mesečno poročanje o številu padcev.
• Izpeljava enomesečnega poskusnega ocenjevanja
• Izvedba nadzora nad upoštevanjem protokola za zmanjšanje števila padcev.
• Predstavitev projekta na kongresu zdravstvene nege v maju 2007
Oblikovali smo kazalnike, ki jih bomo spremljali v naši bolnišnici:
- Število padcev s postelje po oddelkih in enotah in v bolnišnici
- Prikaz števila vseh padcev po mesecih v primerjavi s povprečnim
številom v letu 2006
- Prikaz števila vseh padcev s postelje v primerjavi s povprečnim
številom padcev v letu 2006
- Mesečni izračun incidence, za padce s postelje in izračun incidence
za vse padce
- Prikaz vzrokov za padec po oddelkih, enotah in skupno v
SBJ
- Prikaz poškodb, ki so nastale kot posledica padca
- Prikaz padcev v posamezni delovni izmeni
- Spremljanje pregledov padlih bolnikov s strani zdravnika
Število vseh padcev na 1000 BOD
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Graf1: Prikazuje incidenco vseh padcev na 1000 bolnišnično oskrbnih dni
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po posameznih bolniških oddelkih/enotah
Število padcev na 1000 oskrbnih dni v obd. 2005-2007
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Graf 2: Prikaz incidence vseh padcev v letih 2005 - 2007

Število padcev s postelje na 1000 BOD
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Graf 3: Prikaz incidence padcev z bolniške postelje na 1000 bolnišnično oskrbnih dni
po posameznih oddelkih in enotah
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Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni v obd. 2005-2007
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Graf 4: Prikaz incidence padcev na 1000 oskrbnih dni – 2005 – 2007

GIBANJE PADCEV V SBJ NA 1000 OSKRBNIH DNI
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Graf 5: Prikaz padcev s postelje in vseh padcev v SBJ v primerjavi s povprečjem leta
2006 po mesecih
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Graf 6: Prikaz strukture padcev glede na spol bolnika
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Graf 7: Prikaz strukture bolnikov, ki so padli, glede na starost
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Graf 8: Prikaz odstotka padcev glede na delovno izmeno v kateri so se
pripetili

31
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Graf 9: Prikaz padcev glede na lokacijo dogodka
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Graf 10: Prikaz deleža padcev glede na vzrok
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Graf 11: Delež posameznih poškodb, ki so nastale zaradi padca
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Zlom kosti

Zdravnik je bolnika pregledal (ne glede na čas dogodka)
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Graf 12: Prikaz števila bolnikov, ki so padli in jih je zdravnik pregledal ne glede na čas
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Graf 14: Prikaz primerjave pregleda bolnikov po padcu v letih 2006 in 2007
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Primerjava padcev
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Graf 13:Primerjava padcev v letih 2005 – 2007 glede na nastanek poškodbe

Razprava
Že na začetku leta 2007 smo predvidevali, da zaradi novih ukrepov verjetno ne bo prišlo do
bistvenega zmanjšanja števila padcev, ker bo beleženje bolj dosledno, beležili bomo tako
padce kot zdrse. Zmanjšanje števila padcev pričakujemo v letu 2008.
V letu 2007 nismo dosegli zastavljenega cilja – zmanjšanje incidence na 0.5 pri padcih
bolnikov s postelje in na 1,0 pri vseh padcih, izračunano na 1000 bolnišnično oskrbnih
dni. Ne smemo biti nezadovoljni z opravljenim delom na področju preprečevanja padcev
v preteklem letu. Vse leto smo natančno iskali in zapisovali padce (zdrse), izobraževali
zaposlene, se pogovarjali o padcih na timski predaji bolnika, iskali vzroke za padec na
varnostnih razgovorih in podobno.
Graf št. 5 prikazuje incidenco padcev po posameznih mesecih v primerjavi s povprečno
incidenco v letu 2006. Prikazuje tako padce s postelje, kot padce v celoti. Pri vseh je
opaziti nihanje; tako trend padanja števila padcev, kot ponovnega naraščanja števila le
teh. Ti trendi sovpadajo z aktivnostmi v zvezi s preprečevanjem padcev na bolniških
oddelkih: izobraževanje zaposlenih, izdelava potrebne dokumentacije, izdelava protokola
za ocenjevanje, enomesečno testno ocenjevanje vseh sprejetih bolnikov. Prvo zmanjšanje
števila padcev je nastalo v obdobju od februarju do junija, ko so se izvajale naštete
aktivnosti. Porast pa zabeležimo ponovno v poletnem času. V tem času smo v projekt
vnašali nove predloge, ki so nastali med testnim ocenjevanjem in spremenili smo nekatera
določila v protokolu ocenjevanja. Sprejet je bil tudi dogovor, da v mesecu septembru
vpeljemo ocenjevanje bolnikove ogroženosti za padec v vsakodnevni delovni proces.
Obenem z izvedenim ocenjevanjem planiramo in izvajamo aktivnosti za preprečevanje
padcev. V grafu št. 5 je dobro viden upad števila padcev oz. zmanjšanje incidence od
septembra do konca leta 2007, tako pri vseh padcih, kot pri padcih iz postelje.
V grafih od št. 6 dalje je razvidno, da je padcev več pri bolnikih moškega spola, da
večina bolnikov, ki so padli, pripada starostni skupini 70 – 79 let, da večina bolnikov pade
v nočnem času in, da je najpogostejša lokacija padca bolniška soba.
Vzrok padca je najpogosteje precenitev moči, sposobnosti gibanja in hoje. Pa tudi
neupoštevanje navodil negovalnega osebja, da pokličejo, kadar potrebujejo pomoč pri
gibanju.
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Dve tretjini padcev se zaključi brez poškodbe. V letu 2007 je razmerje med padci s
poškodbo in tistimi brez nje nekoliko boljše v korist tistih brez poškodbe v primerjavi z
letom 2006. Ni pa razveseljiv podatek, da se je eden od padcev zaključil z zlomom kosti.
100 bolnikov, ki so padli, je zdravnik pregledal takoj. To je 81%.V letu prej je bil ta delež
manjši, še posebno na kirurškem oddelku in na oddelku za zdravstveno nego.
V letu 2007 se je razmerje popravilo.To prikazuje graf št. 12.a.
Za leto 2008 smo si postavili naslednje cilje:
Znižanje incidence padcev s postelje na 0.5 in vseh padcev na 1.0
Nadaljevanje izobraževanja zaposlenih
Izvedba planiranih varnostnih razgovorov, še posebno ob padcu
Dokončanje računalniškega programa za ocenjevanje.
Poročilo projektnih skupin
Hrup, ki ga povzročajo zaposleni v Splošni bolnišnici Jesenice
Mojca Strgar, Darja Noč, Monika Ažman, Helena Lindič
V lanskem letu je bila izvedena nacionalna anketa o zadovoljstvu pacientov v slovenskih
bolnišnicah. Naša bolnišnica je dosegla zelo dobre rezultate. Na določenih področjih z rezultai
nismo bili zadovoljni zato smo si zadali za cilj v letu 2007 te rezultate izboljšati. Izvedli smo
prečno raziskavo o hrupu, ki ga povzročamo zaposleni na bolniških odelkih. Ustanovili smo
projektno skupino, ki je pripravila anketni vprašalnik in ga tudi razdelila med paciente in nato
dobljene podatke analizirala.
Anketne vprašalnike smo razdelili med 60 bolnikov na vseh velikih oddelkih ( kirurški,
interni, ginekološko porodniški oddele in oddelek za zdravstveno nego). Vključili smo 50%
bolnikov moškega in 50% bolnikov ženskega spola v starosti od 30-65 let ( zmožnih kritične
presoje).
Menimo, da smo z rezultati ankete lahko zadovoljni. Na prvo vprašanje je 94% anketiranih
bolnikov odgovorilo da hrupa ne povzročamo, na drugo bistveno vprašanje, če jih je hrup, ki
ga pa vendarle povzročamo, motil, pa je 74% bolnikov odgovorilo da ne, 24% da jih sploh ni
motil in 1,85% je delež tistega, ki je odgovoril z DA.
Glede na dobljene rezultate smo lahko z odgovori zadovoljni, vendar za bolj popolno sliko bi
morali anketo ponoviti pri večjem številu bolnikov. Sigurno nam bo ponovna nacionalna
anketa pokazala ali smo bili na tem področju uspešnejši kot leto poprej.
Poročilo skupine za razvijanje standardov kakovosti
Mateja Bahun
Vsi standardi kakovosti so bili pripravljeni za objavo na intranetu in so sedaj na voljo vsem
zaposlenim v elektronski obliki. Določeni so skrbniki, ki za standarde na posameznih
oddelkih /enotah skrbijo.
Skupina za razvijanje standardov kakovosti se je v letu 2007 sestala šestkrat. Razširili smo
stalno skupino, ki sedaj šteje 13 članov. Aktivno so se v skupino vključile fizioterapevtke.
Sprejetih je bilo sedem standardov kakovosti:
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Tabela : Standardi kakovosti Splošne bolnišnice Jesenice sprejeti leta 2007
SOP oznaka

IME STANDARDA

datum
sprej
ma

SBJ
oznaka

BBO 3.10.1. Parna sterilizacija

23.5.2007

B.5.7.

BBO 3.10.2. Higiensko vzdrževanje parnih sterilizatorjev

23.5.2007

B.5.8.

BBO 3.10.3. Rokovanje in shranjevanje sterilnega materiala na oddelkih

23.5.2007

B.5.9.

BOT 1.10.4. Uvajanje želodčne sonde

23.5.2007

A.2.2.

BOT 1.10.5. Ohranjanje prehodnosti periferne venske poti

17.10.2007

B.1.2.5.

BOT 1.10.7. Hranjenje bolnika po želodčni sondi

17.10.2007

A.2.3.

BVA 3.10.2. Fizični varovalni ukrep

17.10.2007

B.2.2.

Vsi novo sprejeti standardi kakovosti se na posameznih traktih in v enotah vpišejo v evidenčni
list. Na tem listu je z datumom in podpisom odgovorne osebe potrjeno, da so bili standardi
kakovosti predstavljeni vsem zaposlenim. S tem smo povečali sledljivost poznavanja
standardov. Standardi kakovosti se uporabljajo kot osnova pri varnostnih vizitah, negovalnih
vizitah, internih strokovnih nadzorih, internih strokovnih izpitih…
Pripravljenih za sprejetje je 15 osnutkov standardov, ki bodo potrjeni do konca maja 2008.
Projektni tim za preventivo razjede zaradi pritiska
Oti Mertelj
V letu 2007 je pričel z delom projektni tim za preventivo in oskrbo RZP. Člani tima so
zdravstveni tehniki in medicinske sestre iz oddelkov in enot. Na sestankih tima so bili
obravnavani aktualni problemi v zvezi z RZP. Člani tima imajo možnost, da predstavijo
težave s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
Zaradi vedno pogostejšega pojavljanja RZP na petah smo v skupini izdelali plakat z
naslovom »Skupaj preprečimo nastanek RZP na peti«, ki je namenjen bolnikom, svojcem in
tudi zaposlenim. Člani tima prenašajo znanja in novosti v svoja delovna okolja.
Projektni tim za dokumentacijo
Nevenka Marinšek
V letu 2007 smo začeli spreminjati nekatere obrazce, tako oblikovno kot vsebinsko.
Najzahtevnejši cilj, ki smo ga postavili, je bila prenova dokumentacije zdravstvene nege z
namenom zmanjšati količino posameznih obrazcev in poenostaviti vpisovanje potrebnih
podatkov. Oblikovno smo se zgledovali po dokumentaciji, ki jo uporabljajo v tujini, predvsem
na nemško govorečem področju, že dolgo let. Uspešno je bila izvedena priprava obrazcev za
izvedbo javnega razpisa za tiskanje le-teh.
Spremenili smo naslednje obrazce:
• Sprejemna anamneza za urgentno ambulanto
• Sprejemna anamneza bolniški oddelek in enote intenzivne terapije
• List »Proces zdravstvene nege«
• Nalepka dodano zdravilo
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Projektni tim bolniki s srčnim popuščanjem
Nina Trifoni
Na področju dela z bolniki s srčnim popuščanjem v preteklem letu nismo uspeli doseči
zastavljenih ciljev. V tim se bo v letu 2008 vključila koordinatorica za zdravtsveno vzgojno
delo in bodo poizkušali doseči cilj, to je uvajanja zdravstveno vzgojnega dela pri bolnikih s
kroničnim popuščanjem srca.
Projektni tim za pomembne dneve
Simona Peternelj
Projektni tim je v lanskem letu obeležil v vhodni avle določene pomembne dneve z
zdravstveno vzgojno vsebino (kajenje, AIDS, rak dojke, Teden boja proti raku, merjenje
krvnega pritiska in krvnega sladkorja, osmi marec…., nenasilje nad ženskami, pravice
bolnikov, krvodajalstvo, Dan medicinskih sester, dan paliative)
Projektni tim za prostovoljno delo
Nevenka Marinšek
V preteklem letu je v bolnišnico redno prihajalo 5 prostovoljcev. Posvečali so se bolnikom na
oddelku za zdravstveno nego in na internem oddelku. Sodelovali so tudi pri organiziranju
posebnih dni v bolnišnici.
Projektni tim za preprečevanje padcev in neljubih dogodkov
Nevenka Marinšek
Uvedba projekta preprečevanja padcev (poročilo v okviru Kazalnikov kakovosti)
Projektni tim za zdravstveno vzgojno delo bolnikov s stomo
Jana Lavtižar
V letu 2007 je bilo 28 bolnikov s stomo. Pet bolnikov ni bilo deležnih ZV zaradi njihovega
zdravstvenega stanja. Opravljeno je bilo 32 ur in 20 minut zdravstvene vzgoje ( razgovor,
demonstracija, praktično delo ) v obliki individualnega dela. V zdravstveno vzgojno delo so
bili vključeni tudi svojci bolnikov.
Zdravstvena vzgoja bolnikov z resekcijo raka na debelem črevesu:
V letu 2007 je bilo opravljenih več razgovorov kot priprava na OP. Razgovori so potekali 45
– 90 minut odvisno od potrebe bolnika. Zdravstvenovzgojno delo poteka tudi v času po OP in
ob odpustu. Nismo beležili števila bolnikov in bomo to v letu 2008.
Projektni timi za klinične poti
Helena Lindič
Projektni timi so bili za posamezno klinično pot posebej določeni. Koordinatorica je
sodelovala pri oblikovanju in reviziji vseh KP. Oblikovani sta bili dve novi KP:
• KP bolnika z uvedeno perkutano gastrostomo
• KP za izvedbo različnih punkcij v okviru dnevne oskrbe bolniku na internem oddelku
(izdelava protokolov za neposredno delo)
Doplonjena je bila KP bolnika z resekcijo raka na debelem črevesju
Projektni tim za paliativno oskrbo
asist.mag. Mateja Lopuh, Darja Noč
Projektna skupina za blažilno oskrbo je v letu 2007 nadaljevala z uresničevanje programa iz
prejšnjega leta. Osnovali smo tim za blažilno oskrbo, ki je sestavljen iz medicinskih sester,
dietetika, fizioterapevtke, socialne delavke, zdravnika. Želeli smo pridobiti še psihologa,
vendar nam to letos ni uspelo. Ravno tako nismo uspeli navezati stikov z bolnišničnim
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duhovnikom. Redno smo se sestajali vsak teden, ob ponedeljkih na oddelku za zdravstveno
nego, kjer smo pridobili tudi štiri postelje za bolnike, ki potrebujejo blažilno oskrbo. Namen
sestankov je bil pogovor o bolnikih, ki so na oddelku, pregled njihovega stanja, načrtov
zdravljenja. Vsak član tima je imel priložnost poročati o bolniku/ci in predstaviti svoje
mnenje o težavah, ki jih ta bolnik/ca ima. Veliko časa smo namenili tudi pogovorom o
lastnem doživljanju umiranja, lajšanja simptomov, strahu pred rakavo boleznijo. Organizirali
smo dve strokovni ekskurziji. Ogledali smo si Center za blažilno oskrbo v LKH Celovec in
Oddelek za blažilno oskrbo v LMU Munchen. Izmenjali smo določene standarde za delo na
takem oddelku. Aktivno smo sodelovali na Boškinovih dnevih in na enodnevnem seminarju o
zdravljenju bolečine s podkožno črpalko.
Projektni tim za pripravo plakata o bolnikovih pravicah in dolžnostih
Jana Lavtižar
Plakat je bi v sredini preteklega leta izdelan in distribuiran po bolnišnicah. Prav tako so
bolnikom na voljo zloženke z opredeljenimi pravicami bolnikov.

Kadri v zdravstveni in babiški negi, fizioterapiji in na področju dela radioloških
inženirjev
Razvoj zaposlenih je strateška odločitev v Splošni bolnišnici Jesenice. Tudi vodilne
medicinske sestre se v zadnjem času vse bolj osredotočamo na posameznika. Z vsakim
posameznikom, ki ga zaposlimo v bolnišnici pred nastopom opravimo razgovor. Če so dane
možnosti ga zaposlimo na tistem področju zdravstvene nege, kjer želi delati, to pomeni, da
skoraj v večini primerov upoštevamo želje zaposlenega. Prav tako premestimo na drugo
delovno mesto vsakega, ki si to želi oz. ko spoznamo, da bi bil lahko na določenem delu bolj
uspešen in zadovoljen. Tako z ustrezno izbiro in motivacijo zaposlenih poskušamo zaposlene
usmerjati h kvalitetnemu delu z bolnikom.
Povprečno število zaposlenih se na področju ZN ni bistveno spremenilo v primerjavi z letom
prej.
Prav tako se ni bistveno spremenila izobrazbena struktura, razen pri diplomiranih medicinskih
sester, saj je v letu 2007 na Visoki šoli za zdravstvo diplomiralo 7 medicinskih sester.
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. 2006

Število kadrov na
31.12.2007

Višje MS/dipl.MS

84

109.2 KF

Zdrav.tehniki

166.5

221.0 KF

SKUPAJ ZN
Radiol.inžinirji

250,5
8

330
10.4 KF

Fizioterapevtke

9

11.7 KF

85
3 prip.
4
2 prip
191
39 dol.č.
324
10
4 dol.č.
9

Bolničarji

12

85
2 pripravniki
5
2 prip
193
40 dol.čas.
325
11
3 dol.čas
8
2 prip.
3prenos dejavnosti

Dipl. babice

3prenos dejav.

Prikaz priznane sistemizacije (1995) in zasedenosti delovnih mest v obdobje december 2006
do decembra 2007
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Prikazana je tudi potreba po kadru glede na upoštevanje korekcijskega faktorja na priznano
sistemizacijo iz leta 1998
Prikaz trenda zaposlovanja v ZN za obdobje 1994 – 2007
Leto/poklic

1994

2003

2005

2006

2007

višje m.s./
dipl.m.s.
dipl. babice

75

52

86
4 prip.

babice
zdravstveni
tehniki

124

180

191
33 d.č.

85
3 prip.
4
2 prip.
6
191
39 d.č.

fizioterapevtke

6

9

10

9

dipl.ing. rad.
radio. Ing.
Skupaj vsi
Skupaj ZN

8

9

213
199

250
232

10
1 d.č.
334
314

10
4 d.č.
341
318

85
2 prip.
5
2 prip.
6
193
25 d.č.
15 prip.
8
2prip.
11
3 d.č.
357
314
19 prip.

Iz prikazane tabele je razvidno, da se je število zaposlenih v ZN v primerjavi z letom 2006
minimalno povečalo. Tako smo imeli na prikazan dan 2 zdravstevna tehnika - pripravnika
več kot leto prej. Beležimo enako število diplomiranih medicinskih sester in eno diplomirano
babico več ter eno diplomirano medicinsko sestro pripravnico manj.

Še vedno nam primanjkuje število medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov glede
na kategorizacijo bolnika in njegovih potreb po ZN.

Pregled kategorizacije bolnikov
S kategorizacijo ocenjujemo potrebe bolnika glede na zahtevnosti zdravstvene nege,
posledično lahko prikažemo obremenjenost zaposlenih in izračun potrebe kadrov v
zdravstveni negi.
V letu 2007 sta bila izvedena dva interna nadzora nad kategoriziranjem po izdelanih
navodilih. Rezultati nadzora so pokazali zelo dobro ujemanje vsakodnevnega kategoriziranja
z nadzornim kategoriziranjem. Podatki za nadzorno kategoriziranje so se zajemali v bolnikovi
dokumentaciji in v B21.
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Graf 1. Gibanje 1.kategorije zdravstvene nege v primerjavi s povprečjem leta 2006
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Graf 2. Gibanje 2.kategorije zdravstvene nege v primerjavi s povprečjem leta 2006
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Graf 3. Gibanje 3. kategorije zdravstvene nege v primerjavi s povprečjem leta 2006
DELEŽ BOLNIKOV 4. kategorije - mesečno gibanje 2007
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Graf 4. Gibanje 4. kategorije zdravstvene nege v primerjavi s povprečjem leta 2006

Prikaz števila zaposlenih na porodniškem dopusta v zdravstveni negi in fizioterapiji in
področju delovanja radioloških inženirjev v letu 2007
Smo relativno mlad kolektiv, kar se vidi tudi po številu medicinskih sester na porodniškem
dopustu, kar je seveda razveseljivo. Tako je bilo v letu 2007 kar 5 medicinskih sester več na
porodniškem dopustu kot v letu 2006. Prav tako sta bili na porodniškem dopustu dve
fizioterapevtki in ena radiološka inženirka.
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Zaposleni

Porodniški
dopust 2006
9
ZT
8
dipl.m.s/vms
/
MS v SBJ
fizioterapevtke /
1
radiol.inž
Skupaj
18

Porodniški
dopust 2007
11
9
2
2
1
25

Odhodi medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v letu 2006 - 2007
V preteklem letu beležimo manjše število odhodov kadrov v druga delavna okolja, kot v letu
2006.
Pri ZT smo zabeležili večje število odhodov na željo zaposlenega. Pri analiziranju podatkov
smo ugotovili, da je kar 5 ZT prekinilo delovno razmerje zaradi rednega študija na
Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, 3 ZT so se zaposlili v osnovnem zdravstvu, 1 ZT
se je zaposlil v drugi dejavnosti. Kolegica Rozman Irena se je po dolgoletni odsotnost zaradi
bolezni invalidsko upokojila
Zabeležili smo dve upokojitvi pri diplomiranih medicinski sestrah/zdravstvenikih:
- konec leta se je po dolgoletnem delu v bolnišnici upokojila glavna
medicinska sestra ginekološko porodniškega oddelka gospa Sonja Gjerkeš
- v jeseni lanskega leta se je invalidsko upokojil dolgoletni bolnišnični
diatetik Joža Lavrinec
Tako Sonja Gjerkeš, kot Joža Lavrinec sta tlakovala pot kakovostne zdravstvene nege, za kar
se jima na tem mestu vsi sodelavci še enkrat zahvaljujemo.
Odhod kadrov na željo zaposlenega beležimo tudi pri diplomiranih medicinskih sestrah (5) Pri
analiziranju podatkov smo ugotovili, da sta 2 dipl.m.s. zamenjale delovno mesto zaradi
preselitve v drug kraj (Celje, Slovenj Gradec), ena kolegica je sprejela izziv v pedagoški
dejavnosti, dve kolegici sta se zaposlili v drugi zdravstveni instituciji .
V letu 2007 sta na svojo željo odšle na drugo delovno mesto(osnovno zdravstvo) tudi dve
diplomirani fizioterapevtki.

ODHODI
2006
Zdravstveni tehniki 3 (up.), 1(odh.) , 17
prip.*
Dipl. med. sestre
3 (up.), 3(odh.) 1
prip.*
Dipl.radiol. inženir 1*
Fizioterapevtke
1 (up.)
Skupaj
30
konec pogodbe (pripravniki )*

2007
1(up.), 9(odh)., 6
pripr.*
2 (up), 5(odh.)
2
25

Upravljanje s kadrovskimi viri
V preteklem letu smo naredili prve korake pri izdelavi kompetenčnega modela za vse
zaposlene v zdravstveni negi. V razvoj kompetenčnega modela smo vključili širok krog
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. S tem smo omogočili zaposlenimi, da so aktivno
sodelovali pri kreiranju njihovih kompetenc.
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Poleg tega smo pričeli s spodbujanjem zaposlenih za njihov lastni razvoj oz. razvoj lastne
kariere.Napredovanje zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta je sigurno posameznikova
uspešnost in pripravljenost izvajanja dodatnih nalog, zadolžitev in želje po pridobivanju
dodatnega znanja in usposabljanja. Zaposlene smo tudi v letu 2007 spodbujali k vključevanje
v različne projektne skupine, organizirali smo različna izobraževanja in strokovne
delavnice(poročilo o izobraževanju v zdravtsveni negi).
Dobitnice zlatih in srebrnih znakov zbornice zdravstvene in babiške nege v letu 2007
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 je na pobudo zaposlenih v zdravstveni negi
predlagal za podelitev priznanja zlatega in srebrnega znaka. V letu 2007 se je prejemnicam
zlatega znaka v bolnišnici pridružila še Nevenka Marinšek.
Prejemnica srebrnega znaka Gorenjskega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov za leto 2007 je bila Danica Žabkar.
Dodiplomsko izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo
Dodiplomsko izobraževanje na področju zdravstvene nege poteka že kar nekaj časa. Prav s
tem načinom izobraževanja smo zapolnili prazna delovna mesta diplomiranih medicinskih
sester.
V letu 2007 so na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani diplomirale naslednje medicinske
sestre:
Repinc Mateja, 10.1.2007 – Informiranost bolnika v intenzivni prvi pomoči
Bohinc Darka, 16.1.2007 – Kakovost in standardi v perioperativni zdravstveni negi
Lavrinec Pavla, 5.10.2007 – Prehranska podpora pri bolnikih s kronično rano ali razjedo
zaradi pritiska
Sivec Gordana, 20.5.2007 – Kazalniki kakovosti - RZP
Smodiš Marta, 30.5.2007 – Zdravstvena vzgoja bolnika z diabetičnim stopalom
Pogačnik Jožica, 3.7.2007 – Neželeni dogodki, kot kazalniki kakovosti v zdravstveni negi
Lavrič Slavica, 2.7.2007 – Komunikacija s svojci v urgentni ambulanti
Mulalič Nadira, 21.11.2007 – Zdravstvena vzgoja bolnika s sladkorno boleznijo v Splošni
bolnišnici Jesenice
Ažman Barbara, 6.12.2007 – Medicinska sestra pri anesteziji in management perioperativne
zdravstvene nege
Murnik Jožica, 21.11.2007 – Zdravstvena vzgoja bolnika, ki se vključuje v program za
transplantacijo ledvice
Za uspešno opravljeno diplomo vsem kolegicam iskreno čestitamo in jim želimo čim več
uspeha na njihovi poklicni poti.

Izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi
Nevenka Marinšek
Zavedamo se, da je stalno izobraževanje zaposlenih pogoj za boljšo kakovost dela. Vsako leto
si prizadevamo pripraviti čimbolj zanimive vsebine za interna izobraževanja zaposlenih. Žal
pa odziv ni vedno tako številen, kakor želimo in tudi pričakujemo.
V letu 2007 smo organizirali 1.strokovno srečanje Angele Boškin
Strokovno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi sodobnih pristopov pri kvalitetni oskrbi
bolnika. Predstavljeni so bili različni pristopi pri paliativni oskrbi bolnikov, kakovosti v
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zdravstvu in uvajanjem kliničnih poti, predstavljena so bila izhodišča za ustvarjanje
sprememb v organizacijski kulturi in novi izzivi v zdravstveni negi ter njeni profesionalizaciji.
Spoznali smo timski pristop pri izdelavi kliničnih poti kot pomemben segment pri doseganju
kakovostne obravnave bolnika.
Ker je v Sloveniji vse večja potreba po uvedbi paliativne oskrbe smo poizkusili prikazati tri
različne pristope pri reševanju tega problema. Srečanje je zelo dobro uspelo, naša želja je , da
postanejo Dnevi Angele Boškin tradicionalni.
Tabela : Izvedena interna izobraževanja in število udeležencev
Naslov predavanja

Število
udeležencev

Odvzem matičnih celic iz popkovnice
Enteralno prehranjevanje
Pravilna uporaba ovirnic
delavnica
Obvladajmo stres - delavnica
Sodobni pristopi v oskrbi kronične rane
3 delavnice
Etika
11 delavnic
Vključevanje zdravnikov v timsko delo
Kakovost kirurškega zdravljenja raka širokega črevesa
Vzgoja za duševno zdravje
Oskrba bolnika z vensko valvulo
Aplikacija s.c. protibolečinske infuzije
Enteralna prehrana
Obvladovanje bolnišničnih okužb
Bolnišnične okužbe
3 delavnice

38
20
21
31
61
163
37
28
25
37
47
34
51
97

Skupaj ur

690

Zaposleni so zainteresirani tudi za udeležbo na seminarjih, ki jih organizirajo Sekcije
medicinskih sester, babic in zdravtsvenih tehnikov na različnih strokovnih področij.
Udeležijo se lahko posameznih seminarjev, če so bili le ti tudi planirani v letnem planu
izobraževanja. Za udeležbo na seminarjih, ki niso bili planirani, bili pa so strokovno
utemeljeni, se je odločalo sproti. Praviloma so se vsi zaposleni v zdravstveni negi lahko
izobraževali po svojih željah. Seveda pa v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
Nadzor nad porabo sredstev za izobraževanje se izvaja mesečno in v letu 2007 so bila sredstva
porabljena smotrno.

Pripravništvo v zdravstveni negi
Nevenka Marinšek
V preteklem letu je začelo v naši bolnišnici svojo poklicno kariero veliko število novih,
mladih sodelavcev. Usposabljanje pripravnikov ureja Pravilnik o pripravništvu Ministrstva za
zdravje na podlagi katerega je nastal tudi naš interni pravilnik.
Pripravniki so razdeljeni po oddelkih in enotah za obdobje, kot ga predpisuje zakon.
Veliko število mladih sodelavcev pa pomeni tudi večjo obremenitev osebja na bolniških
oddelkih, predvsem glavnih in neposrednih mentorjev.

44

Tabela 1 : Pregled števila pripravnikov, ki so v letu 2007 opravljali pripravništvo:
Strokovni profil

Pripravniki SBJ

Tehnik
zdravstvene nege
Dipl. m. s.

Pripravniki
drugih zavodov

29

Diplomirana
babica
Skupaj

Skupaj
17

46

9

9

4

4

42

16

59

Tabela 2 : Prikaz števila pripravnikov glede na matični oddelek
INT

Teh. zn
Dipl.m.s.,
babice,inž.radiol.

KRG

8
2

OZZN

11
4

PED

4
0

GIN

2
0

Tabela 3 : Pripravniki iz drugih zdravstvenih zavodov
Psihiatrična bol. Begunje
ZD Bled
ZD Tržič
ZD Škofja Loka
ZD Kranj
DSO Podbrdo
DSO f. Berglja

6
3
2
2
2
1
1

Tabela 4 : Izvedena izobraževanja pripravnikov
Termin

Število ur
april
maj
junij
oktober
november

60
30
6
30
30

Skupaj ur izobražev.

156ur

45

OZZN

1
5

4
0

EITOS
IIT

0
1

Rtg

Urg
0
1

0
0

Pripravniki se udeležujejo tudi vseh internih izobraževanj za zaposlene.
V letu 2007 so pripravniki izpolnili anketo o zadovoljstvu s potekom pripravništva.Večina jih
je z organizacijo pripravništva zadovoljna. Nekateri od njih pa so kritični do odnosa
sodelavcev, spet drugim se zdi, da premalo časa delajo skupaj z mentorjem in da se prehitro
pričakuje njihovo samostojnost pri delu.

Počitniško delo dijakov in študentov
V času dopustov smo za pomoč pri delu na oddelkih, enotah in v ambulantah zaposlili:
- 14 študentk Visoke šole za zdravstvo ( od tega 2 fizioterapevtka )
- 2 dijakinji srednje zdravstvene šole in
- 3 študentke Medicinske fakultete
Glede na rezultate opravljene ankete, so bili vsi z delom zadovoljni in v strokovnih timih
dobro sprejeti. Nekateri od njih bi se po zaključku šolanja zaposlili v naši bolnišnici.

Zaposleni absolventi
Za pomoč diplomiranim medicinskim sestram je bilo med letom zaposlenih:
- 6 absolventk Visoke šole za zdravstvo
- 1 fizioterapevka.
Klinična praksa in počitniški praktikum štidentov Visokih šol za zdravstvo
Klinično prakso je opravljalo 16 študentov, počitniški praktikum pa 4 študenti.

Zagotavljanje varnosti pri delu zaposlenih v zdravstveni negi
Nevenka Marinšek
Zagotavljanje varnosti pri delu zaposlenih v bolnišnici je zahtevna naloga vseh vodilnih
delavcev in seveda vsakega posameznika. Medicinske sestre se vsakodnevno srečujejo z
različnimi nevarnostmi, ki ogrožajo njiovo zdravje.
1.)Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se pogosto srečujejo s fizičnimi obremenitvami,
posledice tega so lahko zelo hude.V lanskem letu smo s pomočjo donatorskih sredstev
nabavili dvigalo za lažje obračanje in dvigovanje bolnikov. Izdelali smo protokol za uporabo
dvigala.
Na področju zagotavljanja varnosti zaposlenih bomo nadeljevali z aktivnostmi, predvsem z
izobraževanjem o pravilnem vzdigovanju bremen, nabavi hidravličnih bolniških postelj in
nabavi prelagalnih desk.
2.) V letu 2007 je potekalo tudi prijavljanje vseh poškodb zaposlenih, ki so se poškodovali na
delovnem mestu. V tem letu smo pričeli uporabljati novo dokumentacijo za prijavljenje
poškodb na delovnem mestu, ki je obširnejša, saj vsebuje nešteto šifrantov za vnos podatkov.
Poškodovalo se je 16 zaposlenih.
Glede na poškodbo:
pretres možganov
udarnina
zvin,nateg
opeklina
rana
zlom
tujek v očesu

1
6
7
2
1
3
1

Glede na spol:
moški
ženske
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6
10

Glede na izobrazbeni profil:
fizioterapevt
kuhar,kuh.pomočnik
uprava
zdravnik
inženir radiologije
zdravstveni tehnik
tehnično osebje

1
4
1
3
1
4
2

3.) tako kot že vsa leta prej je potekalo tudi evidentiranje vbodov z ostrimi predmeti, urejanje
evidence cepljenja zaposlenih proti hepatitisu in gripi.

Zaključek
V zadnjih letih je bilo veliko narejenega v ZN, realizirani so bili cilji in naloge, ki smo si jih
postavili ali pa smo bili zanje zadolženi. Zavedati se moramo, da smo zaposleni v ZN
pomemben steber pri celostni oskrbi bolnika, imamo pomembno vlogo pri pomoči bolnikom
v najtežjih trenutkih njihovega bivanja v bolnišnici.
Področje ZN deluje kot strokovna disciplina in kot organizacijski sistem za zagotavljanje 24
urne ZN in oskrbe bolnikov. Zavedamo se, da se nahajamo v prehodnem obdobju, kjer so
spremembe del naše vsakdanjosti, pojavljajo se težki trenutki pri delu in naši organiziranosti,
upamo, da bomo ta obdobja čimprej prešli, jih zapustili za sabo in še naprej gradili pot k še
večji kakovosti in varnosti pri obravnavi bolnika. Zavedamo se, da je moč v nas samih, in
tisti, ki ostajamo zvesti samemu sebi in pri tem želimo nuditi kakovostno zdravstveno nego,
tudi največ doprinesemo k razvoju stroke in kakovostni oskrbi bolnika.
Medsebojno sodelovanje in dobra komunikacija sta pa ključ do uspeha.
Bibliografija v letu 2007
•
•
•
•
•
•

Uvajanje kakovostnega dela pri preprečevanju razjede zaradi pritiska;Zdenka
Kramar, Oti Mertelj; Ljubljana, kazalniki v slovenskih bolnišnicah;Ministrstvo
za zdravje, april 2007 (zbornik predavanj in predavanje)
Ukrepi za preprečevanje razjede zaradi pritiska – prikaz dobre prakse ;Zdenka
Kramar, Oti Mertelj; Udruga hrvatskih medicinskih sestara.Zagreb, avgust
2007
Do kakovostne obravnave bolnikov s pravilnimi ukrepi za preprečevanje
razjede zaradpritiska Zdenka Kramar;Oti Mertelj, DORS;april,Zreče((zbornik
predavanj in predavanje)
Evidentiranje in prikazovanje RZP, kot kazalnik kakovosti – usmeritve MZ
Zdenka Kramar, Strokovno srečanje (E-Zdravje po meri človeka) –april Zreče
(zbornik predavanj in predavanje)
Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb s pomočjo računalniškega
programa;Zdenka Kramar; podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene;
Medicinska Fakulteta; marec 2007 Ljubljana
Oblikovanje kliničnih poti - delavnice;Miran Rems;Zdenka Kramar;Helena
Lindič; Ministerstvo za zdravje nov.2007 Ljubljana
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•
•
•

•

Uvajanje kliničnih poti v Splošni bolnišnici Jesenice;Zdenka Kramar,
Helena;Lindič, Miran Rems;((zbornik predavanj in predavanje);Čatež; 2007 ;
Sekcija za urgentno medicino
Kakovostna obravnava bolnikov- pravilni ukrepi pri preprečevanju
RZP;Zdenka Kramar, Oti Mertlj; DORS; Moravske toplice;september 2007
Zagotavljenje varnosti in kakovosti pri bolnikih, ki so ogroženi za nastanek
razjede zaradi pritiska; Oti Mertelj,Zdenka Kramar;6 kongres zdravstvene in
babiške nege; maj 2007 Ljubljana (predavanje in zbornik)
Klinična pot pri obravnavi bolnika pri resekciji debelega črevesa;september
2007 Portorož;Zdenka Kramar, Helena Lindič, prim.mag. Miran
RemsKakovost je varnost za bolnika; 6. kongres zdravtsvene in babiške nege;
maj 2007;Zdenka Kramar, Sandra Tušar,( predavanje in zbornik)

Ostale aktivnosti dela pomočnice glavne medicinske sestre
Nevenka Marinšek
Poleg delovnih nalog, o katerih so poročila vpletena v prejšnjih straneh, sem v preteklem letu
sodelovala pri spodaj navedenih aktivnostih:
a) Koordinirala sem testiranje izdelkov in materialov na bolniških oddelkih za
potrebe javnih naročil in vodila skupino za pripravo kriterijev za skupino K.
b) Sem članica skupine za razvijanje standardov kakovosti.V letu 2007 sem
prispevala 3 predloge novih standardov, ki pa še niso bili obravnavani.
c) Sem koordinatorica skupine Prehrana bolnikov. Tudi v preteklem letu smo urejali
probleme v zvezi s kakovostjo hrane za bolnike od nabave do bolniškega oddelka.
Veliko pozornost smo namenjali higieni v kuhinji, količini odpadkov, itd.
d) Prostovoljno delo – v bolnišnico je redno prihajalo 5 prostovoljcev. Posvečali so
se bolnikom na oddelku za zdravstveno nego in na internem oddelku.
f) Kompetence – sodelovala sem v skupini za pripravo opisov delovnih mest
zaposlenih v zdravstveni negi
e) Sodelovala sem pri vseh izrednih strokovnih nadzorih, ki so bili izvedeni na
Področju zdravstvene nege
f) Skupina za varovanje bolnikovih pravic je izdelala plakat in zloženko o
bolnikovih pravicah in dolžnostih. Lično oblikovani plakati so izobešeni na vidnih
mestih po bolnišnici.
g) Pripravila sem oglede naše bolnišnice za učence OŠ Polde Stražišar z Jesenic, OŠ
Tone Čufar z Jesenic, OŠ Prežihov Voranc z Jesenic, in za dijake 1. letnika
Srednje šole Jesenice – zdravstvena smer.
h) Sodelovala sem z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice – vodenje
propedevtičnega tečaja.
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i) Udeležba na seminarjih:
- Gea College - Management v zdravstvu
- 6.kongres ZborniceZveze: Aktivna udeležba
- Predstavitev projekta Preprečevanje padcev
- Kakovost v zdravstvu Portorož
- Od informacij do dokumentiranja - Ljubljana
- Kompetence - Zreče
- Komunikacija, vodenje - Rogla
- vsa interna izobraževanja
j) Za pripravnike 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
Cilji za leto 2008:
- povečati obseg internih izobraževanj,
- uvesti licenčne točke za interna predavanja – dogovor z Zbornico Zvezo
- izvesti predavanje za mentorje pripravnikov in povečati kakovost dela s pripravniki
- uvesti novo dokumentacijo v delo, izobraževanje zaposlenih o uporabi le te in povečati
skrb za varovanje bolnikovih podatkov
- zaključiti izdelavo dokumentacije za otroški oddelek in obe intenzivni terapiji
- zaključiti projekt preventive padcev z uporabo vnašanja podatkov v
računalniški program v B21
- nadaljevati delo na področju dostojanstva bolnikov
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Poročilo o delu pedagoške medicinske sestre
Mateja Bahun

Zdravstveno vzgojna dejavnost

Zdravstveno vzgojo sladkornih bolnikov sta leta 2007 izvajali diplomirana medicinska sestra
in profesorica zdravstvene vzgoje, v mesecu oktobru je prehranski del svetovanja prevzela
bolnišnična dietetičarka
2007

novoodkriti bolniki s sladkorno boleznijo
nosečnice – gestacijski diabetes
prehod na inzulin ambulantno obravnavani bolniki
prehod na inzulin -hospitalizirani bolniki
reedukacije za inzulinsko pero
reedukacije za merilnik krvnega sladkorja
SKUPAJ

število
skupinskih
delavnic

število
individualnih
obravnav

skupaj število
obravnavanih
bolnikov

pedagoške ure okvirno
na obravnavo skupno število
pedagoških ur

27

-

101

3

80

-

4

4

5

20

20

7

77

14

370

-

14

14

8

110

-

11

11

2

20

-

9

9

2

20

47

45

216

620

Tabela 1: izvajanje zdravstvene vzgoje sladkornih bolnikov glede na izbrano vsebino
V približno četrtini primerov se je bolnikom pridružil svojec, največkrat zakonski partner ali
otrok. Kar nekaj bolnikov se je poslužilo telefonskega svetovanja v primeru nejasnosti ali
težav z uporabo materiala za merjenje krvnega sladkorja ali aplikacijo inzulina, ali
prilagajanjem doze v domačem okolju.
Pripravljena je bila iztrganka z nasveti o zdravi prehrani za sladkorne bolnike, ki jo
uporabljajo tudi po drugih diabetoloških ambulantah po Sloveniji.

Delo v diabetološki ambulanti
Vse kartone bolnikov v diabetološki ambulanti smo označili z matičnimi indeksi in izločili ter
arhivirali tiste kartone, kjer so bolniki pokojni oziroma, ki več kot dve leti niso prišli na
kontrolo v ambulanto. Kartone smo prešteli, tako da imamo sedaj ažurirane podatke:
število vseh diabetikov –1760
število diabetikov tip 1- 70
število diabetikov tip 2 – 718 na inzulinu
število diabetikov tip 2 – 972 na peroralni terapiji
Od začetka septembra, ko je Marta Smodiš, dipl.med.ses. načrtno začela delati presejalne teste
za diabetično nogo, je bilo do konca leta opravljenih 274 presejalnih testov. Čez celo leto so
se opravljali presejalni testi pri tistih bolnikih, ki so imeli na nogah že izražene spremembe.
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Terapevtske obravnave diabetične noge so se opravljale po potrebi, v letu 2007 cca. 50
bolnikom, tolikokrat kot potrebno.
Na vseh oddelkih in v vseh enotah smo začeli uporabljati enotne lancerje in lancete za
odvzem kapilarne krvi.
Kazalnik kakovosti

Pripravljeni so bili vprašalniki za bolnike, s katerimi se bo spremljalo kakovost osvojenega
znanja tudi v prihodnje.
Konec avgusta 2007 so bili vprašalniki poslani prvič. Zajeli smo vse bolnike, ki so bili na
zdravstveno vzgojnih delavnicah za novoodkrite bolnike v letu 2005. Teh bolnikov je bilo 98.
Vprašalnikom so bila priložena vabila na obsežne reedukacije. Organizirane so bile v
popoldanskem času, da bi bila bolj dostopna tistim, ki so dopoldne v službi.
Dodatno so bila poslana vabila na reedukacije tudi vsem tistim, ki so bili na predavanja že
vabljeni, pa niso prišli. V letu 2005 je bilo to 32 bolnikov.

12%
33%

67%

88%
neodgovorjeni

vrnjeni vprašalniki

Graf 1.:delež vrnjenih vprašalnikov

neudeleženi

udeleženi na redukacijah

Graf 2.: delež udeležencev od vseh vabljenih

Odzivnost na vabilo za reedukacije je bila nižja od pričakovane. Je pa pozitivno to, da so bili
tisti bolniki, ki so na reedukaciji prišli, z njimi izredno zadovoljni in da so prosili, da jih ob
naslednji priliki zopet povabimo, ker bodo z veseljem prišli.
Plan dela za leto 2008

Zdravstveno vzgojno delo se bo izvajalo s strani treh izvajalcev (pedagoška medicinska sestra,
bolnišnični dietetik – prehrana, MS usposobljena za obravnavo diabetične noge), kot je
definirano v Protokolu organizacije zdravstveno vzgojnega dela sladkornih bolnikov.
Že v letu 2007 so bile reedukacije tudi v popoldanskem času, v letu 2008 bo popoldanska
reedukacija organizirana enkrat na dva meseca, kar je tistim bolnikom, ki še hodijo v službo
dostopnejše in bolj prijazno. Redno bodo vsi novoodkriti bolniki po preteku cca. pol leta po
zadnji edukaciji vabljeni na reedukacije, ob tem bodo dobili vprašalnik, s katerim bo ocenjena
stopnja znanja in glede na te podatke tudi oblikovani poudarki na posameznih temah ob
reedukaciji.
Ostale aktivnosti
sodelovanje pri projektu PATH
sodelovanje na internih strokovnih izpitih 4x
sodelovanje v skupini za dokumentacijo
sodelovanje pri projektih za razvoj kakovosti

•
•
•
•
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•
•

kabinetne vaje v sodelovanju z VŠZNJ in kolokviji
koordiniranje sestankov zdravstveno vzgojnega tima

Izobraževanje:
Aktivno – za pripravnike
Standardi kakovosti v SBJ
Dokumentacija v zdravstveni negi
ZN bolnika, ki dobiva inzulin

14.5. in 15.10.
15.5.in 16.10.
16.5.in 17.10.

SBJ
SBJ
SBJ

15. in16.6.
5. in 6.10.
22.11.

Zreče
Cerkno
Ljubljana

Pasivno

Učinkovita edukacija pri zdravljenju sladkorne bolezni
Oskrba diabetičnega stopala
Od podatkov do informacij v zdravstvu

52

Kirurški oddelek
Predstojnik prim.mag.Miran Rems, dr.med.
Organizacijska struktura oddelka
Strokovno kirurško delo temeljni na dobro izobraženem kadru, prostorskih in materialnih
dobrinah, ki lahko zagotavljajo solidno podlago za uspešno zdravljenje. Tema zahtevam mora
slediti organizacijska struktura. V letu 2007 nismo spreminjali operacijske strukture oddelka,
kljub temu da razmišljamo o temu, da bi potrebno za uspešni izid zdravljenja prilagoditi tudi
organizacijsko strukturo. Poglobili smo organizacijsko delitev dela in namestnik predstojnika
asist. Pšenica Jani, dr.med. je popolnoma prevzel organiziranje programa operacij in
sprejemanje bolnikov. S takim pristopom smo povečali učinkovitost in zmanjšali neprijetnosti
ob odpadanju bolnikov s programa zaradi organizacijskih težav.
V letu 2007 ni prišlo na kirurškem oddelku do nobenih organizacijski sprememb v smislu
prostorskih ali posteljnih kapacitet. Še vedno ostaja enaka porazdelitev po odsekih kot v
preteklosti in dejavnostih, ki jih vodijo naslednji specialisti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Odsek za splošno kirurgijo
Odsek za travmatološko kirurgijo
Odsek za abdominalno kirurgijo
Odsek za ortopedsko kirurgijo
Odsek za kirurške rane
Kirurške ambulante
Otroška pediatrija*
Dnevni oddelek*

Brodnik Brane, dr.med.
Andoljšek Matej, dr.med.
asist. Dolenc Matej, dr.med.
asist. mag. Silvester Tomaž, dr.med.
Brodnik Brane, dr.med
Tušar Sandra, dr.med.
Grubišič Aleksander, dr.med.
asist.mag. Lopuh Mateja, dr.med.

Število postelj v letu 2007 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
ortopedski bolniki 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 letu
2007 smo dobili štiri monitorje, ki so dvignili standard, vendar potrebujejo v enoti intenzivne
nege vse postelje neinvazivne monitorje. Na odseku za kirurške rane izvajamo intenzivno
bolnišnično zdravljenje bolnikov z ranami predvsem na nogah. Je manjši odsek, ki se
združuje z delom negovalnega oddelka in oddelka za paliativno oskrbo, ki postopoma
nastaja. 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,
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čeprav je velika večina bolnikov kirurških in zdravljenje vodi delo 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 sedanjih prost5orih je onemogočeno razvijati nove metode že zaradi
prostorskih omejitev. V tabeli 1. je prikazana porazdelitev postelj po posameznih odsekih.
Tabela 1. Porazdelitev postelj po posameznih odseki, lokacijah in specifičnosti.
ODSEK
Splošna kirurgija
Travmatologija
Abdominalna kirurgija
Ortopedija *
Odsek za kronične rane
Otroška kirurgija*
Dnevni oddelek*
SKUPAJ

NEGA

INTENZIVNA NEGA

SKUPAJ

26
25
22

0
4
4

26
29
26

6
6

0
0

6
6

85

8

93

Ob koncu leta 2007 je bilo na kirurškem oddelku zaposleno 113 sodelavk in sodelavcev za
nedoločen čas ter 36 za določen delovni čas. Zdravnikov specialistov je bilo enako kot v
prejšnjem letu. Od vseh 19 specialistov so 4 kolegi zaposleni s skrajšanim delovnim časom.
Od teh specialistov je 10 specialistov kirurgije in 5 specialistov ortopedske kirurgije.
Diplomiranih in višjih medicinskih sester je bilo zaposlenih 7 ter 11 inštrumentark. V
organogramu oddelka sodi tudi fizioterapija, kjer je bilo zaposlenih 8 fizioterapevtk, od teh 4
diplomirane in 4 višje fizioterapevtke. Najštevilčnejša skupina so zdravstveni tehniki katerih
je bilo zaposlenih 47 na oddelku ter v ambulanti 12. Administratork za celotno ambulantno in
oddelčno delo je bilo 8.
Za določen čas so bili zaposleni vsi zdravniki specializanti in sekundariji ter ob koncu leta 3
diplomirane medicinske sestre od teh je 1 pripravnica, diplomirani fizioterapevt, diplomiran
delovni terapevt, 18 tehnikov zdravstvene nege ter 2 zdravstvena administratorja. Oddelek je
tako največja organizacijska enota v bolnišnici, tako po kadru, številu obravnavanih bolnikov
in po finančni odgovornosti.
Letos smo tudi jasno definirali potrebo po deloviščih kirurgov. Gre za delovišča, kjer se
zdravnik specialist ali specializant pojavljajo v vlogi. Presenečeni smo bili z visokim številom
zdravnikov, ki je potrebno, da se zagotovi potek vsakodnevnega dela. Če delamo na štirih
operativni mizah, na oddelku, v ambulanti in ob zahtevi, da se gre po vsaki dežurni službi
domov potrebujemo vsak dan 23,5 zdravnikov za dosego pokrivanja vseh potreb. Kljub temu
pa potrebujemo za dnevno polno obremenitev 17 specialistov, ob zmanjšanju operativnega
programa pač enega do dva manj, enako pa velja za specialistično ambulantno delo. Trenutno
je minimalno cenjeno delo na oddelku, ko se delo (predvsem administrativno) odlaga, nalaga
in prelaga in potem dokonča prepozno in včasih tudi premalo natančno. Delo operaterja je le
del dela kirurga, sledi tudi delo asistenta, ambulantno delo in seveda obvezna dežurna služba.
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Delovišča kirurgov
ambulanta

Delovišča kirurgov
dežurna in oddelek

Urg
0,5

Ort
1 jes
1 kr
3
1 b,t,šk

amb

0,5
0,5 sek

6,5
1,5 sek

Sub
1 dop
1 pop
2

1
1 sek

3

Operacijska
1 spodnja

1
1 sek

Delovišča kirurgov
op blok
B
1
sek

1

A
1
1
2
sek

6,5
op
4 sek

C
1
1
2
sek

DH
1
sek

1

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 2007 smo odpustili 5104 bolnikov. V tabeli 2. so prikazani trendi števila odpuščenih
vseh bolnikov v zadnjih letih. Po dolgoletnem trendu poviševanja odpuščenih bolnikov je
prišlo v letu 2007 do padca števila odpuščenih bolnikov zaradi povečanega števila
pediatričnih primerov in omejenega skupnega števila primerov v bolnišnici. Zaradi tega je
bilo potrebno prilagoditi program operacij ob koncu leta in zmanjšati število odpuščenih
bolnikov. Ob tem smo v tem letu izpolnili delež enkratnega dodatnega programa praktično v
celoti. Vključno s padcem števila odpuščenih bolnikov je seveda tudi število oskrbnih dni na
kirurškem oddelku zmanjšano.
Trend skrajševanja ležalne dobe vztraja v smeri konstantnega skrajševanja povprečne dobe
zdravljenja. S tem krepimo usmeritev v krajšo hospitalizacijo v kateri bolnika čim prej
vrnemo v domače okolje, kar postavlja nove izzive in zahteve vsem zaposlenim in poudarja
intenzivnost skrbi do bolnika.
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Tabela 2. Število odpuščenih bolnikov po letih na kirurškem oddelku s prikazom opravljenega
enkratnega dodatnega programa.

6000
5000

4866

5046

5248

5315

5104

2003

2004

2005

2006

2007

4000
3000
2000
1000
0

Tabela 3. Povprečna ležalna doba na kirurškem oddelku za vse bolnike po letih.

6

5,65

5,47

5

5,01

4,93

4,71

2005

2006

2007

4
3
2
1
0

2003

2004
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Tabela 4 . Število oskrbnih dni na kirurškem oddelku v zadnjih letih.

30000

27864

29793
26973

27333

26398

2005

2006

2007

25000
20000
15000
10000
5000
0

2003

2004

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). V tekočem letu smo imeli enkratni datum programa zgolj za
endoprotetiko kolena, pa še to zgolj začasno, kajti dogovorili smo se, da je 50 primerov letno
število, ki bo v prvih letih zadovoljevalo potrebe naših bolnikov.
Tabela 5. Realizacija prospektivnega programa na kirurškem oddelku v letu 2007.
naziv prospektivnih
primerov

načrt
pogodba
2006

načrt
pogodba
2007

načrt
leto
2007

uresničeno
leto
2007

indeks
ures /
načrt

op. na ožilju - F20Z

42

42

42

43

102,38

op. kil - G08Z, G09Z

458

377

397

398

100,19

256

193

209

211

101,08

42

65

59

60

101,27

146

171

165

166

100,76

53

83

76

80

105,26

997

931

948

958

101,05

op. žolčnih kamnov H03A,H03B,H04A,H04B
op. nosu in grla - D09Z,D11Z
endoproteze kolka - I03A,I03B,I03C
ortopedske op. rame - I16Z
SKUPAJ
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Tabela 6. Realizacija opravljenega prospektivnega in enkratnega dodatnega programa (EDP)
na kirurškem oddelku v letu 2006.
načrt

uresničeni

uresničeni

uresničeni

ostalo

EDP

EDP

EDP

EDP

neures-

iz 2006

iz 2007

skupaj

ničeno

op. kil

106

74

74

32

op. žolčnih kamnov

80

67

67

13

op. nosu in grla

63

endoproteze kolka

42

29

endoproteze kolena

50

PTA

41

33

382

53

20
23
193

29

34

20

22

23

27

33

8

246

136

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.
Glavna diagnoza
K409 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna her
K359 Akutni apendicitis; neopredeljen
S060 Pretres
S525 Zlom spodnjega dela koželjnice
S835 Izvin in nateg; ki prizadene (prednjo)(zadnj
S832 Ruptura meniskusa; sveža
M511 Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in dru
K811 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom
M480 Spinalna stenoza
S720 Zlom vratu stegnenice
N47 Zoženi prepucij; fimoza in parafimoza
M232 Motnja meniskusa zaradi stare raztrganine
S721 Pertrohanterni zlom
S827 Multipli zlomi goleni
K802 Kamen žolčnika brez holecistitisa

2007
353
189
157
144
143
133
110
107
102
92
92
90
87
80
78

2006
413
151
178
185
133
163
114
164
121
104
81

2005
478
177
186
148
105
115
128
137
149
89
76

82

86

121

145

R103 Bolečina; omejena na druge spodnje dele treb

75

58

79

S009 Površinska poškodba glave
M167 Druge vrste sekundarna artroza kolka
M544 Bolečina v križu (lumbago) z išiasom
R104 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu

69
68
60
54

82
60
70

84
82
56
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Tabela 8. Najpogostejši operativni posegi na kirurškem oddelku v letu 2006.
30614-02
49560-03
47930-00
30445-00
30571-00
90665-00
30653-00
49318-00
47519-00
49558-00
49542-00
90402-01
47603-01
47366-02
40300-00
48909-00
47522-00
41801-00
50124-00
32504-01

Hernioplastika ingvinalne kile, enostranska
Artroskopska meniskektomija
Odstranitev plošče, žeblja ali žice, ki ni uvrščena drugje
Laparoskopska holecistektomija
Apendektomija
Ekscizijska nekretomija kože in podkožnega tkiva
Obrezanje moškega
Popolna enostranska artroplastika kolčnega sklepa
Osteosinteza stegnenice zaradi zloma vratu ali pertrohanterneg
Artroskopska kolenska nekrektomija
Artroskopska rekonstrukcija križne vezi s popravo meniskusa
Razrešitev zarastlin penisa
Odprta repozicija zloma gležnja z osteosintezo dveh od diastaz
Odprta naravnava zloma distalnega dela koželjnice z osteosinte
Odstranitev medvretenčne ploščice, na eni višini
Reparacija rotatorne manšete z dekompresijo subakromialnega pr
Vgraditev delne kolčne endoproteze zaradi subkapitalnega zloma
Adenoidektomija brez tonzilektomije
Aspiracija sklepa ali drugega sinovialnega prostora, ki ni uvr
Prekinitev več dotokov krčnih žil

316
279
231
224
202
106
104
102
91
91
65
65
60
56
55
54
51
50
49
42

Tabela 9. Število urgentnih sprejemov in kirurškim posegom v enoti intenzivne terapije
operativnih strok in na kirurškem oddelku v letu 2006
1
0C CIT CENTR.
INTE

3

4

5

1

1

2

2

1
1

6

7

8

9

10

11

12

skupaj
2

Neplaniran

1

Planiran

2

Skupaj

3

3

3
9

19

9

7

5

2

3

140

127

161

152

196

196

172

156

276

277

368

298

272

224

218

416

404

538

469

477

427

419

407

541

470

481

428

KIH
Drugo
ODDELEK Neplaniran
ZA
Planiran
KIRUR
Skupaj
Skupaj

2

Drugo

2

1

2
4

1

4

1

4

4

2

1

25

2

2

1

1

6

3

5

5

2

1

11

2

38

1

4

59

180

187

160

169

1.996

189

203

299

264

161

3.049

395

347

386

486

425

334

5.104

401

350

391

491

427

336

5.142

V letu 2007 smo odpustili 1996 urgentno sprejetih bolnikov, kar predstavlja 39,1%. V
prejšnjem letu je bil ta delež nižji (35,5%), kar kaže na povečan del urgentnih primerov.
Razpored po mesecih je prikazan v tabeli 9.
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Tabela 10. Napotitve iz kirurškega oddelka v druge ustanove.
Enota
Napotitev v
2005 2006 2007
KRG
Domov
5191 5.250 5081
ODDELEK
Inštitut R Slovenije za rehabi
4
1
3
KOPA Golnik
2
3
1
Klinični center Ljubljana
19
20
16
Onkološki inštitut Ljubljana
2
3
1
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
1
1
0
Psihiatrična bolnica Begunje
5
2
2
Psihiatrična klinika Ljubljana
0
1
0
Splošna bolnišnica Maribor
1
1
0
Skupaj
5226 5.282 5104
Prikaz odpustov in premestitev je prikazana v tabeli 10. Že leta se dogaja, da je k nam
premeščeno več bolnikov, kot jih mi napotimo v Klinični center Ljubljana. 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 zdravljenih 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 11. Odpuščeni bolniki po občinah prebivališča
Občina bivališča
BLED
BOHINJ
CERKLJE NA GORENJSKEM
GORENJA VAS-POLJANE
GORJE
JESENICE
JEZERSKO
KRANJ
KRANJSKA GORA
NAKLO
PREDDVOR
RADOVLJICA
TRŽIČ
ŠENČUR
ŠKOFJA LOKA
ŽELEZNIKI
ŽIRI
ŽIROVNICA
Gorenjska skupaj
Ostala SLO skupaj
TUJINA
SKUPAJ

2007

233
200
133
62
85
826
14
1130
185
119
91
600
420
173
227
69
129
170
4.866
202
74
5.142
60

2006

310
169
122
75
39
876
27
1150
203
110
86
633
471
173
208
85
21
172
4930
381
68
5380

2005

383
159
134
54
0
918
13
1090
190
123
87
660
466
181
185
55
22
139
4721
327
62
5110

Žal ni mogoče sprejeti vseh bolnikov kot bi želeli. Zaradi prevelikega nabora bolnikov se
pojavljajo čakalne dobe. V tabeli 12. je prikazano število bolnikov, ki čaka na nekatere
operativne posege. V tabeli 13. pa so prikazane realizirane čakalne dobe v povprečju,
vključno s planom in realizacijo plana.
Tabela 12. Število in čas čakajočih na nekatere poseg na dan 31.12.2007.
skupaj
operacije kil
operacije žolčnih kamnov
endoproteza artroplastika kolka
op. nosu in grla v ORL
endoproteza kolena
ortopedska op rame
operacije na ožilju

303
240
339
75
99
110
77

0-90
dni
118
88
65
24
30
19
24

91180
dni
65
27
41
6
10
9
13

181270
dni
42
42
53
8
5
14
10

271365
dni
30
52
42
7
12
20
20

366730
dni
45
24
112
22
31
41
7

7311095
dni
3
7
26
8
11
7
3

Tabela 13. Realizirana in planirana čakalna doba v letu 2007 za nekatere posege v dnevih.

operacije na ožilju
operacije kil
operacije žolčnih kamnov
endoproteza artroplastika kolka
op. nosu in grla v ORL
ortopedska op rame

načrtovano
št. storitev

uresničeno
št. storitev

načrtovana
č.d.

uresničena
č.d.

42
397
209
165
59
76

43
398
210
166
60
80

188
85
130
220
84
120

234
99
136
224
133
99

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.
V ortopedski dejavnosti je bilo obravnavano 826 bolnikov. Večina je bila oskrbljenih
operativno – 496, ostali pa so bili zdravljeni konzervativno.
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Tabela 14. Povprečna utež na primer na posameznih odsekih in dejavnostih na kirurškem
oddelku
2,5
2
2007

1,5

2006
1

2005

0,5
0
kirurgija ortopedija otroška
kirurgija

dnevna
otroška
krg.

dnevni
oddelek

Med hospitaliziranimi bolniki v letu 2006 je bilo 82 umrlih, kar predstavlja 1,54% smrtnost.
V tabeli 15 so prikazane najpogostejše glavne diagnoze pri umrlih bolnikih. Prikazani so
samo primeri, ki so se pojavili pogosteje.
Tabela 15. Najpogostejši primeri smrti med zdravljenje glede na glavno diagnozo v odpustu v
letu 2006 in 2005.
Osnovni vzrok smrti

2007

A419 Sepsa, neopredeljena

11

I469 Srčni zastoj, neopredeljen

6

R578 Druge vrste šok

5

N179 Akutna ledvična odpoved,
neopredeljena
A415 Sepsa zaradi drugih gramnegativnih
mikroorgan
I500 Zastojna srčna odpoved

4

I702 Ateroskleroza arterij udov

3

I46 Srčni zastoj

3

3
3
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Kirurške specialistične ambulante
Organizacijska struktura in opravljeno delo
Kirurške ambulante opravljajo svoje poslanstvo neprekinjeno za urgentne primere in še po
razporedu 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 39.392 pregledov. Ob tem smo opravili
335.441 točk, oziroma povprečno 8,51 točk na en obisk., kar je nekoliko več kot v letu 2006.
Razmerje med prvimi in ponovnimi obiski se znižuje že tretje leto. Najvišje je bilo 2004 1,39,
v 2005 letu 1,18 , v 2006 pa 1,08 in v obravnavanem 1,29. Porazdelitev in primerjava
pregledov je prikazana v tabeli 16.
Tabela 16. Gibanje števila pregledov, vseh, prvih in ponovnih v kirurški ambulanti.
45000
40000
35000
30000
skupaj
prvi
ponovni

25000
20000
15000
10000
5000
0

2004

2005

2006

2007

63

Tabela 17. Število ambulantnih pregledov po glavnih diagnozah v časovni vrsti.
Koda
A00-B99
C00-D48
E00-E90
G00-G99
H00-H99
I00-I99
J00-J99
K00-K93
L00-L99
M00-M99
N00-N99
O00-O99
P00-P96
Q00-Q99
R00-R99
S00-T98
Z00-Z13

Opis diagnoze
INFEKCIJSKE IN PARAZITARNE BOLEZNI
NEOPLAZME
ENDOKRINE BOLEZNI
BOLEZNI ŽIVČEVJA
BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV
BOLEZNI OBTOČIL
BOLEZNI DIHAL
BOLEZNI PREBAVIL
BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA
BOLEZNI MIŠIČNOSKELE.SIST.IN VEZIV.TKIVA
BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL
NOSEČNOST, POROD
NEKATERA STANJA, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM OBDOBJU
PRIROJENE MALFOMACIJE, DEFORMACIJE IN
KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI
SIMPTOMI, ZNAKI TER NENORMALNI KLINIČNI IN LAB.IZVIDI, KI
NISO UVRŠČENI DRUGJE
POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE DRUGE POSLEDICE
ZUNANJIH VZROKOV
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE IN NA
STIK Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO

2004
169
1.645
149
673
16
360
16
1.874
2.487
3.253
323
16
2

2005
274
3.168
482
1.423
16
580
38
4.041
5.191
7.056
777
20
2

98

219

762
22.270
508

2006
309
3.539
481
1.762
14
691
26
4.040
4.808
7.047
783
14
0
192

1.472 1.677

2007
180
2036
181
931
4
352
19
2121
2893
3802
483
0
0
106
989

49.417 51.045 24571
1.104 1.039

451

Tabela 18. Porazdelitev ambulantnih pregledov v kirurški ambulanti glede na občino
prebivališča in vrsto pregleda, ter števila točk.
Občina
BLED
BOHINJ
CERKLJE NA GORENJS
GORENJA VAS-POLJAN
GORJE
JESENICE
JEZERSKO
KRANJ
KRANJSKA GORA
NAKLO
PREDDVOR
RADOVLJICA
ŠENČUR
ŠKOFJA LOKA
TRŽIČ
VODICE
ŽELEZNIKI
ŽIRI
ŽIROVNICA
Gorenjska skupaj
Ostala SLO skupaj
NEZNANA
TUJINA
Tujci
Skupaj:

Prva
1148
707
476
124
423
4069
63
4238
781
464
331
2487
689
660
1621
16
152
41
590
19.080
1.242
114
310
359
20.681

Pon.
867
591
360
128
321
2972
56
3463
619
400
257
1983
617
550
1367
19
93
33
485
15.181
725
16
41
46
15.952
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Hos.
123
96
65
15
44
374
5
465
106
56
41
283
69
27
202
2
11
3
55
2.042
127
22
60
68
2.237

Skupaj
Št.točk
2138 23.498,85
1394 14.860,27
901
9.807,48
267
2.536,56
788
8.953,71
7415 79.392,58
124
1.414,47
8166 88.042,20
1506 17.134,05
920
9.460,04
629
7.380,12
4753 50.812,26
1375 14.518,86
1237 12.420,61
3190 34.103,32
37
349,05
256
2.636,11
77
770,96
1130 12.478,02
36.303 390.569,52
2.094 26.035,99
152
2.596,50
411
7.288,01
473
7.931,15
38.870 424.536,66

V primerjavi z letom 2006 se nam je dvignilo število opravljenih točk, nekoliko pa zmanjšalo
pregledi tujcev. Tudi v ambulantni dejavnosti smo se razmahnili in v prihodnosti bomo še
krepili in širili to dejavnost.
V sklop kirurške ambulantne dejavnosti je vključena tudi ortopedska dejavnost, ki pa jo
opravljajo naši kolegi tudi zunaj naše hiše. Tam je bilo opravljeno v Zdravstvenem domu
Kranj 4724 ter v okviru pregledov rednega dela še 7197 pregledov v Zdravstvenih domovih
na Bledu, Tržiču in Škofji Loki.
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Ob tem smo aktivno sodelovali kot predavatelji na strokovnih srečanji doma in v tujini.

Kazalniki kakovosti dela na kirurškem oddelku
Vsako klinično delo potrebuje analizo v kateri se morajo zrcaliti zaključki in usmeritve za
nadaljnje delo. Zaključki morajo biti kvantificirani in obrazloženi. Usmeritve za v naprej pa
dajejo kazalniki kakovosti. Imajo svetilničarsko funkcijo in usmerjajo krmilo k pravemu cilju.
Ko se proces potovanja spremeni toliko, da postane kazalnik nepotreben ali nezadosten je
potrebno poiskati novega. Gre za dinamični odnos, ki daje usmerjevanju smisel in namen.
V letu 2006 smo spremljali kazalnike kakovosti, ki so predpisani v Splošnem dogovoru za
bolnišnice. Ti se spremljajo za celotno hišo in so tako tudi definirani. Redno smo na oddelku
spremljali kazalnik o okužbi, kolonizaciji in prenosu meticilin rezistentni Stafilococus aureus
(MRSA), padcev s postelje ter razjed zaradi pritiska. Ti kazalniki so definirani za celotno hišo
in spremljani z enakimi definicijami. Ob tem smo spremljali številu oziroma delež ponovnih
sprejemov po obravnavi v dnevnem oddelku. Pričeli smo tudi s spremljanjem časa od dopusta
do dopustnice.

Odpust - odpustnica
Dokumentiranje poteka zdravljenja ne more brez administrativnega zaključka, ki se zaključi v
odpustnem pismu. Odpustno pismo nastane po zaključku celotnega procesa, ga povzema in
daje hkrati informacijo o nadaljevanju zdravljenja, rehabilitacije in nege v domačem okolju.
Dokument je zato zelo pomemben in aktualen, posebno ob stanjih, kjer se zdravstveno stanje
lahko hitro poslabša ali spremeni. Zato je čim hitrejši prejem odpustnice nujen in opravičen.
Zadali smo si cilj, da dobijo vsi odpuščeni bolniki odpustnico najmanj v 48 urah po odpustu.
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Cilj je prilagojen trenutnim kadrovskim zmožnostim, tako pri zdravnikih kot pri
administratorkah. S pomočjo rednega beleženja časov v poštni knjigi zabeležimo čas odpusta
in pošiljanja odpustnice. Usmeritev je, da se čas skrajša in približa idealnemu cilju, da gredo
bolniki iz hiše z odpustnico. Obstojajo objektivne okoliščine, kjer ob odpustu ne moremo
zapisati vseh podatkov (na primer histološkega izvida), vendar so taki primeri bolj izjema, kot
pravilo. Ob tem je možno o dodatnih izvidih bolnika obvestiti naknadno in mu vsa potrebna
navodila, eventualne recepte in napotnice zagotoviti že ob odpustu iz oddelka.
Kazalnik meri naše timsko prizadevanje za pravočasen administrativen odpust, ki bolniku
omogoči nemoteno nadaljevanje zdravljenja.
Definicija
Čas od odpusta iz bolnišnice do zaključene in oddane odpustnice
(razlika med obema vrednostma)
Vir podatkov
Sprotno spremljanje zabeleženih časov odpusta in oddane odpustnice v
poštni knjigi v .xls formatu. Upoštevajo se vsi odpusti vseh zaključenih
obravnav v dnevih (datum). Razlika v dnevih (dve decimalki) se pretvori
v ure.
Števec
Vsota razlik med odpustom in oddano odpustnico
Imenovalec
Vse odpustnice, ki so bile v tekočem mesecu izdane
Primerjava
Primerjava za vsak mesec za vse odpuščene bolnike.

Kazalniki kakovosti
čas (v urah) odpust – odpustnica ČOO
na kirurškem oddelku 2007
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Delež nenačrtovanih sprejemov po obravnavi v dnevnem oddelku
Delež nenačrtovanih ponovnih sprejemov v isto bolnišnico v sedmih dneh po odpustu zaradi
iste diagnoze ali zapletov povezanih s to boleznijo je kazalnik, ki ga je potrebno spremljati po
področnem dogovoru za bolnišnice. Odločili smo se da bomo spremljali delež nenačrtovanih
sprejemov po kirurškem zdravljenju v dnevni obravnavi. Letno obravnavamo približno 1000
bolnikov v dnevnem oddelku. Vsi bolniki so obravnavani po klinični poti in odkloni se redno
sledijo in analizirajo
Neplanirani ponovni sprejem po obravnavi v dnevnem oddelku tako direktno kažejo na našo
uspešnost pri doseganju načrtovanih ciljev. Spremljamo dva kazalnika. Prvi govori o
premestitvah ob zaprtju dnevnega oddelka. Če bolnik ni sposoben zapustiti hišo je to odklon,
ki je odvisen od kirurških, anestezioloških ali ostalih dejavnikov. Sem sodijo tudi
nespoštovanje zahtev, ki jih predpisujemo v klinični poti, predvsem oddaljenost in socialni
pogoji. Bolnik se mora po obravnavi v dnevnem oddelku vrniti v domače okolje, kjer mora
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imeti svojce, ki so ob njemu, pa tudi iz preveč oddaljenih krajev ne sme biti, saj zaradi tega
trpi zahteva po polurni oddaljenosti od bolnišnice, kar je pomembno pri zapletu, ki bi
potreboval nujen prevoz nazaj v bolnišnico. Kazalnik tako spremlja premestitve na klasični
oddelek, ko bi moral biti bolnik odpuščen domov, pa zaradi naštetih vzrokov ne more.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

Delež premestitev na klasični oddelek po zaključku obravnave v dnevnem
oddelku zaradi nezmožnosti doseganja strokovnih zahtev ob odpustu
Sprotno spremljanje premestitev ob zaključku obravnave v dnevnem
oddelku
Število premeščenih bolnikov pomnoženo s 100
Število obravnavanih bolnikov na dnevnem oddelku
Primerjava letno

Drugi govori o odklonih, ki so zahtevali neplaniran obisk pri zdravniku v ambulanti ali celo
ponovni sprejem zaradi zapletov zdravljenja. Tukaj so lahko vzroki v slabem vodenju
bolečine, kirurških zapletih z operativno rano ali anestezioloških zapletih.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

Delež neplaniranih napotitev v ambulanto in sprejem bolnikov na kirurški
oddelek zaradi zapletov po obravnavi v dnevnem oddelku
Sprotno spremljanje premestitev ob zaključku obravnave v dnevnem
oddelku
Število premeščenih bolnikov pomnoženo s 100
Število obravnavanih bolnikov na dnevnem oddelku
Primerjava letno

Kazalniki kakovosti
premestitve po obravnavi v dnevnem oddelku
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Zgodnji zapleti po artroplastiki kolka
Vstavitev kolčne proteze je kompleksna operacija, ki ima lahko tudi hude zaplete. Zaradi tega
smo že pred leti definirali klinično pot, ki natančno protokolira proces zdravljenja v
bolnišnici. Operacija je najpomembnejši del zdravljenja, vendar je za odličen končen rezultat
potrebno sodelovanje vseh strok. V letu 2006 smo se odločili, da bomo spremljali kazalec
kakovosti pri vgrajevanju kolčnih protez po Švedskem registru za endoprotetiko. Do sedaj se
je uporabljal kot najpomembnejši kazalnik preživetje proteze. Kazalnik je odličen, žal pa je
dolgotrajen in kaže na rezultate šele po desetletjih. V iskanju bolj hitre povratne informacije
so se odločili za kazalnik, ki kaže zgodnje zaplete, ki hitreje vplivajo na spremembo doktrine
ali delov procesa. Tako smo preverili podatke o vgrajenih endoprotezah kolka v naši hiši.
Podatki kažejo, da smo v letu 2006 in 2007 napravili izdaten kakovostni preskok, saj smo
zmanjšali zaplete skoraj trikrat. Vzrok je nedvomno obnova operacijskega bloka, kjer se
ortopedske operacije sedaj izvajajo v najboljših pogojih. Ob tem je bila izvedena tudi menjava
vgrajenega materiala kar je rezultiralo v izboljšavi kazalnika. Cilj je zagotoviti čim nižji delež
zgodnjih zapletov po vstavitvi endioproteze kolka.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

Število zapletov (okužba, luksacija in omajanje ter ostalih) ki so potrebovali
ponovno operacijo v dveh letih po vgraditvi endoproteze kolka
Sprotno spremljanje zapletov
Število zapletov v času dveh let po vstavitvi endo proteze kolka
Število primarno operiranih bolnikov z vstavljeno endoprotezo kolka
Primerjava vsako leto

Kazalnik kakovosti
zgodnji zapleti po vstavitvi TEP kolka
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Redno se na oddelku spremljajo tudi kazalniki kakovosti, ki so predpisani s Področnim
dogovorom za bolnišnice. Ti so prikazani v skupnem delu, tu zgolj za MRSA. Želimo
nadaljevati z definiranjem in spremljanje kazalnikov kakovosti, ki bodo lahko pokazali na
potrebe po spreminjanju v posameznih segmentih procesa oskrbe.

70

Kazalniki kakovosti
kolonizacija, okužba in prenos MRSA
na kirurškem oddelku
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Zaključne misli
Tekoče leto je minilo v aktivnostih, ki bi vzpodbujale organizacijsko podporo strokovnemu in
kakovostnemu delu. Proces naročanja in sprejemanja bolnika pred operativnim posegom je
postal popolnoma utečen in je tudi jasno protokoliran. Koordinatorica sprejemov je izkušena
medicinska sestra, ki sodeluje pri tvorbi plana operativnega program, hkrati pa pri
sprejemanju bolnikov. Tak pristop je odlična organizacijska oblika, ki skrajšuje sprejemni
postopek, zmanjša delež nepripravljenih bolnikov in delež odpadlih bolnikov zaradi slabe
organizacije dela. Bolnik je ob odločitvi za operacijo vpisan v elektronsko čakalno knjigo,
kjer se vpisujejo tudi podatki, ki pomagajo pri odločanju o uvrstitvi na program. S klicanjem
bolnikov najmanj dva tedna pred posegom in ponovnim razgovorom o posegu in aktivnostih,
ki se bodo dogajale ob tem bolnika tudi razbremenimo odvečne skrbi in napetosti. Danes se
nam že kaže, da je ena koordinatorica premalo, saj je potrebno veliko strpnega prijaznega in
strokovnega dela pri tisočih sprejemov, ki se dogajajo vsako leto. Potrebujemo še eno
koordinatorico, kar bo omogočilo, da bomo lahko program pripravljali tri teden v naprej in
hkrati omogočilo manj težav zaradi odsotnosti. Manjka nam še preostali del, ki ga želimo
nadgraditi, saj je potrebno spremljati kakšno je bilo počutje v hiši in ali je zdravljenje
potekalo v skladu s pričakovanji. Tako bomo lahko definirali kazalnike kakovosti, kjer bomo
spremljali tudi težave, ki so jih bolniki imeli po posegu ali odpustu. S takim pristopom bomo
pridobili popolnejšo sliko naši rezultatov zdravljenja in lahko naše dobre rezultate tudi
verificirali s kvantitativnimi kazalniki kakovosti. Začetek s koordinatorico na dnevnem
oddelku, kjer se nadaljuje uspešno delo je vplival tudi na odločitev za delo v operacijskem
bloku. Tudi tu so izkušnje odlične in kažejo na zmanjševanje organizacijskih težav. Žal je še
vedno omejitev v samem prostoru, saj ni optimalen po svoji velikosti. Zgolj ena operacijska
dvorana s primernim okoljem in velikostjo ne omogoča normalnih pogojev dela. Problemi se
vedno pojavljajo pri večjih operativnih posegih na kosteh, ki potrebujejo enake in najboljše
pogoje dela. Takrat je organizacijska težava velika in občasno popusti medsebojna strpnost
sodelujočih. Seveda brez odličnega, odločnega in strokovnega vodenja namestnika
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predstojnika asist. Pšenice in sestre Arlič celoten postopek ne bi bil tako samoumevno
delujoč. Izkušnje, poštenost in zagnanost so dobile odgovor v zadovoljnem bolniku in
sodelavcih.
Kirurško delo ne gre brez operativnega dela. Danes ni več moč trditi o uspešnosti dela samo
na podlagi mnenj in moči avtoritete. Potrebno je sledenje lastnih rezultatov, verificiranje in
kvantificiranje le teh s pomočjo kazalnikov kakovosti. Pričeli smo s takšnim delom in redno
spremljamo nove kazalnike, kjer se kažejo možnosti, da jih vzpostavimo s čim manj
dodatnega obremenjevanja. Redno spremljamo delež ponovnih sprejemov po zdravljenju na
dnevnem oddelku, tudi čas od odpusta do oddaje odpustnice, kot tudi zgodnje zaplete po
operaciji vstavitve endoproteze kolka. Pripravljamo tudi nove, ki pa so povezani z zbiranjem
in nekaj več obremenitvami ob tem. V naslednjem letu jih bomo poskusili vgraditi v
vsakdanje delo in seveda objaviti v strokovnem poročilu. Postopoma tudi vedno bolj
razumemo, da gre za delo celotnega tima, ki lahko pripomore k izboljšanju rezultatov.
Obsojeni smo na majhno kvadraturo tudi v ambulantnem delu. Frekvenca dela v ambulanti je
zelo visoka in posebno v urgentnem delu je včasih tako visoka, da v čakalnici ni moč
zagotoviti pogoje za normalno bivanje. Seveda gre za valove prihodov bolnikov, ki pa jih v
takšnih prostorih ni moč obravnavati drugače. Čakalnice so tako ozke, da se po takšnem
hodniku ni moč gibati če je bolnikov toliko da morajo sedeti na obeh straneh. Če pride bolnik,
ki potrebuje bolniški voziček je težava še veliko večja. Ob dnevih, ko deluje tudi ortopedska
ambulanta se pred ambulantnim rentgenom nabere toliko ljudi,da je bivanje neznosno.
Manjka nam del kjer bi lahko kontrolirali bolnike, ki potrebujejo stalen nadzor, tako pred kot
po obravnavi. V želji, da bi čim bolj protokolirali sprejem bolnikov s strani reševalcev smo
pričeli z dogovarjanjem o zapisanem protokolu takega prevzema. Tu potrebujemo še
sodelovanje reševalnih služb in napotenih zdravnikov, ki napotujejo v našo ustanovo. V planu
investicij pa imamo tudi vozičke za bolnike, ki so varnejši. Nekoliko manj je težav v
specialističnih ambulantah. Tu je čakalnica primerna in je naročanje na uro, kar omogoča bolj
znosne pogoje za čakajoče bolnike. Težava je, da nam zopet prostor omejuje razvoj
strokovnega dela. Potrebovali bi najmanj dodatno ambulanto za delo v proktološki ambulanti
in novih dejavnostih, ki se kažejo. Imamo najbolj zasedene ambulantne prostore in opravimo
več kot 40% vseh ambulantnih pregledov v bolnišnici. Prostorska stiska je tudi tukaj
pomembna ovira na poti k bolj strokovnemu in bolniku prijaznejšemu delu.
Velik oddelek potrebuje veliko zdravnikov, medicinskih sester, veliko kadra, saj ima tudi
veliko bolnikov. Zaradi velikosti lahko ostalim zgleda, da nas je veliko, če pa pogledamo
koliko dela opravimo pa je takšno mnenje že vprašljivo. V letošnjem letu so se že začele
pojavljati težave z zdravniškim kadrom. Če smo imeli prejšnja leta težave z zadostnim število
medicinskih sester, se pojavljajo že težave z zdravniki, tako specialisti kot specializanti. Delo
zahteva varen proces za bolnika, kjer pa brez popolnjenih mest asistentov pri operacijah ne
gre. Zaradi tega prihaja tudi do nesorazmernih obremenitev med kolegicami in kolegi, ki pa
zahtevajo tudi tako nagrajevanje, ki pa žal še ni uresničeno. Občasno nas zadene kadrovska
težava pri inštrumentarkah, pa tudi pri fizioterapevtkah. Ker se težave pojavljajo vedno
pogosteje je nujno redifinirati kadrovske zahteve in jih prilagoditi delu in mestu, kjer se
večina dela odvija. Inštrumentarke so srce operacijske dvorane in brez strokovne in izkušene
inštrumentarke je delo močno okrnjeno in lahkot udi nevarno. Ker gre za visoko
specializirane sodelavke, je potrebno prilagoditi tudi nagrado za takšno delo, saj bo drugače
problem stalen. Seveda zopet trčimo ob prostorske stiske in nefunkcionalnost prostorov zaradi
steriliziranja. Vse to nas usmerja k novemu prizidku, ki bi sicer lahko rešil prostorske
probleme, kadrovskih pač ne.
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Na oddelku smo s strokovnim in predanim delom dosegli visok nivo, ki je na zavidljivi višini
v državi, ne samo v naši hiši. Biti najboljša splošna bolnišnica v državi je cilj, ki so nam ga
bolniki že priznali. Ker visok delež pohvale nosimo na kirurškem oddelku lahko
samozavestno trdimo, da smo tudi najboljši kirurški oddelek splošnih bolnišnic v državi. Cilji
so višji. Primerjati se želimo z najboljšimi oddelki v evropskem merilu, ne zgolj po državi. Ko
pristajaš, da želiš ohraniti nek nivo, s tem pristajaš na nazadovanje. Naša želja, namen in
odločitev pa je izboljšanje rezultatov.
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Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege kirurškega oddelka
Milana Štibelj – Blok, glavna medicinska sestra kirurškega oddelka
V letu 2007 so ponovno v timu zdravstvene nege (ZN) prevladovale neugodne kadrovske
razmere. Ob koncu leta smo imeli v vrstah zdravtsvenih tehnikov (ZT) sedem pripravnikov,
ki so nadomestili ZT-je, ki so odšli na daljši bolniški stalež pred porodniško, porodniško ali
na drugo delavno mesto.
Do korenitih sprememb je prišlo tudi med diplomiranimi medicinskimi sestrami
(DMS/VMS). Dobili smo nove kolegice. Na drugo delovno mesto je odšla dolgoletna
sodelavka kirurškega oddelka in moja namestnica Marija Mežik-Veber, pedagoška
medicinska sestra kirurškega oddelka. Njeno delo je prevzela Jana Lavtižar tudi na področju
zdravstveno vzgojnega dela s stomisti.

Realizacija ciljev za leto 2007
-

Slediti viziji in strategiji razvoja ZN v SBJ

Trudili smo se izvajati kakovostno in celostno obravnavo bolnika. Nekaj obravnav bolnika
poteka po kliničnih poteh, kjer je zajeta procesna metoda. Izvajali smo aktivnosti, ki so bile
dogovorjene na ravni bolnišnice.
-

Izboljšati organizacijo in povečati nivo znanja zaposlenih v timu ZN

Zaposlenih v timu je še vedno premalo zaradi velike fluktuacije. Odziv na mentorstvo ZT-jem
je bil uspešen in pozitiven z obeh strani. Žal zaradi stiske s kadrom tega ni bilo mogoče
izvajati dolgoročno.
Izobraževanje je potekalo preko celega leta, žal zaradi nezadostnega števila zaposlenih vedno
ni bilo mogoče poslati na želeno izobraževanje večje število zaposlenih.
-

Izboljšati komunikacijo v zdravstvenem timu

Tedensko so potekali oddelčni sestanki kjer so se težave reševale sproti. Zaposleni so izrazili
svoje probleme in tudi želje.
Večina zaposlenih se je udeležila delavnic na temo komunikacije.
-

Oblikovanje novih kliničnih poti

Popravljena je bila klinična pot za resekcijo raka na debelem črevesu ( vnesli smo tekočinsko
bilanco po OP, dodali okenca pri opazovanju vitalnih funkcij, tabelo zdravnikovih naročil….
obenem bomo klinično pot opremili tudi barvno)
Žal nismo uspeli narediti nobene nove klinične poti. Potekajo začetni dogovori za OP
ventralne kile.
Klinično po za TEP smo dopolnili in spremenili velikost v A4 format, kar je bolj pregledno.
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-

Dokončati projekt varovanja bolnikovih osebnih podatkov

Nabava vozičkov za dokumentacijo za abdominalno in splošno kirurgijo v letošnjem letu ni
bila realizirana, tako, da so temperaturni listi na teh dveh odsekih še na posteljah, ker nobena
druga opcija ni sprejemljiva.
Na posteljah je tablica z imenom in priimkom bolnika, ki jo odstranimo ali obrnemo, če gre
bolnik s posteljo iz sobe.
-

Izboljšati kazalnike kakovosti z zmanjšanjem števila RZP, neljubih dogodkov,
predvsem padcev in prenosa bolnišničnih okužb

Za preprečevanje nastanke RZP smo upoštevali standarde kakovosti SBJ. Na oddelku,
predvsem travmatološkem odseku, je bilo izvedenih kar nekaj aktivnosti v obliki korektivnih
ukrepov. Število RZP-ja se je minimalno zmanjšalo, vendar ne do želene številke, čeprav je
bilo izvedenih veliko dodatnih ukrepov, povečali smo sodelovanje s koordinatorico za oskrbo
kroničnih ran, izvajali smo študije primerov.
Kazalnik preprečevanje RZP
pridobljene

KIRURŠKI ODDELEK - ŠT. RZP PO MESECIH V LETU 2007
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Kazalnik kakovosti incidenca MRSA
P reprečevanje prenosa MRSA je že dolgo časa naša stalnica vsakodnevnega dela. V letu
2007 smo beležili nekoliko večjo incidenco prenosa MRSA kot v letu 2006.
Izvajali smo ukrepe glede na standard kakovosti. Velikokrat težko zagotovimo izvedbo
kontaktne izolacije, predvsem zaradi prostorske stiske na oddelku.
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Kazalnik padci bolnikov
Za boljšo varnost bolnikov smo se v začetku leta udeležili učnih delavnic Pravilna uporaba
ovirnic. Ob sprejemu bolnika pa redno delamo oceno tveganja za padec in na osnovi ocene,
izdelamo plan in izvedemo vse potrebne aktivnosti.
V prikazu kazalnika so zajeti vsi bolniki, ki so utrpeli padec (graf 3) in iz bolniške postelje
(graf 4).
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Število vseh padcev na 1000 BOD
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2,7
2,4

2,3

1,9

0,8

Kirurški

Interni

IIT

0,6
Gin.
porodniški

Odd. za zdr.
nego

SKUPAJ

Graf št.4: Število vseh padcev na 1000 BOD na kirurškem oddelku
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Graf št.5: število padcev s postelje na 1000 BOD na kirurškem oddelku

-

Spremljanje okužb CVK

Upošteva se standard kakovosti SBJ pri uvajanju CVK, prevezi CVK, odvzemu konice CVK
na mikrobiološko preiskavo in vnos izvida v računalniški program Birpis.
-

Izboljšati zadovoljstvo bolnikov in njihovih svojcev

Zaposleni so se izobraževali na predavanjih in delavnicah v SBJ in izven. Zaposleni v
zdravstveni negi smo se trudili za prijazen in korekten odnos z bolniki in svojci. Pisne in ustne
pohvale kažejo na to, da smo pri tem kar uspešni.

Izobraževanje v letu 2007
Zaposleni v timu ZN na kirurškem oddelku smo se v letu 2007 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.
Izobraževanja, ki jih je organizirala dejavnost ZN V SBJ
19.2.2007, Dileme s katerimi se srečujemo pri enteralnem prehranjevanju bolnikov
Predavatelj: Jože Lavrinec, viš. zdr. teh.
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22.2.2007, Pravilna uporaba ovirnic – učna delavnica
Predavatelj: Marjan Žagar, dipl. zd.
2.3.2007, Obvladajmo stres – predavanje
Učenje sprostitvenih tehnik, Prepoznavanje znakov in obvladovanje stresa – učni delavnici
Predavatelji iz Psihiatrične bolnišnice Begunje
29.3.2007, Sistematični pristop k oskrbi rane
Predavatelj: Oti Mertelj, dipl. med. sestra
11.4.2007, Ohranimo bolnikovo dostojanstvo
Predavatelj: Marina Velepič, viš. med. ses.
SBJ in VŠ za ZN Jesenice
5.4.2007 Jesenice, Dan Angele Boškin
Seminarji Zbornice - Zveze ZN
Sekcija MS v enterostomalni terapiji
30. – 31.3.2007 Rogaška Slatina, Kirurška rana in oskrba zapletov črevesnih izločalnih
stom
Sekcija MS in ZT v kirurgiji
12. - 13.4.2007 Ljubljana, Zdravstvene nega poškodovanca
Društvo za oskrbo ran Slovenije – DORS
20. – 21. 4.2007 Zreče, RZP kot kazalnik kakovosti
Kongres ZN
10. in 11.5.2007 Ljubljana
Aktivno – plakat »Kirurgija pospešenega okrevanja« Alenka Torkar, Marija Mežik - Veber

Ostala predavanja, srečanja, seminarji in kongresi
7.kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju
16.-19.5.2007 Opatija/Rijeka
Uvođenje principa kirurgije s ubrzanim oporavkom – pred ciljem
Coloplast
30.5.2007 Ljubljana, Predstavitev pripomočka za oskrbo črevesne stome SenSura
DMSZT Gorenjske
8.6.2007 Kranjska Gora, Kako ohranjati notranje ravnovesje?
Ministrstvo za zdravje
17.4.2007 Ljubljana, Rezultati uvajanja kakovosti v bolnišnice za leto 2006
Inštitut za varovanje zdravja RS
22.11.2007 Ljubljana,Od podatkov da informacij v zdravstvu
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Društvo fizioterapevtev
22.11.2007 Škofja Loka
Srečanje MS in ZT oddelka za travmatologijo in ortopedijo (TEP)
1.12.2007 Slovenj Gradec
Izobraževali smo se tudi na področju mentorstva, ki ga je organizirala Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice, ker so njihovi študentje pričeli z opravljanjem klinične prakse.
V letu 2008 se bomo udeleževali strokovnih izobraževanj in srečanj tako v okviru dejavnosti
ZN v SBJ, kot tudi v okviru Zbornice – Zveze, DMSBZT in sekcij v takšni meri, kot nam
bodo dopuščala dodeljena finančna sredstva za izobraževanje.

Cilji za leto 2008
-

Slediti viziji in strategiji razvoja ZN v SBJ
Oblikovanje novih kliničnih poti
Dokončati projekt varovanja bolnikovih osebnih podatkov
Še izboljševati kazalnike kakovosti
Določiti in spremljati svoj kazalnik kakovosti
Spremljanje okužb CVK
Izboljšati bivalni standard bolnikov
Upoštevati varčevalne ukrepe v SBJ

Zaposleni v timu ZN na kirurškem oddelku se bomo po svojih najboljših zmožnostih trudili
uresničiti zastavljene cilje z aktivnim sodelovanjem, izobraževanjem ter s tem prispevati k
izboljšanju kazalnikov kakovosti in zadovoljstvu uporabnikov storitev in njihovih svojcev v
SBJ.

79

Poročilo koordinatorice za oskrbo kroničnih kroničnih ran
Oti Mertelj, koordinatorica zdravstvene nege za oskrbo kronične rane
Kronične rane še vedno predstavljajo zdravstveni, socialni in ekonomski problem bolnikom
svojcem, zdravstvenemu osebju, in celotni družbi.
Oskrba bolnikov s kronično rano je potekala po oddelkih, enotah in na odseku za kronične
rane.Obravnavanih je bilo 507 bolnikov s kronično rano od tega 82 na odseku za kronične
rane. V začetku leta smo pri enem bolniku nadaljevali zdravljenje s sterilnimi larvami.
Zdravljenje je bilo uspešno, saj se je rana v celoti zacelila.
Poleg sodobnih oblog smo uporabljali terapijo z negativnim površinskim pritiskom V.A.C.om in terapijo z lokalnim nadpritiskom kisika.

Vrsta rane / razjede
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RZP

Golenja
raz.

Travmatska Operativna Diabetična
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rana
noga

Opeklina

Maligna
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Graf 1.Vrste kroničnih ran /razjed in število bolnikov, ki so bili obravnavani.

Vrsta kronične rane/ razjede
Razjeda zaradi pritiska
Golenja razjeda
Operativna rana, ki se je celila sekundarno
Diabetična noga
Travmatska rana, ki se je celila sekundarno
Opeklinska rana
Maligna rana
Skupaj

2006
234
76
46
28
16
3
0
403

2007
294
110
31
29
33
2
2
507

Tabela 1. Vrste kroničnih ran /razjed in število bolnikov, ki so bili obravnavani
v letu 2006 in 2007.
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Vrsta oskrbe, terapije
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Graf 2. Vrsta oskrbe, terapije in število bolnikov, ki so bili obravnavani

Vrsta oskrbe, terapije
Sodobne obloge
Terapija z V.A.C.-om
Terapija z lokalnim nadpritiskom kisika
Oskrba s klasičnimi materiali
Terapija z abdominalnim V.A.C. –om
Terapija s sterilnimi larvami

2006
353
35
10

2007
441
35
11
20

4
1

Tabela 2. Vrsta oskrbe, terapije in število bolnikov, ki so bili obravnavani v letu
2006 in 2007.
Stanje kronične rane / razjede ob odpustu
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Graf 3. Stanje kronične rane/ razjede ob odpustu
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Umrli bolniki

Stanje kronične rane ob odpustu
Zacelitev
Izboljšanje ( dno razjede čisto)
Nespremenjeno ( ob odpustu izgled razjede nespremenjen)
Poslabšanje
Umrli bolniki

2006
32
172
140
14
45

2007
15
237
200
20
35

Tabela 3. Stanje kronične rane/ razjede ob odpustu v letih 2006 in 2007
Varnost bolnikov dobiva vse večji pomen, tako v strokovni kot tudi v laični javnosti. Z
izvajanjem preventivnih ukrepov vplivamo na varnost bolnikov in skušamo zmanjšati pojav
razjede zaradi pritiska (RZP). Poleg oskrbe kronične rane je bilo delo koordinatorice
usmerjeno v preventivo RZP. Izvedena so bila izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi, ki
so potekala v obliki delavnic. Zaradi porasta števila pridobljenih RZP so potekale kontrole
nad izvedenimi preventivnimi ukrepi, reševanje negovalnih problemov ob postelji bolnika.
V letu 2007 je pričel z delom projektni tim za preventivo in oskrbo RZP. Člani tima so
zdravstveni tehniki in medicinske sestre iz oddelkov in enot.
Žal se je kljub vsem izvedenim ukrepom število pridobljenih RZP v bolnišnici v primerjavi s
preteklim letom povečalo za deset. Od 107 bolnikov s pridobljeno RZP je bilo več kot
polovica zelo ogroženih za nastanek RZP. Narašča tudi število sprejetih bolnikov, ki imajo
RZP že ob sprejemu v bolnišnico in s tem tudi uporaba vseh pripomočkov, ki jih uporabljamo
pri preventivi.
Realizacija ciljev v letu 2007
Večino ciljev je bilo le delno realiziranih., zato bo potrebna najprej realizacija le teh.
• Na področju informacijske podpore še z dvema bolnišnicama skupaj razvijamo
računalniški program izvedene preventive RZP. Z vnosom podatkov bomo po vsej
verjetnosti pričeli v začetku marca.
• Projektni tim ima že pripravljen osnutek zloženke za svojce na temo preventive RZP.
• Dokončanje standardov in ponovna revizija standardov pri oskrbi kronične rane.
• Uvedba novih metod zdravljenja (sterilne larve, laser).
Cilji za leto 2008
• Zmanjšanje števila pridobljenih RZP
• Izdelava klinične poti za preventivo in oskrbo RZP
• Uvedba novih načinov zdravljenja in oskrbe kronične rane
• Izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi – učne delavnice
• Možnost izobraževanja koordinatorice ZN za oskrbo kronične rane v tujini
Prioritetni cilj v letu 2008 je sigurno zmanjšanje pridobljenih RZP in s tem tudi izboljšanje
bolnikove varnosti.
Postavitev prave diagnoze in dobro sodelovanje celotnega zdravstvenega tima, pa vodi k
uspehu in doseganju trajne in uspešne zacelitve kronične rane.
Aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih
Mertelj O. Peric H.: Sistematični pristop pri oskrbi kronične rane. Jesenice 2007
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Delavnice so bile izvedene v marcu, novembru in decembru 2007
Mertelj O.. Vpliv pravilne ocene na kakovostno oskrbo bolnika z RZP. Društvo za oskrbo ran
Slovenije, Zreče 2007
Mertelj O.Ocena ogroženosti, postelje, blazine in ostali pripomočki pri preventivi in oskrbi
RZP. Društvo za oskrbo ran Slovenije, Zreče 2007
Mertelj O. Vloga medicinske sestre pri oskrbi z V.A.C. sistemom. 6 mednarodni kongres
zdravstvene in babiške nege. Ljubljana 2007.
Mertelj O.,Kramar Z. Zagotavljanje varnosti in kakovosti pri bolnikih, ki so ogroženi za
nastanek RZP. 6 mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege. Ljubljana 2007.
Mertelj O.Predstavitev smernice Uporaba negativnega površinskega pritiska pri zdravljenju
ran. Društvo za oskrbo ran Slovenije, Moravske toplice 2007
Mertelj O. Preventiva razjede zaradi pritiska – predavanja za pripravnike
Mertelj O. Oskrba rane – predavanja za pripravnike
Pasivna udeležba na strokovnih izobraževanjih:
17 th Conference of the European Wound Management Association Management Glasgow ,
maj 2007.
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Poročilo o dejavnosti kirurške in ginekološke operativne
zdravstvene nege
Darja Rajgelj, vodja zdravstvene nege v operativni dejavnosti
Naši bolniki v procesu zdravljenja potrebujejo operacijo, ki je pomemben dejavnik tveganja
za bolnišnično okužbo. Kar 35% kot vir okužbe kirurške rane predstavlja osebje in med njimi
smo tudi vsi, ki na tak ali drugačen način sodelujemo pri op. posegu.
Osebna urejenost na delovnem mestu NI samo stvar osebne odločitve, ampak je naša delovna
obveznost. S tem zaščitimo sebe, naše bolnike, svoje sodelavce in nenazadnje tudi naše svojce
v domačem okolju. Vsi vemo, kakšne so higienske zahteve za osebje ob vstopu v op. blok
(vstopni filter ) in kakšni so ukrepi v času zadrževanja v op. bloku ( umivanje in razkuževanje
rok, uporaba zaščitne varovalne opreme... ), pa se tega pogosto ne držimo. Nikoli točno ne
vemo, zakaj ravnamo tako in ne kot bi bilo prav. Naj zato moje poročilo ne bo graja, ampak
samo mesto, da se zamislimo vsak nad svojim ravnanjem in poizkušamo svoje vedenje in
obnašanje v prostorih op. bloka vsaj v nekaterih dejanjih izboljšati – idealnega tako ne bo
nikoli.

Realizacija ciljev v letu 2007
- Plan izobraževanja za MS in ZT v op. dejavnosti je bil do konca leta v celoti izpolnjen. Na
internih predavanjih in delavnicah smo bile prisotne v številu, ki nam ga je dopuščal op.
program.
- Sodelovanje v projektni skupini za klinične poti je bilo zadovoljivo (popravljene obstoječe
klinične poti).
- Slabše je bilo sodelovanje v projektni skupini za razvijanje standardov kakovosti
(pomanjkanje kadra).
- Dodatno smo nadgrajevali znanje in usposobljenost pri ZT v turnusni službi, ki dobro
funkcionira (stalna zasedba tima op. ZT, ki si je v enem letu pridobila kar nekaj izkušenj pri
delu v mavčarni in krg. ambulanti).
- Konec leta 2007 je bila izvedena tudi delna sanacija ginekološke operacijske dvorane (nova
električna napeljava, okna, delno obnovljena tla in pripadajoča oprema: police, omare, zavesa
za sprejem pacienta).
- Nabavljen je bil nov inštrumentarij za obnovo dotrajanega inštrumentarija na že obstoječih
tasah za operacije.
- Dokončan imamo projekt popisa tas in opise posameznih operacij (potreben material in
inštrumentarij po posamezni operacijah), ki nam bo služil kot interni pripomoček pri delu,
predvsem za mlajše kolegice, ki se šele uvajajo v delo.
- Sodelovale smo v projektu izdelave stroškovnika za posamezne operacije.
- Stalno nas spremlja varnost pacienta, za kar smo zadolženi vsi zaposleni v op. bloku
(varnostna vizita je bila izvedena samo enkrat in se še ni »prijela«). Boljše je sodelovanje s
službo za rane – skupni dogovor o ukrepih za preprečevanje nastanka RZP v času
operativnega posega, sprotno obveščanje o neljubih dogodkih).
- Sodelovanje v projektu za razvoj kakovosti v SB Jesenice.
- Oktobra 2007 smo izvedle obisk Ortopedske bolnišnice Valdoltra in se uspešno vključile v
tim pri operacijah TEP kolena.
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Kadrovska zasedba in organizacija dela
Stanje zaposlenih v zdravstveni negi v op. bloku konec leta 2007:
-11 MS,
-1 študentka (absolventka Visoke šole za zdravstveno nego),
-7 ZT,
-1 ZT koordinator.
Začetek leta smo začele zelo obetavno, potem pa se nam je pred začetkom poletja popolnoma
podrl sistem zaradi dveh bolniških odsotnosti, ki se nadaljujeta v letu 2008 s porodniškim
dopustom in z odhodom 1 MS na drugo delovišče izven SB Jesenice. Tik pred dopusti smo
imele še eno krajšo in eno daljšo bolniško odsotnost. Ker nas je ostalo samo sedem
inštrumentark, smo bile prisiljene spremeniti organizacijo dela – namesto 2 MS v dežurni
službi smo polovico dežurnih dni opravile 1 MS in 1 ZT, v tem času pa smo imele
organizirano pripravljenost. Obremenjenost v času dežurne službe je bila velika, saj je
odpadlo na 1 MS kar 8-9 dežurnih dni na mesec, poleg tega je bil to čas dopustov, ko smo vsi
radi doma. Takšna organizacija je trajala dva meseca, potem smo se vrnile na stari način dela.
V op. blok smo pridobili 1MS inštrumentarko iz KC Lj in 1 MS pripravnico, ki je v letu 2007
diplomirala in konec leta zaključila s pripravništvom.
Štiri kolegice zaključujejo dodatno izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani:
- 2 MS – absolventki (porodniški dopust)
- 2 MS – absolventki (opravljene vse vaje, zadnji izpiti in priprave na diplomo)
- 1 MS – pripravnik (diploma januar 2007)
Ena bolničarka je v letu 2007 uspešno zaključila izobraževanje ob delu – smer ZT in je bila
vključena ponovno v tim ZT v op. bloku.
Ena kolegica (ZT) v letu 2007 nadaljuje izobraževanje ob delu na novo ustanovljeni Visoki
šoli za zdravstveno nego na Jesenicah.
S takšnim številom kadra trenutno lahko uspešno pokrivamo štiri delovišča.

Izobraževanje v letu 2007
- Strokovni seminarji zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije : Sekcija MS in ZT
v sterilizaciji, 19. in 20.4. 2007, Šmarješke toplice, 2 ZT.
- 6. mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege, 10. in 11.5.2007, Kongresni center
Domina, Ljubljana, z naslovom »Zdravstvena in babiška nega – kakovostna, učinkovita in
varna«, 3 MS.
Aktivna udeležba s predavanjem: Žvab Nina, Rajgelj Darja »Varnost pacienta v op. bloku«.
- Strokovni seminarji zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije : Sekcija MS in ZT
v operativni dejavnosti v okviru 9. endoskopskega kongresa kirurgov Slovenije z mednarodno
udeležbo, 1.6. 2007, Velenje, z naslovom »Perioperativna ZN v endoskopiji«, 2 MS.
Aktivna udeležba s posterjem »Artroskopija zapestja« : Pristavec Tanja, Sadiku Elvira.
- Strokovni seminarji zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije: Sekcija MS in ZT
v operativni dejavnosti, 23. in 24.11.2007, Maribor, z naslovom »Gradimo mostove znanj«,
2 MS, 1 ZT.
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- DMSBZT Gorenjske , 29.11.2007, Bled, strokovno predavanje z naslovom »Zdravje –
vrednota vsake ženske«, 4 MS, 3 ZT.
- Podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, Univerza v Ljubljani, Inštitut za mikrobiologijo
in imunologijo, december 2007 do april 2008, 1MS.

Udeležba na sponzorskih strokovnih izobraževanjih in strokovnih ekskurzijah:
- Sekcija MS in ZT v operativni dejavnosti in Johnson & Johnson, 15.2.2007, Ljubljana,
Strokovno srečanje in druženje ob dnevu operacijskih medicinskih sester Evrope, 4 MS, 1 ZT.
- Strokovna ekskurzija OP MS, 24.5. do 26.5.2007, Brno, Predstavitev podjetja Hartmann in
prikaz proizvodnje materiala za enkratno uporabo za pokrivanje operativnega polja, 2 MS.
Interna predavanja in delavnice:
- Strokovno predavanje »Obvladajmo stres« z delavnicama, 2.3.2007, SB Jesenice, 3 MS.
1. Učenje sprostitvenih tehnik
2. Prepoznavanje znakov in obvladovanje stresa.
- Strokovno srečanje »DAN ANGELE BOŠKIN«, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
5.4.2007, 3 MS, 2 ZT.
- Predavanje in seznanitev s potekom akcije za pridobivanje licenc v zdravstveni in babiški
negi, SB Jesenice, 11.6.2007.
- Interno predavanje: Kakovost krg zdravljenja raka debelega črevesja in danke, 13.9.2007,
SB Jesenice, 1ZT.
- Interno predavanje: Vzgoja za duševno zdravje – premagovanje stresa, SB Jesenice,
20.9.2007, 1 MS, 3 ZT.
- Interno predavanje in delavnice: Bolnišnične okužbe, razkuževanje rok in uporaba zaščitnih
sredstev, 11.12.2007, SB Jesenice, 3MS, 4ZT.
- Predavanja in delavnice »Ali spoštujemo pacientove pravice?«, SB Jesenice, 2MS.
- Dodatno izobraževanje na AO delavnicah, Metalka Media, Ljubljana – Črnuče, 9.11.2007,
6 MS, 1 ZT.
- Dodatno izobraževanje na AO delavnicah, Metalka Media, Ljubljana – Črnuče, 30.11.2007,
7 MS, 1 ZT.
- Dodatno izobraževanje na Kliniki za ginekologijo in porodništvo, Ljubljana, 1 MS.
- Ogled operacijskega bloka Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 29.3. – 30.3.2007,
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2 MS.

- Ogled operacij kolenske proteze v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, 18.9.2007,

2 MS.

Plan za leto 2008
- V celoti izpolniti plan izobraževanja za MS in ZT.
- Sodelovanje v projektni skupini za razvijanje standardov kakovosti, poudarek na pripravi in
uporabi aparatur za operativni poseg, pripravi inštrumentov za ponovno uporabo in varnostnih
ukrepih med op. posegom pri bolniku z znano okužbo ( MRSA, VRE, hepatitis...).
- Sodelovanje v projektni skupini za izdelavo kliničnih poti ( TEP kolena... ).
- Slediti standardom in normativom glede ustreznega števila kadra na posamezno delovišče,
predvsem reševanje kadrovskega primanjkljaja MS.
- Še naprej si bomo prizadevali za uvedbo kontejnerskega sistema shranjevanja inštrumentov,
kar je že naš dolgoročni cilj.
- Tudi varnost pacienta je naš cilj vsako leto, predvsem bi dali poudarek na iskanju
dejavnikov tveganja v procesu perioperativne zdravstvene nege ( varnostne vizite ).
- S pomočjo bolnišničnega higienika popraviti in dopolniti sedanji plan čiščenja in
vzdrževanja op. prostorov ter ločevanju in zbiranju odpadkov.
- Zavedanje, da smo v celotnem procesu obravnave bolnika pomembni vsi profili zdravstva
in da brez medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in kdaj tudi kakšne kritike predvsem pa
pohvale oziroma priznanja sodelavcu pač ne bo šlo na bolje!

»Zavedajmo se, ko smo na delovnem mestu.
Naj nas tudi tam ne vsrka vsakodnevna rutina, misli pa nam begajo na vse strani.
Bodimo zbrani, osredotočeni na svoje delo, kot da ga opravljamo prvič. Ne razmišljajmo
o tem, da bi raje delali kaj drugega. To nosi s sabo slabo energijo.
Dokler smo tukaj, bodimo v celoti tukaj.«
Odlomek iz knjige dr. Janeza Drnovška, Zlate misli o življenju in zavedanju
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Poročilo o delu dnevnega oddelka
As. mag. Mateja Lopuh, dr.med.
V letu 2007 je bilo na dnevnem oddelku operiranih 1070 bolnikov, od tega je bilo 136 (13%)
ginekoloških posegov, ostalo pa so bili kirurški posegi. Dnevni oddelek je bil zaprt v času
prvomajskih praznikov, poletnem času in v mesecu decembru.
Operativni posegi so bili izvedeni tako v splošni, področni, lokalni in kombinirani anesteziji.
KAZALNIKI KAKOVOSTI
Tako kot vsa leta doslej smo tudi letos beležili zaplete in odklone v neposrednem
perioperativnem in zgodnjem pooperativnem obdobju.
BOLEČINA
Bolečino je navajalo 521 (48%) bolnikov. V primerjavi s podatki iz literature je to zelo visok
odstotek, ki bi bil lahko razlog za zaskrbljenost. Pri tem pa velja povedati, da gre tukaj za
vsako navedbo bolečine, ne glede na to, ali je bila šibka, zmerna ali huda , in ne glede na to,
ali je po zaužitju predpisanega zdravila prenehala. Smiselno pa je beležiti le tisto bolečino, ki
kljub našim ali bolniku priporočenim ukrepom, ne preneha.
Huda bolečina, ki kljub analgetiku ni popustila, je bila razlog za premestitev pri 7 bolnikih. 8
bolnikov je bilo od doma zaradi bolečine napotenih v kirurško ambulanto.
Pregledali smo načine lajšanja bolečine. Ugotovili smo, da bolniki praviloma dobivajo
injekcije NSAR v mišico in še neko peroralno zdravilo. Dogovorili smo se, da ne bomo več
predpisovali bolečih injekcij v mišico, in da bomo v celoti prešli na peroralno zdravljenje
bolečine, izjema bodo le bolniki, ki bodo hudo bruhali ali jim bo slabo. Spremenili bomo
način beleženja bolečine, tako da bomo lahko natančno opredelili, ali gre za hudo, zmerno ali
šibko bolečino.
Predlagane izboljšave: kombinacije anestezije z lokalno anestezijo v sodelovanju s kirurgom
za lažje zdravljenje bolečine v zgodnjem pooperativnem obdobju. Poenotenje zdravljenja
bolečine za posamezne operativne posege.
SLABOST IN BRUHANJE
Slabost in bruhanje sta se pojavila pri 7 bolnikih. To je v primerjavi z literaturo malo, vendar
je bil to pri vseh bolnikih razlog za premestitev v hospitalni del SBJ.
V anamnestični vprašalnik, ki ga bolnik izpolnijo pred operacijo, smo dodali lestvico za oceno
tveganje za razvoj slabosti in bruhanja. Pri vsakem bolniku, ki ima dva ali več dejavnikov
tveganja se uporabi zdravila proti slabosti in bruhanju.
Predlagane izboljšave: uporaba anestezijskih tehnik brez dušikovega oksidula in hlapnega
anestetika, redna uporaba preventive pri bolnikih, ki imajo dva ali več dejavnikov tveganja,
zgodnje zdravljenje slabosti, če se ta pojavi.
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GLAVOBOL
Glavobol se je pojavil pri 55 bolnikih, najpogosteje v povezavi s subarahnoidnim blokom, pri
dveh bolnikih je bil to razlog za premestitev, 3 bolniki pa so bili v bolnišnico sprejeti od
doma. Kar nekaj glavobola se pojavlja pri ginekoloških posegih (pri 21 bolnicah). V
anamnestični vprašalnik bomo dodali lestvico tveganja za glavobol. Bolj natančno bomo
beležili kakšen je bil ta glavobol in kako se je stanje izboljšalo.
KIRURŠKI ZAPLETI (otekline, krvavitve, hematomi)
Pri 126 (12%) bolnikih so se pojavili kirurški zapleti. 5 bolnikov je zato moralo ostati v
bolnišnici, 18 bolnikov pa se je naslednji dan zglasilo v kirurški ambulanti.
PREMESTITVE V HOSPITALNI DEL SBJ
Vsega skupaj smo premestili 44 bolnikov, kar je 4.1%. Poleg omenjenih razlogov zgoraj se še
vedno pojavlja kot razlog nepravilna izbira bolnika oz. precenjenost posega. V dveh primerih
je bil razlog za premestitev socialna indikacija (oddaljenost od bolnišnice, bolnik živi sam).
Bolniki s številnimi pridruženimi boleznimi ne morejo biti operirani v okviru Dnevne
bolnišnice.
Predlagane izboljšave: pri bolnikih, ki jih ocenjujemo s 3 po ASA, svetujemo pred določitvijo
datuma posega, pregled pri anesteziologu.

ZAPLETI ZARADI IZBORA ANESTEZIJSKIH TEHNIK
A. Splošna anestezija: najpogosteje se pojavlja zgodnja pooperativna bolečina. V skladu s
priporočili skupine PROSPECT želimo poenotiti anestezijsko tehniko glede na poseg.
Večina pripočil zajema kombinacijo splošne in lokalne anestezije, npr. za operacijo
kile. V raziskavah se je tudi pokazalo, da imajo bolniki z dobro zdravljeno zgodnjo
pooperativno bolečino manj kronične bolečine.
B. Področna anestezija: največ zapletov je bilo v zvezi s podaljšanim učinkom lokalnega
anestetika. Bolniki niso čutili nog ali niso mogli spontano odvajati seča. Metodo smo
poenostavili. Začeli smo uporabljati najmanjšo možno količino lokalnega anestetika,
ki še zagotovi pogoje za kirurško delo. Trajanje blokade se je skrajšalo na 2 uri v
povprečju. Manj je bilo potrebnih kateterizacij sečnega mehurja, bolniki so hitreje
stopili na noge.

ZAKLJUČEK IN CILJI ZA 2008
Izkazalo se je, da bo za učinkovitejše delo potrebna še bolj dosledna analiza zapletov. Radi bi
organizirali predoperativno ambulanto, tako da bi anesteziolog bolnike videl še pred in ne le
na dan posega.
Želimo uveljaviti priporočila skupine PROSPECT – vsakemu posegu in seveda bolniku
izbrati najustreznejšo anestezijo.
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Izdelali bomo bolečinske smernice za zdravljenje pooperativne bolečine. Zdravljenje bo v
celoti peroralno.
Radi bi razširili izbor operacij na Dnevnem oddelku. Glede na skromno izkoriščenost
prostorov v času ginekološkega programa je smiselno razmišljati o tem, da bi te posege delali
v hospitalnem delu in ta dan izkoristili bodisi za posege v lokalni anesteziji ali ob zadostni
kadrovski zasedbi, tudi za druge posege.
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Poročilo zdravstvene nege na dnevnem oddelku
Helena Lindič, vodja zdravstvene nege na dnevnem oddelku
1. Pregled dela v letu 2007
V letu 2007 smo na dnevni oddelek sprejeli 970 bolnikov. Vse obravnave so bile vodene po
klinični poti. 136 pacientk je bilo ginekoloških, 743 pacientov pa je bilo sprejetih zaradi
kirurškega posega. Zvečer smo na matični odddelek (kirurgija) morali čez noč premestiti 44
bolnikov. V času prvomajskih praznikov, konec avgusta (teden dni) in cel december je bil
dnevni oddelek zaprt.
Na kemoterapijo sta v lanskem letu prihajala samo 2 bolnika. Veliko ljudi živi v času, ko
prejema citostatike, povsem normalno, nekateri pacienti pa morajo v tem času svoje aktivnosti
zmanjšati in spremeniti prehrambene navade. Velja pa zlato pravilo, da lahko delajo tisto in
toliko, kar želijo in zmorejo. Za te bolnike smo pripravili kratka navodila o načinu
prehranjevanja v času kemoterapije tudi v pisni obliki.
Zaradi bolečine je na protibolečinske infuzije prihajalo na naš odddelek kar 32 bolnikov iz
ortopedske ambulante. Nekateri so analgetik dobili samo enkrat, večina pa jih je na aplikacijo
terapije parenteralno, prihajala več dni zapored.
2. Cilji, ki smo jih postavili za leto 2007
V začetku lanskega leta (2007) smo si zastavili pomembne cilje:
• skrb za spoštovanje dostojanstva in zagotavljanje bolnikove zasebnosti ter ohranitev
visoke stopnje zadovoljstva bolnikov in njihovih svojcev,
• boljša komunikacija med člani zdravstvenega tima kot tudi z bolniki in svojci,
• zboljšati timsko delo in medsebojno sodelovanje ( tudi nove KP),
• dviganje strokovne in osebne rasti izvajalcev ZN in razvijati take pogoje dela, ki
zaposlene spodbujajo k še večji angažiranosti,
• odličnost v strokovni usposobljenosti in dvigu kakovosti,
• boljša povezanost s primarnim zdravstvom.
Ko smo se na oddelku pogovarjali, kako bi dosegali čim bolje zastavljene cilje, smo se
najprej pogovarjali o vrednotah (vsak od nas ima drugačna gledanja) in izpostavili tiste, ki so
nam bile skupne in za katere doseganje si bomo vsi prizadevali: zaupanje in spoštovanje je
temelj dobrega sodelovanja, prizadevali si bomo za korektnost medsebojnih odnosov,
odgovornost za delo, znanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zagotavljanje osebne rasti in
razvoja, materialna varnost.
O komunikaciji se veliko govori. Moram pa priznati, da se pristopi v komunikaciji le počasi
spreminjajo. Počasi sicer, ampak upam, da se bomo tudi mi naučili ter znali pravilno
poslušati, da bomo znali opazovati besedno in nebesedno izražanje (odkriti različne potrebe,
želje, občutke...), da bomo znali preveriti ali sogovornik res razume naše besedilo ter
dopuščali stališča, mnenja drugačna od naših, da ne bi govorili zviška, se znali opravičiti in
sprejeli opravičilo ter se ne bali skupnega reševanja problemov (tudi varnostne vizite)…
Organizacijske pristope skušamo dopolniti ter spremeniti z boljšo koordinacijo dela na samem
oddelku in med različnimi enotami s katerimi sodelujemo, kot tudi z boljšo komunikacijo.
Želimo izboljšati timsko delo (nekateri pa še vedno ne razumejo ali nočejo razumeti, kaj to
sploh je???). Nujna bi bila gradnja in izboljšanje ustreznega informacijskega sistema.
Marsikatera pot do podatkov bi bila krajša, enostavnejša in porabljenega bi bilo manj časa.
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Prav gotovo pa bi za dobro doseganje ciljev morali poskrbeti tudi za ustrezno nagrajevanje
oziroma motivacijo za dobro opravljeno delo.
3. Kazalci kakovosti dela
Na dnevni oddelek prihajajo vsak dan novi bolniki, vsak dan različni ljudje. Ustrezna
komunikacija je zelo pomembna aktivnost tekom celotne obravnave našega bolnika.
Pomembno je, da medicinska sestra spozna bolnikove probleme in da pri tem upošteva tudi
njegove svojce. Zaradi vseh priprav na operacijo, zaradi fizičnih in psihičnih obremenitev, ki
so s tem povezane, so bolniki in svojci zelo odvisni od naših informacij. Od tega je odvisno,
kako se bodo, sicer po svojih močeh in zmožnostih, vključili v sodelovanje. Zgodi se, da bo
bolnik navzven pokazal svoj strah in vznemirjenje. Včasih pa je bolnik v taki situaciji zelo
nemočen, celo delno pasiven. Drugi pa spet odreagirajo z jezo, nejevoljo, z nezadovoljstvom.
Podobne reakcije opazimo tudi pri bolnikovih svojcih. Pojavi se lahko problem, kako z
bolnikom in svojci sploh spregovoriti. Medicinska sestra se mora zavedati, da z besedo vedno
izraža tudi svojo lastno misel, lastno čustvo. Izrečene besede pa bodo pri bolniku in svojcih
lahko zbudile pozitivne, negativne predstave, mnenja ali čustvene povezave. Govorjeni besedi
je treba dati težo; čim bolj bo prepričljiva, tem bolj bo učinkovita. Izgovorjene besede in
informacije pa smo podprli še s popravljenimi in dopolnjenimi navodili bolniku pred
operativnim posegom in o obravnavi na našem oddelku.
Bolnika in svojce je treba vključiti, da aktivno sodelujejo v obravnavi in da so vključeni v
ustrezne zdravstveno vzgojne programe na oddelku (sodobno načrtovanje družine, pravilna
prehrana, skrb za pravilno izvajanje aktivnosti bolnika po op. posegu, kakovostno življenje v
času kemoterapije in po njej…..).
Bolnik ves čas ocenjuje in ugotavlja, kakšno je ozračje na oddelku. To smo ugotovili tudi s
pomočjo anketnega vprašalnika o zadovoljstvu bolnika, ki so ga naši bolniki tekom leta
izpolnjevali, ko so odšli zvečer domov in med razgovori, ki smo jih vodili z njimi in z
njihovimi svojci med obravnavo. Kakovost ocenjujejo predvsem po tem, kako smo izvajalci
ravnali z njimi, kakšen odnos smo imeli do njih, kako so se jim izpolnila pričakovanja, ali
smo izvajalci vredni njihovega zaupanja. Bolnik mora premagati svojo čustveno bolečino,
strahove, negotovost, zato nujno potrebuje dober odnos z medicinsko sestro, zdravnikom,
ostalimi člani tima, pa tudi s sobolniki na oddelku. Veliko pri tem spet pripomore izmenjava
informacij ter izražena skrb in sočustvovanje. Celo malenkosti, kot je odzivni čas medicinske
sestre na zvonec, dviganje telefonov, zmanjševanje hrupa na oddelku, lahko veliko vplivajo
na bolnika in njegovo zadovoljstvo v tem občutljivem času hospitalizacije. Medicinske sestre
bi se morale večkrat pri svojem delu vprašati, kako bi se me počutile v njihovi koži, kako bi
bile zadovoljne s svojim delom in kaj vse bi lahko še storile, da bi izboljšale kakovost svojega
dela. Raven bolnikovega zadovoljstva ni torej odvisna samo od tehnične spretnosti
medicinske sestre in njenega odnosa do dela, rokovanja z njim med diagnostično
terapevtskimi posegi in posegi zdravstvene nege, ko profesionalno opravlja svoje delo, ampak
tudi, ko naj bi bila zaskrbljena zaradi njegove bolečine, njegovih strahov, anksioznosti.
Bolnik in svojci imajo pred posegom in po njem kar nekaj časa za skupno druženje. Tarejo jih
podobne težave (operativni poseg, bolečina, samoooskrba doma…), radi se o tem
pogovarjajo z nami, pa tudi s sobolniki. Odkar smo odprli dnevni oddelek si želimo urediti
udoben rekreacijski prostor, kjer bi naši bolniki in obiskovalci lahko posedeli, se nemoteno
pogovarjali, morda pogledali televizijo, poslušali radio, prebirali različne revije,
časopise…Željo po podobnem prostoru so bolniki izrazili večkrat tudi v anketnem
vprašalniku in med razgovori, toda zanj vedno zmanjka sredstev. Predviden prostor pa smo
letos odstopili bolnikom, ki prihajajo v protibolečinsko ambulanto.
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Kratka ležalna doba oziroma vrnitev v domače okolje že v večernih urah, je bolnika in svojce
pripravila ali celo prisilila, da se zanimajo, kaj in kako naj različne aktivnosti počnejo doma.
Dobijo ustna navodila o izvajanju življenjskih aktivnosti oziroma sposobnosti samooskrbe.
Bolnik in svojci morajo poznati probleme s katerimi se bodo srečali, na katere morajo biti še
posebej pozorni ter morajo poznati njihovo reševanje ( gibanje, prehrana, osebna higiena…).
Stvari jim je treba pojasnjevati v njim razumljivem jeziku in jim dati priložnost, da vprašajo
vse, kar jih zanima ali skrbi. Pripravljamo tudi navodila v pisni obliki oziroma zloženko, ki jo
bo bolnik dobil ob odpustu.
Več smo v preteklem letu sodelovali tudi s primarnim zdravstvom oziroma z osebnimi
zdravniki bolnikov, ki so bili predvideni za sprejem in operativni poseg na našem oddelku (
izbor ustreznega datuma sprejema, potrebne preiskave pred posegom, ureditev bolniškega
staleža…).
Lansko jesen je svoja vrata odprla tudi Visoka šola za zdravstveno nego. Redni in izredni
študentje svojo obvezno prakso opravljajo tudi na našem oddelku pod vodstvom strokovnih
sodelavcev oziroma mentorja.
4. Kadrovska zasedba na dnevnem oddelku
Sestava tima, ki sodeluje pri obravnavi, se ni 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 nam pomaga zdravstveni tehnik matičnega
oddelka, kamor bo bolnik premeščen. V času dopustov in bolniškega staleža smo imeli težave
s pokrivanjem turnusa zaradi pomanjkanja kadra.
Tekočo problematiko na oddelku obravnavamo in skušamo reševati sproti. Razgovori pa so
tekli večkrat tudi o pomembosti pravega odnosa in komunikacije z bolnikom in svojci. Bolnik
se mora počutiti varno in biti zaželjen, zaposleni pa smo mu ves čas na voljo. Vsi si moramo
prizadevati tudi za izboljšanje komunikacije v zdravstvenem timu in zagotoviti boljšo
organiziranost dela.Veliko pogovorov pa smo posvetili tudi racionalni porabi zdravil in
materiala.
Pri izvajanju operativnega programa sodeluje ustrezna anestezijska in operacijska ekipa
oziroma team v operacijskih prostorih.
V procesu zdravljenja je povezanih mnogo dejavnikov. Prav gotovo je uspeh pri zdravljenju
tudi v rokah bolnika in njegovih svojcev. Zato želimo, da se le-ta aktivno vključi v celoten
proces in je naš partner naprej celotnem v procesu zdravljenja. Manjša zavzetost je gotovo
dejavnik tveganja za razvoj zapletov oziroma odklonov.
5. Cilji v letu 2008
• uspešno sodelovati v multidisciplinarnem timu pri obravnavi bolnikov na dnevnem
oddelku ( tudi nove klinične poti),
• izboljšati zadovoljstvo bolnikov, svojcev, zaposlenih,
• zagotoviti kontinuirano strokovno usposabljanje zaposlenih v timu ZN,
• razvijanje ustreznega informacijskega sistema,.
• izboljšati pogoje za bivanje bolnikov na odddelku.
6. Izobraževanja na področju ZN:
Na dnevnem oddelku smo se aktivno udeležili:
• strokovnega srečanja Dan A. Boškin , Jesenice, Lindič H., Kramar Z., dr.Rems
M., Klinična pot in koordinator primera
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•

konferenca, Od podatkov do informacij v zdravstvu 2007, Ljubljana, dr.Rems,
Z.Kramar, H.Lindič, Kako do klinične poti

Pasivno pa smo se udeležili:
• strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami »Standardni postopki MS v zvezi z
venskim podkožnim prekatom« OI, Ljubljana
• konference o rezultatih uvajanja kakovosti v bolnišnice za leto 06, Ljubljana
• izobraževanje za mentorje klinične prakse »Mentor in študent v klinični praksi ZN,
Jesenice, oktober 2007.
Posamezniki smo se udeležili tudi internih izobraževanj:
• Vključevanje zdravnika v timsko delo, dr. Rems
• Uvajanje kakovosti v SBJ, dr.Tušar
• Učeča se organizacija in osebni profili vodij, junij 2007
• Vzgoja za duševno zdravje, september2007, T.Torkar
• Etika z zdravstvu in pravice bolnikov, september 2007
• 1.strateška konferenca SBJ, Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa, oktober
Zreče
• Aplikacija podkožne infuzije, november 2007
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Poročilo o dejavnosti fizioterapije
Slavica Hrovat
UVOD
Kot dejavnost fizioterapije delujemo pod okriljem kirurškega oddelka bolnišnice. Naš
strokovni vodja je tako predstojnik kirurgije prim.Miran Rems,dr.med..
Naša dejavnost je razdeljena na dve enoti: ambulantno in hospitalno dejavnost in s
sistematizacijo 10 fizioterapevtk za vse enote.
V letu 2007 je delovišče ambulante pokrivala ena (1) fizioterapevtka, v hospitalni dejavnosti
pa naj bi pokrivalo delovišča po oddelkih devet (9) fizioterapevtk. Vendar je že konec
februarja ena fizioterapevtka nastopila bolniško, nato ji je v aprilu sledila še druga. Obe sta
nato odšli na porodniški dopust, in tako nas je bilo do konca junija osem (8). Sledila sta še dva
odhoda kolegic na drugo delovno mesto. Od 1.9.2007 smo tako delali s šestimi (6)
zaposlenimi - ena (1) v ambulanti, pet (5) po oddelkih, leto pa zaključili samo s petimi
fizioterapevtkami za vsa delovišča (glej Tabela 1). V septembru smo zato glede na 60%
zasedenost kolektiva pripravili skupaj s strokovnim vodjem dr. Remsom prioritete dela za vse
oddelke. Program je bil z manjšimi pripombami dobro sprejet.
Tabela 1: Odsotnost vseh izvajalcev dejavnosti fizioterapije v letu 2007
Vrsta
Skupaj Skupaj
odsotnosti jan. feb. marec april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. dni
ur
0
5 22 44 40 26 44 23 13 0 27 21
265
2120
Bolniške
0
0
0
4 21 22 23 32 46 44 42
234
1872
Porodniške 0
499
3992
Vir:Kadrovska služba SBJ

Graf 1: Prikaz prisotnosti izvajalcev dejavnosti fizioterapije po mesecih v letu 2007
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Dne 31.12.2006 nas je bilo zaposlenih devet fizioterapevtk, za leto 2007 smo dobili odobreno
še eno, deseto, delovno mesto fizioterapevta. Tako smo od 23.1.2007 zaposlili novo kolegico
Katarino Čatlak, diplomirano fizioterapevtko. Od 8.1.2007 pa nam je bila celo leto v veliko
pomoč tudi absolventka fizioterapije Nina Mandeljc, ki je v novembru diplomirala in od
21.11.2007 opravlja dela in naloge kot diplomirani fizioterapevt - pripravnik.
Od 5.11.2007 nam je bila v pomoč tudi pripravnica za delovno terapijo Zdenka Prosič, ki od
januarja 2008 dalje opravlja pripravništvo na Zavodu za rehabilitacijo v Ljubljani. Zaposlitev
delovne terapevtke pa ni bila realizirana (kandidatka Julija Ocepek je sama dala odpoved).

Dejavnost ambulantne fizioterapije
Plan za leto 2007 je bil 39.810 točk, konec leta pa smo dosegli 42.861 točk (indeks real/načrt
107.66). Realizacija 05/06 je bila, za primerjavo, 91.03.
Ambulanta je tako leto 2007 zaključila uspešno. Najbolj izstopajo storitve iz magnetoterapije
(2370 obravnav, povprečno 197/mes.), diatermije (1050 obravnav, povprečno 87,5/mes.),
hidroterapije (1587 obravnav, povprečno 132/mes.) in protibolečinske terapije (1481
obravnav, povprečno 123/mes.).
Graf 2: Število obravnav po izbranih metodah dela za zunanje bolnike za leti 2006 in 2007
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Artromot

Tabela 2: Število zunanjih bolnikov v fizioterapevtski ambulanti za leti 2006 in 2007

Vir: Knjiga zunanjih bolnikov dejavnosti fizioterapije za leti 2006 in 2007

Iz tabele 2 je tako razvidno, da smo v letu 2007 ambulantno obravnavali za 4% več zunanjih
bolnikov kot v letu 2006. Skupno število bolnikov v fizioterapevtski ambulanti je bilo 1191
bolnikov v letu 2007 (skupaj zunanji in oddelčni bolniki).
Graf 3: Število oddelčnih bolnikov v ambulanti v letu 2007

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
LD

IR
M
TM
PT

RO
ID
H

ES

Z
U

KW
M
AG
N
ET
G
LI
SO
N

U

TE
N

D
AR
D
TR
O
M
O
T
PE
AR
L

2006
2007

S

Število bolnikov

Števillo oddelčnih bolnikov po metodah dela v
ambulanti

Metode dela

Število zunanjih bolnikov v ambulanti po specialnostih fizioterapije:
•
limfna drenaža: 19 bolnikov – 154 obravnav,
•
manualna terapija miofascialnih prožilnih točk: 35 bolnikov – 206 obravnav,
•
nevrofizioterapija pri otrocih s slabo držo: 7 bolnikov – 55 obravnav,
•
nevrofizioterapija: 1 bolnik – 12 obravnav,
•
fizioterapija roke 56 bolnikov - 424 obravnav.
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Dejavnost fizioterapije po oddelkih
V letu 2007 smo, kljub kadrovskim težavam, obravnavali 3968 bolnikov po vseh oddelkih,
skupno število obravnav po vseh enotah je bilo 17925. V primerjavi z letom 2006 smo imeli
za 57 obravnav manj.
Največji porast obravnav beležimo na ortopediji in to za 290 obravnav (indeks 111,9) kar je
posledica večjega števila ortopedskih operacij.
Število bolnikov se je, v primerjavi z letom 2006, povečalo na vseh enotah interne, razen na
I.desno, sledi abdominalna kirurgija in EITOS. Dvig bolnikov je tudi na ortopediji (vključeni
bolniki tako s travme kot s splošne kirurgije), največji porast bolnikov pa beležimo na
oddelku za zdravstveno nego in kronične rane.

Tabela 3: Skupno število vseh bolnikov po oddelkih primerjalno za leti 2006 in 2007

Vir:Interna statistika dejavnosti fizioterapije
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Graf 4: Število bolnikov po posamezni fizioterapevtki za leti 2006 in 2007

Število oddelčnih bolnikov po posamezni
fizioterapevtki
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Izvajalci
V letu 2007 smo tako vsi izvajalci po vseh enotah in oddelkih obravnavali 6399 bolnikov
skupaj. Tu so všteti tudi bolniki, ki so potrebovali pri izvajanju programa rehabilitacije pomoč
še ene fizioterapevtke.
Tabela 4: Število bolnikov po enotah in po izvajalcih (Klinični postopki po ICD 10)

Vir: Klinični postopki po ICD 10 za enoto (iz obravnave) HOSP HOSPITAL

V tabeli 4 so zajeti vsi bolniki, ki so deležni prve fizioterapevtske obravnave. Ko se bolnik
premešča na drug oddelek, se ga ne vpiše več pod KTDP. Tako smo v letu 2007 dosegli
indeks rasti bolnikov primerjalno 2006/2007 povečalo za 4,2 %. Rezultat kaže na povečanje
prvih fizioterapevtskih obravnav za 136 bolnikov.
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Število obravnav po enotah (po naročnikih) je malenkostno manjše kot v letu 2006 kar je
posledica hitrejšega odpuščanja bolnikov. Tako smo imeli v letu 2007 za 57 obravnav manj
kljub povečanju števila bolnikov, kar je razvidno tudi iz tabele 5.
Tabela 5: Število obravnav po enotah po naročnikih v letu 2007

Vir: BIRPIS 21, Seznami in analize za enoto (iz aktivnosti) FIZIOTERAPIJA

Tabela 6: Število obravnav po izbranih metodah in tehnikah dela za vse oddelke v letu 2007
Oddelek
Pediatrič Porodni
Oddelek Skupaj
Neakutna Otroška
Ortope Kirurški Interni
Neakutna
za
CIT
IIT
ni
in
za
METODE DELA
dija oddelek oddelek
krg. nega
int. nega kirurgija
kirurgijo
oddelek štacija
pediatrijo
KIH
NI
OK
OC OR
O1
O3
O5
O6
OB
NK
PEH
584
Artromot
94610
65
24
483
12
199
Diatermija
86050
6
182
9
2
459
El.stimulacija
86310
4
75
22
29
68
49
168
44
34
Limfna drenaža
94740
22
12
121
Magnet
86215
1
116
3
1
1170
Vibracije
94770
43
152
162
34
739
1
1
38
230
Zg. rehabilitacija MI 95992
183
47
59
Nevrofizioterapija
94303
16
35
8
1035
TENS
86689
27
16
1
843
97
43
8
6306
Inhalacija
87501
9
41
392
45
2094
3217
414
94
Skupaj
112
132
47
486 1254 2915
3774 495
776
111
57
38
10197
Šifra
storitve

Vir:BIRPIS 21,Opravljeno delo po enotah naročnikih za FI FIZIOTERAPIJA
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Tabela 7: Število bolnikov po posameznih diagnozah ali po načinu operacije v letu 2007

Vir:Interna mesečna statistika vodenih primerov od jan. - dec. 2007.

Tabela 7 nam kaže število bolnikov po naključno izbranih diagnozah ali vrsti operacije. Sem
so vključeni bolniki z vseh oddelkov. S tako vodeno statistiko določenih primerov dobimo
tudi analizo dela posamezne fizioterapevtke glede na delovišča po bolnišnici.

Stroški materiala
•

•
•

Skupna poraba lekarniškega materiala v letu 2007 je bila 14.635,90 EUR. Za material za
respiratorno terapijo smo porabili za 11.055,61 EUR, za zdravila pa 2.129,73 EUR.
Stroški skladišča so znašali skupno 1.997,54 EUR.
Novih investicij v letu 2007 ni bilo.

Strokovno izobraževanje
V letu 2007 smo imeli za izobraževanje dodeljenih za 810 EUR sredstev za 10 zaposlenih.Za
dve strokovni izobraževanji nam je uspelo pridobiti še sponzorska sredstva v višini 165 EUR
od zunaj in za 142 EUR znotraj hiše (prerazporeditev sredstev).
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Udeležba na izobraževanjih zunaj bolnišnice:
•
TELESNA AKTIVNOST IN KRONIČNI PLJUČNI BOLNIK: 16. in 30. marca,
Alenka Korošec.
•
TEČAJ MULTIMODALNE NEVROSENZORNE STIMULACIJE BOLNIKOV V
VEGETATIVNEM STANJU: 29.-31. marca, Katarina Čatlak.
•
TERAPEVTSKE VAJE ZA STABILIZACIJO HRBTENICE IN MEDENICE PRI
BOLEČINI V KRIŽU: 13.-14. aprila, Andreja Žemlja.
Udeležile smo se tudi 11 internih strokovnih predavanj znotraj bolnišnice.
Aktivnosti izvajalcev fizioterapije:
•
V septembru smo na radiu Triglav predstavili poklic in delo fizioterapevta v bolnišnici.
S svojim prispevkom je sodelovala Danica Mahnič.
•
V avli bolnišnice smo ob svetovnem dnevu fizioterapevtov istočasno predstavili tudi
delo ambulantne fizioterapije.
•
11. septembra smo organizirali skupni sestanek gorenjskih fizioterapevtov in v to
vključili dve predavanji. Slavica Hrovat je predavala na temo Rehabilitacija roke v
Splošni bolnišnici Jesenice, gostja Vida Potočnik pa na temo Terapija brazgotin.
•
24. oktobra smo organizirali tudi predavanje za zunanje člane na temo MEDITAPE
trakovi.
•
22. novembra smo aktivno sodelovali na srečanju gorenjskih fizioterapevtov v Škofji
Loki. Pri predstavitvi predavanja na temo Zgodnja rehabilitacija rame po operaciji je kot
predavateljica sodelovala Andreja Žemlja.
•
V decembru je Andreja Žemlja sodelovala s prispevkom Handling novorojenčka na
srečanju pediatrične sekcije.
Aktivno smo sodelovali tudi v projektnih skupinah (paliativna oskrba, padci, standardi
kakovosti, klinična pot po operaciji na debelem črevesu..)
Novost v dejavnosti fizioterapije predstavlja rehabilitacija po operaciji kolenskega sklepa (
TEP kolena). Dve kolegici sta si tako ogledali potek rehabilitacije v ortopedski bolnišnici
Valdoltra. Skupaj z ortopedom sta program rehabilitacije nato predstavile na skupnem
sestanku ZN kirurškega oddelka.

Zdravstveno vzgojno delo
•
•
•

Osem že zaključenih programov čaka na odobritev strokovnega sveta zavoda- projekt bi
moral biti potrjen že v decembru 2007.
Programi za bolnike po ortopedskih operacijah so bili v oktobru oddani v oceno
ortopedom in pričakujem, da bodo izpeljani in potrjeni v prvem tromesečju 2008.
Še vedno so v fazi priprave standardi iz področja respiratorne fizioterapije.

Organizacija dela
•
•

Delo fizioterapevtk poteka po že znanem razporedu, spremenjen je bil le delovni čas ob
sobotah, od 8 do 14 ure.
Redno smo sodelovale na kirurških vizitah, občasno na internih glavnih vizitah in se
udeleževale oddelčnih sestankov zdravstvene nege. Največkrat so bile prisotne
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fizioterapevtke na oddelku za zdravstveno nego (14 sestankov), nato sledi interni
oddelek (11), paliativa na OZN (9), abdominalna kirurgija (6), travmatologija (4) in
splošna kirurgija (4).

Cilji v letu 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spremljanje in uvajanje novosti s področja rehabilitacije.
Povečati sredstva za izobraževanje.
Zaključiti programe zdravstveno vzgojnega dela ter standarde kakovosti.
Spremljanje in izvajanje dogovorjenega programa v ambulanti.
Spremljanje in analiziranje dela po oddelkih in obremenitve izvajalcev.
Posodobiti ambulantne prostore.
Pridobiti nova osnovna sredstva.
Aktivnejše sodelovati na sestankih zdravstvene nege.
V jeseni v avli bolnišnice predstavitev dela fizioterapevtov po oddelkih.

Zaključek
Dobra komunikacija na vseh področjih dela nam bo vsem prinesla občutek spoštovanja in s
tem povečanje zaupanja,zadovoljstva in zavzetosti za delo. Predpogoj za delovno uspešnost
pa sta motivacija in znanje. Nismo velik tim, a marsikatera naša znanja so že zastarela, zato
upamo, da bomo v letu 2008 uspeli izpeljati še kakšna večja izobraževanja in tako nadgraditi
naše znanje, tako v zadovoljstvo bolnikov, kot nas samih.
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Oddelek za zdravstveno nego
Darja Noč, glavna medicinska sestra
Na oddeleku za zdravstveno nego se izvaja neakutna bolnišnična obravnava bolnikov na 14
bolniških posteljah in akutna obravnava kirurških bolnikov s kronično rano na 6 bolniških
posteljah. V letu 2007 je bilo na oddelku za zdravstveno nego 24 bolnikov obravnavanih po
načelih blažilne oskrbe.
Tabela št.1: Število obračunanih bolnikov na OZZN
V tabeli so prikazani vsi bolniki – za plačnika ZZZS in ostale plačnike

plačnik ZZZS
ostali plačniki
SKUPAJ

jan
5
0
5

feb mar
11
11
0
0
11
11

apr maj
13
15
0
0
13
15

jun
13
0
13

jul avg
14
17
0
0
14
17

sep
13
0
13

okt nov dec 2007
14
24
11 161
0
0
0
0
14
24
11 161

Tabela št.2: Letni načrt in realizacija neakutne obravnave v BOD-ih za plačnika ZZZS

OZZN

načrt
4.129

uresničeno
4.137

indeks
100,19

Tabela št. 3: Število BOD-ov na OZZN v letu 2007 po mesecih – za plačnika ZZZS
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
2007
načrt
328
328
329
328
329
328
360
360
360
360
360
359 4.129
uresničeno
208
310
323
410
614
308
308
374
329
258
477
218 4.137
indeks
63,41 94,51 98,18 125,00 186,63 93,90 85,56 103,89 91,39 71,67 132,50 60,72 100,19

Tabela št. 5: Povprečna ležalna doba po mesecih

OZZN

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
19,87 25,96 23,90 25,00 25,71 24,60 25,35 23,85 23,95 23,55 22,50 22,90

Povprečna ležalna doba v letu 2007 je na OZZN znašala 22,90 dni.
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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 2007 161.
Iz OZZN je bilo odpuščenih 41,61 % moških in 58,39 % žensk. Od teh je bil najstarejša
bolnica stara 97 let, najmlajši pa 33let.
Slika št. 1: Struktura bolnikov na OZZN po spolu

moški

ženske

Slika št. 2: Starostna struktura bolnikov na OZZN
Starostna struktura bolnikov na OZZN
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let

90 - dalje
90 - dalje
80 - 89 let
80 - 89 let

60 - 69 let

70 - 79 let
60 - 69 let
50 - 59 let
40 - 49 let
30 - 39 let

70 - 79 let
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Na OZZN so bili premeščeni bolniki iz internega oddelka (87 bolnikov), iz kirurškega
oddelka (72 bolnikov) in dve bolnici iz ginekološkega oddelka.
Slika št. 3: Oddelki na katerih so bili bolniki obravnavani
Oddelki na katerih so bili bolniki obravnavani

90
80
70
60
št.bolnikov

50
40
30
20
10
0
NI

NK

NG

Iz OZZN je bilo odpuščenih 123 (72,78%) bolnikov. 11,24 % bolnikov je na oddelku
zdravstvene nege umrlo. Nazaj na oddelke SBJ se je vrnilo 27 bolnikov (18 na interni
oddelek, 8 na kirurški oddelek ter 1 bolnica na ginekološki oddelek).
kraj odpusta
odpuščeni iz SBJ
umrli
na INT oddelek
na KRG oddelek
na GIN oddelek
SKUPAJ

št.
123
19
18
8
1
169

%
72,78
11,24
10,65
4,734
0,592

Opomba: Pri tej tabeli so upoštevani tudi večkratni prehodi med oddelki – nekateri bolniki so
zajeti zaradi tega dvakrat.
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Kraj odpusta bolnikov iz OZZN

140
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0
iz SBJ

umrli

na INT oddelek na KRG oddelek na GIN oddelek

Zagotavljanje kakovosti zdravstvene nege:
Glavni cilj delovanja negovalnega tima na OZZN je kakovostna priprava bolnika na odpust
domov ali ustrezno socialno varstveno ustanovo. Trudimo se za celostno individualno
obravnavo vsakega posameznika. Po procesu zdravstvene nege zberemo podatke o bolniku in
načrtujemo intervencije glede na potrebe bolnikov. V oskrbo želimo čim bolj vključiti svojce,
zato precej časa namenjamo tudi učenju in zdravstveno vzgojnemu delu. Kazalec kakovosti
našega dela je predvsem zadovoljen bolnik, njegovi svojci in tudi zadovoljni zaposleni.
Kakovost zdravstvene nege na oddelku merimo tudi s dogovorjenimi kazalci kakovosti, kot so
prenos intrahospitalnih infektov, spremljanje razjede zaradi pritiska ter spremljanje padcev in
zdrsov bolnika. Rezultati spremljanj so prikazani v sledečih tabelah.
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Razpredelnica št. 1 Incidenca RZP po mesecih in na število sprejetih bolnikov v odstotkih
Za december so za izračun uporabljeni ležeči bolniki, ker sprejetih bolnikov na oddelek ni
bilo.
OZZN - INCIDENCA V ODSTOTKIH
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Kakovost oskrbe želimo izboljšati tudi z multidisciplinarnim pristopom. Stalno sodelujemo s
fizioterapijo, socialni službo, koordinatorico za kronične rane, bolnišnično dietetičarko in
higieničarko. Glede na bolnikovo zdravstveno se v obravnavo vključujejo tudi lečeči
zdravniki in drugi zdravniki specialisti. Izvajajo se negovalne, varovalne vizite in po potrebi
interni nadzori.

Blažilna oskrba:
V začetku leta 2007 je projektna skupina za blažilno oskrbo pripravila protokol blažilne
oskrbe in ga predstavil strokovnemu svetu Splošne bolnišnice Jesenice. Glede na potrebe
bolnikov smo prve bolnike začeli obravnavati po paliativnih načelih v mesecu maju 2007.
Predlog za paliativno oskrbo bolnika napiše lečeči zdravnik. Vodja tima je asist. mag. Mateja
Lopuh dr. med. specialist anesteziologije, člani pa smo vsi zaposleni na OZZN, v
protibolečinski ambulanti, fizioterapevtka, socialna delavka in dietetičarka. Tim se je sestajal
na rednih tedenskih sestankih. Občasno je sodeloval tudi zdravnik specialist internistične
dejavnosti.
V letu 2007 smo obravnavali 24 bolnikov. Najstarejša bolnica je bila stara 89 let, najmlajša 26
let. Povprečna starost je 65,6 let. 50% bolnikov je bilo mlajših od 70 let. Povprečna ležalna
doba je 10,33 dni. V primerjavi s podatki iz literature ugotavljamo, da je nižja od povprečne
ležalne dobe paliativnih oddelkov v tujini.
Trudimo se, da pri obravnavi neozdravljivih bolnikov upoštevamo čim več njihovih želja in
delo prilagodimo njihovim potrebam. Negovalne intervencije in prehranjevanje načrtujemo
individualno. Po načelih ne pospešujemo umiranja in tudi ne podaljšujemo življenja.
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Zagotavljamo učinkovito lajšanje vseh spremljajočih simptomov in se trudimo za kakovostno
življenje v zadnjih dneh. Nudimo tudi oporo bolnikovim svojem v času bolnikovega umiranja
in v času žalovanja.
Domov je bilo odpuščenih 10 bolnikov, na akutno obravnavo pa so bili premeščeni 3 bolniki.
Na oddelku je umrlo 11 bolnikov ( 45,8%). Odstotek je precej visok, vendar je potrebno
upoštevati, da so bili pogosto sprejeti bolniki v zadnji terminalni fazi bolezni.

Zaposleni:
Tim zdravstvene nege na OZZN je v letu 2007 doživel številne spremembe. V aprilu nas je
zapustila DMS in se nam pridružili dve mlajši sodelavki. Vse tri smo sodelovale v dežurni
službi na pediatričnem in gin-por oddelku. Tudi med zdravstvenimi tehniki je prišlo do
menjave kadra. Usposabljali smo tudi 5 pripravnikov. Imeli smo eno sodelavko na daljši
bolniški odsotnosti pred porodniškim dopustom. Zaradi specifičnosti oddelka smo precej
obremenjeni z uvajanjem novih sodelavcev. OZZN je tudi učna baza. Kot mentorji
sodelujemo z dijaki srednje zdravstvene šole in s študenti VŠZNJ.

Strokovno izpopolnjevanje:
Aktivna udeležba:
•

Noč D: Dan Angele Boškin: Paliativni tim v Splošni bolnišnici Jesenice,april 2007

Pasivna udeležba:
•
•
•
•
•
•

Noč D: Management zdravstvene nege v luči etike, Ljubljana, januar 2007
Negovalne diagnoze v praksi, Maribor, marec 2007
Šumež, Sejdinović: Etika spremljanja umirajočih, Ljubljana, januar 2007
Čufer, Sejdinović: RZP kot kazalnik kakovosti, Zreče, april 2007
Lavrinec: Zdrava prehrana- medicina prihodnosti, Bled, april 2007
Sivec: Evropske smernice za oskrbo ran v praksi, Moravske toplice, september, 2007
Sivec, Kobler, Sredanovič, Bauman: Ogled oddelka za blažilno oskrbo, Munchen
novemb. 2007

Člani negovalnega tima smo se redno udeleževali tudi internih predavanj in sodelovali v
projektnih skupinah. Vsi smo se udeležili delavnice o bolnikovih pravicah in o zagotavljanju
bolnikovega dostojanstva in zasebnosti.

Zaključek:
Načrtovane cilje počasi a uspešno uresničujemo. Kakovost in vsebina oskrbe bolnikov se
spreminja in izboljšuje. Tudi delovni pogoji so se izboljšali z zamenjavo oken , beljenjem sob
in preureditvijo prostorov. Dvigalo za prevoz bolnikov nam močno olajša delo z nepomičnimi
bolniki.
Načrti za leto 2008 se navezujejo na ne izpolnjene cilje iz preteklih let. Predvsem želimo
nadaljevati s kakovostno blažilno oskrbo neozdravljivih bolnikov in v zagotavljanje
dostojanstva in zasebnosti vseh bolnikov na oddelku. Oskrbo bomo močno izboljšali z nabavo
ustreznih bolniških postelj in posteljnih vložkov. Vsi zaposleni si želimo pridobiti tudi
ustrezno znanje na področju blažilne oskrbe.
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Interni oddelek
Predstojnik prim.Jernej Markež, dr.med.
V strokovnem poročilu je predstavljeno delo Oddelka za interno medicino v letu 2007.
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: 20 postelj
Strokovni vodja: Marija Mulej, dr. med.
GASTROENTEROLOŠKI ODSEK: 26 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
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letu 2007 nismo imeli. Ker so pogosto potrebne izolacije bolnikov (kolonizacije in okužbe z
MRSA in VRE) je dejansko razpoložljivih postelj manj.
V IIT je 5 postelj na izrazito premajhni funkcionalni površini. V nasprotju s tem pa je oprema
večinoma sodobna in ustrezna. V letu 2008 načrtujemo prenovitev in razširitev IIT s
priključitvijo sosednje bolniške sobe (soba 17).

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.
Najdenove, 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. Sreda ob 8.30: vizita predstojnika na Gastroenterološkem odseku, četrtek ob 8.30
glavna vizita na Kardiološkem odseku in v IIT ter v petkih ob 8.30 na
Endokrinološkem odseku.
O glavni viziti se napiše zapisnik.
Leta 2007 je bilo na Oddelku za interno medicino redno zaposlenih 11 specialistov
internistov, 2 manj kot leta 1999. Od petih specializantov trije krožijo na Kliničnih oddelkih
KC, v okviru možnosti pa sodelujejo pri delu na naši IPP in v dežurni službi.
Pri sobnem delu in na IPP si pomagamo s sekundariji in občasno s specializanti iz KC.
V dežurni službi sodelujeta tudi 2 specialista internista iz drugih ustanov.
Glede na obseg dela v bolnišnični in specialistično ambulantni dejavnosti, število delovišč,
Endoskopsko ambulanto v Kranju, delo na IPP in dežurstva, predstavlja premajhno število
specialistov internistov enega glavnih problemov oddelka. Neugodna je tudi starostna
struktura internistov (povprečna starost okrog 50 let). Ob upoštevanju dopustov in drugih
odsotnosti postaja razpis dežurne službe in dela na IPP vsak mesec težaven in zapleten
projekt. Pri razpisu službe nam vsak mesec pomaga strokovni direktor. Kljub kadrovski
problematiki ne omejujemo strokovnega izpopolnjevanja.

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
V letu 2007 smo uresničili načrtovan program. Na Oddelku za interno medicino je bilo leta
2007 zdravljenih 2910 bolnikov, oz. 1.08 % več kot je bilo naprtovano. Pregled opravljenega
dela je podan v tabeli št. 1.

112

Tabela št. 1. Pregled opravljenega dela v bolnišnični dejavnosti
Leto 2006
INTERNI
ODDELEK
skupaj
ZZZS
ostali plačniki
Enkratni dodatni
program

načrt
2007

Leto 2007
2.910

IND
na načrt
2007
101,08

odstop od IND
načrta
na
leto 06
31
101,82

2.879

2.808

2.829

2.870

101,45

41

102,21

50

50

40

80,00

-10

80,00

28

41

33

80,49

-8

117,86

2.858

Povprečna starost zdravljenih bolnikov se je še nekoliko zvečala. Na oddelku je leta 2007
umrlo 271 bolnikov (9.3 %), kar je nekaj več kot leto poprej (8,6 %). Obduciranih je bilo 22
umrlih (8,1 %). Obdukcij je še vedno premalo. Eden od razlogov je odpor svojcev. V letu
2008 bo obdukcij več, saj je bolnišnica dobila svojega patologa.
V druge bolnišnice in ustanove je bilo premeščenih 168 bolnikov, največ v KC Ljubljana
(114). 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. V PB Begunje je bilo premeščenih 26 bolnikov, v
Bolnišnico Golnik pa le 2 bolnika. Sodelovanje s Kliničnima oddelkoma za kardiologijo in
intenzivno interno medicino je bilo v letu 2007 zelo dobro.
Zastopanost posameznih obolenj in bolezenskih skupin pri bolnikih, zdravljenih na Oddelku
za interno medicino v letu 2007, je v glavnem primerljiva z letom 2006. Podrobnejša analiza
pokaže, da je bilo v letu 2007 zdravljenih več bolnikov s težjimi bakterijskimi okužbami kot
leto poprej.
Tabela št. 2 prikazuje 15 najpogostejših diagnoz. V tabeli št. 3 je prikazana zastopanost
najpogostejših diagnoz pri mlajših od 50 let, v tabeli št. 4 pri bolnikih starih od 51 do 70 let in
v tabeli št. 5 pri starejših od 70 let.
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Tabela št. 2: Najpogostejše glavne diagnoze
Podatki iz SPP datoteke

2007
Enota

Glavna diagnoza

INH ODDELEK ZA INTER

J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

Števec

143,00

I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija

122,00

I500 Zastojna srčna odpoved

104,00

I639 Možganski infarkt, neopredeljen

97,00

J189 Pljučnica, neopredeljena

75,00

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

57,00

D509 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredelj

46,00

I702 Ateroskleroza arterij udov

42,00

I211 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje

41,00

I110 Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčn

39,00

R55 Sinkopa in kolaps

39,00

D649 Anemija, neopredeljena

37,00

N300 Akutno vnetje sečnega mehurja

37,00

I214 Akutni subendokardialni miokardni infarkt

33,00

K85 Akutni pankreatitis

31,00

943,00
2067,00
3010,00

Skupaj
Ostale diagnoze
Skupaj

Tabela št. 3: 15 najpogostejših diagnoz pri bolnikih, mlajših od 50 let
Podatki iz SPP datoteke

15 najpogostejših diagnoz za mlajše od 50 let
*SPP/Dodatna/Postopek/Zdravila
SPP
Enota

Glavna diagnoza

Števec Število dni akutne obr Povp.* Ležalna doba

interni odd. K85 Akutni pankreatitis

12,00

91,00

7,58

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

12,00

56,00

4,67

A09 Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred

10,00

41,00

4,10

I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija

10,00

9,00

0,90

K703 Alkoholna ciroza jeter

10,00

227,00

22,70

J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

7,00

40,00

5,71

K260 Duodenalni ulkus, akutni s hemoragijo

7,00

30,00

4,29

D509 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredelj

6,00

6,00

1,00

G409 Epilepsija, neopredeljena

6,00

13,00

2,17

I211 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje

6,00

25,00

4,17

J449 Kronična obstruktivna pljučna bolezen, neopre

6,00

36,00

6,00

K529 Neinfekcijski gastroenteritis in kolitis, neo

6,00

20,00

3,33

F100 Akutna zastrupitev zaradi uživanja alkohola

5,00

2,00

0,40

G410 Grand mal status epilepticus

5,00

8,00

1,60

I801 Flebitis in tromboflebitis femoralne vene

5,00

21,00

4,20

K704 Alkoholna odpoved jeter

5,00

39,00

7,80

118,00

664,00

5,63

SKUPAJ
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Tabela št. 4: 15 najpogostejših diagnoz pri bolnikih, starih od 51 do 70 let
Podatki iz SPP datoteke

15 najpogostejših diagnoz za starost od 51 do 69 let
*SPP/Dodatna/Postopek/Zdravila
SPP
Enota

Glavna diagnoza

interni oddelek

I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija

Števec Število dni akutne obr Povp.* Ležalna doba

39,00

44,00

1,13

I639 Možganski infarkt, neopredeljen

33,00

740,00

22,42

J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

32,00

297,00

9,28

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

20,00

132,00

6,60

J189 Pljučnica, neopredeljena

17,00

106,00

6,24

K85 Akutni pankreatitis

17,00

199,00

11,71

I211 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje

15,00

129,00

8,60

K704 Alkoholna odpoved jeter

15,00

186,00

12,40

I500 Zastojna srčna odpoved

14,00

138,00

9,86

R074 Bolečina v prsih, neopredeljena

14,00

42,00

3,00

I210 Akutni transmuralni miokardni infarkt sprednj

13,00

70,00

5,38

K703 Alkoholna ciroza jeter

12,00

92,00

7,67

R55 Sinkopa in kolaps

12,00

34,00

2,83

K250 Želodčni ulkus, akutni s hemoragijo

11,00

63,00

5,73

D509 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredelj

10,00

27,00

2,70

I214 Akutni subendokardialni miokardni infarkt

SKUPAJ

10,00

68,00

6,80

284,00

2.367,00

8,33

Tabela št. 5: 15 najpogostejših diagnoz pri bolnikih, starejših od 70 let
Podatki iz SPP datoteke
15 najpogostejših diagnoz za starejše od 70 let
*SPP/Dodatna/Postopek/Zdravila
SPP
Enota
Glavna diagnoza
Števec Število dni akutne obr Povp.* Ležalna doba
137,00
1.372,00
10,01
J159
Bakterijska
pljučnica,
neopredeljena
interni oddelek
I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija

113,00

I500 Zastojna srčna odpoved

249,00

2,20

102,00

1.027,00

10,07

I639 Možganski infarkt, neopredeljen

96,00

2.286,00

23,81

J189 Pljučnica, neopredeljena

71,00

662,00

9,32

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

45,00

366,00

8,13

I702 Ateroskleroza arterij udov

42,00

57,00

1,36

D509 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredelj

40,00

133,00

3,33

I110 Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčn

39,00

381,00

9,77

I211 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje

36,00

264,00

7,33

D649 Anemija, neopredeljena

35,00

45,00

1,29

N300 Akutno vnetje sečnega mehurja

34,00

266,00

7,82

I214 Akutni subendokardialni miokardni infarkt

31,00

229,00

7,39

I210 Akutni transmuralni miokardni infarkt sprednj

28,00

212,00

7,57

E86 Zmanjšanje volumna

27,00

197,00

7,30

R074 Bolečina v prsih, neopredeljena

SKUPAJ
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27,00

79,00

2,93

903,00

7.825,00

8,67

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
2007.
Povprečno trajanje zdravljenja (PTZ) v letu 2007 je bilo 7,12 dni, kar je za 0.54 dni manj kot
leto poprej. Ob upoštevanju veljavnih kriterijev za sprejem ter sedanje in bodoče bolezenske
strukture bolnikov, strajšanje PTZ pod 7.0 dni strokovno ni sprejemljivo.
V IIT je bilo zdravljenih 511 bolnikov. 68 bolnikov je potrebovalo mehanično ventilacijo,
skupno 437 dni, leto poprej 314 dni. Število dni mehanične ventilacije v IIT se iz leta v leto
povečuje. Delo IIT je predstavljeno v prispevku strokovnega vodje Janeza Resmana dr. med.
Povprečna utež bolnikov, zdravljenih na Oddelku za interno medicino, je bila 1,667, leto
poprej pa 1.614; porast za 3.3 %. Porast povprečne uteži vsaj posredno kaže, da je bilo leta
2007 zdravljenih več težjih bolnikov kot leta 2006.
V letu 2007 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 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 mesec dni ali več, 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 te problematike potrebno nekaj spremeniti tudi zunaj bolnišnice.
Ob preseženem programu dela pa je vrednostna poraba zdravil in zdravstvenega materiala v
letu 2007 umirila; še posebej v primerjavi s stroškovnim porastom leta 2005 – 2006 (za
28 %). Primerjava porab zdravil in zdravstvenega materiala z načrtom in letom 2006 je
prikazana v tabeli št. 6.
Tabela št. 6: Primerjava porab zdravstvenega materiala z načrtom in letom 2006

Interni oddelek
Inter.intenzivna ter.
INTERNI ODD.
SKUPAJ

leto 2006
617.969,45
111.679,57
729.649,02

načrt 2007
540.623,44
108.124,69
648.748,12

leto 2007
614.855,05
133.471,39
748.326,44

IND načrt
113,73
123,44
115,35

IND na 06
99,50
119,51
102,56

V letu 2007 so bili stroški za zdravila in zdravstveni material za 2.56 % višji kot leta 2006.
Porast je v celoti posledica večjega števila težjih in dražjih bolnikov, zdravljenih v IIT.
Menim, da smo bili leta 2007 pri ukrepih in strategiji racionalne diagnostike in zdravljenja
uspešni. Rezerve so predvsem na področju notranjih in zunanjih laboratorijskih preiskav, v
manjši meri pri nekaterih zdravilih.
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Strokovno izpopolnjevanje zdravnikov v letu 2007 tako v Sloveniji kot v tujini je bilo
realizirano v optimalnem obsegu in ni bilo omejevano. V letu 2007 je na oddelku tretje leto
potekala multicentrična, randomizirana, s placebom kontrolirana študija BEAUTIFUL –
ivabradin pri bolnikih po miokardnem infarktu in sistolično disfunkcijo levega prekata
(LVEF) < 39 %. Študija je bila končana marca 2008. Leta 2007 smo začeli sodelovanje v
sorodni študiji SHIFT. V Zdravniškem vestniku številki Splošne bolnišnice Jesenice smo
sodelovali s strokovnim člankom: J.Markež, M.Mulej, J.Resman, T.Arnež, I.AvberšekLužnik: N-končni natriuretični propeptid tipa B (NT-proBNP) in iztisni delež levega prekata v
akutnem obdobju miokardnega infarkta z dvigom ST spojnic in eno leto kasneje.

SPECIALISTIČNA 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 ambulanti za
CAPD. V antitrombotični ambulanti smo leta 2007 prešli na računalniški protokol za vodenje
bolnikov na antikoagulantni zaščiti.
Načrt programa v internističnih ambulantah in funkcionalnih enotah za leto 2007 je bil
realiziran in presežen za 2.6 %. V tabeli št. 7 je prikazan pregled opravljenih točk za plačnika
ZZZS.

Tabela št. 7. Pregled opravljenih točk za plačnika ZZZS:
AMBULANTA
IND

STORITVE
leto 2006

-internistične ambulante
-urg. internistična amb.
-gastroenterologija
- kardiologija
SKUPAJ int. amb.
Diabetološka ambulanta

27.183
28.825
125.274
67.868
249.149
35.719

načrt 2007 leto 2007
25.788
28.202
124.192
69.677
247.859
32.650

34.072
27.844
127.016
66.918
255.850
40.219

IND
načrt 06

leto 2006

132,12
98,73
102,27
96.04
103,22
123,18

125,34
96,60
101,39
98.60
102,69
112,60

V specialističnih ambulantah je bilo skupno opravljenih 18.978 pregledov, všteti so tudi
pregledi v antitrombotični ambulanti. Na IPP je bilo opravljenih 4692 pregledov, kar je za 3.4
% manj kot leta 2006 (4884). Trend naraščanja napotitev na IPP v zadnjih letih se je ustalil.
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.
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Pregled števila obiskov in obseg dela v internističnih ambulantah in funkcionalnih enotah je
prikazan v tabeli št. 8.

Tabela št. 8: Prikaz števila obiskov in obsega dela v ambulantah in enotah:
INTERNE AMBULANTE
I1 URGENTNA INTERNISTIČNA AMB.
I2 SPLOŠNA INTERNISTIČNA AMB.
I3 KARDIOLOŠKA AMB.
I4 ANTITROMBOTIČNA AMB.
I5 NEFROLOŠKA AMB.
I6 DIABETOLOŠKA AMB.
I7 GASTROENTEROLOŠKA AMB.
SKUPAJ

M
2.066
275
239
418
104
853
132
4.087

2.218
306
229
372
89
797
113
4.124

INTERNE AMBULANTE
10 EKG
11 EHOKARDIOGRAFIJA
12 OBREMENITVE
13 ENDOSKOPIJE
16 HOLTER
17 DOPPLER
18 ENDOSKOPIJA KRANJ
SKUPAJ

M

Ž

19
694
237
1035
152
549
112
2.798

278
611
123
1184
126
602
179
3.103

Sk.
4.284
581
468
790
193
1.650
245
8.211

Sk.
297
1305
360
2219
278
1151
291
5.901

Obiski in pacienti
Pr.
Po.
Ho.
3.205
17
2.577
615
163
1
476
51
0
896
6.165
1
190
139
0
1.519
2.651
0
253
59
0
7.154
9.245
2.579

Obiski in pacienti
Pr.
Po.
307
0
1450
5
381
0
2490
95
285
0
1344
6
290
18
6.547
124

Sk.
307
1455
381
2585
285
1350
308
6.671

Sk.
5.799
779
527
7.062
329
4.170
312
18.978

Točk
2,16
40.926,75
8.545,58
119.187,62
2.612,50
11.976,70
12.030,48
195.281,79

Obe specialistki diabetologinji, ki sta zapustili oddelek, opravljata delo v Diabetološki
ambulanti v popoldanskem času po pogodbi. Pomagata pri usposabljanju specializantk in sta
na voljo za sprotne konzultacije. Število sladkornih bolnikov narašča, zato je izboljšanje
kadrovske situacije na področju diabetologije še naprej aktualno. Kljub težavam pa je bil
načrtovan program dela v Diabetološki ambulanti za leto 2007 presežen za 3.3 %.
V letu 2007 je bilo v laboratoriju za srčno-žilno diagnostiko med drugim napravljeno: skupno
1810 ehokardiografij, 416 dupleks UZ pregledov vratnih arterij, 673 doplerskih pregledov
ven, 421 obremenitvenih testov, 306 24-urnih Holter elektrokardiografij in 306 spirometrij.
Realiziran obseg dela na področju srčno-žilne diagnostike v letu 2007 je bil za 4 % manjši od
načrtovanega. Za neinvazivno srčno-žilno diagnostiko moramo usposobiti več zdravnikov.
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.
V endoskopski enoti je bilo leta 2007 opravljenih skupno 2300 (leta 2006: 2410)
ezofagogastro-deuodenoskopij, od tega 222 urgentnih. V Endoskopski ambulanti Kranj je bilo
narejenih 308 gastroskopij (leta 2006: 397). Kolonoskopij je bilo opravljenih 867 (leta 2006:
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784), rektoskopij 193. V letu 2007 je bilo narejenih 145 ERC (leta 2006: 127). Vstavljenih je
bilo 45 perkutanih gastrostom. Število posegov (skupno ambulantni in hospitalni):
sklerozacije 104, polipektomije 439, postavitve klipov 57. Skupno je bilo poslanih 856
histoloških vzorecev (leta 2006: 760), pozitivnih je bilo 80 vzorcev (leta 2006: 56), in sicer
gastro 20, kolono 56, ERCP 2 in rekto 2. Načrtovan obseg endoskopskih storitev za leto 2007
je bil presežen za 10 %.
Komentar k endoskopski dejavnosti je prispeval strokovni vodja, gastroenterolog Franc Šolar
dr. med.

ZAKLJUČEK:
Za leto 2007 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 bolj uspešni kot leta 2006.
Glavni cilji oddelka za leto 2008 so:
1. uresničitev programa dela na vseh segmentih, uskladitve odstopanj od načrtovanega
obsega dela pri srčno-žilni diagnostiki in v endoskopski dejavnosti;
2. izboljšanje kadrovske zasedbe zdravnikov,
3. realizacija in izboljšave strategije racionalne porabe zdravil in zdravstvenega materiala
ter laboratorijske diagnostike;
4. sodelovanje v projektih Splošne bolnišnice Jesenice
5. delovanje oddelka, IIT, ambulant in funkcionalnih enot v okviru začrtanega
stroškovnega načrta;
6. stalna prizadevanja za izboljševanje organizacijske in strokovne kakovosti.
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Poročilo o delu enote Intenzivne internistične terapije (IIT)
Strokovni vodja Janez Resman, dr.med.
Sprejetih bolnikov: 511 (prejšnje leto: 536).
Skupno število bolniških dni: 1436 (v zadnjih letih med 1399 in 1619).
Smrtnost: umrlo je 28 bolnikov, to je 5.5 % (lani 34 bolnikov oz. 6.3 %).
Umetna ventilacija: 437 dni pri 68 bolnikih (lani 66 bolnikov).
Opravljeni terapevtski posegi: elektrokonverzije 100 (lani 99)
elektroda PM
6x (lani 12x)
Actylize
4x (lani 6x)
Trend sprejemanja bolnikov je v zadnjih petih letih stalno v rahlem upadanju. Še vedno je
največ bolnikov sprejetih iz urgentne ambulante – dobra polovica, več kot četrtina je
premeščenih zaradi poslabšanja ali zapletov z internega oddelka, nato sledi dokaj stalno
število premeščenih iz KOIIM-a po opravljeni dilataciji koronark zaradi akutnega
miokardnega infarkta, najmanj je bolnikov, ki jih v IIT sprejmemo s kirurškega oddelka naše
bolnišnice in iz drugih bolnišnic.
Od skupno 1436 oskrbnih dni je bilo 58 % enodnevnih hospitalizaciji (295 sprejetih
bolnikov), ostalo so bile večdnevne, a le 4.7 % je bilo hospitalizacij 10 oz. nad 10 dni, to je 24
bolnikov. Najdlje je bil hospitaliziran bolnik 41 dni, od tega 1024 ur na ventilatorju, bil
izboljšan premeščen na interni oddelek, po nekaj tednih zaradi zapleta ponovno sprejet v IIT
za nadaljnjih 34 dni (495 ur umetne ventilacije), po premestitvi na oddelek je bil nato
odpuščen v izboljšanem stanju.
Po odpustnih diagnozah so vsako leto daleč na prvem mestu srčne bolezni, katerih večina je
elektrokonverzija zaradi perzistentne oz. paroksizmalne atrijske fibrilacije, sledijo akutni
koronarni dogodki in sprejemi po PCI v kateterskem laboratoriju oz. premestitve iz KOIIM-a,
kamor so bolniki z akutnim infarktom z elevacijo ST spojnice odpeljani tako iz naše urgentne
internistične ambulante kot iz drugih gorenjskih urgentnih ambulant oz. zdravstvenih domov,
pomemben delež pa tvorijo tudi bolniki s hujšo simptomatiko srčnega popuščanja.
Kardialni patologiji sledijo v enakih deležih GIT krvavitve, pljučnice in drugi težji
respiratorni infekti ter inzulti. Opazno višji pa je v zadnjem letu oz. dveh delež seps,
septičnega šoka in spremljajočih odpovedi organskih sistemov, predvsem ledvic. Po pravilu
so to ogroženi bolniki, katerih zdravljenje je zahtevno, drago, potrebujejo intenzivno nego,
praviloma dolgotrajno umetno ventilacijo, aminsko podporo, vse pogosteje tudi večtirno
antibiotsko terapijo oz. menjavo AB, skratka najtežji in najdražji bolniki z vprašljivo
prognozo. Te vrste patologija kot vse bolj rezistentne klice respiratornih infektov, zlasti
hospitalnih pljučnic in pa naraščajoča starost bolnikov tudi iz leta v leto višajo število dni
umetne ventilacije.
Opažamo pa v zadnjih letih upad intoksikacij (tako suicidalnih kot alkoholnih), medtem ko so
ostale diagnoze redkejše in njih pojavnost bolj niha.
Stalno je nizka (u)poraba fibrinolitične terapije, je pa bila prvič v letu 2007 dana kar v 50 %
ob akutnem ishemičnem inzultu – 2 bolnika, enkrat pa v terapiji akutnega miokardnega
infarkta in enkrat ob masivni pljučni trombemboliji.
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Poročilo o delu endoskopske enote
Strokovni vodja Franc Šolar, dr.med.
Endoskopska enota v sestavi 4 internistov gastroenterologov, 4 medicinskih tehnikov in ene
administratorke je v preteklem letu opravila posege in preiskave, ki so razvidne na priloženi
preglednici.
Ambulanta
Gastroskopije
Urgentne gastroskopije
Gastroskopije Kranj
SKUPAJ:

Hospital
1479
154
308
1941

Vstavitev PEG

Skupaj
291
68
359

1770
222
308
2300

45

45

Kolonoskopije

714

153

867

Rektoskopije

189

4

193

ERCP

50

95

145

Endoskopska
ekstrakcija tujka

12

-

12

12
24
21
-

104
439
57
1

Sklerozacija
polipektomija
klip
Ligatura varic
požiralnika
Histološki material poslan
Histološko potrjeni gastro
kolono
Ercp
Rekto

92
418
36
1

856
80
20
56
2
2

Če primerjamo število opravljenih preiskav in posegov v zadnjih treh letih ob nespremenjeni
kadrovski sestavi, ugotavljamo , da se je povečalo število kolonoskopij z biopsijami in
polipektomijami, ERCP preiskav s terapevtskimi ukrepi, urgentnih gastroskopij, zmanjšalo
pa se je število celotnih gastroskopij, predvsem pa hospitalnih endoskopij.Število
malignomov s v zadnjih treh letih povečuje. Vsak primer malignoma , ki ga diagnosticiramo
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pri nas , takoj predstavimo kirurgom in zagotovimo najkrajši možni čas do operativnega
posega, ki je praviloma opravljen v naši ustanovi.
Ti rezultati so bili možni le s povečanimi stroški za nabavo endoskopskega repromateriala in
servisiranje endoskopskih aparatov.
V letu 2007 smo uspeli nabaviti nov video gastroskop in posodobiti endoskopsko enoto v
Kranju z video gastroskopom.
Število ERCP preiskav in posegov se je v letu 2007 močno zvišalo . Z ažurnim reševanjem
te problematike smo zmanjšali čas hospitalizacije na Internem in Kirurškem oddelku.
Pri 145 ERCP preiskavah smo izvršili 94 sfinkterotomij in v 67 primerih ekstrakcijo
konkrementov. Vstavili smo 21 biliarnih opornic in s tem zaključili terapevtsko ukrepanje
pri težkih onkoloških bolnikih, kar pa je istočasno povzročilo dvig stroškov naše
Endoskopske enote.
Zaradi okvare rtg aparata v zadnjih mesecih leta 2007 je prišlo do zastoja pri ERCP
preiskavah , kar je povzročilo daljšo hospitalizacijo in posledično večje stroške s pošiljanjem
bolnikov na ERCP preiskavo v druge ustanove.
Čakalne dobe za vsako od endoskopskih preiskav, razen za ERCP, so se v preteklem letu
nedopustno podaljšale, zato se je povečalo število neindiciranih »urgentnih«preiskav in
istočasno število pozno diagnosticiranih malignomov.
Z namenom, da se olajša problematika čakalnih dob, predvsem pri rektoskopijah in
kolonoskopijah predlagam , da se na strokovnem sestanku najde rešitev, ki bo upoštevala tudi
ponudbo Zdravstvene zavarovalnice za izvajanje večjega števila kolonoskopskih preiskav v
okviru programa SVIT.
Menim, da navedeni podatki osvetljujejo našo dejavnost v smislu zagotavljanja
kvalitetnega zdravstvenega varstva na področju endoskopskih dejavnosti na teritoriju
Gorenjske.
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Poročilo o delu Centra za hemodilaizo in ambulante za CAPD
Strokovni vodja Igor Rus, dr.med.
Leta 2006 smo tako v Centru za HD kot ambulanti za peritonealno dializo povprečno zdravili
okoli 45 bolnikov. Na zadnji dan leta je obiskovalo Dializni center 36 bolnikov, medtem ko
jih je bilo v programu nadomestnega zdravljenja s peritonealno dializo 7 bolnikov. Prvič po
dolgih letih obstoja dializne dejavnosti v SB smo beležili upad števila bolnikov, ki je
nedvomno tudi posledica relativno uspešnega transplantacijskega programa, predvsem pa
obstoja drugega centra v regiji, vključeno je bilo 7 bolnikov, 11 pa jih je umrlo.
Značilno je bilo pa, da smo obravnavali zahtevnejše polimorbidnejše bolnike, da se je
povečalo število zapletenejših dializ, tako da smo le-teh opravili malo pod 2400 (brezacetatna
biofiltracija, hemofiltracija in hemodiafiltracija).
V lanskem letu je popolnoma zaživela kontinuirana venovenska hemofiltracija, katero smo
skupno izvajali s sodelavci EITOS-a.
Leta 2007 smo pridobili prvo specializantko iz nefrologije, ki bo žal naredila specialistični
izpit šele leta 2012, pa vendarle bomo po tem letu dobili eminentnega strokovnjaka na tem
področju tudi v naši ustanovi.
Kljub relativno slabim bivalnim pogojem pa smo lahko več kot zadovoljni z aparaturami, na
katerih se dializirajo naši bolniki, vse so zelo sodobne, praktično vse omogočajo zapletenejše
dializne procedure, vse bolnike dializiramo z visoko kvalitetnimi sintetičnimi membranami,
velika večina bolnikov na dializi dobiva eritropoetin, aktivne oblike vitamina D, prehransko
podporo.
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege na internem oddelku
Dubravka Karadžić Šmitran, gl.med.sestra internega oddelka
Strokovno poročilo za leto 2007 začenjam z pregledom kategorizacije bolnikov po
posameznih traktih internega oddelka.
oddelek

KZN I

KZN II

KZN III

Gastroenterološki
Endokr.-nefrološki
Kardiološki

2.140 bolnikov
2.068 bolnikov
1.884 bolnikov

1.306 bolnikov
1.565 bolnikov
1.498 bolnikov

3.815 bolnikov
2.369 bolnikov
2.359 bolnikov

Legenda:
KZN I – kategorizacija zdravstvene nege I, II, III
Iz podatkov v tabeli lahko zaključim, da na vseh treh odsekih internega oddelka prevladujejo
bolniki, ki potrebujejo popolno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih aktivnosti.
Glede na cilj, ki smo si ga postavili lansko leto, da bomo še naprej izvajali kategorizacijo in
na osnovi le-te dosegli postopno povečanje zaposlenih v zdravstveni negi (ZN), smo cilj le
delno dosegli. Na področju diplomiranih med.sester se je število zaposlenih povečalo in
pričakujemo, da bo v letu 2008 na posameznem traktu možno vedno zagotoviti vsaj 2
dipl.med.sestri. Število zdravstvenih tehnikov, ki so v letu 2007 lahko samostojno izvajali zn
pa se je gibalo med 32 in 34. Menim, da je kljub trendom na področju zaposlovanja v ZN
število zdravstvenih tehnikov prenizko.
Nadzor kategorizacije v letu 2007 je pokazal določena odstopanja, ki smo jih obravnavali na
delovnih sestankih dipl.med.sester.
Cilji 2008:
-Pravilna kategorizacija
-Zadostno število dipl.med.sester
-Zadostno število zdravstvenih tehnikov(ZT)
Kazalniki kakovosti (okužbe, rzp, padci)
1.Okužbe
Na področju okužb smo se v lanskem letu na internem oddelku prvič srečali s pojavom
Vancomicin odpornega enterokoka ( VRE ), kjer se je izkazalo kako pomembna je dobra
organizacija med posameznimi službami znotraj bolnišnice. Situacijo na področju VRE smo z
dobrim medsebojnim sodelovanjem vseh pristojnih služb zajezili, vendar smo kljub temu
imeli kar nekaj VRE pozitivnih bolnikov. Kasneje v lanskem letu nismo več zabeležili pojav
VRE. Sledenje MRSA je zelo intenzivno, v povprečju mesečno odvzamemo brise na MRSA
70-80 bolnikom. Na tem področju je potrebno izvesti še veliko aktivnosti, ker kljub naporom
zaposlenih še vedno prihaja do prenosov te bakterije.
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Incidenca MRSA 2007 interni oddelek
3
2,5
2
1,5
1
0,5

prenesena

znana in prinešena

ok
to
be
r
no
ve
m
be
r
de
ce
m
be
r

av
gu
st
se
pt
em
be
r

ju
lij

ju
ni
j

m
aj

ap
ril

m
ar
ec

fe
br
ua
r

ja
nu
ar

0

skupaj

Graf št1.: incidenca MRSA v letu 2007

Cilj 2008:čim manj prenosov MRSA in ostalih rezistentnih klic
-Stalno sodelovanje z bolnišnično higieničarko
-Stalna izobraževanja na področju obvladovanja bolnišničnih okužb
-Izboljšati bivalni standard bolnikov ( največ 4 posteljne sobe )
-Medprofesionalno sodelovanje na področju okužb
-Vidnejša vloga dipl.med.sester pri obvladovanju bolnišničnih okužb

2. Razjede zaradi pritiska
V začetku lanskega leta smo beležili višjo številko pridobljenih razjed zaradi pritiska (RZP).
Problematiko smo obravnavali na delovnih sestankih, sproti ob delu in tej temi namenili
veliko časa. Rezultati so se do konca leta izboljšali, ko smo mesečno beležili 2 pridobljeni
RZP. Kljub temu, da je populacija bolnikov na internem oddelku pretežno III kategorije se
zavedamo, da na tem področju obstaja veliko možnosti za izboljšave.

Pridobljene
RZP
Prinešene
RZP

Jan.

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt
.

Nov

8

7

6

1

3

4

1

3

2

2

2

2

40,5

9

19

15

17

9

14

13

20

15

15

15

18

179

Tabela 1. prikazuje število bolnikov z pridobljeno in prinešeno RZP v SBJ
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Cilj 2008: čim manj bolnikov z pridobljenim RZP
-stalna izobraževanja vseh medicinskih sester na področju preventive in oskrbe RZP
-stalno sodelovanje z koordinatorico za oskrbo RZP
-stalno sodelovanje zt in dipl.med.sester v skupini za obravnavo RZP
-vidnejša vloga dipl.med.sestre pri nadzoru, svetovanju in oceni ogroženosti za nastanek RZP
-pridobitev več dinamičnih blazin
3. Padci
V primeru padcev redno izpolnjujemo poročila, vedno obvestimo zdravnika. Gl.med.sestra
oddelka po obvestilu o padcu opravi razgovor z zaposlenimi v zvezi z padcem. Razgovor se
zabeleži tudi v pisni obliki in se doda poročilu. Sporočanje svojcem bolnika o padcu še ni
ustaljena praksa. Navodila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca- fizični varovalni ukrep so bila
predstavljena zaposlenim.
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Padci na internem oddelku
12
10
8
s postelje

6

vsi

4
2
0
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Graf št. 4.: prikazuje število vseh padcev in padcev iz postelj na intrnem oddelku oddelkih
Cilji 2008:čim manj padcev
-stalna izobraževanja na področju preventive padcev
-dosledno izpolnjevanje dokumentacije v zvezi z padci
Realizacija projektov v letu 2007
1.obravnava bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem
Projekt obravnave bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem ni bil realiziran v praksi na
želeni način. Trenutno potekajo aktivnosti za realizacijo tega projekta v sodelovanju z Matejo
Bahun, prof.zdrav.vzgoje.
2.klinična pot za PEG
Klinično pot za PEG smo začeli uporabljati v začetku lanskega leta. Po začetnih težavah
organizacijske narave se je klinična pot uveljavila na oddelku.
Uspešno je bila predstavljena tudi na dnevu Angele Boškin na Jesenicah.

Izobraževanje
Zunanjih izobraževanj se je udeležilo 26 medicinskih sester. Aktivno smo sodelovali na dnevu
Angele Boškin.

Projekti v letu 2008
1.Uvajanje procesne metode dela, v skladu z razvojem stroke zdravstvene nege v SBJ
2.Sprememba vloge dipl.med.sestre (ne samo izvajalka med.-teh. intervencij, temveč vodja
tima med.sester)
3.Stalno kakovostno medprofesionalno sodelovanje
4.Izboljšanje bivalnih pogojev za bolnike in prijaznejša ureditev oddelkov
5.Sprememba protokola za bolnike, ki potrebujejo punkcijo
6.Vidnejše sodelovanje medicinskih sester v projektnih skupinah, motivacija in zadovoljstvo
zaposlenih
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Poročilo o delu dejavnosti zdravstvene nege v IIT
Mojca Strgar, vodja zdravtvene nege v IIT
Leto 2007 smo v IIT nadaljevali z zastavljenimi nalogami in smernicami iz prejšnjega leta.
Poskušali smo jih nadgraditi, popraviti in prilagajati, poskušali smo slediti viziji, ki smo si jo
zastavili na začetku leta.
KADRI
Leto 2007 smo začeli z enim zaposlenim več kot smo končali leto 2006, kar je pridobitev za
enoto. Če pa bi hoteli pokriti vse odsotnosti (bolniške, študijski dopusti,…), bi potrebovali še
enega ali dva zaposlena več ali vsaj nekoga, ki je uveden v delo in enoti in lahko pokriva
nenačrtovane izpade. Na začetku leta je z uvajanjem nadaljeval diplomirani zdravstvenik, ki
se je hitro in dobro uvedel v delo in kolektiv, vendar je na koncu leta dobil ponudbo za delo v
drugi enoti in se zanj tudi odločil.V pomladnih mesecih pa je z uvajanjem začel tudi tehnik
zdravstvene nege. Oba sta nadomestila porodniške odsotnosti dveh sodelavk.
Izobrazbena struktura ob zaključku leta 2007 je bila naslednja: 8 tehnikov zdravstvene nege, 1
diplomirana MS, 1 diplomirani zdravstvenik in 1 višji zdravstvenik. Od zaposlenih v ITT sva
dva absolventa na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, dve sodelavki pa sta študentki
različnih letnikov iste visoke šole, ena izmed njih je na koriščenju porodniškega dopusta.
REALIZACIJA CILJEV
Na začetku leta 2007 smo si zastavili cilje, ki so se nam zdeli realni in bi jih lahko v
prihajajočem letu izpolnili:
- nabava materiala za izvajanje invazivnih meritev,
- menjava stare postelje z sodobnejšo in funkcionalnejšo,
- nabava antidekubitusne blazine,
- izboljšavo komunikacije in pogojev dela,
- kontinuirano in sistematično izpopolnjevanje zaposlenih v ZN,
- dokončanje zastavljenih protokolov.
Realizirali smo :
- komunikacijo - povratne informacije bolnikov, ki so bili v preteklem letu
hospitalizirani v naši enoti so nam potrdile, da smo na dobri poti, da je bolnik
postavljen v ospredje, da je obravnava individualna, da je naše delo strokovno, da je
bolnik zadovoljen. Tudi odzivi svojcev bolnikov nam dajejo slutiti, da delamo dobro.
Vendar to ne pomeni, da se kakovosti dela ne bi dalo še izboljševati, to ostaja
smernica in cilj tudi v prihajajočem letu. Nikoli ne more biti tako dobro, da bi ne
moglo biti še bolje. Trudili smo se izboljševati tudi komunikacijo znotraj negovalnega
in širšega zdravstvenega tima in komunikacijo navzven. Rezultat ni izostal, pozitivna
komunikacija je vsakodnevno delo in napor vsakega posameznika, zaposlenega v
enoti.
- nabavo materiala za invazivne meritve in izvedli nekaj meritev – ob tem uvajanju
merjenja gre zahvala kolegom in kolegicam iz EITOS-a za pomoč in podporo.
Realizirali nismo :
- protokolov o ZN bolnika za programirano elektrokonverzijo in ZN bolnika z
induciranim hlajenjem po kardiopolmunalnem oživljanju. Mnenja sem, da je
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-

nesmiselno začeti z novimi vse dotlej, dokler niso zastavljeni v celoti pripravljeni in
sprejeti,
nabavo postelje – ob tem bi rada povedala, da nimamo niti svoje prepotrebne
antidekubitusne blazine. Morda se utegne to zgoditi letos, popolnoma odveč je
poudarjati, da sodobna enota intenzivne terapije potrebuje sodobne in funkcionalne
postelje, opremljene z antidekubitusnimi blazinami.

Pogojev dela nismo izboljšali, ostajajo enaki lanskim, enota je pač prostorsko urejena tako kot
je, vsekakor pa ni primerna za delo z najtežjimi bolniki. Moti tudi to, da zaposleni nimamo
svojega prostora, kar je element, ki v veliki meri vpliva tudi na zadovoljstvo zaposlenih. Ni
prijetno biti na očeh vsakogar vsak trenutek.
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Strokovnih eksternih izobraževanj smo se v tem letu udeleževali v obsegu, kot so nam to
omogočala sredstva, dodeljena enoti v ta namen. Porabljena so bila že kmalu na začetku druge
polovice leta. Mogoče je temu krivo napačno načrtovanje sredstev, mogoče razpisana
izobraževanja, ki so pripravljena premalo usmerjeno za delo v intenzivni terapiji. Dostikrat se
zgodi, da so predavanja, ki so zanimiva za takšno enoto, organizirana kasneje v letu, tudi
njihova najava je kasneje in tako se mimogrede zgodi, da razpoložljivih sredstev zmanjka.
Internih strokovnih izobraževanj in delavnic smo se udeleževali v zadostnem številu in člani
našega kolektiva sodelujejo še naprej v projektnih skupinah. V letu 2008 bi bilo potrebno
razmisliti tudi o posredovanju našega znanja in specifičnosti našega dela drugim, kar v
preteklem letu še vedno nismo uspeli realizirati.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Kazalniki kakovosti so bili in ostajajo poglavitni cilj, kakor tudi njihovo spremljanje,
izboljšava in na koncu tudi vrednotenje. Rezultati za preteklo leto niso slabi, je pa tudi to
področje, ki se ga s kvalitetnim, strokovnim in kontinuiranim delom lahko izboljša. Prav iz
tega razloga smo za cilj letošnjega leta določili izboljšanje kazalnikov kakovosti, določili pa
smo si tudi »svoj« kazalnik, ki mu bomo poleg vseh ostalih posvetili posebno pozornost.
Mnenja sem, da predvsem z usmerjenim in kontinuiranim izobraževanjem lahko dosežemo
zadostno motivacijo zaposlenih za doseganje boljših rezultatov na področju kakovosti.
V tem letu nas čaka tudi sprememba na področju negovalne dokumentacije, prirejene prav za
enoto intenzivne terapije po vzorcu dokumentacije za oddelke. Tudi to je eden izmed
dejavnikov, ki lahko izboljša kvaliteto našega dela.
Redno smo opravljali negovalne vizite, proti koncu leta pa smo pričeli tudi z izvajanjem
varnostnih vizit. Za ti dve viziti sta določena dva dneva v tednu, varnostne so bile dobro
sprejete pri zaposlenih.
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ZAKLJUČEK IN CILJI ZA LETO 2008 NA PODROČJU ZN
V tem letu ostaja naša usmerjenost enaka, vsa naša prizadevanja in delo so orientirana k
bolniku. Individualno in celostno obravnavan bolnik, pristop k bolniku pa strokoven, sta
osnovni smernici našega dela. Kako to doseči, kako dobiti primeren in merljiv »feedback« da
res delamo dobro in da je naša pot prava? Gotovo je odgovor na to vprašanje izboljšanje
rezultatov na področju kakovosti. Strokovnost, trud, kontinuirano izobraževanje zaposlenih in
motivacija zaposlenih ter dobra komunikacija znotraj negovalnega in zdravstvenega tima pa
lahko k temu bistveno pripomoreta.
V preteklem letu smo po predhodnem dogovoru z zdravniki v enoti pripravili tudi list za
svojce bolnikov, ki so hospitalizirani v naši enoti z vsemi pripadajočimi podatki in
informacijami. Dobijo ga ob sprejemu svojca. Na ta način smo poskušali urediti kaotično
situacijo na tem področju. Cilj letošnjega leta je, da bi ta dokument res zaživel, da bi ga
svojci, razen v izjemnih situacijah, tudi upoštevali.
Tudi v letošnjem poročilu se na koncu poročila ne morem izogniti dejstvu, ki nas spremlja že
nekaj let, in zaradi tega ga ponovno poudarjam, da svoje delo še vedno opravljamo v prostoru,
ki ni funkcionalen (premajhen, brez svojih sanitarij, brez ločenega prostora za zaposlene itd.).
Upam le lahko, da bodo govorice o načrtovani razširitvi in s tem morda posodobitvi
omenjenega prostora, postale resnica in ne samo sanje.
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege na hemodializnem oddelku
Mateja Perko, vodja zdravstvene nege na hemodializnem oddelku
1.

UVOD

Naj naše delo v letu 2007 najprej malo predstavim skozi številke. Lani smo pri nas skupno
opravili 5230 hemodializnih procedur, od tega 180 akutnih (pri bolnikih iz EITOS, IIT, int.
oddelka...) ter 2330 hemodializ, ki so zahtevnejše (brezacetatna biofiltracija, hemofiltracija in
hemodiafiltracija).
Na novo smo v program kroničnega hemodializnega zdravljenja vključili 7 bolnikov, eden pa
je bil v UKC Ljubljana uspešno transplantiran. Žal pa je lani precej naših bolnikov tudi umrlo
(11).
V našem centru smo lani dializirali tudi 22 bolnikov iz drugih slovenskih dializnih centrov, pa
tudi iz tujine, bodisi so preživljali svoj dopust ali pa so bili hospitalizirani v Splošni bolnišnici
Jesenice.
V mesecu juniju smo začeli izvajati tudi metodo CVVH (kontinuirano venovensko
hemofiltracijo) na najnovejšem aparatu PRISMAFLEX. Vse procedure tega tipa smo izvajali
v enoti EITOS.
Takole naše lansko delo izgleda kvantitativno. Skozi vse leto in neprestano pa se trudimo tudi
za kakovost našega dela.

2.

REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Za lansko leto smo si v našem akcijskem načrtu zastavili nekaj kratkoročnih in nekaj
dolgoročnih ciljev.
Vseh seveda nismo uspeli uresničiti, zato bo naša pozornost v letu 2008 toliko bolj usmerjena
v realizacijo le teh.
Kratkorični cilji
• še naprej izvajati visoko strokovno zdravstveno nego hemodializnega bolnika
(nimamo infektov arterio - venskih fistul in CVK)
• izboljšati oz. vsaj vzdrževati bolnikovo zdravstveno stanje in njegove
funkcionalne sposobnosti
• korektni, kolegialni odnosi v našem delovnem okolju
• izboljšati komunikacijo na vseh nivojih
• razvoj lastnih potencialov, motivacija
Dolgoročni cilji
• kakovosten, celosten, fleksibilen proces zdravstvene nege
• izobraževanje na področju naših »slabosti« (stili vodenja, veščine odločanja...)
• izboljšati timsko delo – zavedati se, da je eden temeljnih elementov sodobne
zdravstvene nege
• zdravstveno – vzgojno delo bolnikov na hemodializi ter v preddializnem
obdobju
• dober izkoristek človeških virov (motiviranost, ustvarjalnost...)
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• procesna usmerjenost (hierarhija, odgovornosti, pristojnosti, vertikalna
kontrola...)
• usmerjenost k izidom (standardi kakovosti, protokoli, partnerstvo, timsko delo,
razmerja, odnosi...)
Ponosni smo, da smo uspeli realizirati sicer že leta 2006 predvideni cilj. V EITOS smo v
sodelovanju z zdravniki in medicinskimi sestrami te enote v juniju začeli izvajati metodo
CVVHDF (kontinuirano venovensko hemodiafiltracijo) za zdravljenje hemodinamsko
nestabilnih bolnikov, pri katerih se akutna ledvična odpoved praviloma razvije v sklopu
večorganske odpovedi. Izvajanje te metode je lepo zaživelo in lahko rečem, da z enoto EITOS
lepo sodelujemo
Na kaj ne smemo pozabiti in tudi nismo
• v ospredju naših prizadevanj je BOLNIK (celovitost, integriteta), kot biološko
socialno in psihološko bitje, ki lahko normalno deluje le kot celota
• bolnik je enakovreden partner v procesu zdravstvene nege; sodeluje pri
načrtovanju in vrednotenju
• spodbujati njegove zmožnosti in soodgovornosti v procesu zdravstvene nege
• poudariti pomen medsebojnega odnosa med bolnikom in medicinsko sestro
• zavedati se, da je zagotavljanje in izboljševanje kakovosti zdravstvene nege
neprekinjen, dinamičen proces
• zavedati se, da smo medicinske sestre na svojem področju eksperti in imamo
zato pravico do pobude in odločanja
• razvijati osebne vrednote in vrednote, ki so skupne vsem medicinskim sestram
v hiši.
Lahko rečem, da si za vse to stalno po najboljših močeh trudimo v smislu zagotavljanja
kakovosti. Bistvo je, da vse dejavnosti, ki vplivajo na kakovost naših storitev, sistemsko
planiramo, izvajamo, nadzorujemo in dokumentiramo. Vsak od nas mora vedeti, kje je
njegovo mesto in odgovornosti in kako mora delati.

3.

NAŠI IZZIVI
•
•
•
•
•
•
•

zadovoljstvo bolnikov
zadovoljstvo medicinske sestre
komunikacija na vseh nivojih
pridobitev novih znanj na področju vodenja in odločanja
določitev pristojnosti članov tima
krepitev pripadnosti enoti
zavedati se naše vizije (postati najboljši hemodializni center v SLOVENIJI,
prepoznavnost tudi izven naše bolnišnice)

4. CILJI ZA LETO 2008
•
•
•
•
•
•

dokončna – sicer skrajno zasilna, pa vendar – ureditev CAPD ambulante
poudarek na preddializnem izobraževanju ledvičnih bolnikov
dokončna izdelava standardov kakovosti specifičnih za hemodializni oddelek
slediti viziji razvoja zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Jesenice
razvijati pozitivno profesionalno identiteto
uresničiti cilje, ki jih nismo uspeli v letu 2007
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Pediatrični oddelek
Predstojnik Peter Najdenov, dr.med.
Delo na otroškem oddelku je bilo v letu 2007 v znamenju velikega števila infektivnih obolenj.
Strokovno in organizacijsko je potekalo brez večjih zapletov. Presegli smo začrtan delovni
načrt, lotili smo se številnih projektov, veliko smo se ukvarjali z organizacijo našega dela.
V letu 2007 ni prišlo do spremembe v številu postelj: imamo 34 otroških internističnih postelj
in 6 postelj za kirurške otroke, ki so organizacijsko vključene pod otroško kirurgijo. Prostor
dnevno prilagajamo potrebam in obremenitvam oddelka. Trudimo se staršem omogočiti
sobivanje in čim večjo zasebnost ob danih možnostih zasedenosti oddelka.
V letu 2007 je bilo na otroškem oddelku hospitaliziranih 2071 bolnikov, kar predstavlja
99,27% realizacijo delovnega načrta. Povprečno trajanje hospitalizacije je bilo 2,91 dni, v
povprečju je bilo na oddelku 16,2 bolnikov, povprečni SPP je bil 0,702.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA OTROŠKEGA ODDELKA
Otroški oddelek je razdeljen v tri funkcionalno ločene enote:
- Oddelek za dojenčke in male otroke: prostori omogočajo popolno nego in oskrbo
dojenčka v bolniški sobi, možna je nastanitev skupaj z doječo mamico ali drugim
spremstvom. Na ta oddelek sprejemamo otroke do drugega leta starosti.
- Oddelek za predšolske in šolske otroke: oddelek ima prostore za obravnavo bolnega
otroka, vsaka soba ima svoj tuš in wc. Na tem oddelku imamo igralnico, kjer za večje
otroke skrbita dve vzgojiteljici.
- Specialistične ambulante in sprejem: prostori in oprema sprejemne ambulante
omogočajo vse nujne postopke pri otroku. Prostori specialistične ambulante in
funkcionalne diagnostike so v bivalnem traktu.
PROTOKOL DELA ZDRAVNIKOV
1. Redni dnevni delovni sestanki od ponedeljka do petka
- ob 7.30 poročanje dežurnega zdravnika pediatra, pregled aktualne
problematike (vsako sredo nadzorna »papirnata vizita«, kjer se pregleda
dokumentacija vseh ležečih bolnikov na oddelku, konziliarna obravnava
zahtevnejših pacientov, po potrebi sodelovanje kliničnega farmacevta). Na
jutranjih sestankih je prisotna tudi glavna med. sestra oddelka.
- Ob 14.30 poročanje, predaja službe dežurnemu zdravniku: sobni zdravniki
predajo službo dežurnemu zdravniku.
2. Redni tedenski strokovni seminarji, ki so organizirani v torkih ob 14.30; pripravljajo
jih zdravniki specialisti ali krožeči sekundariji.
V letu 2007 je bilo na otroškem oddelku zaposlenih 5 specialistov pediatrov in 1
specializantka pediatrije. Milena Vrečko Tolar, dr. med je delno zaposlena v zdravstvenem
domu Bohinj – odsotna je ob četrtkih in petkih, redno sodeluje pri dežurni službi na oddelku.
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BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
V letu 2007 je bilo na otroškem oddelku obravnavano 2071 otrok. Povprečna ležalna doba je
bila 2,91 dni, povprečji SPP 0,702, na oddelku pa je bilo dnevno v povprečju 16,2 otrok.
Sprejemi na Otroški oddelek
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Diagram 1: Sprejemi na Otroškem oddelku
Iz diagrama je razvidno predvsem veliko število sprejemov v zimskem in pozno jesenskem
času, kar sovpada tudi z epidemiološkimi poročili Zavoda za zdravstveno varstvo iz Kranja o
pojavnosti nalezljivih respiratornih in črevesnih obolenj.
Poleg otrok je bilo na oddelku sprejeto tudi večje število doječih mater in spremstev
hospitaliziranih otrok v okviru sobivanja.
DOJEČE MATERE
- bolnišnični primeri-ZZZS
- oskrbni dnevi - ZZZS
SPREMSTVO HOSPITALIZIRANIH OTROK
- bolnišnični primeri - ostali plačniki
- oskrbni dnevi - ostali plačniki

REALIZACIJA
194
483

NAČRT 2007
150
600
541
1.424

INDEX R/N

649
1.633

129,33
80,50
119,96
114,68

Tabela 1: Doječe matere in spremstvo hospitaliziranih otrok
Za nadaljnjo diagnostiko oz. terapijo je bilo v Ljubljano premeščenih 19 otrok (število
upošteva tudi novorojenčke, premeščene iz porodnišnice in otroke, premeščene v sklopu
otroške kirurgije).
-

4 novorojenčki z respiratorno odpovedjo
ali perinatalno asfiksijo
3 novorojenčki s kongenitalno srčnim
obolenjem
3 dojenčki z akutnim bronhiolitisom
1 otrok s poškodbo glave
1 otrok rezistentno status epilepticus
1 otrok z ventrikularno fibrilacijo
1 otrok z možganskim tumorjem

-

-
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4 otroci z akutnim abdomnom
1 otrok s pljučnim edemom

Transport v intenzivno enoto je v 10 primerih opravila ekipa KOOKIT KC LJ, v 2 primerih
HEMS in v 7 primerih transport z rešilcem v sodelovanju s pediatrom z našega oddelka.
Na oddelku sta umrla 2 otroka: prvi je bil pripeljan mrtev zaradi miokarditisa, pri drugi
manjši deklici pa je bila smrt pričakovana zaradi metabolopatije.
Na otroškem oddelku se najpogosteje obravnavajo otroci z infektivnimi obolenji
prebavnega in respiratornega trakta. Od načrtovanih sprejemov gre največkrat za
alergološko-pulmološko obravnavo. V primerjavi z letom 2006 opažamo porast težjih
obolenj spodnjih dihal (skoraj za 100%).
DIAGNOZA
A09 Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred

ŠTEVILO PRIMEROV
155,00

J040 Akutni laringitis

107,00

Z015 Diagnostični kožni testi in testi preobčutlji

100,00

J209 Akutni bronhitis, neopredeljen

94,00

R509 Vročina, neopredeljena

79,00

J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

76,00

A080 Rotavirusni enteritis

71,00

J219 Akutni bronhiolitis, neopredeljen

68,00

J459 Astma, neopredeljena

60,00

R11 Navzea in bruhanje

59,00

J189 Pljučnica, neopredeljena

54,00

J210 Akutni bronhiolitis, ki ga povzroča respirato

54,00

R104 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu

47,00

L208 Druge vrste atopični dermatitis

43,00

B349 Virusna infekcija, neopredeljena

34,00

J180 Bronhopnevmonija, neopredeljena

34,00

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

34,00

J069 Akutna infekcija zgornjih dihal, neopredeljen

32,00

Z274 Cepljenje proti ošpicam-mumpsu-rdečkam [OMR]

32,00

J450 Pretežno alergijska astma

31,00

L500 Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urti

29,00

K297 Gastritis, neopredeljen

26,00

Tabela 2: Pogostejše diagnoze na Otroškem oddelku

Oddelek za dojenčke in male otroke
Na oddelku je devet sob, ki omogočajo obravnavo najmanjših bolnikov. Hospitalizirani so
otroci do starosti dveh let. Sprejeli smo tudi 32 otrok premeščenih iz porodnišnice SBJesenice in pet otrok iz Porodnišnice Ljubljana.
Najpogostejša obolenja so bila infekti spodnjih dihal in gastroenterocolitisi. Zaradi hude
dihalne stiske so bili trije otroci premeščeni v enoto intenzivne terapije v KC-Ljubljana.
Večje število predstavljajo tudi otroci, ki so bili sprejeti zaradi prehranskih alergij in težav
ob cepljenju. Skoraj vsi otroci so bili hospitalizirani ob spremstvu staršev.Zaradi velikega
odstotka nalezljivih obolenj je zelo pomembna kontaktna izolacija. Križnih infektov je bilo
minimalno.
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MKB
A09

DIAGNOZA
Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred

ŠTEVILO

LEŽ.DOBA

74

2,18

J219

Akutni bronhiolitis, neopredeljen

67

4,15

Z015

Diagnostični kožni testi in testi preobčutljiv

67

2,05

J209

Akutni bronhitis, neopredeljen

62

3,08

J040

Akutni laringitis

57

2,13

J210

Akutni bronhiolitis, ki ga povzroča respirator

54

5,08

R509

Vročina, neopredeljena

49

2,23

L208

Druge vrste atopični dermatitis

41

0,98

A080

Rotavirusni enteritis

39

2,89

J159

Bakterijska pljučnica, neopredeljena

29

4,36

J069

Akutna infekcija zgornjih dihal, neopredeljena

28

2,3

N10

Akutni tubulointersticijski nefritis

27

4,18

Z274

Cepljenje proti ošpicam-mumpsu-rdečkam [OMR]

26

0,4

B349

Virusna infekcija, neopredeljena

22

2

J459

Astma, neopredeljena

22

4,11

L209

Atopični dermatitis, neopredeljen

21

1,18

J189

Pljučnica, neopredeljena

19

3,83

P599

Zlatenica novorojenčka, neopredeljena

18

3,12

Tabela 3: Pogostejše diagnoze na oddelku za dojenčke in male otroke

Oddelek za predšolske in šolske otroke
Oddelek ima 9 sob. Tri sobe omogočajo individualno nastanitev, ena soba ustreza
standardom popolne infekcijske izolacije. Sprejemamo bolnike do starosti 19 let. V enoto
intenzivne so bili premeščeni 4 otroci. Prevladujejo infekcijske in atopične bolezni.
MKB

DIAGNOZA

ŠTEVILO

LEŽ.DOBA

82

152

A09

Driska in gastroenteritis,

J040

Akutni laringitis

50

70

J159

Bakterijska pljučnica, neopredeljena

47

176

R11

Navzea in bruhanje

42

72

J459

Astma, neopredeljena

39

146

J189

Pljučnica, neopredeljena

38

140

Z015

Diagnostični kožni testi in testi preobčutljiv

34

78

R104

Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu

33

72

J209

Akutni bronhitis, neopredeljen

32

116

A080

Rotavirusni enteritis

32

86

R509

Vročina, neopredeljena

30

90

J450

Pretežno alergijska astma

27

92

K297

Gastritis, neopredeljen

26

84

J030

Streptokokni tonzilitis

23

45

L500

Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urtik

19

45

J180

Bronhopnevmonija, neopredeljena

19

72

L509

Koprivnica, neopredeljena

17

42

T634

Strup drugih členonožcev

14

17

Tabela 4: Pogostejše diagnoze na Oddelku za predšolske in šolske otroke
Težava pri načrtovanju dela na Otroškem oddelku je velika odvisnost od regionalne
epidemiološke situacije nalezljivih obolenj. Zaradi velikega števila sprejetih bolnikov v
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zimsko spomladanskem času smo močno presegli tako organizacijski in finančni okvir
začrtanega, zadovoljivo pa je, da je poraba na bolnika ostala v mejah predvidenega.
2007

št bolnikov

poraba/bolnika

poraba skupaj

načrt

1.612

30,05

48.432,65

dejansko

2.026

30,64

62.066,57

IND dej/načrt

125,68

101,96

128,15

Strokovno izobraževanje v leto 2007 je potekalo po predvidenem načrtu. Udeleževali smo
se srečanj v okviru raznih strokovnih združenj v okviru Pediatrične sekcije pri SZD.
Barbara Urbanc dr. med je dokončala večmesečno postdiplomsko izobraževanje iz
Alergologije na Pediatrični kliniki in se je usposobila za samostojno delo na tem
področju.Tina Šavs-Požek dr. med je pričela s šolanjem endoskopije zgornjega prebavnega
trakta.
Aktivno smo sodelovali pri tečaju Kritično bolan otrok, ki ga pripravlja KOOKIT KC
Ljubljana. Omejevanj na področju izobraževanja ni bilo.
V zimskem času smo pripravili strokovno srečanje za vse, ki se ukvarjajo z otroci na
Gorenjskem s naslovom »Obravnava novorojenčka«. Odziv je bil velik, udeležencev je bilo
preko 100.
Pričeli smo z delom na več projektih, ki se bodo pričeli izvajati v letu 2008 (Astma šola,
klinična pot za provokacija z KML, priprava novega temperaturnega lista, projekt
zasebnosti bolnika…).

SPECIALISTIČNE AMBULANTE
Na Otroškem oddelku imamo organiziranih več specialističnih ambulant:
• Alergološka ambulanta: ponedeljek in torek; Milena Vrečko-Tolar dr. med, Barbara
Urbanc dr. med
• Neonatalna ambulanta: sreda; Peter Najdenov, dr. med
• Nevrološka Ambulanta: sreda; Peter Najdenov, dr. med
• Nefrološka ambulanta: sreda; Peter Najdenov, dr. med
• Ambulanta za pregledovanje kontaktov s TBC: po potrebi; Peter Najdenov, dr. med
• Gastroenterološka ambulanta: četrtek; Franci Krajnik dr. med
• Pedopsihiatrična ambulanta: četrtek; Gabrijela Debeljak dr. med
• Kardiološka ambulanta: petek; prof. dr Andrej Robida dr. med
• Urgentna pediatrična ambulanta: vsak dan ; vsi zdravniki
Daleč največ dela je opravljeno v Alergološki ambulanti, kjer se čakalna doba giblje med 4
in 6 meseci. V tej ambulanti se izvaja diagnostika atopičnih obolenj (atopični dermatitis,
astma, alergijski rinitis) in funkcionalna diagnostika pljučnih obolenj (spirometrija,
merjenje NO v izdihanem zraku). Zelo pomemben je prispevek zdravstveno vzgojnega
dela.
Realizacija delovnega programa v specialistični ambulantni dejavnosti
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Ambulanta - točke - ZZZS
Pediatrična ambulanta
Pedopsihiatrična ambulanta

realizacija
2007
43.785
5.728

INDEKS
real/načrt
101,24
115,72

Realizacija obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti
Ambulanta - obiski - ZZZS
Pediatrična ambulanta
Pedopsihiatrična ambulanta

INDEKS
real/načrt
117,32
124,22

Zaključek
Delo v letu 2007 je bilo za vse zaposlene na Otroškem oddelku uspešno. Kljub veliki
obremenitvi z številnimi zahtevnimi bolniki v času zimske epidemije RSV infektov ni
prišlo do večjih strokovnih ali organizacijskih zapletov.
V letu 2008 je naš osnovni cilj izpeljava začrtanih projektov, vedno več pa je želja in
pričakovanj po organiziranem sodelovanjem s strokovnjaki iz različnih področij.
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege na pediatričnem oddelku
Jožica Trstenjak, glavna medicinska sestra
Pediatrični oddelek je eden manjših oddelkov v bolnišnici. Zato je medsebojno informiranje
boljše, določene spremembe lažje vpeljemo in tudi lažje izvajamo nadzor nad opravljenim
delom. Fluktuacija zaposlenih je majhna, kar ohranja strokovno znanje in dobro povezanost
med zaposlenimi.
Naša vizija je bila tudi v lanskem letu takšna kot prej: kvalitetno izvajanje zdravstvene
nege, celostna obravnava otrok, prijazen oddelek do otrok, staršev, zaposlenih in
obiskovalcev. Pri delu smo sledili tudi viziji naše bolnišnice.

Realizacija ciljev
•
•
-

•
-

Projektne skupine
Pregledali smo sestavo projektnih skupin , jih vzpodbudili k delu , določili
koordinatorje in roke.
Protokol čiščenja sprejemne ambulante – izdelan,
Protokol sprejema na Otroški oddelek – v pripravi,
popravljena klinična pot za programsko operacijo pri otroku,
popravljena klinična pot za operacijo žrelnice pri otroku,
sodelovanje pri pripravi klinične poti za alergološko obravnavo,
dokumentacija zdravstvene nege – prilagoditev dokumentacije za odrasle otroški
populaciji – skupina pripravlja predlog,
skrb za varnost: - preprečevanje strokovnih napak,- preprečevanje fizičnega
hospitalizma – priprava predavanja na kongresu zdravstvene nege, uvedba novih
varnostnih ukrepov, priprava tabele za preprečevanje padcev
bolnikova zasebnost in dostojanstvo: skupina uvedla nekaj ukrepov za
zagotavljanje zasebnosti, v prihodnjem letu bo s pomočjo vprašalnika pripravila
posnetek stanja in uvedla še dodatne spremembe,
zdravstveno vzgojno delo – zbrana navodila za bolnike, ki jih je potrebno
popraviti, izdelati v obliki brošur
astma šola: v okviru Pediatrične ambulante se pripravlja šola astme (sodelovanje
pediatrov, med.sester iz oddelka in ambulante)
Izboljšanje komunikacije z drugimi enotami
redni pogovori z vodjo ISS in tekoče reševanje težav pri čiščenju in
preprečevanju prenosa intrahospitalnih infektov,
izboljšanje komunikacije z zaposlenimi v kuhinji, vsa dodatna naročila in
spremembe se sporočajo po elektronski pošti, vsi zaposleni so se naučili pisanja
in sprejemanja elektronske pošte
dobro sodelujemo z drugimi oddelki v bolnišnici, z zaposlenimi v otroških,
šolskih dispanzerjih na Gorenjskem, Pediatrični kliniki ter Kliničnim oddelkom
za otroško kirurgijo v Ljubljani.
Skrb za zaposlitev in razvedrilo otrok
dve učiteljici iz OŠ Toneta Čufarja skrbita za pouk in zaposlitev otrok v
dopoldanskem času, v dogovoru z medicinskimi sestrami izdelujejo po navodilu
učiteljic otroci izdelke tudi v popoldanskem in večernem času,
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-

tri predstave za otroke so z mentorico pripravili dijaki Srednje šole Jesenice, dva
nastopa pa v sodelovanju z g.Radom Mužanom otroci z OŠ T.Čufarja
v mesecu decembru so otroke na oddelku obiskali dobri možje in jim prinesli
darila,
v dogovoru z glavno medicinsko sestro bolnišnice so nas obiskali Rdeči noski in
tisti dan poskrbeli za zabavo otrok , staršev in nas zaposlenih.

Razvoj kadrov
Na oddelku smo zaposlene 4 diplomirane medicinske sestre in 19 srednjih medicinskih
sester /zdravstvenih tehnikov, v ambulanti pa 1 diplomirana medicinska sestra in 1
zdravstveni tehnik po 4 ure. Redno se dogovarjamo in sodelujemo z medicinskimi sestrami
iz Oddelka za zdravstveno nego in Ginekološko – porodniškega oddelka, saj opravljamo
skupno popoldansko in dežurno službo. Imamo tedenske timske sestanke in imeli smo dva
oddelčna sestanka. Za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege pri svojem delu
uporabljamo standarde, protokole in negovalno dokumentacijo, ki jo ves čas dopolnjujemo
in posodabljamo. Spremljamo in uvajamo novosti ter se redno izobražujemo. Diplomirane
med.sestre smo članice različnih projektnih skupin v bolnišnici, Karla Bogožalec je
mednarodna svetovalka za dojenje.
Strokovna izobraževanja:
- udeležba na internih izobraževanjih v naši bolnišnici,
- udeležba na srečanjih in seminarjih DMSBZT Gorenjske,
- udeležba na seminarjih Pediatrične sekcije Zbornice – Zveze,
- udeležba na predavanju oskrba otroka z Atopijskim dermatitisom
- aktivna udeležba na kongresu zdravstvene in babiške nege z naslovom: Naš cilj
– varen otrok (Jožica Trstenjak)
- organizacija srečanja »gorenjske pediatrije« v mesecu decembru
- priprava predavanj na srečanju Skrbimo za novorojence:
Zdravstvena nega novorojenca: Alenka Lajič, Jadranka Lazova, Bernarda
Marčetič, Maja Smolej
Opazovanje novorojenca: Dragica Mikelj, Stella Rode
- predavanja za pripravnike: Bogožalec, Lužnik, Tavželj, Trstenjak
Smo učna baza za dijake Srednje zdravstvene šole in Študente visoke šole za zdravstveno
nego. Jožica Trstenjak aktivno sodeluje pri Društvu MSBZT Gorenjske in v Pediatrični
sekciji Zbornice-Zveze.
Izven oddelčne aktivnosti zaposlenih:
- pohod na Krn,
- izlet v Beograd z ogledom Pediatrične klinike,
- izlet v Belo Krajino
- praznovanje okroglih obletnic rojstnih dni.
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Okviren načrt za leto 2008
CILJI:
• Kvalitetno izvedena zdravstvena nega, ki vključuje tudi učinkovito zdravstveno
vzgojo.
• Uvedba kazalnikov kakovosti na področju Pediatrije.
• Kontinuirano izobraževanje zaposlenih.
• Obdržati visok nivo zadovoljstva bolnikov.
• Razviti in podpirati pogoje dela, ki zaposlene vzpodbujajo k aktivnemu sodelovanju
in oblikovanju dela na oddelku.
• Aktivno sodelovati v okviru bolnišnice pri pripravah na pridobivanje certifikata
kakovosti.
• Skrbeti za prepoznavnost oddelka in bolnišnice v slovenskem prostoru.
NALOGE:
• izpeljati do konca prej naštete projekte,
• na osnovi ankete ugotoviti želje zaposlenih glede »dela« na oddelku, spoznati
njihovo videnje in opraviti individualne razgovore – jih razvrstiti v skupine po
interesih, določiti koordinatorje, jim določiti roke za izdelavo nalog, spremljati
njihovo delo - torej izdelava organizacijskega standarda in v njem določitev osebne
odgovornosti zaposlenih,
• pripraviti plan in razpored izobraževanja zaposlenih,
• izdelati in uvesti novo dokumentacijo in spremeniti organizacijsko kulturo glede na
nov način dokumentiranja in dela v zdravstveni negi,
• varnostne in negovalne vizite - glede na plan kot smo se dogovorili,
• skrbeti za dobro informiranost znotraj tima, ki deluje na podlagi sodelovanja med
zaposlenimi,
• izdelati sistem nagrajevanja zaposlenih in jih z njim seznaniti,
• uvedba dnevov odprtih vrat (oktober),
• izdelava informativnega gradiva, sodelovanje pri pripravi člankov za internetno
stran.
Želim si, da ostanemo dober Pediatrični oddelek, na katerem so bolniki obravnavani
celostno in sodobno, imajo dobre bivalne pogoje, zaposleni smo prijazni do bolnikov,
spremljevalcev, njihovih obiskovalcev ter čutimo pripadnost oddelku in bolnišnici.
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Ginekološko-porodniški oddelek
Predstojnik Drago Sredanovič, dr.med.
V letu 2007 smo delali ponovno nekaj manj kot leto poprej. Imeli pa smo rekordno število
porodov, saj je številka od leta 1990 prvič presegla 600 porodov. Operirali smo manj.
Ponovno pa smo presegali delo v ambulantah, razen v Centru za bolezni dojk, kjer očitno
upada številko pacientk.
Veliko plodnih in neplodnih debat, razmišljanj in možnih rešitev je sprožila napoved in ob
koncu leta uresničitev odhoda dr.Jerneja Bernika iz SB Jesenice. Želja po napredku in
osebni rasti ter realno stanje z ne najboljšimi pogoji dela, velikimi obremenitvami ob
zmanjšani varnosti dela za paciente in posredno za zdravstveno osebje, kažejo na to, da ta
odločitev ni bila tako zelo nemogoča in nepričakovana.
Kot je bilo pričakovano, se je z začetkom decembra na svoje delovno mesto vrnila
specialistka dr.Katarina Dražič. Veliko veselja in radosti je vzbudil tudi zelo uspešno
opravljen specialistični izpit dr.Eve Macun, ki je tudi hitro in ponovno začela z
opravljanjem svojih delovnih nalog. Sredi leta je na kroženje v okviru specializacije v
Ljubljano odšla specializantka dr.Mateja Ulčar-Škreblin, prav tako pa na kroženje na
kirurgijo specializantka dr.Maja Merkun. Dobili smo tudi novo specializantko dr.Alenko
Pirih, ki je žal že po nekaj mesecih odšla v bolniški stalež zaradi težav v nosečnosti.
Z začetkom leta je bila prekinjena pogodba s prof.dr.Božom Kraljem, ki nam je dolga leta z
velikim veseljem pomagal pri obravnavi uroginekoloških pacientk in pacientk s karcinom
in nas učil. Na veliko srečo nam prim.dr.Andrej Omahen prihaja redno pomagat pri
zahtevnejših operativnih posegih. Zunanji ginekologi so nam še vedno v pomoč pri dežurni
službi, s koncem leta pa smo pridobili še nekaj novih izkušenih zunanjih ginekologov za
čas dežurne.
Na področju zdravstvene nege ob koncu leta po dolgoletnem vestnem opravljanju svojih
delovnih nalog in dolžnosti glavne sestre ginekološko-porodniškega oddelka, je odšla v
zaslužen pokoj višja med. sestra Sonja Gjerkeš. Njeno delo je, oborožena z znanjem in že
pridobljenimi izkušnjami, prevzela dipl.babica Katja Zupan, ki je bila že kar nekaj let desna
roka glavne sestre. Delo je na novo nastopila tudi dipl.med.sestra Alijana Turk Šimac, ki
ima dolgoletne in bogate babiške izkušnje. Poleg še dveh dipl.babic na ginekološkoporodniškem oddelku dela še 6 babic in 9 zdravstvenih tehnikov.
V ginekološki ambulanti so zaposlene 3 medicinske sestre. V veliko pomoč so nam 3
administratorke.
Kapaciteta oddelka ostaja nespremenjena. Imamo 26 postelj na oddelku, 3 postelje v
porodnem bloku in 7 postelj na dnevnem oddelku enkrat tedensko.
STROKOVNO DELO NA ODDELKU
Za leto 2007 je bila planirana obravnava 1594 primerov (od 14.11.2007 dalje zaradi odmika
od prvotnega plana 1811 primerov), uresničili pa smo 1648 primerov, kar je 93 primerov
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manj kot v letu 2006. Indeks realizacije glede na načrt je bil 103,39 (96,53; 89,53), indeks
realizacije glede na leto 2006 pa 94,66 (109,63; 97,43).
Obračunanih ginekoloških primerov je bilo 780 (853; 808) s povprečno SPP utežjo 0,618
(0,666; 0,605). Na dnevnem ginekološkem oddelku je bil obračunanih 152 primerov (222;
261), povprečna SPP utež pa je bila 0,395 (0,397; 0,399). Na porodniškem oddelku skupaj
z enoto PNN je bilo obračunanih 716 primerov (666; 521) s povprečno SPP utežjo 0,971
(0,978; 0,938).
Izbrali smo 1236,28 SPP uteži (1307,33; 1081,46), povprečna utež pa je bila 0,750 (0,751;
0,680).
Povprečno trajanje hospitalizacije skupaj za leto 2007 je bilo 2,76 dni (2,88; 2,64), brez
bolnic na dnevnem hospitalu pa 2,94 (3,16, 2,97). Na ginekološkem oddelku je bila
povprečna ležalna doba 2,05 dneva (1,79), na porodniškem oddelku 3,1 dneva (4,41).
Na ginekološko-porodniškem oddelku skupaj je bil v povprečju sprejetih 137,3 pacientk
(145,4) mesečno z intervalom 126 do 154, največ v marcu in maju, najmanj v februarju in
avgustu. Ginekoloških pacientk skupaj z dnevnimi primeri je bilo obravnavanih 932 (1076;
1069). V povprečju je bilo mesečno obravnavanih 77,6 pacientk, v intervalu 55 do 93.
Največ obračunanih primerov je bilo v marcu in novembru, najmanj v avgustu in juliju.
Urgentno je bilo obravnavanih na ginekološko-porodniškem oddelku čez celo leto 296
pacientk, to je 17,6 %, v povprečju 24,7 mesečno.
Starostna struktura pacientk na ginekološkem oddelku v letu 2007
starost
10-14
15-19
20 -24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
80-89

delež
0,10
0,94
9,55
16,89
14,59
12,59
13,43
9,44
7,87
4,09
3,36
3,57
1,68
1,15
0,63
0,10
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Iz ožje regije SB Jesenic je bilo hospitaliziranih 831 ginekoloških pacientk oz. 87,5 %
(88,4; 89,6 %), iz ostale Gorenjske 973 oz. 9.8 % (9,0; 6,9 %), iz ostale Slovenije 25 oz.
2,6 % (2,4 %; 3,1 %) iz tujine 4 pacientki – 0,4 % (0,2 %; 0,3 %).
Strukutra pacientk po občinah bivališča na ginekološko-porodniškem oddelku v letu 2007
2007
Ginekologija
412
161
78
62
58
43
35
25
17
9
8
924
25
4
953

Občina bivališča
JESENICE
RADOVLJICA
KRANJSKA GORA
BLED
ŽIROVNICA
BOHINJ
KRANJ
TRŽIČ
GORJE
ŽELEZNIKI
ŠKOFJA LOKA
GORENJSKA SKUPAJ
OSTALA SLO SKUPAJ
TUJINA
SKUPAJ

Porodništvo
242
155
55
73
31
46
24
16
19
0
20
698
24
0
722

Na porodniškem oddelku je bilo obravnavanih 716 pacientk (669; 521), v intervalu 50
do 75, največ v maju in avgustu, najmanj v januarju in februarju. Povprečno število
porodov mesečno je bilo 52,5 (48), v intervalu 43 do 72 (36 do 62). Največ porodov je
bilo v maju in avgustu, najmanj v januarju, aprilu in juniju.
Starostna struktura pacientk na porodniškem oddelku v letu 2007
starost
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

Delež
1,11
11,77
38,50
33,52
13,16
1,80
0,14

Iz ožje regije SB Jesenice je bilo hospitaliziranih 621 nosečnic oz. 86,0 % (83,1 %; 91,9
%), iz ostale Gorenjske 77 pacientk – 10,6 % (11,8 %, 5,2 %), iz ostale Slovenije 24 – 3,3
% (4,9 %, 2,3 %).
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Po MKB je bilo na ginekološkem oddelku zabeleženo v celem letu 1419 različnih diagnoz
(1431; 1325) in 3532 kliničnih postopkov po SPP, povprečno število opravljenih postopkov
na pacientko pa je bilo 4,50 (4,85; 4,33).
Na porodniškem oddelku je bilo zabeleženih 1648 diagnoz (1204; 922), 3421 kliničnih
postopkov in povprečno število opravljenih postopkov na pacientko 4,98 (5,48; 5,30).
Po številu opravljenih odpustov je bilo na ginekološkem oddelku skupaj z dnevnim
oddelkom in na porodniškem oddelku naslednje stanje:
Število opravljenih odpustov po zdravnikih v letu 2007
Ginekološki oddelek + dnevni oddelek
Zdravnik
Št.odpustov
Št.dni akutne obravnave
Drago Sredanovič 389
922
Jernej Bernik
242
399
Andrej Tratnjek
119
167
Maja Merkun
68
8
Eva Macun
45
47
Irena Kirar
20
25
Fazarinc

Porodniški oddelek
Zdravnik
Drago Sredanovič
Jernej Bernik
Andrej Tratnjek
Irena Kirar
Fazarinc
Saša Trampuž
Eva Macun

Povprečna ležalna doba
2,48
1,65
1,40
0,12
1,04
1,25

Št.. odpustov
295
164
163
27

Št.dni akutne obravnave
1223
696
552
108

Povprečna ležalna doba
4,15
4,24
3,57
4,00

26
23

102
105

3,92
4,57

Glavne diagnoze na ginekološkem oddelku
Glavna diagnoza
O049 Medicinski splav; popolni ali neopredeljeni
N879 Displazija materničnega vratu; neopredeljena
Z302 Sterilizacija
N938 Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev
N832 Druge in neopredeljene ciste jajčnika
N840 Polip materničnega telesa
O021 Splav z odmrlim plodom (missed abortion)
O200 Grozeči splav
Q518 Druge prirojene malformacije maternice in materničnega
vratu
D061 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu – CIN 3)
N979 Ženska neplodnost, neopredeljena
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2007
107
65
62
55
35
35
32
26
25
21
21

D251 Intramuralni leiomiom maternice
N950 Pomenopavzna krvavitev
O039 Spontani splav, popolni ali neopredeljeni, brez zapleta
N813 Popolni uterovaginalni zdrs
N850 Glandularna hiperplazija endometrija
N841 Polip materničnega vratu
N393 Stresna inkontinenca
N871 Zmerna displazija materničnega vratu
O210 Lažja oblika bruhanja zaradi nosečnosti
O219 Bruhanje med nosečnostjo, neopredeljeno
N710 Akutna vnetna bolezen maternice
O001 Nosečnost v jajcevodu
N921 Premočna in prepogosta menstruacija v nerednih časovnih
razmikih
D489 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja
O089 Zaplet po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
Z305 Nadzor nad(intrauterinim) kontracepcijskih sredstvom
N811 Cistokela
R104 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu
Ostale diagnoze
Skupaj

19
19
19
18
18
16
15
15
14
14
13
13
12
11
11
11
10
10
411
953

Najpogostejši SPP-ji na ginekološkem oddelku v letu 2007

N09Z Konizacija in posegi na nožnici,
materničnem vratu in zunanjem spolovilu
O40Z Splav z dilatacijo in kiretažo
N10Z Diagnostična abrazija ali diagnostična
histeroskopija
N08Z Endoskopski posegi na ženskem
reprodukcijskem sistemu
N62B Bolezni ženskega reprodukcijskega sistema
in motnje menstrualnega ciklusa
N04Z Histerektomija zaradi ne malignih tvorb
O62Z Grozeči splav
N61Z Infekcije ženskega reprodukcijskega sistema
N06Z Rekonstruktivni posegi na ženskem
reprodukcijskem sistemu
N05B Odstranitev jajčnika in kompleksni posegi
na jajcevodih zaradi ne malignih tvorb
N60A Maligna obolenja
N62A Bolezni ženskega reprodukc. sistema in
motnje MC s spremljajočimi bolezenskimi
stanji ali zapleti
O03Z Ektopična nosečnost (zunajmaternična
nosečnost)
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Utež
0,44

Št.primerov Št.uteži
161
70,84

0,40
0,39

154
118

61,60
46,02

0,56

67

37,52

0,28

62

17,36

1,70
0,30
0,56
1,29

51
28
24
20

86,70
8,40
13,44
25,80

1,37

18

24,66

1,80
0,64

14
14

25,20
8,96

1,04

13

13,52

O04Z Po porodu in po splavu s posegi v op. dvorani
O63Z Splav brez dilatacije in abrazije
N11B Ostali posegi v op. dvorani in ženskem
reprdukcijskem sistemu, starost <65 let, brez
malignih obolenj
R04B Ostale neoplastične spremembe z drugimi
posegi v operacijski dvorani

0,74
0,34
1,46

12
11
10

8,88
3,74
14,60

0,52

10

5,20

Razporeditev SPP-jev ginekološkega oddelka glede na realizirano število uteži v letu 2007

N04Z
N09Z
O40Z
N07Z
N10Z
N08Z
N06Z
N05B
N62B
N11B
O03Z
N61Z
N62A

Utež
Histerektomija zaradi ne malignih tvorb
1,70
Konizacija in posegi na nožnici, materničnem 0,44
vratu in zunanjem spolovilu
Splav z dilatacijo in kiretažo
0,40
Ostali posegi na maternici, jajčnikih in
0,68
jajcevodih zaradi ne malignih tvorb
Diagnostična abrazija ali diagnostična
0,39
histeroskopija
Endoskopski posegi na ženskem
0,56
reprodukcijskem sistemu
Rekonstruktivni posegi na ženskem
1,29
reprodukcijskem sistemu
Odstranitev jajčnika in kompleksni posegi na 1,37
jajcevodih zaradi ne malignih tvorb
Bolezni ženskega reprodukcijskega sistema in 0,28
motnje menstrualnega ciklusa
Ostali posegi v op.dvorani na ženskem
1,46
reprodukcijskem sistemu, starost <65 let
Ektopična nosečnost
1,04
Infekcija ženskega reprodukcijskega sistema 0,56
Bolezni ženskega reprodukcijskega sistema s 0,64
spremljajočimi ..

Št.primerov
51
161

Št.uteži
86,70
70,84

154
69

61,60
46,92

118

46,02

67

37,52

20

25,80

18

24,66

62

17,36

10

14,60

13
24
14

13,52
13,44
8,96

Glavne diagnoze na porodniškem oddelku
Glavna diagnoza
O800 Spontani porod v glavični vstavi
O814 Porod z vakuumsko ekstrakcijo
O820 Porod z elektivnim carskim rezom
O821 Porod z nujnim carskim rezom
O470 Nepravi porod pred dopolnjenim 37.tednom nosečnosti
O471 Nepravi porod ob ali po dopolnjenem 37. tednu nosečnosti
O269 Stanje povezano z nosečnostjo, neopredeljeno
Ostale diagnoze
Skupaj
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2007
486
56
42
41
27
14
8
48
722

Najpogostejši SPP-ji na porodniškem oddelku v letu 2007

O60D Vaginalni porod brez zapletenih diagnoz
O01D Porod s carskim rezom brez zapletenih
diagnoz
O65B Ostali primeri sprejema pred porodom
zaradi zmernih ali brez zapletenih diagnoz
O65A Ostali primeri sprejema pred porodom
zaradi zapletenih diagnoz
O64Z Lažni porod
O60B Vaginalni porod z resnimi zapletenimi
diagnozami
O02Z Vaginalni porod z zapletenimi posegi v
op.dvorani
O60C Vaginalni porod z zmernimi zapletenimi
diagnozami
O01B Porod z carskim rezom z resnimi zapletenimi
diagnozami

Utež
0,91
1,71

Št.primerov Št.uteži
497
452,27
74
126,54

0,33

60

19,80

0,42

41

17,22

0,34
1,17

41
17

13,94
19,89

1,56

15

23,40

1,11

11

12,21

2,11

6

12,66

Razporeditev SPP-jev na porodniškem oddelku glede na realizirano število uteži v letu
2007

O609 Vaginalni porod brez zapletenih diagnoz
O01D Porod s carskim rezom brez zapletenih
diagnoz
O02Z Vaginalni porod z zapletenimi posegi v
op.dvorani
O60B Vaginalni porod z resnimi zapletenimi
diagnozami
O65B Ostali primeri sprejema pred porodom
zaradi zmernih ali brez zapletenih diagnoz
O65A Ostali primeri sprejema pred porodom
zaradi zapletenih diagnoz
O64Z Lažni porod
O01B Porod s carskim rezom z resnimi zapletenimi
diagnozami
O60C Vaginalni porod z zmernimi zapletenimi
diagnozami

Utež
0,91
1,71

Št.primerov Št.uteži
497
452,27
74
126,54

1,56

15

23,40

1,17

17

19,89

0,33

60

19,80

0,42

41

17,22

0,34
2,11

41
6

13,94
12,66

1,11

11

12,21

Na Onkološki inštitut ali Ginekološko kliniko smo za nadaljnjo obravnavo poslali 12 žensk
(19; 15) z ugotovljenim in potrjenim rakom ženskih reproduktivnih organov:
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6x endometrij
 2x cerviks
 2x ovarij
 1x mejno maligen ovarij
 1x maligni melanom v zvezi z ovarijem
Poleg tega smo poslali na Onkološki inštitut še 34 (43; 40) pacientk s potrjenim rakom
dojke ter še 10 (9) s suspektnim izvidom raka dojke za nadaljnjo obravnavo.


Na Register raka smo prijavili še 15 primerov (22; 27) CIN 3 in 1 primer
adenokarcinoma materničnega vratu in situ.
PORODI
V letu 2007 je bilo 630 porodov (578; 453), 3x smo rodili dvojčke – 0,5 % (5 x,; 3x).
Rodilo se je 330 dečkov – 52,1 % (311; 227) in 303 deklice – 47,9 % (267; 226).
Kot transport in utero smo v Porodnišnico Ljubljana poslali 5 nosečnic, to je 0,8 %.
Po porodu je bil v terciarni center premeščenih 7 novorojencev – 1,1 % (2,1 %; 1,9 %),
na pediatrični oddelek SB Jesenice pa 32 novorojencev oz. 5,0 % (5,7 %; 8,5 %).
Mrtvorojena sta bila dva novorojenca, eden med porodom – to je 3,1 ‰, prvi dan po
porodu pa je umrl eden izredno prezgodaj (26-27 tednov nosečnosti) rojeni otrok po
transportu v Ljubljano – zgodnja neonatalna smrtnost 1,6 ‰. V prejšnjih dveh letih
nismo beležili mrtvorojenosti ali zgodnje neonatalne smrtnosti.
Po prihodu od doma je rodilo 97 % (96 %, 95 %) nosečnic, v 68 % (64 %; 60 %) ob
prisotnosti očeta.
Nosečnost je v povprečju trajala 39,1 tednov po UZ (38,9) in 39,3 tedne po amenoreji
(39,3).
Pred 37.tednom nosečnosti je bilo 29 porodov glede na UZ – 4,6 % (6,1 %; 6,4 %) in
enako glede na amenorejo (5,5 %; 3,5 %).
V času nosečnosti ni bilo najdenih nikakršnih posebnosti pri 56 % mater (53 %; 59 %).
Infekte rodil v času nosečnosti smo ugotovili pri 13,8 % žensk (16,3 %; 11,4 %), druge
infekte pri 6,0 % (9,5 %; 4,0 %).
V prvem trimestru je krvavelo 4,6 % nosečnic (6,6 %; 5,0 %), v drugem trimestru 0,3 %
in v tretjem trimestru 0,8 %. Nizko ležeča posteljica je bila diagnosticirana pri 0,6 %
žensk. Različne stopnje gestoze smo odkrili pri 2,3 % nosečnic (3,6 %), gestacijski
diabetes pa pri 2,2 % (2,3 %; 3,7 %).
Po cerklaži v nosečnosti sta rodili 2 nosečnici – 0,3 % (0,3 %; 1,5 %), predhodni carski
rez je imelo 4,3 % žensk (3,1 %; 2,8 %). Zaradi neplodnosti se je zdravilo in zanosilo
po postopkih OBMP
1,6 % žensk (2,1 %; 3,3 %). Zgodnjo amniocentezo je imelo
6,6 % žensk (5,0 %, 3,7 %).
Med nosečnostjo je 2,3 % nosečnic (3,8 %; 2,4 %) dobivalo Dexamethason, 3,5 %
antibiotike (7,9 %; 7,0 %), 20,8 % spazmolitike (19,2 %, 21,8 %). Na dieti je bilo 24,3
% nosečnic.
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Porod se je začel spontano s popadki ali spontanim razpokom mehurja v 72 % (70 %;
69 %). Induciran je bil v 20,6 % (20 %; 24 %), za elektivni carski rez smo se odločili v
6,6 % (8 %, 6,2 %) – 24x zaradi stanja po predhodnem carskem rezu, 11x zaradi
medenične vstave, 5x zaradi ocene kefalopelvine disproporce, 2x zaradi predležeče
posteljice, ostale indikacije so bile po 1x.
Oxytocin je bil ordiniran pri 80,8 % porodov (85 %; 87 %).
Epiduralna analgezija je bila dana pri 32, 2 % porodov (38,4 %; 34,2 %), analgetiki
paranteralno pa še pri 8,4 % (11,7 %; 9,0 %).
Epiziotomija je bila napravljena pri 35,7 % porodnic (46,7 %; 48,0 %). Poškodb
porodnih poti ni bilo v 81,7 % porodov (75,4 %; 74,0 %).
Otrok se je rodil v zatilni okcipitoanteriorni vstavi v 90,3 % (87,5 %; 89,4 %), v zatilni
okcipitoposteriorni vstavi v 6,3 % (8,9 %; 6,4 %), v čisti zadnjični vstavi v 2,7 % (4,1
%; 3,1 %), v zadnjično nožni vstavi v 0,3 % (0,5 %; 0,6 %), v nožni vstavi v 0,2 % in v
prečni vstavi v 0,3 %.
Porod se je končal vaginalno v 87,6 % (72,1 %; 76,1 %), z vakumsko ekstrakcijo je bil
olajšan porod v 10,7 % - brez vaginalnih porodov z epiduralno analgezijo v 6,0 % (12,6
%; 11,7 %). V medenični vstavi je bilo vaginalnih porodov 1,0 % (1,2 %; 1,1 %),
oziroma pri 30,0 % (24,1 %; 35,7 %) medeničnih vstav.
Porod smo dokončali s carskim rezom v 13,2 % procentih (15,1 %; 11,2 %) in sicer z
elektivnim carskim rezom v 6,6 % porodov in z urgentnim carskim rezom v enakem
procentu (7,1 %; 5,1 %). Indikacije za urgentni carski rez so bile 14x kefalopelvina
disproporca, 9x dolgotrajen porod, 6x akutni fetalni distres, 4x nepravilna vstava ploda,
2x nizko ležeča posteljica, ostale indikacije so bile po enkrat.
Po predhodnem carskem rezu je vaginalno rodilo 12,5 % žensk (38,9 %; 15,4 %).
Skupno operativno dokončanih porodov (carski rez, vakumska ekstrakcija, vodenje
medenične vstave) je bilo 24,1 % (27,1 %; 23,9 %).
Krvavitev več kot 500 ml v zvezi s porodom je bilo 3,3 % (2,9 %; 2,4 %). Med in/ali po
porodu je 8 otročnic oziroma 1,3 % (0,9 %; 1,3 %) dobilo transfuzijo krvi (11,330 ml
KE, 6,240 ml trombocitne plazme, 4,675 ml SZP).
Neposredno po porodu smo v letu 2007 morali napraviti 3 histerektomije – 2x zaradi
neobvladljive krvavitve in 1x zaradi rupture uterusa. Vsi otroci so bili rojeni zdravi in
brez posledic.
Povprečna ocena po Apgarjevi 1. minuti je bila 8,7 (8,6; 8,6), po 5. minuti 9,6 (9,7;
9,6), po 10. minuti 9,7 (9,7; 9,6). Nobenih ukrepov za oživljanje ni bilo v 96,5 % (94,1
%; 93,8 %), aspiracija je bila napravljena v 1,6 % (2,4 %, 2,6 %), ventilacija na masko
je bila potrebna v 1,3 % (3,1 %; 3,1 %), intubacija in ventilacija pri 0,5 % (0,2 %; 0,4
%) in masaža srca pri 0,5 % (0,2 %).
24-urni rooming-in je bil izveden v 97,6 % (96,5 %; 94,7 %), intenzivna nega v 0,8 %
(1,9 %; 2,0 %) in intenzivna terapija v 0,5 % (0,2 %; 0,4 %).
Antibiotike je potrebovalo 1,9 % novorojencev (3,6 %; 3,7 %), umetno ventilacijo 0,5
% (0,3 %; 0,4 %), kisik več kot 1 dan 0,8 % (0,7 %; 1,1 %). Na fototerapiji je bilo 6,3
% novorojencev (8,8 %; 6,8 %). Transfuzijo je dobil le 1 novorojenec oziroma 0,2 %
(0,5 %) 9.dan po porodu, ko je bil že na pediatričnem oddelku (340 ml KE).
Polno dojenih je bilo 92,2 % novorojencev (91,8 %; 92,3 %), dojenih pa ni bilo 2,2 %
(2,7 %; 1,5 %).
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Majhnih za gestacijsko starost je bilo rojenih 2,5 % novorojencev (8,3 %; 5,0 %),
velikih pa prav tako 2,5 % (0,7 %; 1,1 %).
Brez posebnosti je bilo 65,4 % novorojencev (68,8 %; 66,6 %).
Prirojenih napak je bilo najdenih 14 ali 2,2 % (2,1 %; 4,4 %) in sicer: 1x napaka
možganov, 4x napaka srca, 3x napaka urogenitalnega sistema, 5x napaka ekstremitet in
1x napaka hrbteničnega kanala.
Porodnih poškodb je bilo 5,5 % (3,3 %; 4,4 %) in sicer je bil 27x zabeležen
kefalhematom (5; 11), 5x zlom ključnice (8; 8), 2x Erbova paraliza (3; 1) in 1x
intraventrikularna krvavitev s posledičnimi konvulzijami (1).
Dihalna stiska je bila prisotna pri 0,8 % novorojencev (0,7 %; 1,3 %), mila ali zmerna
porodna asfiksija pri 0,3 % (0,2 %), huda porodna asfiksija pri 0,2 % (0,2 %).
Infekti so bili ugotovljeni pri 6,3 % novorojencev (4,5 %; 7,4 %), zlatenica pri 13,2 %
(7,2 %, 6,7 %), anemija pri 0,2 % (0,3 %; 1,1 %), Rh izoimunizacija pri 0,2 %, ABO
izoimunizacija pri 0,5 % (0,7 %; 0,6 %).
Pri porodih z epiduralno analgezijo je 75,4 % pacientk rodilo vaginalno s plodom v
glavični vstavi (67,6 %, 76,3 %), 17,2 % s pomočjo VE (24,3 %; 16,3 %). Pri 1,5 %
(0,2 %; 1,8 %) porodnic smo vodili porod v medenični vstavi, pri 6,4 % (8,1 %; 5,4 %)
pa smo dokončali porod z carskim rezom. Epiziotomijo smo napravili pri 43,8 % (57,6
%; 59,4 %) porodnic z epiduralno analgezijo.
OPERATIVA
V letu 2007 smo pri 756 ginekoloških pacientkah 82,0 % (897 – 83,3 %; 846 – 78,8 %)
napravili kakršenkoli kirurški poseg, poleg tega pa še 83 (85) carskih rezov . Večje
operativne posege smo napravili pri 380 pacientkah (456, 431). Največ operativnih
posegov je bilo napravljenih v marcu, januarju, novembru in decembru, najmanj od
julija do septembra.
Število operacij po pristopu
Laparoskopske operacije – skupaj
Sterilizacija
Adhezioliza
Diagnostična laparoskopija
Elektrokoagulacija endometriotičnih žarišč
Cistektomija
Adneksektomija
Tubektomija pri tubarni nosečnosti
Tubektomija
Fenestracija in punkcija ciste
Konverzija laparoskopije v laparotomijo
Elektrokoagulacija ovarija zaradi krvavitve
Ovariektomija
Tubotomija pri tubarni nosečnosti
Drugo
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2007
145
62
21
18
13
13
13
10
5
5
3
2
2
1
9

2006
171
71
34
19
27
15
14
8
8
18
3
2
6
0
8

2005
208
71
31
25
25
15
5
7
3
4
5
2
7
1
6

Histeroskopske operacije – skupaj
Ablacija polipa
Diagnostična histeroskopija
Resekcija septuma
Ablacija endometrija
Resekcija mioma
Ekstrakcija IUD
Diagnostična HSC

2007
72
14
15
25
12
5
1
15

2006
68
20
9
20
12
7
1
9

2005
70
19
18
13
9
7
3
18

Laparotomijske operacije – skupaj
Nujni carski rez
Elektivni carski rez
TEL (-a)
Adhezioliza
Adneksektomija
Miomektomija
Apendektomija
Omentektomija
Sterilizacija pri carskem rezu
Kolposuspenzija sec. Burch
Hemikolektomija
Eksplorativna relaparotomija
Skupaj

2007
121
40
43
20
7
7
1
4
1
5
1
2
2
133

2006
141
39
46
40
19
3
1
1
2
2
1
0
0
154

2005
105
23
28
30
6
3
3
2
1
2
0
0
0
98

Vaginalne operacije – skupaj
Konizacije
Plastika vagine
TEV (a)
Kolpofiksacija sec. Richter
TVT-o
LLETZ
Cerklaža

2007
102
26
34
34
3
14
13
6

2006
124
42
72
36
3
20
4
3

2005
104
46
46
24
0
10
15
2

Operacije dojke - skupaj
Ekstirpacija tumorja dojke
Robna ekscizija nepalpabilne lezije z lokalizacijo
Drenaža abscesa

2007
24
15
6
3

2006
24
14
9
1

2005
19
11
5
1
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Mali posegi
2007
154
118
Abortus incompletus
17
Missed abortion
29
Residua po artef.abortusu
6
Residua po porodu
0
Residua po kiretaži zaradi nosečnosti 2
Suspektna eritroplakia
8
Krvavitve
37
Sum na korporealni polip
4
Hiperplazija endometrija
1
Odstranitev IUD
3
Probatorne ekscizije porcije PVU
182
Marsupializacija gl. Bartholini
11
Ekskohleacija kondilomov
2
HSG
23
Arteficielni abortus
Kiretaže

2006
127
253
15
50
8
4
6
4
44
2
2
5
83
10
3
26

2005
131
203
22
30
5
2
1
8
49
5
1
5
103
5
3

Indikacije za abdominalno histerektomijo so bile:
-

miomatozni uterus 11
adhezivni pelveoperitonitis 4
cista ali tumor adneksov 3
krvavitev po porodu 3
hudo atipična hiperplazija endometrija 2

Indikacije za vaginalno histerektomijo so bile:
-

cistokela 19
subtotalni prolaps uterusa 17
rektokela 5
descensus uterusa 5
totalni prolaps uterusa 4
miomatozni uterus 3
korporealni polip 2
huda atipična hiperplazija endometrija 1
suspektna eritroplakija vaginalne porcije 1

Transfuzijo je v letu 2007 dobilo 7 ginekoloških pacientk, le ena zaradi krvavitve med
operacijo (VTE), druga zaradi krvavitve neposredno po operaciji (laparoskopija). Ena
pacientka je dobila transfuzijo krvi po premestitvi z internega oddelka, potem ko je bil
diagnosticiran napredovali karcinom materničnega vratu. Po dogovoru je bila pacientka
nato premeščena za nadaljnjo obravnavo na Ginekološko kliniko v Ljubljani. 3 pacientke so
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dobile transfuzijo krvi zaradi izredno močne krvavitve z akutno nastalo hudo anemijo, nato
je bila pri njih napravljena abrazija. Pri eni pacientki se je to zgodilo dvakrat. Mlajša
pacientka je dobila transfuzijo krvi zaradi izredno močne menstrualne krvavitve. Skupaj je
bilo dano 7295 ml KE in 2760 ml SZP.
Med perioperativne komplikacije lahko štejemo dve perforaciji uterusa pri histeroskopiji –
pri eni je bila napravljena laparoskopska elektrokoagulacija maternične stene. Pri eni
pacientki je bila potrebna konverzija iz laparoskopije v laparotomijo zaradi nezadostne
hemostaze po tubektomiji zaradi izvenmaternične nosečnosti. Enkrat smo delali revizijo
hematoma trebušne stene po carskem rezu. Pri eni pacientki smo zaradi prolapsa tub v
vagino po vaginalni histerektomiji morali napraviti revizijo.

Število operacij po posameznih zdravnikih
Operaterji

število operacij

Jernej Bernik
Drago Sredanovič
Maja Merkun
Eva Macun
Katarina Dražič
Andrej Tratnjek
Mateja Ulčar Škreblin

249
152
87
44
29
11
10

Nabavljena oprema in nove metode
Kot donacijo smo v letu 2007 dobili 2 nova aparata, ki sta potrebna za vsakodnevno delo in
sicer CTG in težko pričakovani inkubator, opremljen po željah pediatrov.
Učimo in pripravljamo se za operativno terapijo začetnih in dobro diferenciranih
karcinomov cerviksa in maternične sluznice ter za dosleden operativni staging pri
karcinomu jajčnika in drugih napredovalih karcinomih.

Izobraževanje
Udeležili smo se kolposkopskega tečaja, Novakovih dnevov iz perinatologije in
posameznih učnih delavnic iz operative v uroginekologiji.
Ponovno smo prisostvovali na kongresu fetalne medicine v Cavtatu, bili na hrvaškoslovenskem simpoziju o hormonski terapiji v Opatiji in na kongresu o težavah v
klimakteriju na Brionih. Bili smo na rednem letnem kongresu evropskega združenja za
ginekološko laparoskopijo, ki se je odvijal v Portorožu.
Aktivno smo s posterjem sodelovali na srečanju senoloških sekcij Slovenije in Avstrije v
Grazu.
Napisali smo članek za Zdravniški vestnik o naših izkušnjah z epiduralno analgezijo pri
porodih.
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AMBULANTNA DEJAVNOST
Točke v ambulantni obravnavi

Dispanzer
Gin.amb.
CBD
Skup.gin.amb.
Mamografija

Plan 2007

Realiz. 2007

Realiz. 2006

Index realiz./ Index 07/06
Plan

29.509,11
33.602,67
33.391,42
66.994,09
52.844,61

37.075,85
38.868,72
28.921,40
67.790,12
49.585,10

39.614,21
39.987,90
35.966,43
75.954,33
54.305,90

125,64
115,67
86,91
101,19
93,83

93,59
97,20
80,41
89,25
91,31

Pregledi v ambulantni obravnavi
Plan
2007
Dispanzer
Gin.amb.
CBD

2.646
4.962

Realiz.2007 Prvi pregled Index
realiz./plan
9.628
3.790
4.151
1.421
150,83
4.447
4.263
88,57

Realiz.
2006
10.514
3.876
5.479

Index
2007/2006
91,6
107,1
81,2

V dispanzerju je bilo leta 2007 vzeto 2.413 brisov materničnega vratu – pap. (2.456; 2.635).
Vseh uporabnih pap. brisov A je bilo 80,2 % (79,2 %), manj uporabnih brisov A je bilo 7,8
% (7,3 %), neuporabnih brisov pa je bilo 0,8 % (1,2 %). Brisov iz skupine B je bilo 5,7 %
(6,7 %), v skupino C pa je bilo uvršeno 5,4 % brisov (5,4 %).
Ambulantno je bilo napravljeno 12 krioterapij (16; 19) zaradi sprememb na materničnem
vratu. Vstavljenih je bilo 78 materničnih vložkov (17; 19), od tega 63x Mirena (9; 8).
Konziliarnih pregledov je bilo napravljenih 72 (82; 57).
V okviru dispanzerja je bilo napravljenih 2.571 UZ pregledov pri ginekoloških pacientkah
in nosečnicah (3.453; 3.225), v okviru ginekološke ambulante pa še 1.658 UZ pregledov
(948; 814). Napravljenih je bilo tudi 177 UZ merjenj nuhalne svetline v samoplačniški
ambulanti.
V CBD je bilo napravljenih 112 tanko igelnih punkcij tipljivih lezij dojke (132; 126) in
odvzetih 41 brisov izcedka iz dojke (32; 55).
Na rentgenološkem oddelku je bilo napravljenih 33 sterotaktičnih punkcij netipljivih lezij
dojke pod kontrolo rentgena ali UZ (59; 68).
S tanko iglo je bil potrjen rak dojke v 12,5 % (15,2 %; 14,3 %), z brisom izcedka noben (0
%; 9,2 %), z debelo iglo pa je bil izvid pozitiven v 48,5 % (33,9 %, 11,7 %). Suspekten je
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bil izvid s tanko iglo v 8,0 % (2,3 %; 6,3 %), po brisu izcedka v 9,7 % (3,1 %, 5,4 %) in pa
punkciji z debelo iglo v 12,1 % (5,1 %, 7,8 %).
Vse ambulante delajo po ustaljenem urniku – dispanzer za žene vsak dan dopoldne, razen
srede, ko dela popoldne. Ob sredah dopoldne je ves čas na razpolago specialistična
ambulantna obravnava.
Vsak dan se opravljajo tudi pregledi v UZ ambulanti.
Pregledi v ambulanti za bolezni dojk so možni 4x tedensko v popoldanskem času. Urgentni
so možni 24 ur dnevno. Čakalna doba v ambulanti za bolezni dojk se je tekom skrajšala na
dva tedna oz. je praktično sploh ni več. Podaljšala pa se čakalna doba v dispanzerju za žene
na 11 do 24 tednov (8 do 14).
Obravnave po glavnih diagnozah
Ginekološki dispanzer (G4)
Koda
Z304
Z014
N948
Z340
Z348
N760
N911
N86
Z391
N951
O200
Z349
N953
O47
O268
N811
O343
D251
N959
Z305
N832
N710
N920
N393
N978
O211
N979
O440

Opis diagnoze
Nadzor nad kontracepcijskimi sredstvi
Ginekološki pregled
Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi
organi….
Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo
Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi
Akutni vaginitis (kolpitis)
Sekundarna amenoreja
Erozija in ektropij materničnega vratu
Oskrba in pregled doječe matere
Menopavzna stanja
Grozeči splav
Nadzor na normalno nosečnostjo
Stanja, povezana z umetno menopavzo
Nepravi porod
Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo
Cistokela
Oskrba matere zaradi nezadostnosti materničnega vratu
Intramuralni leiomiom maternice
Menopavza in perimenopavzna motnja, neopredeljena
Nadzor na (intrauterinim) kontracepcijskim sredstvom
Druge in neopredeljene ciste jajčnika
Akutna vnetna bolezen maternice
Premočne in prepogoste menstruacije v rednih časovnih
presledkih
Stresna inkontinenca
Ženska neplodnost drugačnega izvora
Bruhanje zaradi nosečnosti
Ženska neplodnost, neopredeljena
Predležeča posteljica, opredeljena
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Pojavnost
1.808
1.526
867
666
657
415
343
299
263
255
221
194
192
178
150
97
95
82
82
73
71
67
53
52
47
33
31
29

O269
N813
R104
N800
O300

Stanje, povezano z nosečnostjo
Popolni uterovaginalni zdrs
Druge in neopredeljene bolečine
Endometrioza maternice
Nosečnost z dvojčki
SKUPAJ
OSTALE DIAGNOZE
VSE SKUPAJ

26
26
23
22
20
8.963
934
9.640

Obravnave po glavnih diagnozah v ginekološki specialistični ambulanti (G1)
Opis diagnoze
Koda
Pojavnost
Z340
Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo
1.127
Z348
Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi
748
N948
Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi 481
…
O268
Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo
310
Z349
Nadzor na normalno nosečnostjo, neopredeljen
248
O47
Nepravi porod
118
N911
Sekundarna amenoreja
112
R104
Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu
83
N86
Erozija in ektropij materničnega vratu
81
N832
Druge in neopredeljene ciste jajčnika
57
O200
Grozeči splav
49
N811
Cistokela
42
D251
Intramuralni leiomiom maternice
40
N921
Premočna in prepogosta menstruacija …
37
N840
Polip materničnega telesa
36
N813
Popolni uterovaginalni zdrs
34
O343
Oskrba matere zaradi nezadostnosti materničnega vratu 33
N953
Stanja, povezana z umetno menopavzo …
31
N879
Dsiplazija materničnega vratu
30
N760
Akutni vaginitis (kolpitis)
27
N710
Akutna vnetna bolezen maternice
27
N920
Premočna in prepogosta menstruacija
26
O269
Stanje, povezano z nosečnostjo
23
O021
Splav z odmrlim plodom (missed ab.)
21
N951
Menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju
18
O039
Spontani splav, popolni ali neopredeljni
16
N700
Akutni salpingitis in ooforitis
16
Z391
Oskrba in pregled doječe matere
15
N390
Infekcija sečil, mesto ni opredeljeno
14
N393
Stresna inkontineca
12
D252
Subserozni leiomiom maternice
7
N762
Akutni vulvitis
6
N959
Menopavzna in perimenopavzna stanja …
5
SKUPAJ
3.930
OSTALE DIAGNOZE
883
VSE SKUPAJ
4.379
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Zaključek
Še vedno je pogosto prisotna nejevolja tako zdravstvenega osebja kot pacientk, predvsem v
ambulantah, včasih tudi na oddelku zaradi prevelike preobremenjenosti in pomanjkanja
zdravniškega kadra. Poleg tega trpita kvaliteta dela kot tudi varnost pri delu. Posledično se
kaže slaba volja, nemotiviranost in izgorelost zaposlenih.
Kot že vsa leta poprej, bomo poskusili vzpostaviti sprejemljiv sistem obravnave v
ambulantah, tako da ne bo trpelo delo zdravniškega osebja in da bodo pacientke zadovoljne
ter seveda hitro in kvalitetno obravnavane. Za optimalne pogoje dela bi potrebovali dva UZ
aparata v ločenih prostorih. Predpogoj pa je kadrovska okrepitev pri zdravnikih in njihova
smiselna razporeditev po posameznih deloviščih v rednem delovnem času.
Pripravljajo se stroškovniki najpogostejših operativnih posegov in dobljene rezultate bo
potrebno prilagoditi potrebam in zmožnostim oddelka, verjetno tudi izvesti določene
spremembe v obravnavi pri določenih postopkih od sprejema do odpusta.
Glede operativnih postopkov in operativnega instrumentarija bo potrebno še marsikaj
obnoviti in tudi na novo uvesti, zato pa sta potrebna čas, denar in znanje.
Postopek porodne epiduralne analgezije se je že dobro vgradil v naše vsakodnevno delo.
Zaradi spremljajočih stroškov pa bi se bilo potrebno dogovoriti z ZZZS za uvrstitev
epiduralne analgezije v ceno poroda
Ob naraščanju števila porodov bo potrebno razmišljati tudi o adaptaciji in širitvi prostorov v
porodnem bloku. Zaradi utesnjenosti celotnega ginekološko-porodniškega oddelka na en
sam trakt, se ob povečujoči zasebnosti, povečuje tudi želja in potreba po večjih prostorskih
kapacitetah oddelka.
Želimo si delati, imamo želje in ideje, vendar nam včasih zaradi ovir na poti zmanjkuje
zagona.
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Poročilo o dejavnosti zdravstvene in babiške nege na ginekološko
porodniškem oddelku
Katja Zupan, glavna medicinska sestra gin. por. oddelka
Monika Legat, vodja babiškega tima
Organizacija dela na oddelku
Za zagotavljanje kakovostne zdravstvene in babiške nege pri svojem delu uporabljamo
standarde in negovalno dokumentacijo. Naši cilji so usmerjeni k hitri samooskrbi
ginekoloških bolnic po večjih operacijah in posegih. Aktivno se izvaja fizioterapija, vodimo
List ocene bolečine in s tem pripomoremo k hitrejši in boljši rehabilitaciji.
Izvajamo zdravstveno-vzgojno delo in svetovanje o dojenju, negi novorojenčka, zdravem
načinu življenja otročnic in nosečnic.
Še vedno pa uspešno vodimo tečaj dojenja (1X mesečno), sodelujemo v Šoli za starše (1X
mesečno). Bolnišnična dietetičarka 2X tedensko vodi razgovore o zdravi prehrani
otročnice, o epiduralni analgeziji potekajo razgovori z anesteziologom vsak torek, še vedno
pa nudimo ogled porodne sobe in oddelka ter možnost seznanitve z načini rojevanja, s
prostori in nenavsezadnje z zaposlenimi.
Pridobitev CTG naprave v porodni sobi
11. 6. 2007 nam je v donacijski akciji Telekom Slovenije podaril novo CTG napravo. CTG
naprava je namenjena spremljanju fizioloških parametrov nosečnice in ploda pred in med
porodom. Z aparatom tako lahko sledimo plodovemu in materinemu srčnemu utripu,
delovanju maternice, materinemu neinvazivnemu pritisku in nasičenosti krvi s kisikom. Z
dodatno ultrazvočno sondo pa je omogočeno celo spremljanje dvojčkov. Aparat omogoča
tudi generiranje alarmov in shranjevanje ter snemanje podatkov o nosečnici oz. porodnici.
CTG aparat je torej glavni pripomoček pri vodenju nosečnosti, med porodom in tudi prvi
pokazatelj, če se malčku v trebuhu ne godi dobro. V takšnih trenutkih nam lahko na obraz
nariše zaskrbljenost, a je hkrati zelo pomemben za pravilne in takojšnje odločitve. Najlepši
pa so seveda zvoki, ki nam z vsakim tonom povejo, da poteka vse v najlepšem redu. Tak
trenutek nam da občutek zadovoljstva ter odžene stran ves strah in zaskrbljenost. Prvi zvok,
utrip srčka še nerojenega bitja, postane nepogrešljiva vez za mater in otroka.
Podjetju Telekom Slovenija smo se iskreno zahvalili, ker so se odločili za to človekoljubno
akcijo. S tem so prispevali velik delež k še večji kakovosti našega dela. Ne bo pa
razveseljeval samo nas, pač pa tudi vse bodoče mamice, ki bodo z nasmehom na obrazu
poslušale bitje srčkov svojih malčkov.
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Analiza števila porodov in epiduralnih analgezij

Tabela št.1. Mesečno število epiduralnih analgezij od leta 2003 do 2007.
EDK JANUAR FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
5
2
5
4
8
3
2003
13
6
12
10
13
8
2004
12
13
17
18
12
13
2005
21
19
18
20
28
14
2006
15
17
20
10
17
14
2007
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
19
20
14
12
22
20
200
Graf št.1. Mesečno število epiduralnih analgezij od leta 2004 do leta 2007.
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Graf št.2. Skupno število epiduralnih analgezij za leto 2004, 2005, 2006 in 2007.
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Tabela št.2. Mesečno število porodov od leta 2003 do 2007.
PORODI JANUAR FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
33
33
32
37
43
24
2003
53
41
45
43
50
37
2004
46
36
44
35
29
41
2005
52
36
44
47
62
52
2006
47
46
50
43
67
47
2007
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
58
72
49
49
52
50
630
Graf št.3. Mesečno število rojstev od leta 2004 do leta 2007.
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Graf št.4. Skupno število rojstev za leto 2004, 2005, 2006 in 2007.
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Strokovno izobraževanje v letu 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udeležba 1 dipl. babice in 3 ZT na 1. kongresu, ki ga je organiziralo podjetje HIPP.
Udeležba 2 babic na strokovnem srečanju, ki je potekalo v Novem mestu.
Udeležba 1 dipl. babice, 1 babice in 1 ZT na slovesnosti ob otvoritvi nove
porodnišnice v Murski Soboti.
Udeležba 2 ZT na UNICEF-ovem predavanju Spodbujanje dojenja, ki je potekalo v
LJ.
Udeležba 1 dipl. babice na strokovnem izobraževanju z naslovom Vloga
porodnišnice v e-upravi.
Aktivna udeležba 2 dipl. babic na 6. mednarodnem kongresu zdravstvene in babiške
nege, ki je potekalo v LJ.
Udeležba 1 ZT na seminarju Kako ohranjati notranje ravnovesje.
Udeležba 1 ZT in 1 babice na strokovnem srečanju Zdravstveno varstvo žensk v
vseh življenjskih obdobjih.
Udeležba 1 dipl. babice na funkcionalnem izobraževanju za mentorje klinične
prakse VŠZNJ.
Udeležba 1 dipl. babice na konferenci Od podatkov do informacij v zdravstvu, ki je
potekala v LJ.
Udeležba 4 dipl. babic na strokovnem srečanju Odlični rezultati samostojnega
babištva, ki je potekalo v LJ.
Udeležba 1 dipl. ms na strokovnem srečanju Zdravje- vrednota vsake ženske, ki je
potekalo na Bledu.
Udeležba 2 dipl. babic, 1 ZT in 1 babice na strokovnem srečanju Skrbimo za
novorojence v organizaciji otroškega oddelka SBJ.

Cilji za leto 2008
•

Število porodov se iz leta v leto povečuje. V letu 2007 smo dosegli 630 porodov,
toliko jih nismo imeli že od leta 1990. Seveda se na račun povečanja števila porodov
veča obseg in količina dela, tako v porodni sobi, kot na oddelku. Za kakovostno
obravnavo porodnic in otročnic ter seveda ginekoloških pacientk, bi bilo potrebno
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•

•
•

•
•
•
•

povečati število zaposlenih v okviru možnosti. Tako smo v letu 2008 zaposlili dve
diplomirani babici – pripravnici.
Da bi dobili povratno informacijo o kvaliteti dela in zadovoljstvu porodnic na
našem oddelku, smo tudi za leto 2007 poslali ankete, ki nam bodo dale informacije
o tem, kaj delamo dobro, kaj bi bilo potrebno spremeniti ali celo na novo uvesti.
Zavedamo se, da je velik problem v porodni sobi še vedno zagotavljanje intimnosti
vsake posameznice in s tem tudi varovanje podatkov. Želimo si infrastrukturnih
sprememb v porodni sobi, ki bi zagotavljanje večjo zasebnost, nam pa boljše pogoje
dela.
Še naprej bomo delali po načelih UNICEF-a, to pomeni da smo Novorojenčku
prijazna porodnišnica, načelo biti prijazen pa nas vodi tudi pri delu do njihovih
mamic.
Glede dokumentacije je še vedno v delu projekt zdravstveno-vzgojnega dela v
ginekološki ambulanti, projekt o vzpodbujanju dojenja na oddelku, kot kazalnik
kakovosti bi predstavili vodenje uspešnega dojenja. V tem letu bi dokončali
protokol poteka poroda, ki bo babicam v veliko pomoč pri dokumentiranju le tega.
Sodelovali bomo pri razvijanju in uvajanju standardov ter zdravstvene in negovalne
dokumentacije.
Sodelovali bomo pri oblikovanju internetne strani in vse novosti sproti objavljali.
Želimo si več sodelovanja z zdravstveno nego na primarni ravni; izmenjava mnenj,
izkušenj, redni sestanki (vsaj 2x letno) s patronažno službo, bi pripomogli k bolj
enotnemu delu in podajanju informacij.
Naše največje vodilo pa je zadovoljstvo pacientk, porodnic, njihovih svojcev in
seveda vseh nas zaposlenih.
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Oddelek za anestezijo in reanimacijo
Predstojnica Judita Mandelc Kunčič, dr.med., spec. anest.
Funkcijo predstojnika Oddelka za anestezijo in reanimacijo sem prevzela 01.04.2007, za
obdobje štirih let, to je do 31.03.2011. Pred prevzemom te funkcije sem bila pet mesecev
v.d. predstojnika.
I. DELO NA ODDELKU - poteka na več deloviščih:
Reanimacijski posegi na vseh oddelkih in ambulantah splošne bolnišnice Jesenice
Operativni program:
-v operacijskem bloku
-ginekološki operacijski sobi
-na dnevnem oddelku
-v septični in aseptični operacijski sobi za kratke posege
Enota intenzivne terapije operativnih strok – EITOS
-enota s petimi posteljami in pripadajočo opremo za zdravljenje kritično bolnih in
življensko ogroženih bolnikov.
Zdravljenje bolečine
-protibolečinska dejavnost z ambulanto za zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo )
-zdravljenje porodne bolečine
-zdravljenje pooperativne bolečine na kirurških oddelkih
II. KADROVSKA ZASEDBA
Na oddelku je zaposlenih dvanajst zdravnikov. Med njimi so štiri specializantke. Tri
so na kroženju v Kliničnem centru, ena pa opravlja začetni splošni del specializacije v
SB Jesenice. Štirje specialisti so bili prisotni vse leto. Dve specialistki sta v letu 2007
zaključili porodniški dopust; ena v aprilu 2007, druga v novembru 2007. S polovičnim
delovnim časom sta zaposleni prav tako dve specialistki; ena od septembra, druga od
decembra 2007 dalje.
Redno delo - Ob pomanjkljivi kadrovski zasedbi je bilo mogoče opraviti operativni
program le s pogodbenim delom zdravnikov. Delo po pogodbi so opravljali vsi štirje
specialisti iz SBJ in devet specialistov iz Kliničnega centra ter dve specialistki, upokojenki
SBJ.
V odstotkih je bilo največ dela na anesteziji opravljenega s pogodbenim delom v prvih
petih mesecih leta. Zunanji in upokojeni anesteziologi so pokrivali 34 % delovišč,
anesteziologi z AR oddelka pa še dodatnih 11%. Torej je bilo 45% redenga kirurškega
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programa opravljenega z anesteziologi, ki so delali po pogodbi. V drugi polovici leta
so pogodbeno delo opravljali le anesteiologi iz SB Jesenice. V tem času sta dve kolegici
zaključili porodniški dopust, zato je ta delež opravlenega dela majhen in znaša manj
kot 5%.

Dežurstvo - Zaradi preobremenjenosti zdravnikov z dežurno službo, so zdravniki
anesteziologi iz drugih ustanov, s pogodbenim delom opravili tudi 19 % celotnega
dežurstva.
Mentorstvo - je bilo opravljeno pri 13 zdravnikih sekundarijih in pri dveh speializantih
(specializantka ginekologije 1 mesec in specializantka anesteziologoje 12 mesecev).

ŠTEVILO OPERACIJ OPRAVLJENIH V SPLOŠNI IN REGIONALNI
ANESTEZIJI V LETU 2007:
SPODNJA OPERACIJSKA

780 POSEGOV

OPERACIJSKI BLOK in GINEKOLOŠKA OPERACIJSKA
SKUPNO

4514 OPERACIJ

5290 OPERACIJ

Pri tem številu niso vključene operacije na Dnevnem oddelku.
VRSTE ANESTEZIJ, KI SO BILE PRI TEM UPORABLJENE:
Splošna inhalacijska endotrahealna in intravenska anestezija

3068

Splošna inhal. et. in i.v. kombinirana z regionalno anest.

115

Subarahnoidna anestezija

416

Kombinirana spinalno epiduralna anestezija

57

Periferne blokade živčnih pletežev

68

LAJŠANJE BOLEČINE PRI PORODU
V letu 2007 se je za lajšanje bolečin med porodom odločilo 32 % žensk (to je 202
porodnici), ki so rodile v porodnišnici SB Jesenice. Celotno število porodov v SBJ leta
2007 je bilo 630.
Tehnična izvedba, vključno s predporodnim informiranjem in poporodno anketo, poteka
utečeno, brez zapletov. Na predporodni informativni pogovor je prišlo 283 porodnic. Med
njimi se jih je 207 odločilo za porod z epiduralnim katetrom. Večina porodov je potekala v
dnevnem času. Med vsemi porodi z epiduralnim katetrom jih je bilo polovica v rednem
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delovnem času, polovica pa v dežurstvu. Z lajšanjem bolečin je bilo zelo zadovoljnih 20%
porodnic, zadovoljnih pa 60%. Torej 80% žensk se je izreklo za to, da bi s takšnim načinom
lajšanja bolečin ponovno rodile.
Zaradi prezaposlenosti anesteziologa pa trinajstim porodnicam nismo uspeli nuditi lajšanja
bolečin z epiduralnim katetrom. Ob večji kadrovski zasedbi, bi način lajšanja obporodne
bolečine še bolj prilagodili potrebam porodnice in dosegli še večjo učinkovitost.
POPERATIVNA BOLEČINA je področje, ki ga želimo dosledneje urediti v korist
bolnikov Uporabljali smo že ustaljene metode lajšanja bolečine z dajanjem zdravil preko
katetrov v področje hrbtenjačnega kanala in živčnih pletežev, vse bolj pa smo začeli uvajati
tudi intravenske infuzije zdravil proti bolečinam. Dobili smo sestro, ki se specifično ukvarja
z bolečino. V teku so projekti, ki bodo sistematično uredili to področje.
PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA ima nove prostore v dnevnem oddelku in je
namenjena zdravljenju bolečine zaradi degenerativnih okvar in zaradi neozdravljivih
bolezni.
OSKRBA NEOZDRAVLJIVO BOLNIH je nekaj kar bolniki in tudi njihovi svojci nujno
potrebujejo. V ospredju je seveda lajšanje bolečine, pomembno pa je tudi z medicinskimi in
terapevtskimi ukrepi doseči optimalno vzpostavitev osnovnih življenskih opravil kot so
hranjenje, spanje, odvajanje. Izrednega pomena pa je tudi socializacijsko osveščanje, da
neozdravljivo bolan človek preživi ostanek življenja kar se da najbolj kvalitetno in v
domačem okolju.
Osnovni terapevtski team, ki ga vodi zdravnik anesteziolog je že postavljen ij uspešno
deluje. Potrebno bi bilo imeti uradno priznane bolniške postelje za kratkotrajne
hospitalizacije, ki so potrebne za uvedbo terapije.
Oddelek za anestezijo in reanimacijo je v preteklem letu prebrodil hude kadrovske težave.
Vrnitev kolegov s porodniškega dopusta in s specializacije, je razmere ob koncu leta
omogočila normalno delo in s tem tudi željo po novih strokovnih izzivih.
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Enota intenzivne terapije operativnih strok
Vodja Vlado Jurekovič, spec. anest.

Osnovni podatki
št. bolnikov
BOD
ure MV
umrljivost

2004
112
869
11.853
27,6%

2005
119
1039
16.529
27%

Dolžina zdravljenja
1 dan
2 – 5 dni
6 – 15 dni
16 – 30 dni
30 in več dni

2006
86
1079
17.219
25%

2007
131
965
11.626
20%

23
46
44
12
6

Na ravni opreme še vedno ostajajo nerealizirane investicije iz minulih let.
Na ravni prostorov lahko tudi za leto 2007 ugotovimo samo žalostno dejstvo, da prostor
ostaja neustrezen. Bolnikovi postelji pripada 18,5 m2 bruto in 14,2 m2 neto.
Kadrovske težave zdravstvene nege so enake, kot minula leta. Posledica delovnih
obremenitev, ob obstoječi sistematizaciji delovnih mest v enoti intenzivne terapije v naši
ustanovi, sta izčrpavanje in pregorevanje zaposlenih.
Konec leta 2007 je EITOS ponovno (tudi formalno) dobil zdravnika, vodjo dejavnosti. Ali
je s tem bil pripoznan tudi pomen enote intenzivne terapije in bo prihodnje leto bolj
naklonjeno investicijam v prostore, opremo in zaposlene, pa še ni jasno.
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Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege v EITOS
Sedina Kalender – Smajlović, vodja zdravstvene nege v EITOS
Gibanje bolnikov:
Zdravstveni in negovalni tim intenzivne terapije operativnih strok je v letu 2007
oskrbel 131 sprejemov. Največji delež sprejetih bolnikov je bil iz kirurškega oddelka in
sicer 46 bolnikov (35%), neposredno sprejetih iz operacijskega bloka je bilo 33 (25%),
iz urgentne ambulante 24 (18 %), iz internega oddelka 7 bolnikov (5%), in neposredno iz
internistične intenzivne terapije 4 bolniki. Posredno preko operacijskega bloka je bil
sprejet eden bolnik iz internega oddelka in 6 bolnikov iz internistične intenzivne terapije.
Iz ginekološko – porodniškega oddelka so bile sprejete 3 bolnice. 7 bolnikov je bilo
premeščenih iz drugih bolnišnic Slovenije.
V EITOS je umrlo 36 bolnikov (27.4%), v druge ustanove sta bila premeščena 2 bolnika, na
kirurški oddelek je bilo odpuščenih 84 bolnikov, na ginekološko – porodniški oddelek sta
bili premeščeni 2 bolnici, v internistično intenzivno terapijo 2 bolnika, na interni oddelek 3
bolniki. Neposredno domov sta odšla 2 bolnika.
Po evidenci Protokola bolnikov v EITOS vodimo 11626,45 ur mehanske ventilacije, torej
88.75 ur na vsakega bolnika. Povprečna starost sprejetih bolnikov v EITOS je bila 67.7 let.
Sprejeli smo več moških (53.4%). Stopnja intenzivnosti II. stopnje predstavlja 365 dni in
720 dni III. stopnje. Povprečna zasedenost vseh postelj je bila 51%, povprečna zasedenost
je predstavljala 2,56 bolnika na dan. Za celotno leto beležimo 965 bolniško – oskrbnih dni.

Organizacija zdravstvene nege:
Neposredna organiziranost znotraj tima ZN se bistveno ni spremenila. Spreminjala pa se je
struktura zaposlenih tekom leta. V enoti je trenutno zaposlenih pet zdravstvenih tehnikov in
pet timskih medicinskih sester, od katerih sta dve diplomirani medicinski sestri.
Zdravstveni tehniki, ki delajo na mestu timskih medicinskih sester zaključujejo študij na
Visoki šoli za zdravstvo. Uspešno smo uvedli pripravnico, ki dela samostojno kot timska
medicinska sestra.
Dve diplomirani medicinski sestri sta na porodniškem dopustu. Dve timski medicinski
sestri pa sta odšli na drugo delovno mesto. V enoti smo usposabljali tudi pripravnike in
študente Visoke šole za zdravstvo Ljubljana. V veliko pomoč so nam bili absolventke
in študentke zdravstvene nege.
Kadrovski primanjkljaji so nastajali v primerih bolniške odsotnosti pred porodniškim
dopustom oziroma za čas bolezni. V teh primerih smo bili prisiljeni v nadurno delo.
Večkrat smo bili v času pripravljenosti.
Nezadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi je predvsem v tem, ker zaradi
pomanjkanja kadra ni mogoče urediti model razporeditve dela. To je sicer celostni
model zdravstvene nege, kjer medicinska sestra/zdravstveni tehnik skrbi za enega
bolnika in na njem izvaja vso zdravstveno nego. Vendar zelo pogosto ena medicinska
sestra/zdravstveni tehnik skrbi za dva do tri bolnike, kar z vidika kakovosti v
zdravstveni negi, zadovoljstva bolnikov, preprečevanja bolniških okužb ni primerno.
Ker z vidika sodobne zdravstvene nege prikazujemo, načrtujemo in vrednotimo delo
medicinskih sester po potrebah bolnikov smo konec leta 2007 pilotno pričeli z vnašanjem
točkovnega sistema TISS 28. Ta natančno opredeljuje določene terapevtske ukrepe, ima
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široko uporabno vrednost za oceno bolnikovega stanja, možnost predvidevanja stroškov
intenzivnega zdravljenja in načrtovanja kadrovskih potencialov v enoti intenzivne terapije.
Bolniki sprejeti v letu 2007 so bili v večini v kategoriji TISS IV.
Po Slovenski kategorizaciji zahtevnosti zdravstvene nege smo v letu 2007 5% bolnikov
vnesli pod sprejemni dan, 0.9% bolnikov je bilo razporejeno v drugo kategorijo, 6.1%
v tretjo kategorijo in 88% bolnikov je spadalo v četrto kategorijo zdravstvene nege.
Kakovost v zdravstveni negi:
Kakovost zdravstvene nege smo zasnovali kot kakovost organiziranja, zadovoljstvo
bolnikov in njihovih svojcev ter kot ustvarjanje pozivne delovne klime za zaposlene v
EITOS. Na področju organiziranja zdravstvene nege smo opredelili naloge in dolžnosti
zaposlenih. Uredili smo telefonske informacije za svojce bolnikov, prenovili voziček za
intubacijo, določili pregled nad čiščenjem enote, pregled sterilizacijskih setov, določili
minimalne zaloge lekarniškega in skladiščnega materiala. Uvedli smo redno izvajanje
negovalnih in varnostnih vizit.
Zadovoljstvo bolnikov in njihovih svojcev smo spremljali z pogovori o zadovoljstvu
bolnikovih svojcev . Bolniki, ki so lahko verbalno komunicirali so bili zelo zadovoljni s
celotno oskrbo v EITOS, prav tako pa smo prejeli številne pisne zahvale in obiske.
Pozitivna delovna klima in komunikacija znotraj tima pa je vsekakor področje, ki vodi
k uspešnemu in kakovostnemu delu zaposlenih.
V letu 2007 smo spremljali prisotnost razjede zaradi pritiska, padce oziroma zdrse iz
postelje, odvzeme nadzornih kužnin po protokolu za enote z visokim tveganjem in
izvide centralnih venskih katetrov kot kazalnike kakovosti zdravstvene nege. Spremljali
smo tudi » Evidenco stroškovno dragega bolnika v EITOS«.
V EITOS smo sprejeli 24 bolnikov, ki so ob sprejemu že imeli prisotno razjedo zaradi
pritiska. 13.5 bolnikov je v času hospitalizacije v EITOS pridobilo razjedo zaradi
pritiska (RZP). To so bili septični bolniki, bolniki sprejeti zaradi peritonitisa,
perforacije želodca, bolnišnično pljučnico, poškodbe glave, stanjih po
kardiopulmonalnem oživljanju, hemoragičnem šoku, krvavitvah, stanju po akutni
ledvični odpovedi in po razsejanih metastazah kot posledica karcinomov. Kljub
uspešnemu sodelovanju z koordinatorico za kronične rane in izvedenih korektivnih
ukrepih RZP pri teh bolnikih nismo mogli preprečiti.
62 bolnikov je bilo sprejetih in odpuščenih brez RZP, 21 bolnikov je bilo sprejetih brez
RZP, ki so potem v EITOS umrli, 8 bolnikov je bilo sprejeto z RZP (prinešena RZP), ki
so prav tako umrli v EITOS. 16 bolnikov, ki so imeli ali pridobljeno ali prinešeno RZP
je bilo odpuščenih iz EITOS.
Nadzorne kužnine smo jemali po protokolu za enote z visokim tveganjem. Evidentirali
smo enega bolnika, ki je bil MRSA pozitiven že iz Kliničnega centra. V enoti nismo
evidentirali prenosa bolnišničnih okužb.
V letu 2007 nismo imeli padcev bolnikov. Pri prestiljanju in spreminjanju bolnikove
lege smo uporabljali zaščitne ograjice in izvajali stalni nadzor.
V enoti smo izvajali oskrbo 141 centralnih venskih katetrov, 7 PiCCO arterijskih
katetrov, dializne medicinske sestre pa so oskrbele 6 dializnih katetrov. Na antibiogram
smo oddali 115 konic centralnih venskih katetrov. 99 konic je bilo sterilnih, pri 19 pa
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smo dobili pozitiven izvid konice. Najbolj pogosto so bili izolirani Citr. Freudii, St.
koagulaza neg., Ent. Faecium, E. Colli. Povprečni čas katetrizacije znaša 11.15 dni.
Centralni venski kateter
(CVK)
Subklavijski katetri (9)

Flebokateter (2)
Jugularni kateter (3)
Femuralni kateter
Hemodializni kateter (3)

Oddelek,
enota
vstavitve
CVK
IIT
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
OP
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
KC – LJ.
EITOS

Oddelek, enota
odstranitve CVK

Trajanje
katetrizacije (dni)

EITOS
EITOS
EITOS
KRG
EITOS
EITOS
KRG
KRG
EITOS
EITOS
KRG
EITOS
KRG
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS
EITOS

10
17
15
5
15
7
25
7
6
22
13
7
7
7
12
8
15
11
3

Tabela 1: Prikaz trajanja katetrizacije

V enoti smo imeli tudi uspešne primere pronacije oz. nameščanja bolnikov v trebušno
lego. Po navodilih zdravnikov smo pričeli z merjenjem intraabdominalnega tlaka za
zgodnje odkrivanje in razvoj intraabdominalne hipertenzije ter abdominalnega
utesnitvenega sindroma. Izvajali smo številne bronhoskopije, zdravstveno nego
septičnih bolnikov, spremljanje bolnikov z vstavljeno ICP elektrodo ter vstavljenim
PiCCO in SWG katetrom.
Materialne pridobitve:
Enota intenzivne terapije zahteva funkcionalno opremljene prostore, primeren bivalni
standard za kritično bolne in primeren prostor za zaposlene.
Kljub temu, da so prostorski normativi za intenzivno terapijo že dolgo neprimerni in
nevarni nam v letu 2007 ni uspelo izvesti osnovnih vzdrževalnih del in menjave starega
in dotrajanega pohištva.
Tudi standartizacija posteljnih enot še vedno ni povsem urejena. Manjkata nam dva
stacionarna monitorja, prenosni monitor, ki bi bil unificiran z opremo v operacijskem
bloku, urgentni ambulanti in v internistični intenzivni terapiji. Potrebovali bi manjši
prenosni oksimeter in sodobni reanimacijski kovček. V tem letu še vedno nismo
pridobili ustrezne antidekubitalne blazine. Pridobili pa smo dva modula za invazivno
170

merjenje, ki smo jih nujno potrebovali za sprejem bolnikov z hudo poškodbo glave.
Prejeli smo tudi ustrezne pripomočke za zdravstveno nego.
Strokovno izobraževanje:
V enoti nismo izvajali internih izobraževanj, udeležili pa smo se delavnice o
zdravljenju razjede zaradi pritiska. Udeležba je potekala tudi v Sekciji za
anesteziologijo, intenzivno nego in terapijo ter transfuziologijo Slovenije. Sodelovali
smo tudi pri pripravi predavanj za pripravnike z naslovom: Zdravstvena nega bolnika z
poškodbo glave (Kalender Sedina) in Zdravstvena nega traheotomiranega bolnika
(Cerić Dženata). Zunanja strokovna izpopolnjevanja so prikazana v tabeli.
Ime in priimek udeleženca
Dejan Peterka in Katarina Čatlak
Marjetka Frelih
Sedina Kalender – Smajlović
Urška Juch
Sedina Kalender – Smajlović

Nuša Bajda

Naslov strokovnega izobraževanja
Tečaj
multimodalne
nevrosenzorne
stimulacije v vegetativnem stanju in pos
tanju nizke odzivnosti. Pasivna udeležba.
III. slovenska konferenca o negovalnih
diagnozah. Pasivna udeležba.
50.obletnica ustanovitve Respiracijskega
centa Ljubljana. Pasivna udeležba.
13. seminar intenzivne medicine za
medicinske sestre in zdravstvene tehnike
Bled. Proniranje bolnikov z ARDS. Aktivna
udeležba.
Duhovnost v zdravstveni negi umirajočih.
Pasivna udeležba.

Amela Begić
Sedina Kalender - Smajlović

Zdravje – vrednota vsake ženske.

Pasivna

udeležba.

Tabela 2: Prikaz zunanjih strokovnih izpopolnjevanj

Cilji za leto 2008:
V letu 2007 niso bili doseženi vsi zastavljeni cilji, zato bodo v tem letu
aktivnosti usmerjene v dosego nerealiziranih ciljev. Nekateri cilji so bolj
dolgoročne narave, za dosego je poleg pripravljenosti vodje ZN potrebno
sodelovanje vseh zaposlenih, podpora vodstva in motivacija zaposlenih v
zdravstveni negi. Glavna področja delovanja bodo v letu 2008 usmerjena
v:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kakovostno zdravstveno nego kritično bolnih po teoretičnem modelu Virginie
Henderson
Zagotavljanje varnosti in zasebnosti bolnikov v intenzivni terapiji
Zagotavljanje optimalne zdravstvene nege bolnika s centralnim venskim katetrom
Znižanje števila pridobljene razjede zaradi pritiska v intenzivni terapiji
Izdelava standardov kakovosti specifičnih za EITOS
Preventivo padcev bolnikov v intenzivni terapiji
Preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb
Organizacijo »Izobraževalnih dni za EITOS«
Uspešno uvajanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v EITOS
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•
•
•
•
•
•

Uvajanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov intenzivne nege
Pripravo ankete o zadovoljstvu bolnikovih svojcev v sodelovanju z internistično
intenzivno terapijo
Sledenje viziji in strategiji razvoja zdravstvene nege v SBJ
Izboljšanje organizacije in racionalizacije medicinsko – tehničnih pripomočkov za
zdravstveno nego
Izdelava projekta celostna obravnava kritično bolnega v intenzivni terapiji
Organizacijo delavnic za izvajanje diagnostično – terapevtskega programa v EITOS

Zaključek:
Zdravstvena nega v intenzivni terapiji je zelo pomembna dejavnost, saj velik in
pomemben delež pri pozitivni spremembi bolnikovega stanja nosijo prav medicinske
sestre in zdravstveni tehniki v EITOS.
Vizija oz. bolje filozofija vodje zdravstvene nege v EITOS je skupno vodenje, ki bi
temeljilo na močni medsebojni povezanosti in odvisnosti MS ter na jasnih pristojnostih
zdravstvene nege. Zdravstvena nega v intenzivni terapiji je samostojna dejavnost, ki
temelji na zagovorništvu bolnikovih potreb. Delo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov je usmerjeno v dobrobit bolnikov, kar je zagotovljeno z kontiuniteto in
kakovostjo v zdravstveni negi. Vsak bolnik je obravnavan kot edinstvena in
neponovljiva osebnost. Pri tem pa ne smemo pozabiti na zaposlene v intenzivni terapiji,
saj je naše delo zelo zahtevno in odgovorno.
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Poročilo zdravstvene nege na anesteziji
Iztok Novak, vodja zdravstvene nege na anesteziji
Leto se je pričelo z novico o novem Slovencu, ali drugače povedano, s februarjem smo
začasno izgubili nosečo sodelavko, zamenjavo zanjo pa smo dobili šele sredi julija. Tik
pred tem da bi nova MS pričela dežurati je prišel naslednji udarec. Dobila je ponudbo
za službo bližje domačega kraja, kar je seveda sprejela. Naslednji šok je bil odhod
moje dolgoletne namestnice na drugo delovno mesto v SB Jesenice. No usoda nam je
šla vsaj toliko na roko, da smo za obe MS ki sta odšli že dobili nadomestilo. Prav tako
pa smo se okrepili tudi v proti bolečinski ambulanti in v dejavnosti vodenja bolečine,
tako da sta sedaj tam zaposleni SMS po 4 ure dnevno in DMS s polnim delovnim
časom. Glede na to, da se iz specializacije in porodniškega dopusta vrneta dve
anesteziologinji, bo potrebno razmišljati o tem, da se število zaposlenih MS na
anesteziji poveča.

Izobraževanje
Lani se prav veliko nismo strokovno izobraževali, nekaj zaradi pomanjkanja kadra, nekaj
pa zaradi, za nas nezanimivih tem. Ena MS se je udeležila Kongresa zdravstvene nege
Slovenije, udeležili smo se dneva Angele Boškin. Sam pa se redno udeležujem sestankov
IO sekcije in delovnih skupin za anestezijo in intenzivno terapijo.
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 2008
-

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
realizacija vsaj enega standarda ZN
uvedba kazalnikov kakovosti
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Radiološki oddelek
Monika Blažič, vodja radioloških inženirjev
V letu 2007 na oddelku ni bilo kakšnih večjih sprememb. Delo je potekalo več ali manj po
ustaljenih tirnicah. Noviteta v letu 2005 PACS sistem deluje normalno, imamo le manjše
probleme z napotitvami, za katere pa ne dvomim, da se bodo počasi uredile.
KADROVSKA SITUACIJA
RADIOLOŠKI INŽENIRJI:
En inženir se je vrnil iz porodniškega dopusta. Dvema inženirjema, ki sta bila zaposlena za
določen čas je bilo delovno razmerje zaključeno. Upali smo, da to ne bo potrebno, saj smo
pričakovali nov program in aparaturo za magnetno resonanco. Vemo pa, da vse stvari ne
gredo vedno tako kot si želimo.
Trenutno dela na radiološkem oddelku 11 inženirjev. Sicer je ta številka premajhna za vse
dejavnosti, ki jih opravljamo vendar, ker smo kolektiv v katerem je zelo veliko
medsebojnega razumevanja se dogovorimo in tako rešujemo probleme. Seveda bi bili zelo
veseli vsakega novega sodelavca. Lahko povem, da ima en inženir podaljšano delovno
razmerje tako, da bo v letošnjem letu 12 inženirjev, ko bo sodelavka zaključila porodniški
dopust.
RADIOLOGI:
En radiolog je prekinil delovno razmerjen, tako da so na oddelku ostali trije radiologi, od
tega eden s polovičnim delovnim časom. Mislim, da ta številka pove vse.
2 x tedensko je začela v popoldanskem času delovati UZ ambulanta, prihajata zdravnici iz
Kranja. Ob sobotah pa opravlja UZ ambulanto zdravnik specializant.
IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH
Udeležili smo se srednjeevropskega kongresa na Dunaju. Dve kolegici sta odšli na
srednjeevropski kongres v Neum. Redno smo se udeleževali enodnevnih izobraževanj CTMR sekcije.
APARATURE
V letu 2007 nismo dobili nobene nove aparature.
ZAKLJUČEK:
Ne bom govorila o viziji in načrtih, ker je na našem oddelku sedaj edina skrb obstoj
oddelka, pripravljenost in vse kar spada zraven. Na oddelku sta ostala samo dva radiologa,
od tega eden s polovičnim delovnim časom. Lahko rečemo, da se trudimo po najboljših
močeh in upam, da nam bo uspelo.
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Transfuziološki oddelek
Predstojnica Zoja Zalokar Sambrailo, dr. med.

Kljub drugačnim predvidevanjem je delo v na oddelku v letu 2006 potekalo brez večjih
pretresov. Vse skozi pa je bilo prisotno kronično pomanjkanje osebja.

STROKOVNA ORGANIZIRANOST
Oddelek je razdeljen na 4 strokovne enote:
•
•
•
•

Krvodajalstvo (A. Bešić)
Konservacija ( P. Medja)
Laboratorijska dejavnost (U. Kosić)
Informativno organizacijska dejavnost (F. Markelj)

KRVODAJALSTVO
1. Krvodajalci
Od leta 1904, ko je bil odprt prenovljen oddelek, opažamo vsako leto večji porast
krvodajalcev. V celoti jemljemo kri iz področja RK Jesenice in RK Tržič, deloma pa tudi iz
področij RK Kranj, Škofja Loka in Radovljica. Občasno hodimo tudi na terenske akcije
(Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bela, Tržič, Žiri). Na grafu št. 1 je prikazano število
krvodajalcev po posameznih gorenjskih OZRKS.

Graf. Št. 1. Število krvodajalcev iz posameznih OZRKS
v letu 2007
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Število krvodajalcev iz jeseniškega področja je nekoliko naraslo, vendar ne na račun
krvodajalskih akcij, ki bi jih oprganiziral RK Jesenice. Pogrešamo organizirane
krvodajalske akcije na področju Jesenic pa tudi na področju občin Kranjska Gora in
Žirovnica, kar vse sodi pod območje RK Jesenice.

Graf. Št. 2: Število krvodajalcev OZRKS Jesenice v l. 2007
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Še vedno imamo mesečno zelo neenakomerno število krvodajalcev, tako imamo kakšen
mesec do 8-krat več krvodajalcev kot naslednji. Problem bi lahko uredili, če bi nam Zavod
za transfuzijsko medicino odstopil področje zgornje gorenjske, kot je bilo že pred leti
dogovorjeno.

Graf. Št. 3: Število krvodajalcev v letu 2007
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2. Ambulantna dejavnost
Število bolnikov v Ambulanti za avtotransfuzijo in terapevtske odvzeme nam naraslo
predvsem na račun predvidenih ortopedskih posegov (totalne endoproteze kolka in kolena).

kol. odvzete krvi (ml)

Graf. Št. 4: Količina odvzete krvi ( ml ) - avtotransfuzije
v letu 2007
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LABORATORIJSKA DEJAVNOST
Uvedli smo kodiranje vzorcev pri bolnikih, redno pa smo začeli testirati pri določanju krvne
skupine poleg AB0 in RhD tudi KELL antigen. Število laboratorijskih točk je ostalo
približno enako kot v prejšnjem letu, delo v transfuziološkem laboratoriju se nam je
povečalo, nekoliko zmanjšalo pa se nem je delo v imunološkem laboratoriju.
KONSERVACIJA
Proizvodnja krvi (krvodajalske akcije na oddelku in na terenu) je narasla sorazmerno s
povečanjem števila krvodajalcev.
Graf. Št. 5: Količina odvzete krvi (ml) v letu 2007
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Po potrošnjii krvi v bolnišnici je kot doslej prednjačil interni oddelek z 58 %, dočim je
npr.kirurgija porabila manj kot 28% KE (avtotransfuzije niso vštete).
Graf. Št. 6: Poraba koncentriranih eritrocitov v %
v l. 2007
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Tudi pri porabi sveže zmrznjene plazme je na 1. mestu interni oddelek z 51 %, kirurgija in
EITOS imata približno enak rezultat, 21,7 % in 21,2 %.
Trombocitnih koncentratov je bilo spet porabljenih največ na internem oddelku (55 %),
drugi največji porabnik pa je EITOS (20%).
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Graf. Št. 7: Poraba koncentriranih trombocitov v %
na oddelkih v l. 2007
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Ker transfuzijski odbor v bolnišnici še vedno ne deluje na žalost nismo mogli podrobno
analizirati vzrokov porabe posameznih komponent po posameznih oddelkih.

ORGANIZACIJSKO INFORMATIVNA DEJAVNOST
1. Cepljenje
Na oddelku smo v celoti prevzeli cepljenje osebja bolnišnice. Končno smo dobili
računalnik, kar nam je omogočilo lažjo evidenco! Proti gripi smo cepili 134 oseb, proti
hepatitisu B pa 12 oseb..
2. Vpis darovalcev kostnega mozga
Kot Donorski center za vpis v register krvotvornih matičnih celic smo prijavili 43 novih
kandidatov.
3. Vpis darovalcev organov po smrti
S to dejavnostjo smo začeli v drugi polovici leta in pridobili 8 oseb.
4. Promocija krvodajalstva
Zaradi deficita osebja te dejavnosti nismo mogli razširiti, smo pa po svojih močeh vršili
predavanja po šolah in sodelovali s sredstvi javnega obveščanja.
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KADRI
Kljub temu, da se je storilnost povečala skoraj na vseh vejah dejavnosti oddelka, število
kadrov ostaja nespremenjeno. Sicer smo pridobili še enega zdravnika, ki pa bo
specializacijo iz transfuzijske medicine zaključil šele čez dobre 4 leta in je do takrat za nas
neuporaben, ker vsa specializacija po novem poteka v Ljubljani. Odsotnost predstojnice je
nadomeščal dr. Jovan, specialist tnternist.
Že redni dopusti so nam zaradi manjka kadra povzročali skoraj nepremostljiv problem in je
resnično nujno, da v naslednjem letu pridobimo še enega laboratorijskega delavca in prav
tako dodatnega v zdravstveni negi.
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Glede na zahtevnost dela je permanentno strokovno izobraževanje nujno za vse člane
kolektiva. Predstojnica se je udeleževala sestankov sekcije za transfuzijsko medicino in
hematološko – transfuzioloških dnevov ter seminarja o zagotavljanju kakovosti cepiv, ter
izobraževanje na področju managementa v okviru kolegija SBJ. Tudi ostali delavci so se
vsak na svojem področju izobraževali, vendar manj kot bi si želeli.
ZAKLJUČEK
Naš oddelek za enkrat kljub različnim težavam uspešno deluje. Zaradi manjka delavcev pa
se nismo mogli poglobiti v različne probleme tako, kot bi si želeli. Žalostno je,da bomo
brez dodatnih kadrov marsikje ostali le pri načrtih. Problem je tudi dotrajanost aparatur.
Za naslednje leto imamo predvsem namen zvišati število krvodajalcev, ki naj bi preseglo
številko 3000.
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Poročilo o delu zdravstvene nege na transfuziološkem oddelku
Amir Bešić, vodja dejavnosti zdravstvene nege na transfuziološkem odd.
1. Predstavitev ciljev in realizacija
V letu 2007 smo na našem oddelku v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino
Ljubljana ( ZTM-Lj )in Rdečim križem Slovenije ( RKS ) načrtovali obisk 3000
krvodajalcev. Planiranemu številu sprejetih krvodajalcev smo se približali ob upoštevanju
dejstva, da je zaradi katastrofalne poplave odpadla akcija v Bohinjski Bistrici ( približno
120 krvodajalcev ), in izpadu ene akcije v Tržiču ( približno 150 krvodajalcev ), saj smo
zabeležili 2598 prijavljenih krvodajalcev. V letu 2007 smo prvič izvedli tudi krvodajalsko
akcijo v Žireh, ki je bila uspešna in načrtujemo, da bo postala redna terenska akcija tudi v
prihodnje. Opravili smo 2478 odvzemov krvi, 120 krvodajalcev je bilo iz različnih vzrokov
odklonjenih. Skupno je bilo odvzete 1.218.220 ml krvi. V letu 2007 smo odvzeli 112.440
ml krvi več kot leta 2006. S terenskimi akcijami smo odvzeli dobro tretjino odvzete krvi v
letu 2007. Pri avtotransfuzijah je število prijav večje kot leta 2006 – prijav je bilo 325,
odvzem krvi pa je bil izveden 283 krat. 41 enot krvi za avtotransfuzijo je bilo izdanih v
Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.
Izvedli smo tudi 20 terapevtskih odvzemov krvi, kar pa je manj kot v letu 2006.
Poraba krvi in izdelkov iz krvi v ml:
Leto.

2004

2005

2006

2007

Koncentrirani eritrociti ( KE )

537103 469615 592895 605230
1690 E
Koncentrirani trombocit ( KT )
54420 31954 34289 20 enot
18 enot 12 enot 17 enot
Sveža zmrznjena plazma ( SZP ) 148905 114654 173096 117235
518 E
Konzervirana kri (Avtotransfuzije) 98630 77200 75680 100040
221 E
Iz zgornje tabele je razvidno, da je prišlo do rahlega povečanja porabe KE , pri porabi SZP
pa je bila poraba letos veliko nižja. Pri avtotransfuzijah je bila poraba višja, saj je bilo
izvedenih več načrtovanih operacij ( kolčne in kolenske proteze ).
V laboratorijski dejavnosti je bilo opravljenih storitev za 132.397 točk, kar je enako kot v
letu 2006. 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 2007 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
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so ti sodelavci prihajali. Glede na dejstvo, da se obseg dela na oddelku nenehno povečuje je
nujno planirati zaposlitev vsaj še ene VMS/DMS in enega lab. teh. Potrebno pa bo tudi
uvajanje novih sodelavcev za pomoč pri pokrivanju dežurne službe.
3. Izobraževanje
V letu 2007 smo se izobraževali na več področjih in sicer smo se udeležili:
-

16. strokovni sestanek laboratorijskih tehnikov – 2 dni – 1 delavka

-

na IVZ RS – učna delavnica –Zagotavljanje kakovosti cepiv, hladna veriga v
transportu in shranjevanju cepiva, dobra skladiščna praksa – 1 dan – 1 delavec

-

42. strokovni seminar – Pridobivanje krvotvornih matičnih celic in ZN bolnika ob
presaditvi KMC – 2 dni – 1 delavec

-

ZTM Lj. – delo z kodami za označevanje vzorcev krvi – 1 dan – 2 delavca

-

ZTM Lj – Avtomatska priprava KT iz buffy coata – 1 dan – 1 delavec

-

izobraževanje na področju managementa – v okviru širšega kolegija SBJ 2x

-

izobraževanje za mentorstvo študentom VŠZ Jesenice

-

predavanja osnovnošolcem in dijakom srednjih šol – pomen krvodajalstva

-

predstavitev krvodajalstva in oddelka na radiu Triglav – v oddaji dr. petek

Kljub omejenim sredstvom za izobraževanje smo se uspeli udeležiti velikega števila
različnih izobraževanj, ki nam omogočajo varno in kakovostno delo in upam, da nam bo to
uspevalo tudi v bodoče.
4.Zaključek
Ob skromni kadrovski zasedbi na oddelku nam je kljub temu uspelo s pomočjo sodelavcev
iz cele bolnišnice na vseh področjih opraviti več dela kot leto prej. Število krvodajalcev se
je povečalo, uvedli smo dodatno terensko akcijo v Žireh, povečalo se je število odvzemov
za avtotransfuzije… 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 dr. sc.Ivica Avberšek-Lužnik, mag.farm.
A.

ORGANIZACIJA LABORATORIJA IN PROJEKTI

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 enota za
laboratorijsko dejavnost. Ima Poslovnik, ki opredeljuje prostorsko in kadrovsko strukturo,
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.
V letu 2007 je v laboratoriju potekalo izvajanje dveh projektov na področju strokovnega
razvoja, enega projekta na področju racionalne porabe finančnih sredstev in enega
projekta na področju reorganizacije laboratorijskega dela.
Strokovni projekti laboratorija
1. Projekt vzpostavitve celovitega sistema kakovosti laboratorijskih storitev.
Vodja projekta (dr Avberšek) je za primarni cilj projekta opredelila pridobitev
dovoljenja za delo za vse laboratorijske preiskave, ki so vključene v Katalog
laboratorijskih preiskav (potrjen na strokovnem svetu SBJ decembra 2005). Sekundarni
cilj projekta je certifikacijska predpresoja in akreditacija laboratorija. V letu 2007 so
bile izvedene aktivnosti do te stopnje, da bo v letu 2008 laboratorij pridobil dovoljenje
za delo.
2. Projekt kontrole delovanja POCT aparatov na nivoju bolnišnice.
Vodja projekta (dr. Avberšek) je opredelila strateške cilje, glavne aktivnosti in
izvajalce projekta.
Cilji projekta: izboljšanje kakovosti rezultatov POCT testiranja in izvajanje
kontinuiranega nadzora nad točnostjo delovanja merilnikov, s katerimi rokujejo člani
negovalnega zdravstvenega tima.
Aktivnosti: izvedba ankete za pridobitev podatkov o številu, vrsti in lokaciji merilnikov,
ki so v uporabi ter podatkov o strokovni usposobljenosti izvajalcev POCT meritev, o
številu opravljenih meritev na dan, o načinu beleženja in sporočanja rezultatov.
Izvedba kontrole merilnikov: izbor kontrolnega materiala, priprava internega
kontrolnega materiala, oblikovanje postopka za izvajanje kontrole ter imenovanje
Gorana Sedlovskega kot
glavnega tehnničnega izvajalca kontrole delovanja
merilnikov.
Rezultati ankete in prve izvedbe kontrole merilnikov so pokazali:
1. Priročni merilniki dajejo v primerjavi z laboratorijem rezultate, katerih ponovljivost,
pravilnost in linearnost je slabša.
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2. Na oddelkih se uporablja pet vrst različnih merilnikov (Siemens Ascensia
CONTOUR, Accu Check AVIVA, Accu Check COMPACT in One Touch ULTRA za
določanje glukoze, ter HemoCue za določanje hemoglobina)
3. Merilniki delujejo na metodološko različnih testnih principih, kar dodatno rezultira s
heterogeno kakovostjo rezultatov.
4. Izvedena kontrola s strani laboratorija je pokazala odstope od točnih vrednosti od
4,7 do 33% glede na posamezna koncentracijska območja.
V letu 2007 so bili na podlagi statistične obdelave kontrolnih meritev sprejeti prvi
ukrepi, ki so vključevali izločitev merilnikov, katerih odstopi pri meritvah so presegali
priporočene meje.
Poslovnoekonomski projekt laboratorija
3. Projekt racionalizacije porabe diagnostičnih sredstev invitro.
Projekt racionalizacije v ožjem obsegu teče že od leta 2004, v letu 2007 pa so bile
aktivnosti intenzivnejše zaradi porasta v številu naročenih laboratorijskih preiskav.

Interna reorganizacija laboratorija
4. Projekt je vodila in ga vodi vodja laboratorija. Začetek projekta je bil 1. januar
2007. Povečana intenziteta analitičnega dela narekuje večje obremenitve
laboratorijskih delavcev. Interna reorganizacija laboratorija vključuje večjo
izkoriščenost opreme, prostora, delovnega časa in zahteve po odgovornosti vseh
posameznikov za opravljeno delo. Temeljni cilj projekta je razbremenitev
laboratorijskih delavcev na področju administrativnega laboratorijskega dela.
Razbremenitev je možna s prehodom na »ON LINE« prenos rezultatov v hospitalni
informacijski sistem in z organizacijo laboratorijskega procesa na način, ki je
racionalen z vidika avtomatizacije in porabe finančnih sredstav. Na področju
informacijskega sistema v letu 2007 nismo dosegli željenega, uspeli pa smo
dogovore z informacijsko službo in ekonomskim vodstvom bolnišnice pripeljati
dovolj daleč, da bo cilj tega projekta dosežen v letu 2008. Pri izvajanju
laboratorijskega procesa smo začeli upoštevati algoritem, ki je bil izdelan v sklopu
uvajanja standarda 9001 na nivoju celotne bolnišnice. Slediti smo začeli modelu
organizacije privatnega laboratorija, ki pokriva potrebe po laboratorijskih priskavah
v obsegu 2 milijona letno. Takšen laboratorij si je vodja ogledala v Lienzu skupaj z
ekonomskim direktorjem.
Preko omenjenih projektov se je laboratorij vključeval v proces celostne obravnave
bolnika, ki poteka na nivoju bolnišnice od marca 2007.

B. SISTEM KAKOVOSTI V LABORATORIJU
Laboratorij zagotavlja in izboljšuje kakovost dela na več ravneh. Na izvedbeni ravni služijo
za osnovo standardi ISO 15189, ki predstavljajo eno izmed najpomembnejših orodij
zagotavljanja kakovosti rezultatov in njihovo primerljivost nevezano na laboratorij, kjer so
bile analize opravljene.
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Sistem kakovosti je v laboratoriju vpeljan že od leta 2006, v letu 2007 smo ga nadgradili z
oblikovanjem algoritma za izvedbo laboratorijskega procesa. Izhodišča za kakovostno
izvajanje laboratorijskega procesa temeljijo na pravici bolnikov do varne, strokovne in
optimalne zdravstvene obravnave. Laboratorijski delavci so se začeli zavedati, da sistem
kakovosti ni statičen, temveč da ga je treba nenehno izboljševati. V ta namen smo uvedli
notranje presoje postopkov in definirali kazalnike za spremljanje uspešnosti
laboratorijskega procesa. Ti kazalniki so sledeči:
1. čas izvedbe posamezne laboratorijske preiskave,
2. poraba reagentov na določeno število preiskav,
3. število pritožb naročnikov laboratoriskih preiskav,
4. merilna gotovost.
Spremjanje trendov navedenih kazalnikov je samo začetek obsežnega procesa izboljševanja
kakovosti dela v laboratoriju. Statistična obdelava podatkov za navedene kazalnike je
pokazala, da pri hitrosti izvajanja analiz v eni tretjini ne dosegamo časov, ki so bili za
posamezne preiskave (v urgentnem, v navadnem in v podaljšanem postopku) opredeljeni v
Katalogu laboratorijskih preiskav leta 2005. Kazalnik porabe reagentov zaradi ročnega
beleženja podatkov nismo mogli ovrednotiti. Število pritožb naročnikov in merilno
gotovost smo začeli beležiti šele proti koncu leta 2007, zato bo realna slika na teh dveh
področjih prikazana šele v letu 2008.
B. LABORATORIJSKE PREISKAVE
Laboratorij spada med diagnostične enote bolnišnice. Ambulantna in hospitalna obravnava
bolnikov večinoma ne poteka brez laboratorijskih preiskav. V letu 2007 smo za ambulantni
in hospitalni segment opravili 627633 preiskav. Statistika opravljenih preiskav od leta
2002 do konca 2007 ima trend naraščanja (Graf 1). Primerjava 2006-2007 kaže na 3,14%
porast v številu opravljenih preiskav.

Graf 1. Laboratorijske preiskave v obdobju 2002 do 2007.
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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 17527 različnih vzorcev, kar je v primerjavi z
letom 2006 za 17,13% več (Graf 2). V letu 2007 smo zabeležili največje število poslanih
mikrobioloških vzorcev (10911), sledili so citološki (2954), histološki (2169) in imunološki
(1493) vzorci (Graf 3).
Statistika laboratorijskih preiskav na notranjem in zunanjem področju značilno odseva tudi
preseženo porabo finančnih sredstev.

Graf 2.Število poslanih vzorcev v druge laboratorije : primerjava 2005-2006-2007.

Graf 3. Histološki, citološki, imunološki in mikrobiološki vzorci: primerjava 2006- 2007.
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Laboratorij opravlja laboratorijske preiskave tudi za zunanje naročnike (zdravstvene
postaje, zdravstvene domove in za bolnišnice). V letu 2007 smo opravili za 10078 točk
zunanjih storitev, kar je za 20,64% več v primerjavi z letom 2006.

Graf 4.Število opravljenih laboratorijskih točk za zunanje naročnike laboratorijskih
preiskav.

C. STROKOVNO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO
Delovanje laboratorija je bilo usmerjeno v šest področij, ki imajo temeljni pomen za
oskrbo bolnikov širše gorenjske regije:
• razvijanje vodilnega in prepoznavnega laboratorija v alpskem prostoru,
• uveljavljanje laboratorijskih storitev po kakovosti,
• uvajanje novih storitev (pedagoška in znanstveno raziskovalna dejavnost) in trženje
preiskav,
• večanje učinkovitosti laboratorijskega testiranja,
• izgradnja regionalnega laboratorijskega informacijskega sistema,
• strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih laboratorijskih delavcev.
Pedagoška in znanstveno raziskovalna dejavnost je vezana na izvajanje diplomskih nalog
absolventov visokostrokovnega študija laboratorijske biomedicine. V letu 2007 je eden
izmed absolventov začel z diplomsko nalogo na področju elektroforeze serumskih
proteinov. Ker je to področje v rutinski laboratorijski analitiki že nekaj let zapostavljeno, je
eksperimentalni del naloge zasnovan tako, da bodo izsledki nudili strokovne izboljšave.
Za izboljšave na področju učinkovitosti laboratorijskega testiranja smo poskrbeli s
sodelovanjem na simpoziju Dodana vrednost in spreminjajoča se vloga laboratorijske
medicine.
Aktivnosti vseh laboratorijskih delavcev so usmerjene v strokovno in optimalno izvedbo
laboratorijskih analiz za hospitalizirane in ambulantne bolnike naše bolnišnice ter za
bolnike drugih naročnikov gorenjskega področja. Informacijski sistem je osnovna vez med
segmenti integriranih medicinskih sistemov: orodje za pretvorbo podatkov v koristne
informacije in temelj kakovostne zdravstvene oskrbe in kot takšen eden najpomembnejših
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elementov za organizacijo racionalne laboratorijske mreže na gorenjskem. Temeljni cilj
našega delovanja na tem področju je usmerjen v uporabo enotnega širanta laboratorijskih
preiskav, kar bo omogočalo neoviran elektronski transfer rezultatov med laboratoriji te
regije. Razgovori so usmerjeni v podajanje jasne, pravočasne, uporabne in popolne
informacije, ki je del vrednotenja zdravja in pomoč pri oceni tveganja za nastanek bolezni
pri pacientih, ki so obravnavani v različnih zdravstvenih ustanovah.
Strokovno in znansvenoraziskovalno delo laboratorija predstavlja v letu 2007 šest
bibliografskih enot:
1. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, STOPAR, Tanja, MARC, Janja. Activity or mass
concentration of bone-specific alkaline phosphatase as a marker of bone formation. Clin
Chem Lab Med, 2007, vol. 45, no. 8, str. 1014-1018. [COBISS.SI-ID 2152561]
2. MARKEŽ, Jernej, MULEJ, Marija, RESMAN, Janez, ARNEŽ, Teja, AVBERŠEKLUŽNIK, Ivica. N-končni natriuretični propeptid tipa B (NT-proBNP) in iztisni delež
levega prekata v akutnem obdobju miokardnega infarkta z dvigom ST-spojnic in eno leto
kasneje = N-terminal natriuretic propeptide type B (NT-proBNP) and left ventricular
ejection fraction in acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction and 1-year
later. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], nov. 2007, letn. 76, št. 11, str. 663-668, ilustr.
[COBISS.SI-ID 8745373]
3. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, PEČOVNIK-BALON, Breda, ADAMLJE, Anton, RUS,
Igor, MARC, Janja. Citokinski sistem OPG/RANKL/RANK pri ledvični osteodistrofiji =
OPG/RANKL/RANK cytokine system in renal osteodystrophy. Zdrav Vestn (Tisk. izd.).
[Tiskana izd.], 2007, let. 76, št. 11, str. 669-675. [COBISS.SI-ID 2223985]
4. PRLJA, Andrej, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Operativno zdravljenje haluksa valgusa vpliv treh vrst osteotomij na intermetatarzalni, haluks valgus in distalni metatarzalni kot =
Operative treatment of halluks valgus - the effect of three osteotomy types on the first
metatarsal, hallux valgus and metatarsal distal articulation angles. Zdrav Vestn (Tisk. izd.).
[Tiskana izd.], nov. 2007, letn. 76, št. 11, str. 733-737, ilustr. [COBISS.SI-ID 8745117]
5. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica.The value of review articles in laboratory
medicine.Predavanje na 3.simpoziju Izzivi laboratorijske medicine z mednarodno
udeležbo.13.oktober.2006.
6.Ivica
Avberšek- Lužnik. Diagnostic value of osteoprotegerin in renal
osteodystrophy.University of Pecs, Faculty of General Medicine, Institute of Laboratory
Medicine. Maj, 2007(Predavanje na tuji univerzi).
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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.
Koncem leta 2006 je lekarna ostala samo z enim magistrom farmacije, sredi leta 2007 smo
pridobili še enega farmacevta, žal pa nas je farmacevtka zapustila že v začetku l.2008.
Poskušamo nemoteno delovati; predvsem zaradi prizadevnosti in angažiranosti vseh
zaposlenih in doprinosa specialistke klinične farmacije ter njenega vsakdanjega
sodelovanja lekarni.
Delo v lekarni (področja):
-preskrba oddelkov in enot z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki
-izdelava galenskih in magistralnih pripravkov vključno z aseptiko
-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 zaposlenih 6 strokovnih delavcev:
-1 mag. farmacije
-5 farmacevtskih tehnikov
Zadnjih nekaj let se srečujemo s problemom pomanjkanja farmacevtov.
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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 ).
Večkrat se srečujemo z deficitarnostjo .
V letu 2007 se je zelo povečalo tudi število reklamacij, predvsem zaradi napak
dobaviteljev pri dobavi materiala.
Še vedno uspešno izvajamo kontrolo nad dogovorjenimi in dejansko zaračunanimi
cenami.
Asortima
Število kartic - zdravila in ostali material: 12.516 ( v l.2006 - 11.876), število kartic se še
vedno povečuje predvsem na račun razčlenitve osteosintetskega materiala, nekaj je tudi
novega obvezilnega in medicinsko potrošnega materiala ter paralelnih in novih zdravil.
Promet je potekal na 4509 karticah ( v l.2006 na 4461 karticah ).
Realiziranih je bilo izdajnic 14.309 ( v l.2006 - 13.422 ).
Prevzemnic je bilo 8044 ( v l.2006 - 8204 ).
Pripravljeni kemoterapiji sta bili 2.
.
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 in analize galenskih pripravkov .
Galenski in sterilni pripravki, magistralna receptura
Glede na razpoložljivost na tržišču in smiselnosti lastne izdelave smo v letu 2007 izdelali:
- galenski pripravki: sterilne raztopine 2331kom
: nesterilni pripravki 2825 kom
- magistralni pripravki, reagenti:
2095 kom
V tem letu smo prenehali izdelovati sterilne pripravke zaradi pomanjkanja ustreznega
kadra in pa zaradi večkratnih okvar sterilizatorja.
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Poraba v letu 2007 ( v EUR )
- ZDRAVILA
- ANTIBIOTIKI
- NIZKOMULEKULARNI HEPARINI
- ERITROPOETINI
- OSTEOSIN. MAT. IN PROTEZE
CELOLETNA PORABA

1.372.640,00
279.160,00
131.580,00
108.022,00
352.413,00

( l.2006 - 1.431.680,00 )
( l.2006 - 304.708,00 )
( l.2006 - 118.803,00 )
( l.2006 - 156.860,00 )
( l.2006 - 434.526.00 )

4.745.664.00 ( l.2006 – 4.915.731,00 )

Strokovno izobraževanje
Delavci v lekarni se izobražujemo čez celo leto; nekaj na kongresih in seminarjih za oba
profila Veliko pa se izobražujemo tudi sami; predavanja organizirajo podjetja, ki tržijo
zdravila in medicinski material in ostalo.

Zaključek
Nadaljevali bomo s kakovostno in pravočasno oskrbo oddelkov, informiranostjo
strokovnega kadra o deficitarnosti, daljših dobavnih rokih ter paralelnih preparatih.
Poizkusili bomo posodobiti internetno rubriko lekarna.
Za napredek stroke, izdelavo zdravil v boljših pogojih, bomo 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., specialist otorinolaringolog
Organizacija
ORL ambulanta dela že vsa leta v dveh timih – en tim v SBJ in en v ZD Kranj, ki ga vodiva
z dr. Krek Petrina Branko. Od 1.6.2007 pa imamo tudi specializantko Ajdo Juvanec.
Predvideni čas ORL specializacije je 6 let.
Plan in realizacija
Delovni načrt je zastavljen za tri delovne time. Tudi lani je znašal nekaj preko 109.000
točk, realizirali smo ga v 115,19% (125.637,72 točk). Tudi načrt števila pregledov je bil
presežen, opravljenih je bilo v lanskem letu skupaj 10.336 pregledov. Poleg pregledov, ki
so ZZZS, smo opravili v SBJ lani še 431 konziliarnih pregledov (253 prvih in 178
ponovnih), kar je 12% več kot v letu poprej.
V letu 2007 je bilo opravljenih tudi več operacij v splošni anesteziji, kot leto poprej, skupaj
jih je bilo 89 (60 v rednem programu in 29 v dodatnem programu), kar znese skoraj 37%
več kot v letu 2006.
Izobraževanje
V februarju 2007 sem za Koronarno društvo Kranj imela predavanje Težave s sluhom, v
novembru 2007 pa za Zdravstveni dom Radovljica predavanje z naslovom Rinosinuzitis.
Pasivno sva se obe z dr. Petrino udeležili 6. Evropskega ORL kongresa na Dunaju ter dveh
sestankov alergološke in imunološke sekcije v marcu in v decembru na Medicinski fakulteti
v Ljubljani ter 24. Strokovnega srečanja ORL združenja, ki je bil junija v Moravcih. Dr.
Petrina se je udeležila tudi 5. Kongresa hrvaškega društva za ORL in kirurgijo glave in
vratu
ter 9. Strokovnega seminarja o inplatologiji, ki ga organizira MAFA klinika (november
2007).
Bavdaž Janja se je udeležila predavanja Vzgoja za duševno zdravje septembra 07 v SBJ, v
novembru 2007 pa so se vse sestre udeležile predavanja na Bledu Zdravje – vrednota vsake
ženske.
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 (endoskopi) ostajajo nerealizirane, enako kot že vrsto let.
Prihodnost?
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Okulistična ambulanta
Vodja Meta Koman Juvanec, dr.med.
Urnik in sestava zaposlenih je bila enaka kot leto poprej.
Leta 2007 je bilo pregledanih 3138 pacientov.
Konziliarnih pregledov je bilo 51 (ti niso nikjer ovrednoteni).
Bilo je opravljenih 19.018 točk. Indeks realizacije je bil 91.04 %.
Lani se nisem strokovno izpopolnjevala.
Do načrtovanega nakupa aparata za preiskavo vidnega polja tudi lani ni prišlo.

193

Dermatoveneterološka ambulanta
Vodja Amalija Voh Hribernik, dr.med.
V letu 2007 sem delala s polovičnim delovnim časom. Maja 2007 je pričela z delom
Tamara Heraković, dr.med., specialistka dermatovenerologinja, s polnim delovnim časom.
V letu 2007 je bilo pregledanih 6229 pacientov, od tega 3763 prvih in 2466 ponovnih.
Realiziranih je bilo 34.931,10 točk, indeks realizacije in načrta je bil 92,02.
Indeks realizacije in načrta obiskov je znašal 104,51.
V letu 2007 sem se udeležila IV. Dermatoloških dnevov v Mariboru in sekcije Slovenskega
dermatovenerološkega združenja.
Tamara Heraković, dr.med. je opravila 3-dnevno izobraževanje iz flebologije na
Dermatološki kliniki, enodnevni tečaj Flebološke šole, prav tako se je udeležila enodnevne
šole o melanomu in IV. Dermatoloških dnevov v Mariboru.
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Poročilo o aktivnostih zdravstvene nege v specialistično ambulantni
dejavnosti
Monika Ažman, Milenka Rustja, glavna medicinska sestra
Nekako je bilo skozi vse leto v bolnišnici zaznati dvoje: uspešnost poslovanja in kakovost
oskrbe pacienta. Na že 16. redni letni konferenci o kakovosti, ki smo se je udeleželi tudi
posamezniki iz naše bolnišnice je eden izmed predavateljev zapisal takole: »Ena temeljnih
značilnosti uspešnega podjetja je, da ima kadre, ki so sposobni spremembe in priložnosti
pravočasno zaznati, se nanje odzvati ter načrtovane ukrepe pravočasno uresničiti.
Usposobljeni in motivirani zaposleni, njihov strokovni in poklicni razvoj, usklajenost
njihovih ciljev s cilji podjetja, izgrajena organizacijska kultura, so prav gotovo prednosti po
kateri se razlikujejo uspešna podjetja od neuspešnih«
Zaposleni v zdravstveni negi (ZN) v specialističnih ambulantah smo v zadnjih nekaj letih
gradili tudi »svojo« organizacijsko kulturo, znotraj enote. Cilj, ki smo si ga zastavili –
ustvariti »bazen« medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki je sposoben samostojno
pokrivati različna delovišča, počasi postaja realnost.
Specialistično ambulantna dejavost je tisti del nebolnišnične obravnave pacienta, ki vse bolj
prehaja v ospredje. Skrajšuje se ležalna doba, vse več manjših operativnih posegov se
opravi ambulantno, pojavljajo in razvijajo se nova področja. Pri vsem tem je prisotna tudi
zdravstvena nega.
V zadnjem letu se je spremenila struktura zaposlenih. v ZN zaposlenih v specialističnih
ambulantah, predvsem na račun štipendiranja zaposlenih. Tako je bila v sklopu ZN na dan
31.12. 2007, struktura zaposlenih v specialističnih ambulantah sledeča:
Tabela 1. Prikaz področij/delovišč in struktura zaposlenih v ZN
v specialistično ambulantni dejavnosti v SBJ na dan 31.12.2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PODROČJE/ DELOVIŠČE
Sprejem in urgenca
Kirurška ambulanta, mavčarna
Ortopedska ambulanta Jesenice
Otorinolaringološka amb. Jesenice
Otorinolaringološka amb. Kranj
Dermatovenerološka amb.
Okullistična amb.
Endoskopska amb. Jesenice
Ginekološka amb. / GCBD
Kardiološki laboratorij
Diabetološka amb.
Internistične amb.
Protibolečinska amb.
Informacijski pult
Centralno naročanje

MS
4

1

1
1

Zaposleni prevzamejo delovne obveznosti še v okviru naslednjih ambulant:
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ZT
12
11
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1/2
1 1/2
2

Ortopedska ambulanta Škofja Loka – 2x mesečno
Hišna ambulanta – 2x mesečno
Endoskopska ambulanta Kranj 1x tedensko
Naše delo je bilo vezano na ordinacijski čas in predpisano število točk za posamezno
ambulanto.
Specialistične ambulante
Dve specialistični ambulanti, ki preko celega leta obravnavata največje število pacientov sta
ambulanta internistične prve pomoči in kirurška urgentna ambulanta. Delovni pogoji so
prav v tem delu stavbe poliklinične dejavnosti, vezani na prostor, najslabši. Število
obravnav se povečuje, spreminja se tudi struktura pacientov. Glede na neljubi dogodek, ki
se je pripetil v eni izmed slovenskih bolnišnic, smo v sklopu teh dveh ambulant izdelali
posebna navodila za zaposlene v ZN, ki se navezujejo na potek sprejema pacienta. Veliko
pozornosti smo posvečali tudi preprečevanju bolnišničnih okužb in obravnavi pacientov z
najvišjim faktorjem tveganja.
V delo obeh ambulant se je dobro vključevala tudi medicinska sestra – informator.
Omenjena medicinska sestra sodeluje na področju rokovanja s pacientovo dokumentacijo,
fizično oskrbo pacientov, urejanjem transportnih sredstev, informiranjem. Aktivno sodeluje
pri izvedbi posega po klinični poti za perkutano endoskopsko gastrostomo (PEG) v sklopu
endoskopske ambulante.
V ambulanti internistične prve pomoči je v letu 2007 poiskalo pomoč in bilo oskrbovanih
6046 pacientov.
V kirurških ambulantah je bilo pregledanih 38.973 pacientov. V tem letu smo zabeležili
tudi 82 helikopterskih pristankov in s tem ravno toliko pacientov, ki smo jih oskrbeli v
urgentni ambulanti.
V sklopu kirurške ambulante deluje tudi mavčarna. Pogoji za delo so ostali nespremenjeni.
Izboljšali smo ponudbo oskrbe za vse, ki potrebujejo zamavčanje. Vsem, ki želijo in jim to
dopušča medicinska diagnoza, smo za doplačilo ponudili plastični mavec.
Največjo mero zaupanja si je pri pacientih pridobila medicinska sestra, ki opravlja delo
»case managerja« na področju načrtovanih kirurških posegov. Pacienti dobro sprejemajo
tak način komunikacije. Največja ovira s katero se je medicinska sestra srečevala pri
svojem delu je pogosto spreminjanje operativnega programa, kar je imelo za posledico
veliko število prestavljenih posegov, s tem pa tudi nezadovoljstvo pri pacientih. Pritožbe,
ki so jih pacienti največkrat izrekli so se nanašale na dolge čakalne vrste.
V letu 2007 smo na področju ginekološke ambulante in GCBD uspeli urediti vso
dokumentacijo. Vse kartoteke smo uredili po matičnih indeksih in namestili nov list v
»GCBD« karton. S tem so postavljeni osnovni temelji za pripravo centralnega arhiva.
V tem letu smo uredili v vseh specialističnih ambulantah računalniške knjige za naročanje
pacientov. Tako je naše delo postalo še bolj transparentno.
V sklopu internističnih ambulant deluje tudi antitrombotična ambulanta. Dve medicinski
sestri sta opravili posebno izobraževanje s področja obravnave teh pacientov in posebnega
računalniškega programa za vodenje rezultatov. Z uvedbo računalniškega programa smo
skrajšali časovni proces obravnave in s tem povečali zadovoljstvo pacientov.
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Proti koncu leta 2007 smo uredili tudi manjši prostor za protibolečinsko ambulanto. Delo je
vse leto opravljala ena medicinska sestra s polovičnim delovnim časom.V ambulanti za
bolečino je bilo v lanskem letu obravnavanih 257 bolnikov. Delo medicinske sestre obsega
tudi obravnavo bolnikov s protibolečinskimi katetri na oddelku.V januarju 2008 je pričela
z delom še ena diplomirana medicinska sestra.
Uvedli smo centralno telefonsko naročanje za ginekološko ambulanto, ter za področje
okulistike, otologije in dermatologije. Kljub trudu, da bi bilo naročanje za posamezne
ambulante hitro dostopno našim bolnikom, opažamo, da bi na tem področju morali sistem
še izboljšati.
Izobraževanje
Pogačnik Jožica in Karo Olga......... Tečaj iz avdiometrije v sklopu specialnih znanj na
ORL kliniki v Ljubljani
Štojs Boris, Udir Tina.........................Skrb za varnost pacientov v endoskopiji
Bohinc Rosanda, Žansky Irena........
Standardni postopki MS z venskim podkožnim prekatom
Pečar Nataša ...................................... .Šola za obstruktivne bolezni pljuč, KOPA Golnik
Pečar Nataša, Horvat Branka............ Obravnava bolnika pred, med in po transplantaciji
Ažman Monika.................................. Odpravljanje nepotrebnega čakanja pred ordinacijami
osebnega zdravnika, ZZZS Ljubljana
Gašperin Tina, Mulalič Nadira............ Urgentna medicina, Portorož
Macura Nada, Faganel Biba............... Življensko ogrožen pacient, Čatež
Pirman Karli........................................ Ocenjevanje dokumentiranje in funkcionalni testi
roke, Ljubljana
Pečar Nataša, Horvat Branka............. Zagotavljanje varnosti bolnika z boleznimi srca in
ožilja
Resman Viktorija, Kraigher Stanka.... ..Kirurgija ramenskega sklepa
Smodiš Marta......................................... Kako uspešni smo res v praksi
Ažman Monika....................................... Od podatkov do informacij, Ljubljana
Izobraževanje - aktivna udeležba
Repinc Mateja, Ažman Monika......... Zaupanje bolnika, ključ v zagotavljanju varne in
kakovostne zdravstvene nege
6. kongres zdravstvene in babiške nege, Ljubljana
Ažman Monika....................................Pomoč žrtvam nasilja v družini, delavnice za
Zaposlene v zdravstveni in babiški negi, Portorož
Krupič Admir..................................... Goriški travmatološki dnevi – delavnica
Vrednote, ki smo si jih zastavili po osebni prioriteti so bile sledeče: spoštovanje,
odgovornost, strokovnost, učinkovitost, partnerstvo.
Kako si predstavljamo posamezne vrednote je veliko odvisno od sestave tima zaposlenih,
delovnega okolja, klime in še mnogih drugih faktorjev. Glede na zabeležke v knjigi vtisov,
ki se nahaja na informacijskem pultu nam spoštovanje vrednot uspeva enkrat boljše, drugič
morda nekoliko slabše. Pomembno je to, da smo realizirali zastavljene kratkoročne cilje,
vezane na organizacijo dela in neposredni odziv zaposlenih. Malo manj uspešni smo bili na
investicijskem področju.
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Veseli nas, da so že pripravljeni načrti za ureditev toaletnih prostorov v polikliničnem
traktu za ljudi s posebnimi potrebami, in upamo,da bodo letos tudi realizirani. Na
prednostnem seznamu je tudi mavčarna in ureditev prostorov otološke ambulante v Kranju.
Tudi kardiološki laboratorij je zaradi vse večjega obsega dela in možnosti zagotavljanja
zasebnosti bolnika, nujno potreben obnove.
S pomočjo vodstva bolnišnice želimo izdelati »Protokol predaje bolnika« ter se dogovoriti
tudi o spremljajočih se težavah, ki se pojavljajo občasno ( dolgo čakanje na prevoz pacienta
iz naše ustanove na drugo lokacijo z reševalno službo).
Seveda pa ne smemo pozabiti na medsebojne odnose zaposlenih, ki se odražajo tudi v
zadovoljstvu bolnika in v našem odnosu do njega. Spoštovanje posameznika in njegove
osebnosti, je temelje uspešnega sodelovanja med zaposlenimi.
Zaposleni v ZN specialističnih ambulant in urgence verjamemo v pregovor:»Kjer je volja je
pot«. Volje nam ne manjka, zato verjamemo, da smo na pravi poti, četudi se zdi kdaj
daljša in bolj strma.
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Poročilo pomočnice glavne medicinske sestre za področje obvladovanja
bolnišničnih okužb
Lidija Ahec
MRSA
V letu 2007 smo imeli 69 bolnikov z MRSA kolonizacijo. V tej vsoti je vštetih 60 bolnikov,
ki smo jih sprejeli z znano in prinešeno MRSA in 9 bolnikov z v bolnišnici pridobljeno
MRSA. Glede na to, da je pojavnost MRSA pomemben kazalnik kakovosti dela v
bolnišnici je pregled prikazan v poročilu o kakovosti v bolnišnicai.
VANCOMICIN REZISTENTEN ENTEROKOK (VRE),
ESBL
Aprila in maja 2007 smo v bolnišnico sprejeli 4 bolnike z VRE. Vsi bolniki so bili
premeščeni iz iste bolnišnice, z istega oddelka in so imeli enak intenzivni poseg.
V bolnišnici smo nadalje prenesli 6 VRE , tako je bilo skupno število VRE 10.
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb je sprejela predlagane dokumente za
obvladovanje bakterije VRE. Dokumenti Ukrepi za obvladovanje bakterije VRE v Splošni
bolnišnici Jesenice, Informacije o VRE za bolnika in svojce, Navodilo za odvzem kužnine
na VRE so dostopni na intranetu in internetni strani Splošne bolnišnice Jesenice pod »dobro
je vedeti« ter » obvestila za strokovno javnost«.
Oznaka kritičnega dejavnika VRE in ESBL sta bila dodana v računalniški program Birpis
21 (tako kot je bilo to do sedaj za MRSA).
ODPADKI

Komunalni in infektivni odpadki
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Graf 10. Graf prikazuje razmerje komunalnih in infektivnih odpadkov v letu 2006 in 2007.
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Graf Graf prikazuje število sodčkov z organskimi odpadki po mesecih.
1 sodček tehta povprečno 50 kg.
V letu 2008 bomo morali pričeti z ločevanjem odpadkov na mestu nastanka kot to zahteva
zakonodaja.
V letu 2007 smo pričeli z zbiranjem odpadnih baterij. Dodatno bomo pričeli z ločenim
zbiranjem materiala iz inkontinenčnega programa in plastiko.
KOBO
¾ Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb se je sestala štirikrat.
¾ Komisiji se je pridružila predstavnica pediatričnega oddelka.
¾ Izdelali smo sledeče dokumente:
• VRE navodila za bolnike in svojce, VRE navodila za
zdravnike, medicinske sestre in ostale zdravstvene delavce.
Navodila so dostopna na intranetu in internetni strani
Splošne bolnišnice Jesenice
• Standard kakovosti »Standardni ukrepi za preprečevanje
bolnišničnih okužb«
• Standard kakovosti »Uporaba osebne varovalne opreme«
• Pregledali smo dejavnike tveganja za prenos MRSA v
Splošni bolnišnici Jesenice in izdelali Navodila za odvzem
nadzornih kužnin MRSA, VRE, ki so bila sprejeta na
korespondenčni seji
¾ Komisija je obravnavala naslednja poročila:
• Poročilo o izvedenem toplotnem šoku
• Poročilo o poškodbah z možnostjo prenosa okužbe
• Poročilo o nadzoru nad urinskimi katetri
• Poročilo o izobraževanju zdravnikov
• Poročilo o prenosu VRE v bolnišnici
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POŠKODBE Z MOŽNOSTJO PRENOSA OKUŽBE
Prijavljenih je bilo 31 poškodb z možnostjo prenosa okužbe.
poklic
število

zdravnik
7

MS
9

ZT
11

čistilka
4

Decembra 2006 je Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb izdelala protokol Incident
s spremljajočimi obrazci za prijavljanje poškodb z možnostjo prenosa okužbe. Dokumenti
so dostopni na intranetni strani Splošne bolnišnice Jesenice.
Število prijavljenih poškodb z možnostjo prenosa okužbe je z lanskoletnih 9 močno
poraslo, kar gre pripisati vsem aktivnostim, ki so bile izvedene pri osveščanju nevarnosti
poškod z možnostjo prenosa okužbe.
Posebno pozornost smo namenili opozarjanju na izvajanje prve pomoči po poškodbi z
možnostjo prenosa okužbe.
V prihodnjem letu želimo postopek še poenostaviti z računalniškim programom EPINET.
LEGIONELA
Februarja smo opravili redno pregrevanje vodovodnega omrežja v bolnišnici. Zaradi
nepopolno izvedenega pregrevanja in sumljivih rezultatov vzorčenja vode smo postopek
istega meseca ponovili. Vzorčenje vode po drugem pregrevanju je pokazal, da v
vodovodnem omrežju ni prisotnih bakterij iz rodu Legionella.
Posebna pozornost je bila namenjena pitni vodi. Zagotovili smo redno točenje vode na vseh
izlivkah in izvedli vzorčenje pitne vode po obnovitvenih delih v menzi in ginekološko
porodniškem operacijskem bloku. Vsi rezultati vzorcev pitne vode so bili ustrezni.
PREHRANA
V kuhinji so bili izvedeni 4 sanitarno higienski pregledi s strani ZZV Kranj. Brisi na
snažnost ter kontrolni brisi, vzorci hrane in vode so bili ustrezni.
Stenska in talna keramika v kuhinji je dotrajana. Poškodovan in dotrajan strop v kuhinji,
kar je ugotovila tudi zdravstnena inšpektorica republike Slovenije (ZIRS) ob svojem obisku
julija. Takrat je bil izdana zahteva, da bolnišnica do novembra izdela predlog obnovitvenih
del (strop v kuhinji). Novembra nas je zdravstvena inšpektorica ponovno obiskala.
Seznanili smo jo z možnostjo (težavami), ki se pojavljajo ob predvideni adaptaciji stropa v
kuhinji.
Redno so bili izvajani interni nadzori nad izvajanjem sistema HACCP v kuhinji.
INTERNO IZOBRAŽEVANJE
• Bolnišnične okužbe z delavnico razkuževanja rok in uporabi osebne varovalne
opreme za:
o Zaposlene v zdravstveni negi in fizioterapiji
o Novozaposlene zdravnike
• Osebna urejenost, umivanje rok in pomen ravnanja ob menjavi delovnih področij v
kuhinji za novo zaposlena delavca v kuhinji
• Delavnica o postopku čiščenja sanitarij za zunanje izvajalce čiščenja
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ZUNANJI IZVAJALEC ČIŠČENJA
Redni higienski pregledi prostorov in opreme, ki so v domeni zunanjega izvajalca, so bili
opravljeni po eni s strani pomočnice glavne medicinske sestre za področje obvladovanja
okužb, po drugi v sodelovanju z vodjo službe zunanjega izvajalca ISS.
Vzetih je bilo 40 brisov na snažnost pred in po čiščenju. Brisi so bili v 85,5% ustrezni in v
12,5% neustrezni.
Po opravljenih vizuelnih pregledih glede snažnosti pomočnice glavne medicinske sestre za
področje obvladovanja bolnišničnih okužb in podjetja »Lepa«, ki je izdelala posnetek stanja
tehnologije čiščenja je bilo ugotovljeno, da pri postopkih čiščenja vse delavke ne
uporabljajo iste tehnologije.
Pomočnica glavne medicinske sestre za področje obvladovanja bolnišničnih okužb je
izdelala tehnologijo čiščenja sanitarnih prostorov in skupaj z vodjo zunanjega izvajalca
čiščenja tudi izvedla delavnice za vse zaposlene čistilke. Na delavnicah je bil del časa
namenjen higieni rok s posebnim poudarkom pravilnega umivanja in razkuževanja rok.
Posebno skrb smo namenili opremi čistilnega vozička iz katerega smo odstranili vse
pripomočke za razprševanje čistil in razkužil in ga opremili z rokavicami za 1X uporabo ter
razkužilom za roke.
DEZINSEKCIJA IN DERATIZACIJA
Opravljena je bila redna dezinsekcija in deratizacija prostorov podjetja Magnetik. V letu
2007 so posredovali 14x.
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Poročilo socialne službe
Maja Valjavec, vodja socialne službe
1. Socialna služba
Socialna služba v bolnišnici je del multidisciplinarnega tima, katerega cilj je
kakovostna obravnava in varen odpust. V času hospitalizacije nudi strokovno pomoč
pri reševanju osebnih in socialnih stisk, pomoč pri komunikaciji, adaptacijo in
orientacijo pri novo nastalih situacijah pri posamezniku ali družini, ki so posledica
bolezni in začetek priprave za življenje s starostnim hendikepom.
NALOGE SOCIALNE SLUŽBE SO SVETOVALNE IN ORGANIZACIJSKE:
•
•
•
•
•

Pomoč pri urejanju pomoči na domu ( s katero lahko v določeni meri nadomestimo
vključitev v institucionalno varstvo oz. koristi kot prehodna oblika )
Pomoč pri namestitvi v socialno varstveni zavod ( svetovanje in priprava bolnika, da
uvidijo potrebo po tovrstni namestitvi, pomoč svojcem, pri pridobivanju ustrezne
dokumenrtacije )
Svetovanje in informiranje (storitev prve socialne pomoči za opredelitev in
določitev možnosti za rešitev težave in osebne pomoči pri ohranjanju in
dopolnjevanju socialnih zmožnosti posameznika )
Pogovor, psihosocialna pomoč
Preverjanje socialno-ekonomskih in družinskih razmer

Socilana služba permanetno sodeluje z vsemi institucijami, ki so kakorkoli povezane s
posamezno obravnavo bolnika, kot so, krajevno pristojni centri za socialno delo, domovi za
stare, druge bolnišnice, Inštitut RS za rehabilitacijo, zdravstveni domovi, šole, sodišča,
policija.
Iz leta v leto bolj se socialna služba srečuje s težavami pri odpustu bolnikov, starejših od 65
let. Tovrstna obravnava predstavlja dobrih 90% vseh obravnav. Pri tem je potrebno
poudariti, da gre tu predvsem za bolnike s III. ali II. kategorijo zdravstvene nege. Te
bolnike brez sodelovanja njihovih svojcev ali domov za stare ni mogoče odpustiti. Dejstvo
pa je, da svojci v današnjem času težko nudijo potrebno pomoč omenjenim bolnikom,
domovi za stare pa so prezasedeni, čakalna doba za sprejem pa je v povprečju leto dni. Prav
tako se zatika pri možnosti pomoči na domu, saj je tudi za tovrstno obliko pomoči vedno
več potreb, ponudba pa se ne širi, tako da tudi tu že obstaja čakalna vrsta in nezmožnost
nudenja zadostnega števila ur omenjene pomoči.
Trenutno omenjene težave v določeni meri rešujemo s podaljšanjem hospitalizacije na
oddelku za zdravstveno nego, kar pa še vedno ne reši prenekaterih težav.
Upamo in si želimo, da bi v bodoče imeli več možnosti za pomoč bolnikom po odpustu iz
bolnišnice. Napisanih je bilo že nekaj mnenj in prošenj na institucije, ki izvajajo domsko
varstvo in pomoč na domu z upanjem, da bo za ljudi kar se da dobro poskrbljeno.
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2. Ostala sodelovanja:
-

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:
5.04.2007
22.05.2007
6. in 7.07.2007
27.09.2007

Dan Angele Boškin – strokovno srečanje
DSDDS – strokovno srečanje
Umetnost komuniciranja – strokovno izobraževanje
Etika v zdravstvu - strokovno izobraževanje

Jesenice
Slovenj Gradec
Zreče
Krma

4. Cilji:
• Celostna obravnava in zadovoljen bolnik
• Sprejem Protokol o sodelovanju socialne službe z bolniškimi oddelki
• Hitro in kvalitetno timsko sodelovanje
• Izvajanje kvalitetne obravnave, ki bi zmanjšala število recedivov primarne bolezni
• Strokovno izobraževanje in osebnostna rast
• Dobro sodelovanje z bolniškimi oddelki in zunanjimi zdravstvenimi in socialnimi
službami
Priloga:
Tabela 1;

Številčni prikaz obravnav v obdobju 1.1.2006 – 31.12.2006

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

OBLIKA OBRAVNAVE
Prva socialna pomoč - svetovanje
Urejanje zavodskega varstva
Pomoč družini – urejanje pomoči na domu
Urejanje zdravstvenega zavarovanja
Nasilje
Namestitev v domove za starostnike

ŠTEVILO PRIMEROV
341
125
180
15
5
30

2.

Sodelovanje na invalidski komisiji

17

3.

Osebni razgovori z zaposlenimi

5
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Seznam obravnav v letih 2004 - 2007
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Poročilo o delu bolnišničnega dietetika
Pavla Lavrinec, bolnišnični dietetik
V letu 2007 je na področju dela bolnišničnga diatetika prišlo kadrovskih sprememb.
Dosedanji bolnišnični dietetik Jože Lavrinec se je po dolgoletnem uspešnem delu
invalidsko upokojil. Na delovno mesto bolnišničnega dietetika sem bila imenovana Pavla
Lavrinec, dipl.m.s.
Bolnišnični dietetik si je zaradi predvidene upokojitve v tem letu postavil cilj vzdrževati
doseženo in sodelovati pri usposabljanju naslednika.
Žal je bilo zdravstveno vzgojno delo na področju prehranskega svetovanja zaradi tega
okrnjeno. V drugi polovici leta je opazen upad ZV dela pri bolnikih z gastroenterološkimi
obolenji, bolnikih s kronično ledvično odpovedjo in nosečnic z gestacijskim diabetesom.
Ostaja pa približno enak obseg dela pri svetovanju doječim materam; pričela sem s
prehranskim svetovanjem bolnikom, ki so obravnavani po klinični poti za resekcijo
debelega črevesa. V zadnji četrtini leta sem se vključila v zdravstveno vzgojno delo pri
novoodkritih sladkornih bolnikih .Zdravstveno vzgojno delo na področju prehranskega
svetovanja staršem alergičnih otrok in bolnicam z gestacijskim diabetesom je še vedno
opravljal Jože Lavrinec. V letu 2007 je bilo skupaj obravnavanih 345 oseb. Približno
četrtina je bila obravnavana individualno (starši alergičnih otrok, pacientke z GDM,
svojci bolnikov s PEG-om, bolniki s celiakijo…), preostali pa v eni od oblik skupinskega
dela.
Kvaliteta prehrane namenjene bolnikom se v tem letu ni bistveno spremenila, delno tudi
zaradi kadrovskih težav v kuhinji. Izboljšana je prehrana terminalnih bolnikov v paliativni
oskrbi. Ti imajo poleg izbire hrane po želji tudi možnost, da med posameznimi obroki
dobijo določene prehranske dodatke.
V HACCP sistemu še ni bilo v celoti pokrito spremljanje bolniške prehrane od kuhinjskih
vrat do bolnika. Zaradi tega je bil izdelan obrazec »Potrjevanje oddaje in prevzema hrane«,
ki se je pričel uporabljati v decembru.
Poleg dela bolnišničnega dietetika sem v času dopustov na internem oddelku nadomeščala
koordinatorico za oskrbo kroničnih ran.

Strokovno izobraževanje
Prehranska podpora bolnikov in starostnikov-maj Ljubljana
Ali vemo kako kakovostna in varna je hrana na slovenskem trgu?-junij Ljubljana
Motnje hranjenja-december Grosuplje
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Objava
Lavrinec P, Pandel Mikuš R, Mihelič Zajec A, Lavrinec J. Prehranska podpora pri bolnikih
s kronično rano in razjedo zaradi pritiska. Obzor Zdr N 2007; 41: 111-24.

Cilji in načrti za leto 2008:
•
•
•

Obnovitev sodelovanja z gastroenterologi v smislu prehranskega svetovanja
bolnikom s celiakijo, svojcem bolnikov s PEG-om
uvajanje izbirnih jedilnikov za bolnike na oddelku za zdravstveno nego, oddelku za
splošno kirurgijo in travmatološkem oddelku.
uvajanje prehranske podpore pri večjih ginekoloških operacijah in prilagoditev
prehrane v pooperativnem obdobju.
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege v centralni sterilizaciji
Nataša Zakrajšek
Centralna sterilizacija, enote, ki oskrbuje bolnišnico s sterilnim materialom, se še vedno
nahaja v neprimernih prostorih za delo. Kljub temu, da smo z novim plazma sterilizatorjem
dobili tudi dodatni prostor, je v poletnih mesecih v tem prostoru še vedno neprimerno
delovno okolje za zaposlene (temperatura se povzpne tudi preko 40 oC).
Parni sterilizator je zaradi dotrajanosti večkrat v okvari, kar zahteva tudi veliko število
servisnih ur. Pozitivne pa so bile tudi biološke kontrole. Zaradi navedenega v centralni
sterilizaciji ne bomo mogli zagotavljati sterilnega materiala oziroma prevzeti odgovornosti
za nekvalitetno opravljeno delo.
V letu 2007 smo opravili:
• 1.033 sterilizacij s parnim sterilizatorjem,
• 398 sterilizacij s plazma sterilizatorjem.

Kadri
V letu 2007 je bilo nekaj kadrovskih menjav. Zaradi velikega števila bolniških odsotnosti in
polovičnih upokojitev smo dobili dve srednji medicinski sestri.
V CS je zaposlenih 12 delavcev, od tega:
• 1 VMS,
• 1 VMT – s polovičnim delovnim časom,
• 6 SMS – ZT - s polnim delovnim časom,
• 4 SMS - s polovičnim delovnim časom.
Na določene dneve opravljajo delavke s polovičnim delovnim časom tudi delo v
specialističnih ambulantah in na Oddelku za transfuziologijo.

Izobraževanje
V letu 2007 smo se udeležili naslednjih izobraževanj:
• strokovnega seminarja Zbornice zdravstvene nege:
o sekcija MSZT v sterilizaciji 19. in 20. 4. 2007 v Termah Šmarješke Toplice);
• udeležba na mednarodnem kongresu WFHSS od 3. 5. do 5. 5. 2007 na Dunaju;
• udeležba na strokovnih izobraževanjih, strokovnih ekskurzijah:
o validacija termodezinfektorjev 5. in 6. 6. 2007 v Ljubljani;
o strokovna ekskurzija v Novo mesto – Ogled sistema računalniškega naročanja v
centralno sterilizacijo;
• udeležba na seminarju DMSBZT Gorenjske na Bledu 29. 11. 2007 – Zdravje vrednota
vsake ženske.

Realizacija ciljev v letu 2007:
•
•

napisali smo nove standarde kakovosti,
začeli postopek za nabavo novega parnega sterilizatorja.
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Cilji za leto 2008:
• nabava novega parnega sterilizatorja,
• preureditev prostorov za novi parni sterilizator,
• preiti na računalniško naročanje materiala v sterilizacijo,
• prevzem inštrumentov iz operacijskih sob in ostalih specialističnih ambulant,
• opredeliti metodo procesa sterilizacije, s katero bi izboljšali kakovost našega dela in
storitev ter zagotovili poenotenje dela,
• trženje sterilizacije in ponujanje njenih produktov zunanjih uporabnikom (daljnoročni
cilj).
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