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Ob strokovnem poročilu za leto 2011
Sandra Tušar, dr. med.
Strokovna direktorica
Splošna bolnišnica Jesenice je regijska bolnišnica, ki opravlja zdravstvene storitve na
sekundarnem nivoju v okviru specialistične ambulantne obravnave ter akutne in neakutne
bolnišnične obravnave; hkrati sodelujemo pri srednješolskem in visokošolskem
izobraževanju in opravljamo raziskovalno dejavnost. Naša primarna skrb je usmerjena v
zagotavljanje celostne, standardizirane, kakovostne in varne obravnave pacientov.

Leto 2011 je bilo kljub globalni recesiji za bolnišnico uspešno. Načrtovani delovni program
smo uresničili v celoti. V akutni bolnišnični obravnavi smo obravnavali 13.088 primerov
(12.938/2010) s povprečno utežjo 1,401 (1,420/2010). Opravili smo 105.180 (104.986/2010)
pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti, 4.390 BOD v neakutni bolnišnični obravnavi
ter 6.876 dializ (7.653/2010). Povprečna ležalna doba na nivoju celotne bolnišnice se je še
malenkost skrajšala in znaša 4,13 dni (4,47/ 2010). Načrtovani prospektivni program smo
presegli 310 primerov in skupaj uresničili 4.185 primerov (4.153/2010). V doseganje in
preseganje načrta smo vložili veliko truda in leto zaključili s pozitivnim poslovnim izidom v
znesku 2.856,04 EUR.
Nadaljevali smo z razvojem celovitega sistema vodenja kakovosti in ga junija nadgradili s
pridobitvijo mednarodne akreditacije DNV – NIAHO. Standard predpisuje zahteve na vseh
ravneh delovanja bolnišnice, zato smo po predpresoji v marcu morali izvesti številne
aktivnosti na področjih predpisa in aplikacije terapije, zdravstvene dokumentacije, pravic
pacientov, uvajanja novo zaposlenih v delo v bolnišnici, da smo med akreditacijsko presojo v
juniju lahko dokazali skladnost z zahtevami Standarda. S pridobitvijo akreditacije smo postali
prva akreditirana splošna bolnišnica v Sloveniji. Konec leta smo pridobili še certifikat Družini
prijazno podjetje, katerega slogan je »Poslovno in zasebno življenje z roko v roki«.
Z namenom izboljševanja varnosti in iskanja sistemskih rešitev smo v vsakdanje delo uvedli
programsko aplikacijo za aktivno sporočanje odklonov. Izvajali smo varnostne vizite in
razgovore znotraj celotnega zdravstvenega tima. Klinične poti rutinsko uporabljamo v praksi,
v letu 2011 smo uvedli 4 nove KP. Zaradi pridobitve povratnih informacij o zadovoljstvu
uporabnikov z našimi zdravstvenimi storitvami smo izvedli ankete o zadovoljstvu pacientov
ter anketo o zadovoljstvu zaposlenih za merjenje zadovoljstva znotraj bolnišnice. Redno smo
spremljali kazalnike kakovosti in jih poročali na Ministrstvo za zdravje ter rezultate objavljali
na spletni strani bolnišnice.
V letu 2011 je bilo v bolnišnici zaposlenih 660 oseb. Kadrovsko sta se delno okrepila
radiološki in kirurški oddelek, ki sta oba pridobila dva nova specialista, žal pa smo na
kirurškem oddelku ponovno izgubili izkušenega kirurga. Z delom v naš bolnišnici je na novo
pričela specialistka dermatologije, ki je v svoje delo skupaj z laboratorijem SBJ uvedla
kultivacijo gliv iz ostružkov kože.
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V bolnišnici je bilo konec leta zaposlenih 114 zdravnikov: 64 specialistov, 40 specializantov,
9 pripravnikov in 1 sobni zdravnik. Še vedno je pereča kadrovska stiska na internem
oddelku. V letu 2011 so bili v naziv primarij imenovani: prim. Marija Mulej, dr. med., prim.
Matej Andoljšek, dr. med., prim. asist. Jani Pšenica, dr.med., prim. Igor Rus, dr.med.
Na področju zdravstvene nege je bilo zaposlenih 347 medicinskih sester, 121 z najmanj
visoko strokovno izobrazbo ter 226 medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo.
Področje fizioterapije in delovne terapije je zaposlovalo 11 fizioterapevtk in 1 delovno
terapevtko. Pri radioloških preiskavah je sodelovalo 11 radioloških inženirjev.
V biokemičnem, histopatološkem laboratoriju in lekarni smo zaposlovali 23 zdravstvenih
sodelavcev, od katerih je vodja laboratorija doktorica znanosti, poleg nje pa še 4 specialisti, 5
delavcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in 13 s srednješolsko izobrazbo.
Zaposlovali smo še 150 nezdravstvenih sodelavcev, ki izvajajo dela in naloge na področju
zdravstvene administracije, prehranske službe, tehničnega vzdrževanja, nabave, informatike,
ekonomskem, kadrovsko- pravnem in splošnem področju ter področju vodenja.
Strokovno znanje in veščine smo pridobivali, obnavljali in nadgrajevali s stalnim
izobraževanjem v Sloveniji, tujini in znotraj hiše. Znotraj bolnišnice so vabljeni in domači
predavatelji organizirali 9 predavanj z različnih področij medicine ter kakovosti in varnosti
zdravstvene obravnave.
Zaposleni smo aktivno s prispevki sodelovali na številnih domačih in mednarodnih strokovnih
srečanjih ter napisali več strokovnih in znanstvenih člankov.
Sredstev za nove investicije in medicinsko opremo je vsako leto premalo. Kljub temu smo
uspeli kupiti in začeli rutinsko uporabljati aparat za magnetno resonanco, kar pomeni veliko
strokovno pridobitev v diagnostiki obolenj hrbtenice, poškodb ter novotvorb.
Obnovili smo prostore ginekološke operacijske dvorane, ki smo jo začeli uporabljati za
zahtevne ortopedske operacije, tudi protetiko. Ministrstvo za zdravje nam je podarilo 3
operacijske mize. Kupili smo nekaj novih diagnostičnih endoskopskih aparatov in nov UZ
aparat za kardio in žilno diagnostiko.
Pripravili smo projekte za novo urgenco in obnovo porodnega bloka in upamo, da težka
finančna situacija v državi ne bo zaustavila realizacije teh projektov.
V letu 2011 se je Strokovni svet SBJ sestal na 15. sejah, na katerih smo:











obravnavali aktualno problematiko na oddelkih,
sprejemali nove smernice zdravljenja v SBJ,
načrtovali potrebne aktivnosti v zvezi s pridobitvijo akreditacije DNV in ISO presojo,
sprejeli plan nabav za tekoče leto,
sprejeli plan izobraževanj za tekoče leto,
načrtovali potrebe po novih specializacijah,
potrjevali sodelovanje zaposlenih v kliničnih študijah preizkušanja zdravil,
obravnavali problematiko cepljenja zaposlenih,
poročali o rednih in izrednih strokovnih nadzorih in obravnavi opozorilnih nevarnih
dogodkov,
potrdili sodelovanje SBJ v raziskavi ESAC ter nacionalni presečni raziskavi
bolnišničnih okužb,
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poslušali predstavitev dela Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in blažilne
oskrbe ter reševali zaplete z delovanjem Centra,
poslušali predstavitev dela delovne terapevtke,
strokovna direktorica je poročala o vsebini sestankov v organizaciji Ministrstva za
zdravje in Zdravniške zbornice Slovenije ter izobraževanj s področij kakovosti in
varnosti ter managementa v zdravstvu,
predlagali smo 4 kolege za pridobitev naziva primarij.

Leto 2011 smo uspešno zaključili. Pred nami so novi izzivi, saj plačnik že napoveduje
znižanje cen zdravstvenih storitev, močno okrnjena so tudi sredstva za investicije in obnovo
medicinske opreme, mi pa si želimo napredka tako na strokovnem področju kot na področju
kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.
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REZULTATI KAZALNIKOV KAKOVOSTI ZA LETO 2011
št. KK

Ime kazalnika

2

Izključno dojenje
ob odpustu

21

Razjede zaradi
pritiska

Vrednost prvo
tromesečje

Vrednost
drugo
tromesečje

Vrednost tretje
tromesečje

Vrednost
četrto
tromesečje

Vrednost za
obdobje jandecember

0,836

0,924

0,786

0,863

0,852

26,5

17,1

30,8

30,1

26,1

2,9

1,5

3,3

1,9

2,4

5,4 ure

5,32 ur

5,25

4,7 ure

5,17 ure

Dnevni oddelek

0

0,909

0,806

0,8978

0,888

Operacijski blok
(programske
operacije in
urgentne
operacije)

0,612

0,600

0,508

0,5840

0,563

Opomba

vsi pacienti

1

pacienti, ki
pridobili RZP v
2
bolnišnico
22

Čakalna doba na
CT

23

Učinkovitost del v
operacijskem
bloku

24

36

37

Trajanje bivanja v
bolnišnici
Poškodbe ob
porodu pri
vaginalnem
porodu
Delež carskih
rezov

5,875703

0

0,00685

0,00746

0

0,00357

0,0935

0,08989

0,15

0,112

0,11134

0

0

0

0,0555

0

0

0

0

Težke pacientke
38

39
40
41

42

Ginekologija ginekološke
operacije - izguba
krvi *
Perinatologija Apgar * (1)
Perinatologija transfuzije * (2)
Perinatologija porodi brez
intervencij * (3)
Pacienti z AMI, ki
jim je bila
predpisana
acet.kislina ob
odpustu

Lahke pacientke

0,222 (skupaj)

LPSC

0

0

0

0

0,00709

0,00540

0

0,00649

0,00474

0

0,01123

0,00645

0

0,00442

0,633

0,5674

0,580

0,596

0,594

1

1

1

1

1

AMI - STEMI

0,538

0,636

0,5

0,416

0,522

Primarni PCI

0,928

0,857

1

1

0,946

NSTEMI

43

Kardiologija –
AMI – STEMI,
primarni PCI,
NSTEMI in PCI
(1)*

0,917

0,5

0,33

0,428

0,543

44

30 dnevna
smrtnost zaradi
AMI

0,076

0

0,18

0,083

0,084

45

Čakanje na
operacijo v
bolnišnici po
zlomu kolka (65+)

0,775

0,732

0,673

0,897

0,763

46

Profilaktična raba
antibiotikov

Kolorektalna
operacije
Zamenjava
kolka
histerektomija

80,000
79,747
22,727
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47
49

63

65

67

70

71

72

Pooperativna
trombembolija
Delež enodnevne
kirurgije
Uporaba krvnih
komponent – pri
primarni
unilateralni
nadomestitvi
kolelnskega
sklepa (TKR)
Poškodbe z
ostrimi predmeti
(osebje)
Padci pacientov

0,003

0,004

0,002

0,002
0,64969
0,093220339

Eritrociti
Plazma
trombociti

0,016949153
0

vsi padci
hospitaliziranih
3
pacientov

Nenamerna
punkcija ali
laceracija
Kolonizacija z
MRSA - v
bolnišnici
pridobljena
Kateterske
okužbe

0,001

št. OVK na
število
kateterskih dni

0,02

1,81

1,5

2,1

0,08

1,1

1,58

1,5

1,19

1,28

0,003

0,001

0

0,001

0,001

0,005

0

0

0

0,001

0

0

0

0

0

Opombe:
1

- števec so vsi pacienti z RZP, imenovalec pa skupno število sprejetih bolnikov (1. kazalnik v Priročnik, str. 63)

2

- števec je število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici, imenovalec je število sprejetih pacientov (3. kazalnik v Priročnik, str. 65)

3

- števec so vsi padci hospitaliziranih pacientov, pomnoženo s 1000 (1. kazalnik v Priročnik, str. 197)
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Poročilo službe zdravstvene in babiške nege ter oskrbe
Zdenka Kramar, dipl.m.s.
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe

Uvod
Medicinske sestre smo v preteklem letu veliko aktivnosti namenile zagotavljanju kakovostne
in varne zdravstvene nege in se aktivno vključile v pripravo za pridobitev akreditacije NIAHO
standardov. Zaposleni v zdravstveni negi smo sledili zastavljenim ciljem in strategiji.
Preoblikovali smo novo vizijo s katero bomo oblikovali prihodnost zdravstvene nege in
oskrbe. Izziv za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) je bil tudi v letu 2011
razvoj znanja in izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi. Dvig izobrazbene strukture pri
zaposlenih v zdravstveni negi pomembno vpliva na kakovost in varnost obravnave pacientov.
Smo v obdobju, ko se spreminja starostna struktura pacientov pri tem se uporablja vse več
visokih tehnologij, različnih novih pristopov pri oskrbi in vodenju pacientov, ki so vse bolj
kompleksni in povezani, pojavljajo se stalne spremembe terapevtske obravnave. Zato se od
medicinskih sester zahteva vse več znanja, ki je vse bolj kompleksno, tako s področja
komunikacije s pacientom, strokovnega znanja. Medicinska sestra mora biti danes
sposobna kritičnega razmišljanja, pripravljena na stalno izobraževanje in mora znati
uporabljati z dokazi podprto zdravstveno nego. To pa je že cilj za leto 2012.
.

1. Management v zdravstveni in babiški negi
V SBJ medicinske sestre želimo sodobno, na dokazih temelječo zdravstveno nego in oskrbo,
ki bo osredotočena na potrebe pacienta in njegovo družino. Temeljna usmeritev delovanja
zdravstvene nege je kakovostna, varna, učinkovita in k pacientom usmerjena zdravstvena
nega. Zdravstvena nega je v letu 2011 dosegla pomembne cilje in tako potrdila, da smo na
pravi poti.
1.1. Realizacija ciljev v letu 2011
1. CILJ: razvoj stroke ZN v skladu s smernicami, protokoli in
novimi znanji.
Cilj je usposobiti MS za razvijanje in izvajanje nenehnega
izboljšanja kakovosti in varnosti pri obravnavi pacienta.
Oblikovanje strategije in ciljev varnosti pacientov.
AKTIVNOSTI:
 Izvajanje aktivnosti za doseganje čim boljših rezultatov
kazalnikov celostne oskrbe pacientov – RZP,MRSA,
padci;
 Razvijanje novih standardov (10) in protokolov (5),
kliničnih poti (2);
 revizija že utečenih standardov kakovosti (10),
protokolov in kliničnih poti( 4);
EVALVACIJA: mesečno poročanje /poročila na 6 in 12
mesecev. Vse zastavljene cilje smo presegli in izboljšali
kazalnike.
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31.12.2011

Realizirano
Rezultat so
boljši od
načrtovanih
Izdelali 5
standardov
in 25 revizij
Realizirano

2. CILJ: uvajanje nenehnega izboljševanja kakovosti in
varnosti.
AKTIVNOSTI :
 strategija varnosti, postavitev ciljev za področje
varnosti;
 določitev ciljev in kazalnikov na področju razdeljevanja
zdravil;
 pridobitev akreditacije v SBJ;
EVALVACIJA:
 načrtovano poročanje in izvedba korektivnih in
preventivnih ukrepov;
 notranja presoja in zunanja presoja;

31.12.2011
31.3. 2011
31.3.2011
30.6.2011

3. CILJ: doseči čim višji nivo znanja in omogočiti
izobraževanje še širšemu krogu zaposlenih v ZN, fizioterapiji
in radiološkim inženirjem.
AKTIVNOSTI: izvedba načrtovanih delavnic (periodična,
stalna izobraževanja – RZP, higiena rok ) in tudi vsa ostala
načrtovana interna in zunanja izobraževanja (management,
komunikacija postopki oživljanja, uvajanje kakovosti in
varnosti, izvedba 4. strokovnega srečanja Dnevi Angele
Boškin (v aprilu 2011).
EVALVACIJA: preverjanje znanja zaposlenih pred in po
udeležbi, spremljanje zadovoljstva zaposlenih z
izobraževanjem, spremljanje prisotnosti na izobraževanjih.

kontinuirano

4. CILJ: doseči čim višji nivo upoštevanja etičnih načel z
upoštevanjem osebne integritete pacientov in pacientovih
pravic.
AKTIVNOSTI: izobraževanje, priprava zdravstveno vzgojnega
gradiva
EVALVACIJA: anketiranje pacientov in zaposlenih, nadzor
na negovalnih vizitah.

kontinuirano

5. CILJ: povečati število in aktivnost projektnih timov na 20 in
motiviranje sedanjih projektnih timov k aktivnemu delu.

31.12. 2011

Delno
realizirano
Priprava za
dosego cilja

Realizirano

Delno –
trenutno 10
timov

AKTIVNOSTI: motiviranje in seznanjanje zaposlenih z
možnostmi vključitve v projektne time. Posledica tega je
povečanje članstva in oživitev nekaterih projektnih timov, ki so
bila manj aktivna .
EVALVACIJA: poročanje projektnih timov na KSZN
6. CILJ: Uvajanje kulture varnosti kot del vsakodnevnega dela
AKTIVNOST:
 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v ZN,
fizioterapiji in radiološki inženirji na področju varnosti,
 popis procesov celostne oskrbe pacientov in vključitev
elementov varnosti,
 povečanje števila varnostnih vizit/razgovorov (VV/VR)
glede na protokol),
 prijavljanje neljubih dogodkov
 izvajanje študije primerov, korektivne ukrepe
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kontinuirano
Realizirano
Delno
Realizirano
Realizirano

Se uvaja
EVALVACIJA: preverjanje znanja po izobraževanju, poročila
VV/VR.
7. CILJ:Izvajanje rednih internih nadzorov in izvajanje
varnostnih vizit (2 nadzora in povečati število vizit za 100).
AKTIVNOSTI:
 priprava dokumentacije,
 usposabljanje izvajalcev nadzora in izvedba nadzora,
 izvajanje VV/VR,
 izvajanje študije primerov, predstavitev na timskih
sestankih.
EVALVACIJA:poročila nadzora, poročila VV/VR in izvedbe
korektivnih ukrepov ter načrtovanj za izboljšanja, poročila na
KGMS in timskih sestankih

31.12. 2011
Realizirano
v 90%

2. Delo Strokovnega sveta zdravstvene nege in Kolegija službe
zdravstvene nege in oskrbe
V letu 2011 smo imeli 8 sej Strokovnega sveta zdravstvene nege in oskrbe ter 12 sej
Kolegija službe zdravstvene nege, en izredni kolegij ter strateško razvojni kolegij. V začetku
leta smo oblikovali in potrdili cilje v ZNO in preoblikovali strategijo in vizijo ZNO.
Najpogostejše teme in sklepi SSZN so bile:
 spremembe ne področju kategorizacije potreb pacientov po zdravstveni negi in
vpeljava beleženja kadra v IT program,
 nenehno izboljšanje načrtovanja procesa zdravstvene nege in vrednotenje,
 načrtovanje in izvajanje izobraževanja po načrtu,
 načrtovanje kadrovske politike in matrike znanj,
 področje varovanja osebnih podatkov pacientov,
 aktivno vključevanje v proces kakovosti in varnosti – presoje ISO, NIAHO,
 izvajanje anket o zadovoljstvu pacientov, zaposlenih,
 sodelovanje s Srednjo šolo Jesenice-zdravstvena smer, mentorstvo na Visoki šoli za
zdravstveno nego (VŠZNJ),
 spremembe v vodenju zdravstvene nege – zamenjave koordinatoric/vodji v ZNO,
 uvajanje novih organizacijskih oblik,
 vodenje kazalnikov kakovosti in varnosti procesa celostne oskrbe pacientov,
 spremljanje načrtov in ciljev posameznih oddelkov in enot,
 organizacija in sodelovanje z zunanjim izvajalcem čiščenja,
 sprejetje različnih planov (nabave, izobraževanje, plan dela),
 priprava in izvedba rednega strokovnega nadzora in izvajanje korektivnih in
preventivnih ukrepov,
 vodenje odklonov in razvoj IT programa,
 sodelovanje z laboratorijem in lekarno.
Tudi v letu 2011 smo realizirali vse sklepe in cilje, ki smo si jih vodilne medicinske sestre
zastavile v okviru Strokovnega sveta in Kolegija službe ZNO.
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3. Uvajanje izboljšanja kakovosti in kulture varnosti
Uvajanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi in oskrbi je pomemben del celostne oskrbe
pacientov pri vzpostavitvi celovitega in nenehnega uvajanja kakovosti in varnosti v bolnišnici.
V letu 2011 smo usmerili delovanje in se aktivno vključili v pripravo in izvedbo pred presoje
in presoje po NIAHO standardih. Delovanje smo usmerili tudi na področje varnosti in
uvajanju kulture varnosti. S pomočjo varnostnih vizit/razgovorov (VV/VR) in izvajanju
korektivnih in preventivnih ukrepov smo poskušali in tudi zvečali varnost pacientov in
zaposlenih. Najpomembneje pa je, da so zaposleni pričeli poročati o različnih dogodkih, ki so
ali bi lahko vplivali na varnost obravnave pacientov. Na osnovi poročanj smo poskušali
identificirati vzroke za nastanek odstopanja in jih sistemsko in sistematično odpravljati. V
bolnišnici smo v preteklem letu na oddelkih in enotah izvedli veliko anket o zadovoljstvu
pacientov in njihovih svojcev.
3.1. Kazalniki kakovosti
V letu 2011 smo dosegli zavidljive rezultate na področju preprečevanja RZP, padcev in
prenosa MRSA, kateterskih seps in kolonizacije osrednjih venskih katetrov (OVK). Postavili
smo si zelo smele cilje. Čeprav pri kazalniku RZP in MRSA nismo dosegli zastavljenega cilja
smo z rezultati zadovoljni. Pri RZP in pri kazalniku padec iz postelje smo presegli zastavljene
cilje. Zavedamo se, da je bilo za doseganje takšnih rezultatov vloženega veliko truda vseh
zaposlenih na oddelkih in enotah, posebno še vseh treh koordinatork posameznih
kazalnikov, ki so bedele nad izvajanjem preventivnih in korektivnih ukrepov. Po naši presoji
bo v prihodnosti težko doseči še boljše rezultate ob enakih pogojih dela (število
antidekubitusnih blazin, števila zaposlenih v posamezni izmeni, bolniške postelje)
Kazalnik
MRSA
RZP
Padci s postelje
Vsi padci
Kateterska sepsa
Kolonizacija OVK

Cilj 2011
0
3,5
0,4
1,0
0
0

2011
2 pacienta/001
2,4
0,3
1,3
0
0,01

Cilj 2012
0
2,0
0,3
1,0
0
0

3.2. Nadzor skladnosti izvajanja standardov kakovosti (SOP)
V mesecu maju 2011 je bil na vseh oddelkih in enotah izveden redni strokovni nadzor.
Izvajale so ga medicinske sestre, ki so nadzor izvedle že v letu 2009/10.
Presojalo se je skladnost s kriteriji 14 standardov kakovosti in protokolov.
Oddelek
menjave infuzijske steklenice
uvajanja i.v. kanile
oskrba i.v. kanile
ločevanje odpadkov
kontaktna izolacija
naročanje in razdeljevanje hrane
preveza akutne rane
preveza kronične rane
preventiva RZP
timska predaja pacientov
jutranje umivanje

točke/ delež 2010
91%
92,1%
94%
84,5%
86%
97,7%
0
88%
88%
97%
89%

11

točke/ delež 2011
92%
94%
90,1%
92%
91%
98,8%
90,6%
91%
88%
92% - slepa metoda
81%

ustna nega
84%
84%
razdeljevanje in aplikacija zdravil
Ni izračun v %
Ni izračun v %
Skupaj rezultat vseh kriterijev
89,9%
90,3%
Nadzor je potekal ne kirurškem, internem oddelku s hemodializo, ginekološko porodniškem
oddelku, na oddelku za zdravstveno nego, otroškem oddelku, enoti intenzivne terapije
kirurških strok, internistični intenzivni terapiji, anesteziološkem oddelku in urgenci.
Skladnost s standardi je bila v razponu od 84 – 100 %. Primerjava med leti 2010 in 2011 je
pokazala, da se je skladnost povečala za 0,4%. Zavedamo se, da bi na nekaterih področjih
morali še izboljšati svoje delo, predvsem na področjih, kjer beležimo slabše rezultate kot v
letu 2010. Uvedli smo več kot 100 korektivnih in preventivnih ukrepov, ki smo jih v večinoma
takoj izvedli. Nadzor bomo ponovili v mesecu maju 2012.
3.2.1. Strokovni nadzor pri razdeljevanju zdravil
V preteklem letu smo glede na NIAHO standard pripravili protokol Predpisovanja in aplikacijo
zdravil. Namen protokola je v zagotavljanju varnega, učinkovitega ter kakovostnega
predpisovanja in dajanja zdravil pacientom. Istočasno smo preverili skladnost razdeljevanja
zdravil glede na že veljaven standard razdeljevanje zdravil. V nadzor smo vključili kliničnega
farmacevta.
Po končani presoji smo opredelili korektivne in preventivne ukrepe in jih predstavili na
Strokovnem svetu zavoda, Kolegiju službe ZNO in osebju na oddelku ter jih pričeli izvajati v
praksi.
Korektivni in preventivni ukrepi:
- priprava navodil glede izpolnjevanja terapevtskih listov na oddelkih/enotah predvsem
zaradi izboljšanja predpisa terapije in podpisa vseh članov tima, ki sodelujejo pri
predpisu in aplikacij terapije (predpis odmerka, nečitljivost predpisa, dokumentiranje
naročila po telefonu),
- pregled izpolnjevanja pacientove dokumentacije glede predpisa in aplikacije terapije s
strani predstojnika, in koordinatorice (10 naključno izbranih pacientov)
- na vseh oddelkih so bile izvedene varnostne vizite o pravilnosti predpisovanja in
razdeljevanja zdravil (pripravi osebja na razdeljevanje terapije,
razpolavljanje/drobljenje zdravil, upoštevanje pravilne količine tekočine pri aplikaciji
per.os. zdravila, opazovanje pred, med in po zaužitju, dokumentiranje dane terapije).
- izvedli smo izobraževanje o pomenu varnosti in pravilnega razdeljevanja zdravil in
poudarili tiste točke, ki so bile izpostavljene pri presoji.
3.2.2. Poročilo o izvedenem ugotavljanju skladnosti kategoriziranja zdravstvene nege
pacientov
V mesecu juniju smo izvedli interno preverjanje skladnosti kategoriziranja zdravstvene nege
pacienta na vseh oddelkih in enotah.
Spodnja tabela prikazuje primerjavo rezultatov preverjanja skladnosti v letih 2008, 2009 2010
in v letu 2011.
% ujemanja
% razhajanja meril % ujemanja
% razhajanja
meril
kategorij
kategorij
93,7
6,3
91,7
8,4
2008
88,1
11,9
87,1
12,9
2009
90,8
9,2
84,0
16,0
2010
93,4
6,6
91,0
9,0
2011
Ujemanje pri posameznih merilih je nekoliko večje kot v letu 2010. Tudi pri ujemanju kategorij
je rezultat boljši. Razhajanja so nastala le pri treh kategorijah in so povezana z ocenjevanjem
kriterijev in vpisom v dokumentaciji pacienta:
- delna in popolna pomoč pri življenjskih aktivnostih,
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-

samostojnost oziroma delna pomoč,
pomoč pri zagotavljanju varnosti,
aplikacija zdravil – dolgotrajna/večkratna,

Obenem s preverjanjem skladnosti kriterijev in kategorij, se je izvedel še organizacijski
nadzor. Ugotavljala se je skladnost sedmih (7 ) vsebinskih kazalcev kategoriziranja ( kdo,
kdaj, kako pogosto, za preteklih 24 ur, upoštevano pravilo 8 ur, beleženje kategorije v
pacientovo dokumentacijo, podatki so razvidni iz dokumentacije ).
Rezultat ujemanja na vseh oddelkih in enotah je 72%.
Z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, saj kaže na nedoslednost pri kategoriziranju. Vnos
kategorizacije ni vedno ob predvidenem času, podatkov ni možno razbrati iz pacientove
dokumentacije, vrednost kategorije za posamezen dan ni pri vseh pacientih predpisana v
PZN.
3.3. Varnostne vizite/varnostni razgovori
Model uvedbe varnostnih vizit in varnostnih razgovorov (VV/VR) v bolnišnici še vedno
zagotavlja pomemben element uvajanja kulture varnosti. Naša naloga je, da nevarnosti
prepoznamo, jih v največji možni meri zmanjšujemo in morebitno nevarnost za pacienta
poskušamo preprečiti. V preteklem letu smo izvedli zelo veliko VV/VR na vseh nivojih in vseh
oddelkih in enotah. Pomembno je, da se je izvajanje VV/VR pričelo tudi v okviru
interdisciplinarnega tima in ne samo v okviru ZN. Še naprej si bomo prizadevali povečati
izvajanje VV/VR. Izvajanje le teh ima velik vpliv na varnost pacientov in zaposlenih.
Pomembno je tudi, da pri izvajanju sodeluje veliko število zaposlenih, ki na ta način gradijo
kulturo varnosti.
Število VV/VR
Število izrečenih ukrepov
Št./delež realiziranih ukrepov

2010
518
656
94,2 %

2011
602
876
838 / 95,6%

3.3.1 Vsebina varnostnih vizit in razgovorov se je največkrat nanašala :
 Zagotavljanje varnosti in kakovosti glede na vpliv okolja – okvarjene aparature,
postelje, ograjice, izpad električnega toka, operacijske mize;
 Ukrepi glede uporabe ovirnic;
 Sistemska ureditev pri uporabi identifikacijske zapestnice;
 Označevanje histoloških preparatov;
 Ukrepi, ki se nanašajo na predpisovanje in razdeljevanje zdravil, prehrane pacientom;
 Področje preprečevanja prenosa bolnišničnih okužb – ESBL, MRSA, izolacijski
ukrepi, razkuževanje rok, ravnanje z odpadki, zaščitna oblačila;
 Preprečevanje RZP,;
 Preprečevanje padcev, pravilna uporaba Segufix pasov.
3. 4. Prva prijava kršitev pacientovih pravic
V letu 2011 so pacienti in njihovi svojci 14 krat naslovili vprašanja ali pritožbo na
pooblaščeno osebo za prvo prijavo pacientovih pravic. V vseh primerih niso zahtevali
obravnave po postopku za prvo prijavo kršitve pacientovih pravic. Po dogodkih smo izvedli
korektivne ukrepe predvsem zato, da se dogodki ne bi ponovno dogodili.
Izpostavljeni problemi Št.
Poročilo in ukrepi
Rezultat
obravnav
Neprimerna
3
Pogovor z zaposlenimi in
Zaposleni so izboljšali
komunikacija s strani
ureditev ustrezne obravnave komunikacijo s pacienti,
osebja
za pacienta
Pacienti so bili z
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Ni bilo tolmača za
znakovni jezik

2

Ureditev dostopnosti
tolmača za jezikovni jezik

Prijava zaradi
nestrokovne obravnave

6

Pritožba staršev zaradi
neprimernega postopka
pri jemanju krvi

1

Izgubljena napotnica

1

Neprimerna uvrstitev v
čakalni seznam

1

Izvedeni so bili vsi ukrepi in
razgovori, v enem primeru
je bil izveden strokovni
nadzor o poteku obravnave
pacienta in razgovor z
vsemi, ki so bili udeleženi
pri obravnavi pacienta
Pogovor s starši in razlaga
zakaj je prišlo do dogodka.
Izvedba drugih potrebnih
ukrepov
Sistemska ureditev poti
napotnice.
Pregled čakalnega
seznama, seznanitev in
uvrstitev pacienta

obravnavo zadovoljni
Seznanitev zaposlenih
o možnosti tolmača za
jezikovni jezik
Pacienti in svojci so bili
seznanjeni z ukrepi in
pogovori

Podoben dogodek se ni
ponovil
Napotnice se sedaj
pravilno shranjujejo
Se izvaja

Tudi v preteklem letu je v bolnišnici pristojna oseba za prvo prijavo največkrat obravnava
telefonske pritožbe pacientov. Pritožbe so največkrat posledica težje dosegljivosti oseb po
telefonu, ki skrbijo za čakalno vrsto v različnih specialističnih ambulantah. V letu 2011 so bile
med letom prijavljene še štiri prijave, ki smo jih obravnavali kot prve prijave. Na vse prijave
smo se takoj odzvali, se z osebami pogovorili in jim posredovali opravičilo, če je bilo to
potrebno.
3.5. Analiza vpisov v Knjigo pohval v letu 2011
V letu 2011 je bilo v knjigo pohval vpisanih 30 vtisov, kar je 15 manj kot v letu 2010, ko jih je
bilo 45.
Skupaj Število vpisov pohval in
vpisi
pritožb - 45
Število 22/ 73%
pohval
Število
pritožb

Poročilo in ukrepi
Se nanašajo na prijaznost, strokovnost in
uslužnost zaposlenih v SBJ. Namenjene so bile
celotnemu multidisciplinarnemu timu .
Pohvalo smo posredovali zaposlenim.

8 / 27%
4 - čakalni čas pred ambulanto

Uvedli smo dodatno ambulanto – hitrejši pretok

1 – pritožba nad osebo
1 – parkiranje invalidov
1 – glede neustrezne kopalnice
1 – rokovanje z napotnico

Pogovor z osebo o načinu pogovora s pacienti
Uvedli smo dodatna parkirna mesta
Prenova kopalnice
Natančen dogovor o poti napotnic

Pohvale se nanašajo predvsem na prijaznost osebja in strokovnost obravnave. Pohvale so
namenjene tako zdravnikom, medicinskim sestram, administrativnemu osebju, radiološkim
inženirjem in drugim.
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4. Delo projektnih timov v zdravstveni negi in oskrbi
V letu 2011 nismo bili tako uspešni pri delu projektnih timov. Še vedno so zelo aktivni
projektni timi za kronične rane in preprečevanje RZP, preprečevanje padcev, timi za
oblikovanje kliničnih poti, projektna skupina za oblikovanje standardov kakovosti, za
oblikovanje dokumentacije v ZNO, za področje bolnišničnih okužb.
V projektne time je vključeno okvirno 199 zaposlenih, kar v ZN znaša 57% vseh
zaposlenih.
Projektni tim
Raziskovalni tim
Tim za oskrbo stome
Tim za preventivo in oskrbo RZP
Tim za bolnišnične okužbe
Tim za oblikovanje kliničnih poti
Tim za razvoj dokumentacija v ZN
Tim za preprečevanje padcev
Tim za zagotavljanje pacientovega
dostojanstva in pacientovih pravic
Tim za razvijanje standardov
kakovosti
Negovalne diagnoze
Skupaj: 14 aktivnih timov

Število
članstva
15
10
42
10
20
8
18
25

Koordinator tima
Mojca Strgar
Jana Lavtižar, Metka Zima
Oti Mertelj
Lidija Ahec
Helena Lindič - multidisciplinarni tim
Nevenka Marinšek
Nevenka Marinšek
Jana Lavtižar
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Mateja Bahun

38
199

Mojca Strgar

4. 1. Projektni tim za razvoj dokumentacija v zdravstveni negi
Koordinatorica: Nevenka Marinšek
V letu 2011 se skupina za dokumentacijo ni sestajala, kljub temu je bilo opravljenega veliko
dela pri oblikovanju novih dokumentov oziroma preoblikovanju že obstoječih.
Na vseh bolniških oddelkih in enotah je potekalo intenzivno delo na dokumentih, ki so bili
potrebni za doseganje zahtev za uspešno certificiranje in akreditiranje ISO in NIAHO. Člani
skupine so delovali v pripravah dokumentov posameznega oddelka/enote. Na bolniških
oddelkih so se oblikovale samostojne skupine. Aktivnosti oblikovanja dokumentov pa so
potekale tudi v okviru Kolegija Službe zdravstvene nege in oskrbe.
V letu 2011 je bilo na področju zdravstvene nege (vključno s fizioterapijo in radiologijo)
sprejetih ali obnovljenih naslednje število standardno operativnih postopkov (SOP):
Splošni Navodila Obrazci
SOP
10
4
28
Novi
3
7
Nova verzija 10

Klinične
poti
2
1

Vsi dokumeniti so bili predstavljeni neposredno v praksi in so objavljeni na intranetni strani
SBJ.
4. 2. Poročilo o delu projektne skupine za raziskovanje
Koordinatorica skupine Mojca Strgar
V letu 2011 se je projektna skupina sestala samo enkrat. Na sestanku je koordinatorica
skupine predstavila delo v preteklih letih ter predstavila takratni načrt dela. Projektna skupina
je sestavljena iz zaposlenih v zdravstveni negi, ki pri svojem vsakodnevnemu delu s pacienti
uporablja negovalne diagnoze.
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V projektni skupini je 17 članov, večina je diplomiranih medicinskih sester, 2 pa sta babici s
srednjo izobrazbo, ki pa pri svojem delu za ugotavljanje pacientovih potreb prav tako
uporabljajo negovalne diagnoze.
Skupina je že v letu 2009 izdelala Katalog negovalnih diagnoz po modelu Marjory Gordon, ki
pa ga zaposleni v zdravstveni negi bolj ali manj poznajo in uporabljajo pri svojem delu.
2 Realizacija ciljev
CILJ:
Predstavitev Kataloga negovalnih diagnoz , ki jih bo pripravila
Nacionalna skupina za negovalne diagnoze SLONDA
zaposlenim v zdravstveni negi.
AKTIVNOSTI:
1. Tematski sestanki zaposlenih v zdravstveni negi po oddelkih
in enotah.
2. Objava kataloga na intranetni strani.
3. Preveriti uporabnost Kataloga negovalnih diagnoz po
oddelkih in enotah z nadzorom članov skupine.
CILJ:
Dopolnitev Kataloga negovalnih diagnoz SBJ.
AKTIVNOSTI:
1. Izdelava specifičnih negovalnih diagnoz za posamezno
delovno področje.
EVALVACIJA:
1. V katalog specifične negovalne diagnoze še niso dodane.

3 Cilji in aktivnosti za leto 2012
1. Cilj:

Rok izvedbe

Realizacija
učinkovitost
Ni realizirano, ker bo
SLONDA v letu 2012
posredovala prvih 9 domen
negovalnih diagnoz
Realizacija
učinkovitost
Delno realizirano

Odgovoren

Sestanki projektne skupine.

Kontinuirano, celo leto Koordinatorica skupine in

Kazalnik
Izvedenih 6 sestankov projektne
skupine v letu 2012.
Število sestankov v letu 2012.
Sledenje sklepom sestankov
projektne skupine.

Kontinuirano

2. Cilj:

Rok izvedbe

Predstavitev Kataloga negovalnih
diagnoz SLONDA zaposlenim v
zdravstveni negi.
Kazalnik
Organizacija tematskih delovnih
sestankov.
Objava kataloga na intranetni strani.
Preveriti uporabnost Kataloga
negovalnih diagnoz po oddelkih in
enotah z nadzorom članov skupine.

Kontinuirano, celo leto Koordinatorica skupine in

člani skupine

3. Cilj:

Odgovoren
člani skupine

Kontinuirano

Rok izvedbe

V klinično delo vpeljati enotno
Kontinuirano
klasifikacija negovalnih diagnoz v SBJ.
Kontinuirano
Kazalnik
Predstavitev NANDA klasifikacije
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Odgovoren
Koordinatorica in člani
skupine

negovalnih diagnoz – slovenski
prevod.
Izobraževanje zaposlenih v
zdravstveni negi o uporabi NANDA
klasifikacije negovalnih diagnoz.
Uporaba NANDA klasifikacije v PZN v
SBJ.
4. 3. Poročilo o delu projektne skupine za preprečevanje padcev v letu 2011
Koordinatorica skupine: Nevenka Marinšek
V 2011 letu je projektna skupina za Preprečevanje padcev pacientov nadaljevala uspešno
delo. Izvedeni so bili 4 sestanki. Obravnavali so različno tematiko, kar se tiče padcev in
ovirnic. Natančnejša opredelitev aktivnosti je predstavljena v spodnji tabeli.
Cilj 1
Aktivnosti

Učinkovitost

Redne aktivnosti skupine pri realizaciji dogovorov za preprečevanje
padcev.
 Prenovitev članstva skupine je bila izvedena, člani redno poročajo o
sklepih sestankov na oddelčnih sestankih.
 Sodelovanje pri pripravi na DNV presojo (upoštevanje standarda in
protokola preprečevanja padcev).
 Pravilna uporaba Lista fizičnega omejevanja.
 Bolj aktivno je potrebno širiti zavedanje o preprečevanju padcev.
 Ponovitveno izobraževanje o pravilni uporabi Segufix pasov na odd.
 Evidenca ovirnic mora biti pregledna.
 Nadzor shranjevanja ovirnic.
 Razvijanje komunikacije s pacienti in svojci o ogroženosti zaradi padca
in posledicah padca za pacienta.
 Pomoč članov skupine pri izvedbi ankete za pripravek prispevka za
strokovno srečanje Dnevi Angele Boškin.







Izvedeni so bili 4 sestanki.
Udeležba na sestankih ni zadovoljiva – niso zastopani vsi oddelki.
Na vseh oddelkih se je izvedlo izobraževanje o pravilnem postopku
fizičnega oviranja pacienta.
Pri pregledu shranjevanja in evidence ovirnic še vedno nismo dosegli.
željenega rezultata. Preveč je nerazumljivih zapisov, nečitljivo
vpisovanje ali pa tega sploh ni.
Še vedno se premalo pogovarjamo z ogroženim pacientom oziroma
njegovimi svojci.
Na 4. dnevih Angele Boškin so bile predstavljene naše izkušnje z
nameščanjem ovirnic.
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4. 4. Poročilo o delu delovne skupine za bolnišnično higieno 2011
Koordinator: Lidija Ahec
Stalna delovna skupina za bolnišnično higieno je delovna skupina Strokovnega sveta
zdravstvene nege. Ustanovljena je bila maja 2010. V njeni sestavi delujejo predstavnice
različnih oddelkov in enot v bolnišnici z namenom, da s svojim delom pripomorejo omogočiti
take pogoje bivanja in izvajanja zdravstvene nege in oskrbe, ki bodo omogočili znižanje
možnosti nastanka okužb povezanih z zdravstvom na najnižjo možno raven.
4.4.1. Bolnišnična higiena
V vseh prostorih bolnišnice, njene ožje in širše okolice, morata vladati red in higiena.
Bolnišnična higiena je pomemben pokazatelj kakovosti dela v bolnišnici. Za ustvarjanje in
vzdrževanje bolnišnične higiene so potrebni različni postopki :
- čiščenje oz. sanacija,
- razkuževanje,
- izvajanje izolacijskih ukrepov,
- ločevanje odpadkov na mestu nastanka, ravnanje z odpadki,
- izvajanje ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionele v vodovodnem omrežju

4.4.2.Cilji stalne delovne skupine za bolnišnično higieno :
- zaščita pacientov, obiskovalcev in zaposlenih,
- preprečevanje širjenja okužb v in izven bolnišnice,
- znižanje števila v bolnišnici pridobljene MOB,
- zagotavljanje varnega okolja,
- pravilno izvajanje negovalnih, terapevtskih in diagnostičnih postopkov dela,
- povečanje obsega znanja vseh zaposlenih o MRSA, izolacijskih ukrepih in higieni rok kot
priznano najuspešnešem načinu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
4.4.3. Naloge projektne skupine:
- predstavitev obstoječih standardov kakovosti na delovnih sestankih oddelkov in enot
(osebna urejenost, higiena rok, preprečevanje prenosa okužb preko zraka, uporaba
osebne varovalne opreme, standardni ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb …),
- sodelovanje pri pripravi in prenovi obstoječih standardov kakovosti
- sodelovanje pri nadzoru izvajanja:
 preskrba s pitno vodo
 odpadki:
 objektna higiena:
 izvajanje izolacijskih ukrepov
 upoštevanje standarda osebne urejenosti
4.4.4. Realizirane naloge v letu 2011
Skupina za bolnišnično higieno se je v letu 2011 sestala 8 krat.
o Članice skupine so na svojih oddelkih izvajale redni mesečni nadzor načina ločevanja
odpadkov na mestu nastanka. Na podlagi analize poročil je bilo ugotovljeno, da
podatki zbrani po časovnem zaporedju kažejo izboljšave rezultatov.
o Skupina je izvajala redne nadzore preventivnih ukrepov za preprečevanje
razmnoževanja legionel iz vodnih virov. Rezultati vzorčenja vode na prisotnost
legionele so bili v letu 2011 opravljeni 4 krat. Pomemben preventivni ukrep
preprečevanja legionele v vodovodnem sistemu je redno točenje in vzdrževanje
neoporečne higiene vodovodnih izlivk.
o V okviru skupine smo imenovali promotorje higiene rok. Z načrtovanim preverjanjem
uspešnosti razkuževanja rok so promotorji pričeli z delom na svojih oddelkih in
enotah.

18

4. 5. Projektna skupina za negovalne diagnoze
Koordinatorica skupine: Mojca Strgar
V letu 2011 se je projektna skupina sestala enkrat in sicer v prvi polovici leta. Na sestanku je
koordinatorica skupine predstavila delo v preteklih letih ter predstavila takratni načrt dela.
Projektna skupina je sestavljena iz zaposlenih v zdravstveni negi, ki pri svojem
vsakodnevnemu delu s pacienti uporablja negovalne diagnoze.
V projektni skupini je 17 članov, večina je diplomiranih medicinskih sester, 2 pa sta babici s
srednjo izobrazbo, ki pa pri svojem delu za ugotavljanje pacientovih potreb prav tako
uporabljajo negovalne diagnoze.
Skupina je že v letu 2009 izdelala Katalog negovalnih diagnoz po modelu Marjory Gordon, ki
ga zaposleni v zdravstveni negi bolj ali manj poznajo in uporabljajo pri svojem delu.
Zastavljene cilje za leto 2011 niso bili realizirani, predvsem zato, ker še ni bili pripravljen
katalog negovalnih diagnoz.
2 Realizacija ciljev
CILJ:Predstavitev Kataloga negovalnih diagnoz SBJ zaposlenim v zdravstveni negi
AKTIVNOSTI:
1. Tematski sestanki zaposlenih v zdravstveni negi po oddelkih in enotah
2. Objava kataloga na intranetni strani
3. Uporabnost Kataloga negovalnih diagnoz na oddelkih z nadzorom članov skupine
EVALVACIJA:
1.1 Tematski sestanki niso bili izpeljani
2.1 Katalog negovalnih diagnoz je v pripravi za objavo na intranetu
3.1 Nadzor ni bil izveden
CILJ:
Dopolnitev Kataloga negovalnih diagnoz SBJ
AKTIVNOSTI:
1. Izdelava specifičnih negovalnih diagnoz za posamezno delovno
področje

Realizacija
učinkovitost
Delno realizirano

EVALVACIJA:
1. V katalog specifične negovalne diagnoze še niso dodane

3 Cilji in aktivnosti za leto 2012
1. Cilj:

Rok izvedbe

Sestanki projektne skupine

Kontinuirano, celo leto

Kazalnik: Organizacija 6 sestankov
Sledenje sklepom sestankov

Kontinuirano,
celo leto

2. Cilj:

Rok izvedbe

Predstavitev Kataloga negovalnih diagnoz SBJ v zdravstveni negi

Kontinuirano, celo leto

Kazalnik
Organizacija tematskih sestankov
Objava kataloga na intranetni strani
Preveriti uporabnost Kataloga negovalnih diagnoz na oddelkih z
nadzorom članov skupine

Kontinuirano, celo leto

3. Cilj:

Rok izvedbe

Enotna klasifikacija negovalnih diagnoz

Kontinuirano, celo leto
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Kazalnik
Predstavitev NANDA klasifikacije negovalnih diagnoz – slovenski
prevod,izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi o uporabi
NANDA klasifikacije negovalnih diagnoz.
Uporaba NANDA klasifikacije v PZN v Splošni bolnišnici Jesenice.
Koordinatorica in člani skupine

Kontinuirano, celo leto

4. 6. Poročilo projektne skupine za razvijanje standardov kakovosti
Koordinatorica skupine: Mateja Bahun
Člani skupine za razvijanje standardov kakovosti so se v letu 2011 sestali štirikrat. Skupina
za obnovo že sprejetih standardov se je sestala petkrat. V skupini so vključeni zaposleni v
ZN iz vseh oddelkov, tako dipl. m. s. kot ZT.
V letu 2011 je bilo sprejetih 5 novih standardov kakovosti ter 25 dopolnitev (verzija 2 oz. 3).
O zadovoljstvu z delom so se izjasnili le trije člani, ki so z delom zadovoljni.
Komentarji:»potrebna je boljša pripravljenost članov«, » imamo dober timski pristop«.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sprejeti leta 2011
Oskrba kronične / okužene rane / razjede_V1
Preveza čiste rane_V2
Izpiranje ustne votline_V2
Ustna nega pri zavestnem pacientu brez motenj požiranja_V2
Ustna nega pri pacientu, ki ima moteno zavest_V2
Ustna nega intubiranega pacienta_V2
Ustna nega traheotomiranega pacienta_V2
Ustna nega dojenčka_V2
Anogenitalna nega_V2
Umivanje rok_V3
Razkuževanje rok_V3
Uvajanje osrednjega VK_V1
Uvajanje osrednjega VK_V2
Oskrba traheostome_V1
Menjava infuzijske steklenice_V2
Priprava inštrumentov za ponovno uporabo_V2
Kopel v postelji_V2
Fizični varovalni ukrep_V3
Fizični varovalni ukrep_V4
Sterilizacija s paro_V2
Sterilizacija s paro_V3
Pakiranje materiala pred sterilizacijo_V2
Prevoz nesterilnega in sterilnega materiala_V2
Kontaktna izolacija_V4
Priprava pacientove kože na invazivni poseg_V2
Rokovanje in shranjevanje sterilnega materiala na oddelkihenotah ter nadzor_V3
Sterilizacija s plazmo_ V2
Aplikacija kapljic v oko_V1
Higiensko vzdrževanje parnih sterilizatorjev -V2
Rokovanje s čistim perilom_V1
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3.1.2011 B.1.3.8.
3.1.2011 B.1.3.1.
7.1.2011 A.8.7.
7.1.2011 A.8.8.
7.1.2011 A.8.10.
7.1.2011 A.8.11.
7.1.2011 A.8.12.
7.1.2011 A.8.13.
7.1.2011 A.8.14.
22.3.2011 B.4.1.1.
22.3.2011 B.4.1.2.
28.3.2011
6.6.2011 B.1.2.10.
28.3.2011 A.1.9.
10.1.2011 B.1.2.9.
3.1.2011 B.5.3.
7.1.2011 A.8.1.
7.2.2011
28.5.2011 B.2.2.
28.3.2011
30.11.2011 B.5.7.
28.3.2011 B.5.4.
28.3.2011 B.5.2.
20.1.2011 B.4.1.4.
30.5.2011 B.4.2.4.
30.11.2011 B.5.9.
30.11.2011 B.5.10.
16.8.2011 B.1.1.5.
16.8.2011 B.5.8.
5.11.2011 B.4.1.9.

4. 7. Poročilo projektne skupine za oskrbo izločalne stome za leto 2010
Koordinatorica skupine: Jana Lavtižar
V letu 2011 skupina ni delovala. Ponoven sklic skupine v letu 2012

4. 8. Delo projektnega tima za preventivo in oskrbo razjede zaradi pritiska
Koordinatorica tima: Oti Mertelj
Projektni tim za preventivo in oskrbo RZP je v letu 2011 imel evidentiranih 45 članov.
Skupina je imela 15 sestankov. Rdeča nit vseh sestankov je bila problematika v zvezi s
preventivo in oskrbo razjede zaradi pritiska, ki so jo izpostavili člani skupine.
Na skupini je bila oblikovana Klinična pot za oskrbo kronične rane in delno dopolnjen
standard za preventivo RZP. Klinična pot v praksi žal še ni popolnoma zaživela. Člani
skupine so skupaj pregledali vzroke za nastanek pridobljenih RZP v bolnišnici. Dogovorili so
se, da se pri pacientih, ki se ne želijo obračati, večja pozornost nameni tudi bolečini. Člani
skupine so pripravili program za izobraževalni dan z naslovom »Stop razjedi zaradi pritiska«,
ki bo realiziran v letošnjem letu. Člani projektnega tima so s svojim znanjem in dejavnostjo
prispevali k zmanjšanju incidence pridobljenih razjed zaradi pritiska v bolnišnici v letu 2011.
4.8.1. Realizacija ciljev za leto 2011
CILJ:
Izdelava klinične poti za oskrbo kronične rane
AKTIVNOSTI:
Sestanki skupine, testiranje v praksi
EVALVACIJA:
Potrebni so le še manjši popravki in dokončna vpeljava v prakso.

Realizacija/učinkovitost

CILJ:
Predstavitev pripomočkov za razbremenitev, podlaganje
AKTIVNOSTI:
Testiranje pripomočkov po oddelkih.
EVALVACIJA:
Zagotavljanje 30° položaja pri pacientih, pri katerih to ni bilo
mogoče.

Realizacija/učinkovitost

CILJ:
Poiskati vzroke za pridobljene RZP
AKTIVNOSTI:
Predstavitev študije primerov, analiza vzrokov na skupini.
EVALVACIJA:
Zmanjšanje incidence pridobljenih RZP.

Realizacija/učinkovitost

CILJ:
Dopolnitev standarda preventive RZP in drugih obrazcev v zvezi
z evidentiranjem RZP.
AKTIVNOSTI:
Obravnava obrazcev na skupini.
EVALVACIJA:
Uporaba obrazcev v praksi.
4.8.2.Cilji za leto 2012
1. CILJ:
Organizacija izobraževalnega dne »Stop razjedi zaradi pritiska«
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Delno / 90 %

Da / 75 %

Da / 75 %

Realizacija/učinkovitost
Delna / 75 %

AKTIVNOSTI: Oblikovanje programa, priprava prispevkov.
2. CILJ:
Nadgradnja zloženke »Stop razjedi zaradi pritiska«
AKTIVNOSTI:
Vključitev dodatnih vsebin.
3. CILJ:
Pravilno povijanje nog z elastičnimi povoji
AKTIVNOSTI:
Izdelava protokola, organizacija delavnic.
4. CILJ:
Izmenjava izkušenj o izvajanju preventivnih ukrepov po drugih ustanovah
AKTIVNOSTI:
Organizacija strokovne ekskurzije.
5. CILJ:
Uporaba KP za oskrbo rane
AKTIVNOSTI:
Dopolnitev in redna uporaba KP.
6. CILJ:
Seznanitev z novostmi na področju preventive RZP.
AKTIVNOSTI:
Testiranje pripomočkov za obračanje pacienta, za nego in zaščito kože.
V bodoče si želimo, da bi se člani tima pogosteje udeleževali sestankov skupine. Na
sestanku naj bi bil prisoten vsaj po en član iz oddelka ali enote. Izmenjava izkušenj in dobrih
praks med člani skupine je zelo dobrodošla in pripomore h kakovostnejši obravnavi
ogroženih pacientov.
4. 9. Poročilo projektne skupine za oblikovanje kliničnih poti
Koordinatorica skupine: Helena Lindič
Z uvajanjem kliničnih poti (KP) želimo doseči še bolj kakovostno izvajanje storitev z,
najmanjšim možnim tveganjem. Doseči čim višji nivo zadovoljstva pri pacientih in njegovih
svojcih, zdravstvenih delavcih in nenazadnje poskušamo doseči čim večjo optimizacijo
stroškov dela.
V prvi polovici leta smo popravili in začeli tudi uporabljati KP za operacijo lipoma. Do poletja
smo izdelali še novo KP za operacijo kostnih izrastkov. V pripravo so bili vključeni vsi v
obravnavi sodelujoči člani tima. Vsak član skupine je v mesecu dni s svojimi sodelavci
pripravil podatke, ki smo jih tekom obravnave pacienta v klinično pot zapisali. Predstavljena
je bila vsem sodelavcem oziroma uporabnikom na oddelku. Točno bomo morali definirati še
odklone.
Vse že uporabljene klinične poti na Dnevnem oddelku smo obravnavali, popravili, jih dopolnili
in pripravili za tisk.
Že spomladi smo začeli oblikovati na kirurškem oddelku tudi tri KP za operacije na roki: - KP
za nabodno osteosintezo s Kiršnerjevimi žicam
- KP za odprte metode zdravljenja zlomov distalne podlakti
- KP za osteosintezo z zunanjim fiksaterjem - radius.
Ugotovili smo da imajo vse tri kar nekaj skupnih točk in da bi jih lahko zdužili v eno samo.
Spomladi smo začeli s koordinatorjem za oskrbo kronične rane pripravljati tudi novo KP za
oskrbo kronične rane.
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Tak pristop k obravnavi pacienta nas spodbuja in nam odpira številne možnosti v zvezi z
zagotavljanjem kakovosti, učinkovitosti, uspešnosti.
4.11. Projektna skupina za zasebnost in dostojanstvo pacientov
Koordinatorica : Jana Lavtižar
V letu 2011 se je skupina sestala trikrat. Sodelovanje članov s svojimi predlogi je bilo zelo
aktivno. Aktivno smo se vključili tudi v reševanje nezadovoljstva pacientov, ki je bilo izraženo
v anketi o zadovoljstvu pacientov na področju zasebnosti.
Vključene dipl.m.s. in zdravstveni tehniki z vseh oddelkov bolnišnice, fizioterapevtka, prof.
zdravstvene vzgoje.
4.11.1. Realizacija ciljev
CILJ: Povečati zasebnost v bolniških
sobah / ambulantah, enotah
AKTIVNOSTI:
 Poiskati kritične točke na oddelkih
 Po oddelkih postopoma naročiti
zavese
 Po potrebi naročiti pregradne stene
 Preureditev porodne sobe
EVALVACIJA:
Na skupini prepoznali kritične točke:
– operacijska (ob vstopu pacienta),
– oddelki - večje sobe
CILJ: Informiranost obiskovalcev
(pacientov, svojcev…) bolnišnice
AKTIVNOSTI:
 Označevalne table ob vhodu in v
dvigalu
 Urnik odprtja kapele in maše v kapeli,
telefonske številke duhovnika
CILJ: Anketirati zaposlene
AKTIVNOSTI:
 Anketa na temo zagotavljanje
zasebnosti in spoštovanje
pacientovega dostojanstva

Realizacija/učinkovitost
100% postopoma bomo v letu 2012 urejali
kritična mesta in aktivnosti
0%
80%
50%
V realizaciji
Nakup zaves zaradi finančnih zmožnosti ni
možno, uporaba paravanov – pregled v letu
2012
načrt preureditve narejen, izvajanje se še ni
začelo.

Zaradi finančnih omejitev ni prišlo do izvedbe
Objavljeno

0%
Anketiranje ni bilo izvedeno, ker se bo izvedla
anketa v okviru raziskovalne naloge in še
nadzor nad izvajanjem jutranje nege v okviru
zasebnosti.
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4.11.2.Cilji za leto 2012
CILJ:
Povečati zasebnost v bolniških sobah / ambulantah, enotah
AKTIVNOSTI:
 Namestitev/ nakup/uporaba paravanov, pregradnih sten/zaves.
 Zapiranje vrat – opozarjanje zaposlenih.
CILJ:
Doseči čim višji nivo upoštevanja etičnih načel z upoštevanjem osebne integritete
pacientov in pacientovih pravic
AKTIVNOSTI:
 Delavnice za zaposlene.
 Izobraževanje za zaposlene.
 Priprava zdravstveno vzgojnega gradiva – za zaposlene in paciente.
 6 srečanj v letu 2012.
 Aktivna skupina z vsaj enim članom vsakega oddelka.
CILJ:
Izvesti anketiranje zaposlenih o zagotavljanju zasebnosti in nadzor nad
zagotavljanjem zasebnosti pri jutranji negi
AKTIVNOSTI:
Anketa za zaposlene.
Pregled/nadzor nad zagotavljanjem zasebnosti pri jutranji negi.

5. Kadri v zdravstveni in babiški negi, fizioterapiji in na področju
dela radioloških inženirjev
V preteklem letu smo poskušali nadomestiti kadrovske vrzeli na področju dipl.m.s.,
fizioterapevtk in radioloških inženirjev, kar nam je tudi delno uspelo. Naš cilj je sprememba v
izobrazbeni strukturi zaposlenih v ZN. Tako nam je v letu 2011 uspelo, da smo povečali
število dipl.m.s. v primerjavi z letom 2010, kar za 4 ZT (končali so študij in si pridobili naziv
dipl.m.s.). Prav tako smo si postavili cilj, da bomo gradili in razvijali koncept vodenja, ki bo
omogočal pristop od spodaj navzgor, samoiniciativnost, inovativnost in vključevanje
zaposlenih v različne procese in aktivnosti na področju kakovosti in varnosti. Danes lahko
trdimo, da nam je tudi na tem področju delno uspelo, saj je kar ena tretjina vseh zaposlenih
v ZNO vključena v različne projektne time. Velik del zaposlenih je sodelovalo pri pripravi in
sami akreditaciji NIAHO. Vsekakor bomo morali k doseganju tega cilja še bolj aktivno
pristopiti tudi v letu 2012.

5.1. Prikaz trenda zaposlovanja v ZN za obdobje 2009 in 2011
V zadnjem letu smo povečali število zaposlenih tako v zdravstveni negi, na fizioterapiji in
radiološkem oddelku. Povečanje kadra je bilo delno zaradi nadomeščanja porodniškega
dopusta in zaradi daljših bolniških odsotnosti. V zdravstveni negi je prišlo do spremembe
izobrazbene strukture, ker so naši zaposleni diplomirali in si pridobili naziv dipl.m.s. Povečal
se je obseg dela, pričele so se nove dejavnosti in ambulante. V bolnišnici veliko vlagamo v
razvoj kadrov, zato veliko naših zaposlenih študira ob delu na Visoki šoli za zdravstveno
nego Jesenice.
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Profil
Dipl.m.s.
Dipl. bab.
SMS/ZT
Skupaj ZN
Dipl. fth.
Dipl.ing.
rad.
Skupaj vsi

2011 št.
zaposlenih
106 /2 abs
10
227/3priprav.
343/5priprav.

2011 zaposleni iz
ur
113,6 /2 abs
8,24
201/3 pripravniki
322,8/5pripravnikov

12/2 priprav.
13/2 priprav.

9,64/2 pripravnika
12,45/1 pripravnik

368/9priprav

344,8/8 priprav.

2010 št.
zaposlenih
103/1 pripravnik
9
225/6 pripravnik
337/7pripravniki

2010 zaposleni iz
ur
104/1 pripravnik
8
199/4
311/5pripravnikov

10
12

9
11

359/7 priprav.

331/5 priprav.

5.2. Odsotnost zaposlenih zaradi porodniškega dopusta
V lanskem letu je na dan 31. 12 2011 bilo 21 zaposlenih v ZNO na porodniškem dopustu,
kar je za 18 manj kot leto pred tem..

Na dan 31.12. je bilo 21 SMS/ MS na porodniškem dopustu.
Zaposleni
SMS/ZT
dipl.m.s.
fizioterapevtke
radiol.inž.
Skupaj

Porodniški dopust 2011
13
6
2

Porodniški dopust 2010
26
10
1
2
39
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5. 3. Odhodi v letu 2009 – 2011
V preteklem letu smo zabeležili povečano število odhodov dipl. m. s. in zdravstvenih
tehnikov iz bolnišnice v primerjavi z letom 2010. Medicinske sestre še vedno iz bolnišnice
odhajajo na delovna mesta na primarni nivo zdravstvene obravnave, kjer ni delovnih
obremenitev v nočnem času in v času vikendov. Zdravstvenim tehnikom smo v večini mi
prekinili pogodbo. Prav tako je bila s strani SBJ prekinjena pogodba 4 dipl. m.s.

SMS – prekinitev s strani SBJ
Dipl. m. s – prekinitev SBJ
Dipl. m. s – s strani
zaposlenega
FIZIOT.
RAD.INŽ.
Skupaj

Odpoved
2011
8
4

Upokojitev
2011
1
4

Odpoved
2010
5
9

Upokojitev
2010
3
1

1
6

1
0
15

0
0
4

8
1
21

6. Pregled kategorizacije pacientov glede na potrebe po zdravstveni negi
Nevenka Marinšek
Kategorizacija potreb pacientov po zdravstveni negi je bilo kot orodje sprejeto tudi na
državnem nivoju. Vsekakor je to pomembno zaradi lažjega prikazovanja in pridobivanja
potrebnega kadra na področju ZN.
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Iz tabele je razvidno, da se je v preteklem letu zmanjšalo število pacientov 3. kategorije v
primerjavi s preteklim letom. Ponovno se je povečalo število pacientov v 2. kategoriji potreb
po zdravstveni negi. V lanskem letu je bilo v oskrbi enako število 1. kategorije kot v letu
2010. Na gastroenterološkem odseku smo preko celega leta beležili več kot 50% pacientov,
ki so bili razvrščeni v 3. kategorijo potreb po ZN.
Glede na izračun kategorizacije smo pri zdravstvenih tehnikih tudi v letu 2011 dosegali
zadostno število kadra, pri diplomiranih medicinskih sestrah pa je število zaposlenih še
vedno premajhno za 20% glede na potrebe pacientov.

6.1. Prikaz povprečnega deleža kategorij v letu 2007do 2011
Leto
2008
2009
2010
2011

1.kat
23
20
18
18

2.kat
28
31
40
44

3.kat
34
34
38
35

4.kat
2
3
4
3

Kategorizacija v posameznih letih
50
45
40
35

44

2008

30

2009

25

31 40

Prikaz
deleža pacientov 28
1. kategorije v letu
20
34 201038
15
10
5

34

2010
2011

34

23

20

18
18

2

0

1.kat

2.kat

3.kat

3

4

3

4.kat

Graf:prikazuje povprečje kategorij pacientov v obdobju 2008 do 2011

8. Upravljanje s kadrovskimi viri
V letu 2011 smo ponovno opredelili potrebe po izobraževanju in razvoju kadrov v zdravstveni
negi, fizioterapiji in na področju dela radioloških inženirjev. Pripravili smo načrt razvoja
kadrov in ga opredelili tako, da je osredotočen na posameznika in je integriran v matriko
znanja ter se nanaša na celotno osebje zdravstvene nege in oskrbe. Pri načrtovanju razvoja
kadrov smo izhajali iz zaključkov letnih razgovorov ter tako zagotavljali sistematičen in
stalen strokovni, delovni in osebnostni razvoj zaposlenih, skladen z zahtevami dela.
Poskušali smo slediti načrtovanemu izpopolnjevanju in izobraževanju ter preverjali
učinkovitost.
8.1. Dodiplomsko izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo
Nenehna skrb za razvoj in izobraževanje zaposlenih v ZNO je ključnega pomena za karierni
razvoj in koncept vseživljenjskega učenja. Tudi v lanskem letu smo nadaljevali z vlaganjem
v zaposlene in finančno podprli dodiplomski in podiplomski študij.
letnik
VII/I dipl.m.s.
Mag. ZN

1.
5
4

2.
6
3

3.
12

absolventi
7

26

3 . - prehodi
3

Skupaj
33
7

V letu 2011 so na Visoki šoli za zdravstveno nego diplomirali naslednji zaposleni in si
pridobili naziv diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik: Nevenka SVETINA, Irena
BOLJTAR, Kemila TRAKO, Janja PRISTAVEC.

8.2. Dobitnica srebrnega znaka Gorenjskega društva medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov je bila v letu 2011 naša sodelavka Darja Rajgelj,
dipl. m. s., koordinatorica zdravstvene nege v operacijskem bloku.

9. Izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
Nevenka Marinšek
Znanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, fizioterapevtov in radioloških inženirjev
mora slediti potrebam, ki izhajajo iz potreb pacientov. Znanja, ki ga pridobimo v okviru
formalnega dodiplomskega izobraževanja že dolgo ne zadošča za vsakodnevno delo. Za
zagotavljanje strokovne, kakovostne in varne obravnave pacientov je zelo pomembno, da v
SBJ zagotavljamo možnosti formalnega podiplomskega izobraževanja in kontinuiranega
vseživljenjskega profesionalnega izobraževanja. Na ta način omogočamo vsem zaposlenim
v ZNO, da razvijajo svoje kompetence in sposobnosti za lažje izvajanje samostojnega
ugotavljanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, načrtovanja, izvajanja in vrednotenja
zdravstvene nege in oskrbe s pomočjo procesne metode dela. Na vseh področjih dela tako
lažje izvajamo celostno zdravstveno obravnave v skladu z načrtovanjem, izvajanjem in
vrednotenjem zdravstvene obravnave in intervencij v sodelovanju z zdravniki in drugimi
strokovnimi sodelavci v zdravstvenem timu. Pri tem je pomembno tudi usposabljanje za
prenos znanja in dobrih praks na vse zaposlene v ZNO. Tako kot vsa leta prej smo tudi v letu
2011 pripravili načrt izobraževanja, ki smo ga skoraj v celoti realizirali.
9.1. Realizacija internega strokovnega izobraževanja
Cilj
Izvedene
aktivnosti

Učinkovitost

Izvedba planiranih internih strokovnih izobraževanj
- Razporeditev izobraževanj enakomerno po mesecih
- Oblikovanje napovednika izobraževanj za Zbornico Zvezo za
licenciranje izobraževalnih vsebin
- Na izobraževanje se je povabilo čimvečje število sodelavcev
- Sprotno anketiranje udeležencev o zadovoljstvu z vsebinami,
predavatelji in organizacijo se je izvajalo
- Izobraževanj se je udeležilo 951 zaposlenih v zdravstveni negi
- Izvedenih je bilo 9 vsebin od 10 iz napovednika
- Izvedenih je bilo še 10 ostalih vsebin
- 4 vsebine so se ponovile večkrat (Primer: Uvajanje kulture varnost
10x ponovljeno)
- Izvedena je bila obvezna licenčna vsebina Zakonodaja v zdravstvu
- Ankete o zadovoljstvu so bile posredovane v 85% predavanj
- Vrnjenih odgovorov je bilo 94% od podeljenih anket
- Srednja ocena zadovoljstva je 4,5 od možne 5,0

27

9.2. Poročilo o izvedenem internem strokovnem izobraževanju v letu 2011
Naslov predavanja,delavnice

Št. ur/
udeležen.

Število
udeleženih

Ocena

Uvajanje varnostne kulture
V. izobraževalni dan EITOS Prehrana
kritično bolnega bolnika
Bolnišnične okužbe, ravnanje z odpadki
Obravnava pacienta s pljučnico
Obravnava pacienta z možgansko kapjo
Interdisciplinarna obravnava pacienta s
poškodbo zapestja
Obravnava pacienta, ki je na ekstenziji
Priprava pacienta na operativni poseg
Obravnava pacienta, ki prejema kisikovo
terapijo
Uvajanje mešane prehrane pri dojenčku –
nove smernice
Obravnava suicidalno ogroženega pacienta
Nujna stanja v ortopediji
Hemovigilanca
Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
Tuberkoloza
Enteralno prehranjevanje, ZN pacienta, ki
se prehranjuje enteralno
Najnovejša priporočila za zdravljenje
najpogostejših okužbah v bolnišnicah
Preventiva razjede zaradi pritiska
Obvezne vsebine za podaljšanje licence
19. Zdravstvena zakonodaja
SKUPAJ

2 uri
8 uri

273
25

4.6
---

Licenč
ne
točke
DA
NE

2 uri
2 uri
2 uri
2 uri

44
37
39
53

--4,6
--4,4

DA
DA
DA
DA

2 uri
2 uri
1 ura

29
53
37

4,6
4,6
4,5

DA
DA
DA

4 ure

30

---

DA

1 ura
1 ura
1x30min
8 ur
1 uro
2 uri

41
22
12
7
64
33

4,9
-----------

NE
NE
NE
NE
NE
DA

2 uri

7

---

NE

2 uri

97

---

NE

6 ur

48
951

3,9
4,5

DA

Udeleženci strokovnih izobraževanj so izpolnjevali anketo o zadovoljstvu s ponujenimi
vsebinami in predstavitvijo le teh. Povprečna ocena zadovoljstva za leto 2010 je 4,5 od 5,0
točk. 11 predavanj je bilo ovrednoteno z licenčnimi točkami.
Število ur
Število udeležencev
Število ur na
predavanja,delavnice
udeleženca
2008
45
1001
22
2009
69
1179
17
2010
59
985
17
2011
68
951
14
Tabela 9 : Primerjava ur internega izobraževanja 2008, 2009, 2010 in 2011

10. Pripravništvo v zdravstveni negi
Nevenka Marinšek
Pripravništvo je pomemben zaključni del izobraževanja zdravstvenih tehnikov. Izvajanja
pripravništva in uvajanje v delo od stalno zaposlenih zahteva veliko odgovornosti in dodatnih
obremenitev, da svoje znanje posredujejo ob vsakodnevnih obremenitvah na novo
zaposlene.
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Prav tako pripravništvo od mentorjev zahteva stalno izobraževanje in usposabljanje.
PRIPRAVNIKI SBJ

ZT

9

Dipl. inž.radiologije
Dipl. fizioterapevt,-ka
Dipl.m.s. ( po odločbi MZ )
Dipl. m.s. ( po bolonji )
Skupaj pripravnikov SBJ

1
1
1
11
23

Pripravniki iz drugih zdravstvenih zavodov
40

40

Izpiti po 3-mesečnem uvajanju
Adela Muminović
EITOS
Irena Boljtar
IIT
Slavica Lavrič
AN-RE
Matic Ržen
Dializa
10.1. Realizacija ciljev
Cilj
Izvedene
aktivnosti

Učinkovitost

Skrb za kakovosten potek pripravništva tehnikov zdravstvene nege in
uvajanja v delo diplomiranih medicinskih sester
- Spodbujanje mentorjev h kakovostnemu prenosu znanja na mlade
sodelavce
- Izobraževanje za pripravnike, priprava predavanj
- Preverjanje znanja pred in po predavanju
- Izvedba izpitov po opravljenih obveznostih pripravništva
- Ocenjevanje pripravnikov s strani mentorjev in ocenjevanje
mentorjev s strain pripravnika
- Sodelovanje z zdravstvenimi zavodi, ki pošiljajo pripravnike na
opravljanje dela pripravništva v SBJ in obratno
- V letu 2011 je bil izveden en cikel predavanj za pripravnike v
oktobru in novembru, skupaj 35 različnih vsebin
Ocena znanja pred izobraževanjem 56%, ocena po
izobraževanju 86%.
- Pregled vsebin, ki so se predavale, pomoč pri pripravi predstavitve
predavanja.
- Vrnjenih je bilo 34 ocen pripravnikov o delu mentorjev. 17 mentorjev
je stalno delalo s pripravnikom,17 pa občasno.
18 mentorjev je prenos znanja opravilo odlično,11prav dobro,
4 povprečno in 1 zadovoljivo.
29 mentorjev je podpiralo pripravnike pri pridobivanju znanja,
5 pa le občasno. Vsi so mnenja, da so znanje utrdili. 18 se jih
počuti sposobnih za samostojno delo, 16 pa bolj kot na
začetku
- O zunanjih pripravnikih se posreduje mnenje v matično ustanovo.
- Pisna navodila koordinatoricam/vodjem ZN z navodili, kaj je
potrebno upoštevati pri uspešnem vodenju pripravnika – domačega
ali zunanjega.
- Pisna navodila zunanjim zavodom,kaj pričakujemo od njihovega
pripravnika.
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11. Cilji v zdravstveni negi za leto 2012
1. CILJ:
 Razvoj stroke ZNO* bo temeljil na dokazih podprti ZNO in v skladu
s smernicami sodobne ZNO,
 je stalno nadgrajevanje znanja zaposlenih in to znanje uporabljati
pri neposrednem delu s pacienti.
AKTIVNOSTI:
 Razvijanje novih standardov (10) in protokolov (5), kliničnih poti (2),
 revizija že sprejetih standardov kakovosti (20) protokolov in kliničnih
poti( 4),
 razvoj novih specialnosti v ZNO - povečati obseg delovanja
koordinatorjev odpusta, izvedba anketa pacientov na področju dela
koordinatorjev odpusta, delavno terapevtske obravnave,
 vzpostavitev zdravstveno vzgojnega dela na področju srčnega
popuščanja, dojenja, ZV pri končni ledvični odpovedi
 optimizirati dokumentiranje v ZNO in pričeti z uvajanjem negovalnih
diagnoz,
 v neposredno delo s pacienti vpeljati sprejeto politiko razdeljevanja
zdravil,
 določitev kazalnikov na področju razdeljevanja zdravil,
 izobraževanje na področju razdeljevanja zdravil, aplikativno
raziskavo na področju razdeljevanja zdravil.
EVALVACIJA: redna poročanja – na 6 mesecev
KAZALNIK:
 10 novih standardov kakovosti, 5 novih protokolov,
2 klinični poti.
 10 prenovljenih standardov kakovosti, 4 klinične poti.
 95% zadovoljstvo pacientov in njihovih svojcev z delom
koordinatorjev odpusta.
 Dokončanje projekta in pričetek dela s pacienti s srčnim
popuščanjem.
2. CILJ:
 vzpostavitev pogojev za raziskovanje v ZNO
 opolnomočiti dipl. m.s. za izvajanje samostojnega aplikativnga
raziskovanja.
AKTIVNOSTI
 ustanovitev raziskovalne enote v ZNO in vključitev predstavnika
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
 aktivno delovanje projektnega tima/ vsaj 6 srečanj v tekočem letu,
 izvedba vsaj dveh aplikativnih raziskav .
EVALVACIJA: 90% udeležba na delavnicah, poročila VV/VR,
izboljšanje podatkov glede na anketo 2008 vsaj za 5%, poročila na 6 do 12
mesecev in predstavitev raziskave
KAZALNIK izvedba dveh raziskav, poročilo projektnega tima – 6
srečanj
3. CILJ:
 Uvajanje nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti z
izboljšanjem znanja zaposlenih s področja kakovostne in
varne obravnave pacienta,
 oblikovanje strategije in ciljev varnosti pacientov v okviru SBJ,
 stalno izboljšanje kulture varnosti.
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31.12.2012

31.12. 2012
30.5. 2012
31.12. 2012
31.12. 2012

31.12. 2012

31.12. 2012

AKTIVNOSTI :
 Razvijanje strategije varnosti, postavitev ciljev za področje varnosti
v okviru SBJ,
 izboljšati aktivnosti pri timski predaji pacienta,
 dopolnitev kirurškega varnostnega sistema,
 izvajanje aktivnosti za doseganje čim boljših rezultatov kazalnikov
celostne oskrbe pacientov,
 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v ZNO na področju
varnosti,
 popis procesov celostne oskrbe pacientov in vključitev elementov
varnosti,
 povečanje števila varnostnih vizit/razgovorov (VV/VR) glede na
protokol),
 poročanje neljubih dogodkov,
 anketa o kulturi varnosti,
 izvajanje študije primerov, korektivne ukrepe,
 nadzor skladnosti dokumentiranja v ZNO.
EVALVACIJA: preverjanje znanja po izobraževanju, poročila VV/VR,
poročilo ankete, načrtovano poročanje in izvedba korektivnih in
preventivnih ukrepov, nadzor nad razdeljevanjem zdravil, preverjanje
znanja po izobraževanju, poročila VV/VR, poročilo ankete, notranja
presoja, zunanja presoja,pregled dokumentiranja, sledenje kazalnikov
kakovosti.
KAZLNIKI: RZP - 2,0 , MRSA - 0,00, padci 1,0/1000, O/00 kateterske
sepse. 95% doseganja skladnost s standardi kakovosti pri rednem
strokovnem nadzoru, 90% udeležba na delavnicah, povečanje VV/VR za
100, izboljšanje podatkov glede na anketo 2008 vsaj za 5%.
4. CILJ: doseči čim višji nivo znanja in omogočiti izobraževanje še širšemu
krogu zaposlenih v ZNO.
AKTIVNOSTI:
 pri načrtovanju izobraževanja izhajamo iz matrike znanja in
izvedenih letnih razgovorov,
 izvedba načrtovanih delavnic (periodična, stalna izobraževanja –
RZP, higiena rok. . . ) in tudi vsa ostala načrtovana interna in
zunanja izobraževanja, (management, komunikacija postopki
oživljanja, uvajanje kakovosti in varnosti, izvedba 5. strokovnega
srečanja Dnevi Angele Boškin (v septembru 2012)
 skrb za karierni razvoj zaposlenih,
 skrb za razvoj vodji in naslednikov – strategija.
EVALVACIJA: preverjanje znanja zaposlenih pred in po udeležbi,
spremljanje zadovoljstva zaposlenih z izobraževanjem, spremljanje
prisotnosti na izobraževanjih.
KAZALNIK: 100% izvedba letnih razgovorov,
100% izvedba načrtovanih izobraževanj, zadovoljstvo zaposlenih z
možnostjo izobraževanja, 90% prisotnost na internih izobraževanjih.
5. CILJ: doseči čim višji nivo upoštevanja etičnih načel z upoštevanjem
osebne integritete pacientov in pacientovih pravic
AKTIVNOSTI:
 izobraževanje,
 priprava zdravstveno vzgojnega gradiva,
 delavnice – vsi zaposleni v ZNO,
 redno delo projektnega tima vsaj 6 srečanj.

31

30.4. 2012
30.4. 2012

kontinuirano
31.12. 2012

kontinuirano

EVALVACIJA: anketiranje pacientov in zaposlenih, nadzor na negovalnih
vizitah (glede na protokol izvajanja).
KAZALNIK: poročilo 6 srečanj projektnega tima.
6. CILJ: povečati število in aktivnost projektnih timov / 9 -10
AKTIVNOSTI: motiviranje in seznanjanje zaposlenih z možnostmi
vključitve v projektne time. Posledica tega je povečanje članstva in oživitev
nekaterih projektnih timov, ki so bila manj aktivna.
EVALVACIJA: poročila projektnih timov, poročanje na Kolegiju službe
ZNO
KAZALNIK: stalno delovanje 10 projektnih timov.

31.12. 2012

7. CILJ: Izvajanje rednih internih nadzorov in izvajanje varnostnih vizit - 2
nadzora in povečati število vizit za 100.
AKTIVNOSTI:
 prenova dokumentacije za nadzore in VV/VR,
 usposabljanje izvajalcev nadzora in izvedba nadzora,
 izvajanje VV/VR,
 izvajanje študije primerov, predstavitev na timskih sestankih in
oglasnih deskah.
EVALVACIJA:poročila nadzora, poročila VV/VR in izvedbe korektivnih
ukrepov ter načrtovanj za izboljšanja, poročila na KGMS in timskih
sestankih.
KAZALNIK: za 5 % povečanje skladnosti standardov glede na leto 2010,
povečanje VV/VR za 100, izvedba 1 nadzora.

31.12. 2012

8. CILJ: vzpostavitev informacijske podpore v ZNO.
AKTIVNOST:
 oblikovanje projektnega tima,
 razvoj informacijske podpore – sprejemni zapisnik ZN.

31.12. 2012

ZNO* vključuje področje zdravstvene nege, fizioterapije, dela radioloških inženirjev in
področje delovne terapije
Cilji so bili usklajeni na Kolegiju službe ZNO in na Strokovnem svetu ZNO.

12. Aktivne udeležbe pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege


Izkušnje pri izvajanju kliničnega izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi v
Splošni bolnišnici Jesenice; 4. mednarodna raziskovalna konferenca
VŠZNJ;Ljubljana, junij 2011;



Klinična pot za sprejem pacienta v urgentno ambulanto SBJ; Ljubljana MZ, junij 2011;



Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji, 2011- 2020; Psihiatrična sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov; Ljubljana, dec. 2011;




Od vzpostavitve do nenehnega izboljšanja kakovosti - od ISO do NIAHO standardov;
Zdenka Kramar, Sandra Tušar, Sandra Jerebic, Igor Horvat; Konferenca
slovenskega združenja za kakovost in odličnost; Portorož, november 2011;
Uvajanje kulture varnosti v bolnišnici za novo zaposlene v SBJ; v letu 2011 3krat;
Uvajanje kulture varnosti – delavnice za zaposlene v ZNO – 5 delavnic;
Potek presoje v ZN - aktivnost razdeljevanja zdravil; Valdoltra junij 2011;
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Uvajanje kulture varnosti – izkušnje Splošne bolnišnice Jesenice; Inštitut za
rehabilitacijo; Ljubljana junij 2011;
Varnost – rdeča nit celostne obravnave pacientov; organizacija in izdaja zbornika; 4.
Dnevi Angele Boškin; Gozd Martuljek, april 2011;
Uvajanje kulture varnosti – izkušnje Splošne bolnišnice Jesenice
4. Dnevi Angele Boškin, Gozd Martuljek april 2011;
Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji Uvodnik Obzornik september 2011 Zdenka Kramar, dipl.m. s.

Soavtorstvo:
 Higiena rok - rezultati raziskave v Splošni bolnišnici Jesenice na pobudo Svetovne
zdravstvene organizacije Lidija AHEC, dipl.m.s., Zdenka Kramar, dipl.m.s.,Helena
Ribič, dr.med.; Kongres zdravstvene in babiške nege; Maribor, maj 2011.
 Specializacije in specialna znanja kot odziv na strokovne in razvojne prioritete v
zdravstveni negi v Strategiji razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v
zdravstvenem varstvu v RS od 2011 do 2020 v Sloveniji Dr. Saša Kadivec, prof.
zdr.vzg Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Zdenka Kramar,
dipl.m.s. Splošna bolnišnica Jesenice; Posvet moja kariera Quo vadis; Ljubljana 2011
 Uporaba klinične poti pri oskrbi kroničnih ran v Splošni bolnišnici Jesenice; Oti
Mertelj, dipl.m.s., Zdenka Kramar, dipl. m.s.,Splošna bolnišnica Jesenice; Kongres
zdravstvene in babiške nege; Maribor, maj 2011.

12. Zaključek poročila
Zaposleni v ZNO* imamo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostne in varne
zdravstvene obravnave vseh pacientov. Izziv medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov,
fizioterapevtk in radioloških inženirjev je razvoj znanja in izobraževanja vse zaposlenih. Dvig
izobrazbene strukture pri zaposlenih v zdravstveni negi, ki smo jo dosegli v zadnjih letih,
pomembno vpliva na kakovost in varnost obravnave pacientov. Od medicinskih sester se
mora zahtevati vse več znanja, ki mora biti vse bolj kompleksno, tako s področja
komunikacije s pacientom kot strokovnega znanja.
V bolnišnici imamo zaposleni v ZNO možnost in priložnost, da aktivno sodelujemo pri oskrbi
pacientov v procesu celostne obravnave. Lahko rečemo, da imamo tudi znanje in spretnosti
ter veliko volje in motiviranosti za kakovostno in varno obravnavo pacientov. Poleg tega
imamo tudi veliko strokovnega znanja za načrtovanje, usklajevanje in zagotavljanje celostne
oskrbe pacientov.
V preteklem letu smo razvili novo strategijo za obdobje 2011- 2020. V njej smo opredelili, da
še naprej nameravamo razvijati in izboljševati stroko ter skrbeti za razvoj ključnih
sposobnosti medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege, radioloških inženirjev,
fizioterapevtov. Opredelili smo naša hotenja in cilje, ki jih želimo doseči, na nekaterih
področjih pa celo preseči.
Nič novega ni, če ponovno izpostavimo, da smo se v SBJ že pred desetimi leti odločili, da
stopimo na pot uvajanja kakovosti pri obravnavi pacientov. Zaposleni smo morali in tudi
sprejeli nenehne spremembe za nekaj samoumnevnega in vsakdanjega.
V zadnjem letu in pol smo skupaj dosegli odlične rezultate tako na področju nenehnega
uvajanja kakovosti in varnosti ter razvoju stroke in doseganju postavljenih ciljev na področju
vseh opredeljenih kazalnikov.
Proces celostne obravnave pacienta terja kompleksnost in skupno delo različnih
strokovnjakov. Multidisciplinaren pristop pa ni v korist le pacientom, pač pa omogoča višjo
raven delovanje vseh članov tima. Zaposleni v ZNO smo v SBJ del takega tima, kar se kaže
na vseh področjih delovanja, predvsem pa v povečani kakovosti in varnosti za pacienta.
Če povzamemo celoten proces uvajanja kakovosti smo v letu 2010 v SBJ nadaljevali z
vzpostavitvijo celovitega sistema vodenja kakovosti. Opravili smo ponovno zunanjo
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presojo ISO 9001/2008. V juniju 2011 pa smo pridobili MEDNARODNO AKREDITACIJO
NIAHO - DNV.
Sistem kakovosti in varnosti ter akreditacije omogoča bolnišnici postaviti nova merila za
učinkovito vodenje, dolgoročno naravnanost, spremljanje in odpravo odklonov, aktivno
sodelovanje zaposlenih ter razvojno naravnanost kulture stalnih izboljšav.
Za vse te dosežke smo odgovorni vsi zaposleni, ki smo se in se še vsak na svoj način
trudimo delati dobro, strokovno, kakovostno in varno v okviru celostne obravnave
pacientov
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Poročilo namestnice pomočnice direktorja za zdravstveno nego
Nevenka Marinšek, viš. med. ses.
Delo namestnice pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe (NPDZNO) je
zelo raznoliko in kompleksno. Zato tudi poročilo o delu ne more biti celovito, ampak je
razdeljeno v različna področja letnega poročila.

1. Kakovost in varnost
1. 1. Preprečevanje padcev pacientov
V 2011 letu se je projekt Preprečevanje padcev pacientov nadaljeval. Vnos ocene
ogroženosti za padce in evidentiranje padca v računalniški program v B21 je že lepo utečen.
Informacijska zloženka o preprečevanju padcev pacientov za paciente in svojce se uporablja
od aprila 2009. V letu 2011 je bila izvedena sprememba oblikovne podobe v skladu s
celostno podobo bolnišnice.
Aktivnosti in uspehi so bile predstavljene na 4. Dnevih Angele Boškin, kjer je bilo
predstavljeno fizično oviranje pacientov – dobre in slabe strani. Na 8. Kongresu Zbornice
Zveze je bila predstavljena raziskava o vplivu nekaterih zdravil na pojav padcev.
Aktivnosti projektne skupine so redno potekale, dopolnilo se je članstvo, ki je prenašalo
dogovore na bolniške oddelke.

Tabela 1: Realizacija ciljev kazalnika Preprečevanje padcev
Cilj št. 1

Zmanjšanje incidence vseh padcev pacientov na 1,0 / 1000 BOD

Izvedene
aktivnosti

Izvajanje preventivnih in načrtovanih ukrepov preprečevanja padcev
Organizacija delavnic o fizičnem omejevanju pacientov – delavnice
na vseh oddelkih, 1x z zunanjim izvajalcem
- Mesečni pregledi usklajenosti ocenjevanja, planiranja in izvajanja
preventivnih aktivnosti ZN, VR,VV
- Pregled vzrokov za padce
- Izobraževanje negovalnega tima
- Nakup novih pripomočkov za preventivo – ovirnice
- Priprava predloga nove ocenjevalne lestvice je bil oddan.
Realizacija v 2012.
- Predstavitev preprečevanja padcev izven SBJ – 4. dnevi Angele
Boškin,kongres Zbornice Zveze
Incidenca v letu 2011 za vse padce je ostala enaka kot v letu 2010 - 1,3,
čeprav se je število vseh padcev zmanjšalo za 5%.

Učinkovitost

-

Cilj št. 2

Zmanjšanje incidence padcev s postelje 0,4/ 1000 BOD

Izvedene
aktivnosti

Enako kot pri cilju št. 1

Učinkovitost

Incidenca v letu 2011 za padce s postelje je 0,3. Število padcev pacientov
s postelje se je zmanjšalo za 40% glede na leto 2010.

Cilj št. 3

Zmanjšanje števila padcev v nočnem času.

Kazalnik

Zmanjšanje za 5% glede na raven 2010
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Izvedene
aktivnosti

Enako kot pri cilju št. 1 in
- pogostejše opazovanje pacientov v nočnem času
- vrata delovnega prostora medicinskih sester so odprta 24 ur
- vrata bolniških sob so v nočnem času priprta

Učinkovitost

Cilj ni bil dosežen. V nočnem času je padlo 42% pacientov, od vseh, ki so
padli, kar je 3% več,kot v letu 2010.

Cilj št. 4

Povečati delež zdravnikovih pregledov pacienta po padcu

Kazalnik
Izvedene
aktivnosti

Zdravniki bodo pregledali 91% pacientov takoj po padcu
- seznanjanje zdravnikov o potrebnosti pregleda po padcu
- poročanje na Strokovnem svetu zavoda
- opozarjanje zdravnika, da vnese poročilo o padcu v B21

Učinkovitost

Takoj po padcu je bilo pregledanih 93% pacientov.

Pri preprečevanju padcev se izvajajo ukrepi ob padcih, ukrepi ob pregledu usklajenosti
ocenjevanja, planiranja in izvajanja aktivnosti ZN in VV /VR. Ukrepe se predpiše ob vsakem
padcu.
Korektivni ukrepi, ki so bili izrečeni ob padcu pacienta ali ob presoji izvedenih
ustreznih aktivnosti preprečevanja padcev na VV/VR in se nanašajo na:
-

-

neustrezno načrtovanje preventive (usklajenost ocene z načrtom negovalnih
aktivnosti, neustrezno razumevanje zmedenosti, potreba po uriniranju, izbira
ustreznega inkontinenčnega pripomočka, pomoč pri hoji, nadzor pri sedenju na robu
postelje, ustrezne copate…),
upoštevanje protokola preprečevanja padcev,
opazovanje,
sprotno poročanje,
vpis zdravnika ob padcu,
neustrezen način fiksacije,
dosledno uporabljanje dogovora o pravilnem načinu fiksacije,
obveščanje svojcev o fizičnem oviranju pacienta, preden le ti vstopijo v bolniško sobo,
izvedbo izobraževanja fizičnega oviranja na vseh oddelkih,
nakup dodatnih ovirnic,
dogovore sestankov koordinatorice kazalnika z negovalnim timom.

Število izrečenih ukrepov

57

Učinkovitost
Ukrepi so se izvedli sproti. Nekateri ukrepi so se ponavljali. Na sestankih smo dosegli
dogovor, vendar se je v praksi nanj večkrat pozabilo in je bilo opozorilo potrebno večkrat
ponoviti. Kljub temu pa lahko zaključimo, da se ukrepi upoštevajo in izvajajo, saj se število
padcev zmanjšuje.
Fizično oviranje se je dodatno uredilo s protokolom in obrazcem za predpis oviranja in
opazovanje pacienta po namestitvi ovirnic. Še vedno pa se opazi, da zaposleni radi
improvizirajo pri nameščanju ovirnic in je potrebno pravila ves čas ponavljati. Izvedena je bila
delavnica fizičnega oviranja, na vseh oddelkih so zaposleni sami pripravili obnovitveno
delavnico. Dodatne ovirnice so se kupile na internem oddelku in sicer podaljški zapestnih
manšet, v urgentni ambulanti so nabavili ovirnice za ležeči voziček, nekaj dodatnih
pasov pa se je nabavilo tudi za zavarovanje pacienta med sedenjem v invalidskem
vozičku.
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Število izvedenih VV/VR

29

V protokolu SOP 44 Omejevanje pacienta je opredeljen kazalnik učinkovitosti in uspešnosti
procesa. V letu 2011 je bilo merjenje kazalnika izvedeno 1x, na vseh oddelkih na isti dan.
( 9. 12. 2011)
Opazovalo se je fizično ovirane paciente na določen dan, ustreznost izbire ovirnic,
dokumentacija za vodenje evidence števila teh pacientov, ustrezno izpolnjena
dokumentacija, hranjenje ovirnic in evidenca le teh. Rezultati so priloga poročila.
2. Realizacija internega strokovnega izobraževanja
Stalno izobraževanje zaposlenih je pogoj za boljšo kakovost dela in celotne oskrbe
pacientov. Pri tem se zavedamo, da izobraževanje ne povečuje le kliničnih veščin in znanja,
ampak krepi kulturo in medsebojno razumevanje v timu.
Vodstvo zdravstvene nege in oskrbe v bolnišnici v okviru finančnih sredstev, ki so ji na
razpolago, vsako leto pripravi obsežen načrt izobraževanja. Podlaga za pripravo načrta so
potrebe in predlogi oddelkov in enot. Predlogi nastanejo na osnovi letnih razgovorov z
zaposlenimi in glede na potrebe ter razvoj stroke. Za vsakega zaposlenega poskušamo
dopolniti »matriko znanja« in skupaj z njim načrtujemo izobraževanje in usposabljanje za
tekoče leto. Izobraževanja in usposabljanja je tudi v letu 2011 potekalo na enak način. Skoraj
v celoti smo načrt tudi dosegli. Izobraževanje je bilo organizirano v obliki predavanj, delavnic,
študij primerov, prenosa kliničnih izkušenj ob neposredni oskrbi pacientov in postopkov
oživljanje na različnih nivojih (Advanced Cardiac Life Support, Advanced Cardiac Life
Support).
3. Pripravništvo
Za pripravništvo in uvajanje v delo je v SBJ v celoti odgovorna NPDZNO, ki skrbi, da je potek
celotnega izobraževanja in usposabljanja poteka brez težav in glede na zahteve stroke Na
področju pripravništva si vsako leto postavimo cilj, ki ga poskušamo v celoti doseči. V
preteklem letu smo v SBJ imeli 23 svojih pripravnikov. Na kroženju z drugih zdravstvenih in
socialnih zavodov smo imeli 40 pripravnikov.
4. Razvijanje dokumentacije
Razvijanje nove dokumentacije in popravki obstoječe
Cilj
- nabor potrebnih novih/spremenjenih dokumentov,
Izvedene
- priprava vsebinskih popravkov,
aktivnosti
- oblikovanje,
- obvladovanje,
- prenos v prakso novih dokumentov,
- izvedba izobraževanj o dokumentiranju za pripravnike.
- vsi pripravniki so bili seznanjeni z dokumentacijo v SBJ, načinom
Učinkovitost
shranjevanja,izpolnjevanja. Delavnica o vpisovanju podatkov
pacienta v Proces zdravstvene nege,
- veliko število dokumentov se je prenovilo z namenom uspeti na
presoji ISO in DNV, zato je bila skupina za dokumentacijo
vključena v vse aktivnosti. Nabor dokumentacije obstaja pri PVK,
- izveden je bil javni razpis tiskanja.
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5. Ostale aktivnosti
Kategorizacija zdravstvene nege pacienta
Pripravljam poročila o kategorizaciji zdravstvene nege, mesečna in letna. Glede na to
sodelujem v operativni skupini kolegija za poenotenje SKZBZN. V letu 2011 je bila
pripravljena nova verzija Priročnika o kategoriziranju.
Že dalj časa se je pripravljal program za vnos kadra in posledično izračun potrebnega kadra
na bolniških oddelkih in v lanskem letu smo testirali projekt.
V letu 2011 smo izvedli 2 nadzora nad kategoriziranjem. O rezultatih nadzora so bila poročila
poslana vodji kolegija za kategoriziranje.
Poročilo o kategoriziranju za leto 2011 je predstavljeno kot ločeno poročilo.
Prehrana pacientov
Koordiniram delo skupine Prehrana bolnikov, ki je tudi v preteklem letu poskušala slediti cilju
pacientu ponuditi čimbolj kakovostno hrano.
Javni razpisi
Koordinirala sem testiranje izdelkov in materialov na bolniških oddelkih za potrebe javnih
naročil in vodila skupino za pripravo kriterijev za skupino K1. Sodelujem pri pripravi javnega
razpisa za tiskanje dokumentacije zdravstvene nege.
Sodelovanje s Srednjo šolo Jesenice in Visoko šolo za ZN Jesenice
Sodelujem pri pripravi izvedbe praktičnega pouka dijakov Srednje šole. V lanskem letu se je
začela nova oblika pridobivanja praktičnih izkušenj dijakov - PUD-praktično usposabljanje z
delom. Dve skupini po 8 dijakov sta opravljali delo v trajanju 8 tednov. Po zaključku smo
skupaj s šolo izvedli anketo o zadovoljstvu dijakov. Rezultati ankete so priloga poročilu.
Za študente VŠZNJ koordiniram poletni praktikum.
Pripravila sem načrt ogleda naše bolnišnice za učence OŠ Prežihov Voranc z Jesenic in za
dijake 1. letnika Srednje šole Jesenice – zdravstvena smer.
Udeležba na seminarjih:
Aktivna udeležba: 4. Dnevi Angele Boškin – april 2011.
8. Kongres zdravstvene nege Zbornica Zveza 12. in 14.maj Maribor.
Pasivna udeležba: Zdravstveni management – Quo vadis – junij 2011.
Letni pogovor s sodelavci dec 2011.
Sem članica skupine za razvijanje standardov kakovosti.
Sodelovala sem pri interni presoji.
Za pripravnike sem pripravila predavanje oziroma delavnico:
- Dokumentiranje v zdravstveni negi.
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Kazalniki kakovosti
Kazalniki kakovosti – Padci
Nevenka Marinšek, viš. med. ses.
Namestnica pomočnice direktorja za zdravstveno nego za področje izobraževanje in
kakovosti
1

Uvod

V letu 2011 na področju preprečevanja padcev nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev. Pri
padcih s postelje smo dosegli postavljeni cilj, pri vseh padcih pa ne, vendar je trend
incidence padajoč. Aktivno iskanje pacientov, ki so ogroženi za padec z rednim
ocenjevanjem ogroženosti, ki ga izvedemo takoj ob sprejemu in planiranje aktivnosti
zdravstvene nege, je poleg dodatne obremenitve negovalnega kadra, prineslo tudi pozitivne
spremembe. Pogovor o tveganju za padec pacienta je sestavni del pogovora o pacientu na
timski predaji pacienta. Za uspešno delo ima del zaslug aktivnost delovne skupine za
preprečevanje padcev.
2

Cilji 2011






Zmanjšati incidenco vseh padcev na vsaj 1,0/1000 bolnišnično oskrbnih dni;
znižati incidenco padcev s postelje na 0,4/1000 bolnišnično oskrbnih dni;
zmanjšati padce v nočnem času za 5 % glede na raven 2010;
število zdravnikovih pregledov pacienta dvigniti na 91 %.
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Kazalniki kakovosti










Incidenca vseh padcev in padcev s postelje po oddelkih in enotah in v bolnišnici;
delež vseh padcev v posamezni delovni izmeni;
delež pregledov padlih pacientov s strani zdravnika;
prikaz števila vseh padcev po mesecih v primerjavi s povprečnim številom v letu 2010;
prikaz števila vseh padcev s postelje v primerjavi s povprečnim številom padcev v letu
2010;
mesečni izračun incidence, za padce s postelje in izračun incidence za vse padce v
primerjavi z incidenco preteklega leta;
prikaz vzrokov za padec po oddelkih, enotah in skupno v SBJ;
prikaz poškodb, ki so nastale kot posledica padca.

4

Prikazovanje podatkov





Mesečno;
na tri mesece;
letno.
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5

Vir podatkov







negovalni list;
ocena tveganja za padec v BIRPIS 21;
list prijave padca;
BIRPIS 21;
zapis varnostnega razgovora.

5

Rezultati

Tabela 1: Cilji in njihova realizcija v letu 2011
Povprečje
in delež
Cilj 2011
2010
Incidenca padcev pacientov iz postelje na
1000 BOD
Incidenca vseh padcev pacientov na 1000
BOD

0,5
1,3

Število
jan – dec
2011

Incidenca
jan – dec
2011

0,4

18

0,3

1,0

76

1,3

Tabela 2: Kazalnik za obdobje 1.1.2011 – 31.12.2011.
Števec
Imenovalec

Incidenca

Število padcev iz postelje x 1000 Število bolniških oskrbnih dni za vse
BOD
hospitalizirane paciente
18 x 1000
76 x 1000

0,3

62480

1,3

Slika 1: Prikaz števila vseh padcev in padcev s postelje v letih 2008, 2009, 2010 in
2011.
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Tabela 3: Odstotek zmanjšanja padcev v letu 2011
% zmanjšanja padcev
glede na leto 2010
Število padcev

5%

Število padcev iz postelje

40 %

Slika 2: Incidenca vseh padcev pacientov na 1000 bolnišnično oskrbnih dni.

Slika 3: Incidence padcev pacientov z bolniške postelje na 1000 bolnišnično oskrbnih dni.

41

Slika 4: Gibanje števila vseh padcev in padcev s postelje v letu 2011 v primerjavi s
povprečnim številom v letu 2010.

Slika 5: Incidenca vseh padcev in padcev s postelje v letu 2011 v primerjavi s
povprečno incidenco v letu 2010.

Slika 6: Primerjava števila padcev glede na poškodbo v letih 2008 do 2011.

Tabela 4: Odstotek padcev glede na poškodbo v letih 2008 do 2011
2008 2009 2010 2011
Padci s poškodbo

35 % 56 % 34 % 34 %

Padci brez poškodbe

65 % 44 % 66 % 66 %
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Slika 7: Delež posameznih poškodb, ki so nastale zaradi padca, v letu 2011.
Tabela 5: Delež posameznih poškodb, ki so nastale zaradi padca, v letih 2008
do 2011
Vrsta poškodbe
2008
2009
2010
2011
Krvavitev

7,1%

16,1%

7,5%

2,6%

Bolečina

17,9%

28,6%

6,3%

2,6%

Rana

3,5%

3,5%

7,5%

5,2%

Zlom kosti

7,1%

5,4%

2,5

1,3%

Drugo

64,4%

46,4%

76,2%

65,4%

Slika 8: Prikaz odstotka padcev glede na delovno izmeno, v kateri so se pripetili.
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Slika 9: Prikaz deleža pacientov, ki so padli in jih je zdravnik pregledal takoj po
poškodbi, v letu 2011
Tabela 6: Prikaz deleža pacientov po oddelkih, ki so padli in jih je zdravnik pregledal
takoj po poškodbi, v letih 2008 do 2011
Pregled zdravnika po padcu

2008

2009

2010

Interni oddelek

93 %

85 %

87 %

Kirurški oddelek

85 %

78 %

84 %

OZZN

88 %

100 %

100 %

Ginekološko-porodniški oddelek

/

100 %

/

IIT

100 %

Operacijski blok

0

Skupaj

89 %

90 %

85 %

Tabela 7: Prikaz vzrokov za padec.
Vzrok padca

Skupaj

Sam je vstal in hodil, neupoštevanje navodil

2

Omotica,kolaps

14

Zmedenost,oslabelost,delirij

34

Izguba ravnotežja

7

Želel na WC

10

Mokra tla

1

Menjava položaja v postelji

4

Neprimerne copate

2

Spotik

1

Drugo

2
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2011

93 %

Kazalniki, ki so se spremljali, so opredeljeni v Procesu celostne oskrbe pacienta. Izvajali so
se načrtovani ukrepi za preprečevanje padcev.
6

Uresničitev ciljev za leto 2011

Cilj št. 1

Zmanjšanje incidence vseh padcev pacientov na 1,0 / 1000 BOD

Izvedene
aktivnosti





Učinkovitost

izvajanje preventivnih in načrtovanih ukrepov preprečevanja padcev
organizacija delavnic – razširjanje dobre prakse
mesečni pregledi usklajenosti ocenjevanja, planiranja in izvajanja
preventivnih aktivnosti ZN, VR,VV
 pregled vzrokov za padce
 izobraževanje negovalnega tima
 nakup novih pripomočkov za preventivo –ovirnice
Incidenca v letu 2011 za vse padce je ostala enaka kot v letu 2010 -1,3,
čeprav se je število padcev zmanjšalo za 5%.

Cilj št. 2

Zmanjšanje incidence padcev s postelje na 0,4 / 1000 BOD

Izvedene
aktivnosti

Enako kot pri cilju št.1

Učinkovitost

Incidenca v letu 2011 za padce s postelje je 0,3. Število padcev pacientov s
postelje se je zmanjšalo za 40% glede na leto 2010.

Cilj št. 3

Zmanjšanje števila padcev v nočnem času.

Kazalnik

Zmanjšanje za 5% glede na raven 2010

Izvedene
aktivnosti

Enako kot pri cilju št.1 in:
 pogostejši nočni obhodi in opazovanje pacientov,
 vrata delovnega prostora ms so odprta 24 ur,
 vrata bolniških sob so v nočnem času priprta.
Cilj ni bil dosežen. V nočnem času je padlo 42 % pacientov od vseh, ki so
padli, kar je 3% več kot v letu 2010.

Učinkovitost
Cilj št. 4

Povečati delež zdravnikovih pregledov pacienta po padcu na 91%

Izvedene
aktivnosti

 seznanjanje zdravnikov o potrebnosti pregleda po padcu,
 poročanje na Strokovnem svetu zavoda,
 opozarjanje zdravnika, da vnese poročilo o padcu v B2.
Pregledanih po padcu je bilo 93 % pacientov.

Učinkovitost
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7

Razprava

Aktivnosti v zvezi s preprečevanjem padcev so bile tudi v preteklem letu intenzivne, zato je
tudi uspeh nekoliko boljši kot predhodnje leto.
Ocenjevanje tveganja za padec in planiranje preventivnih negovalnih aktivnosti je postalo
vsakdanje utečeno delo zaposlenih v zdravstveni negi. Delo poteka po določilih protokola, ki
je bil napisan in sprejet že v letu 2008 ter dopolnjen v letu 2010.
Iz grafov je razvidno, da se je število padcev zmanjšalo in sicer z 80 v letu 2010 na 76 v letu
2011, kar je 5%. Prav tako se je zmanjšalo število padcev s postelje s 30 na 18 ali za 40%.
Povprečno število padcev je 6,3 / mesec, s postelje pa 1,5 / mesec. Incidenca padcev s
postelje se je tako zmanjšala in sicer z 0,5 na 0,3, kar je boljše od postavljenega cilja,
incidenca vseh padcev pa je ostala 1,3.
V grafu 7 so prikazane poškodbe zaradi padcev. V primerjavi z letom 2010 je manj padcev,
ki so imeli za posledico poškodb. Eden od padcev se je končal z zlomom kolka. Žal je bilo
padcev v nočnem času več in sicer 3% glede na leto 2010. Postavljenega cilja tako nismo
dosegli.
Vedno več pacientov takoj po padcu pregleda zdravnik. Pregled je bil opravljen pri 93%
pacientov, kar je 8% več, kot v letu 2010.
Vzroki za padce so največkrat zmedenost pacienta, omotica, kolaps, vrtoglavica in potreba
po odvajanju.
8

Cilji za leto 2012

V letu 2012 želimo rezultate še izboljšali.
Cilji so:
 zmanjšati incidenco vseh padcev na vsaj 1,0/1000 bolnišnično oskrbnih dni;
 obdržati incidenco padcev s postelje na 0,3/1000 bolnišnično oskrbnih dni;
 zmanjšati padce v nočnem času za 10 % glede na raven 2011;
 število zdravnikovih pregledov pacienta bo najmanj 95 %.
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Kazalniki kakovosti – kolonizacija z MRSA
Lidija Ahec, dipl.m.s.
Namestnica pomočnice direktorja za zdravstveno nego za področje bolnišnične
higiene
9

Uvod

Povezava s kakovostjo se kaže v aktivnem iskanju pacientov, ki so že kolonizirani z MRSA in
povečanem odvzemu nadzornih kužnin vsem pacientom, ki bi lahko bili kolonizirani z MRSA.
Redno izvajamo ukrepe kontaktne izolacije. Izvedli smo izobraževanje o higieni rok in
kontaktni izolaciji v okviru celotnega zdravstvenega tima. Vključili smo tudi svojce pacientov z
MRSA.
10 Kazalniki kakovosti




Delež pacientov z znano kolonizacijo z MRSA ob sprejemu v bolnišnico, na vse sprejete
paciente (brez novorojenčkov);
delež pacientov, ki so dobili MRSA v bolnišnici, na vse sprejete paciente ( brez
novorojenčkov);
delež odvzetih nadzornih kužnin na vse sprejete paciente.

11 Vir podatkov



Informacijska podpora BIRPIS 21;
terapevtski list.

12 Rezultati
Tabela 8: Število sprejemov in odpustov v letu 2011.
Brez
Skupaj
novorojenčkov
Število vseh sprejetih pacientov

15301

14663

Število odpustov iz bolnišnice

15284

14663

Tabela 9: Prikaz kazalnikov za MRSA v zadnjih štirih letih.
Kazalnik
2008
2009
2010

2011

Odvzem kužnin na MRSA

da

da

da

da

Število odvzetih kužnin

2366

2759

2898

2590

Delež odvzetih kužnin

17,09 %

20,1 %

20,2 %

17,7 %

Vsi pacienti z MRSA

69

75

78

55

Hospitalizirani pacienti z že znano
MRSA ob sprejemu

65

69

71

53

47

Tabela 10: Primerjava kolonizacije pridobljene MRSA po oddelkih/enotah.
Oddelek/enota Število koloniziranih pacientov
Kirurški oddelek

0

Interni oddelek

0

IIT

0

EITOS

0

OZZN

2

Tabela 11: Prikaz incidence MRSA v letu 2011: prinesene (in znane) v bolnišnico,
prenesene v bolnišnici ter skupne.
Feb Mar Apr

Jan

Prinesena

0,55 0,57 0,73 0,39 0,65 0,48 0,1

0,39 0,71 0,44 0,16 0,34 0,44

Pridobljena

0

0

Skupna

0,55 0,57 0,89 0,39 0,65 0,48 0

0

1

Maj

0,16 0

Jun

0

0

Jul

0

Avg Sep Okt

0

0

Nov Dec

Sku
pno

MRSA

0

0

0,01

0,39 0,71 0,44 0,16 0,34 0,45

0,89

0,8

0,71

0,65
0,55 0,57

0,6

0,48

0,44

0,39

0,4

0,73

0,2

0,48

0

0

0

0,44
0,1
00,1 0
0

Apr

Maj

Jun

Jul

0,39
0

0

Jan

Feb

0,16

0,34

0,71

0,65

0,55 0,57

0,44

0,16

0,44
0

0,34
0,16
0
0

Okt

Nov

0
Mar

Pridobljene
Pridobljene 2010

Avg

Znane in prinešene
Znane in prinešene 2010

Sep

Dec

Skupaj

Slika 10: Incidenca znane (v bolnišnico prinenešene) in v bolnišnici pridobljene
(prenesene) MRSA ter skupna incidenca MRSA v letu 2011 ter primerjava z rezultati iz
leta 2010.
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Tabela 12: Prikaz števca (število pacientov z znano in v bolnišnico prineseno MRSA,
pomnoženo s 100) in imenovalca (število sprejetih pacientov brez novorojenčkov) v letu
2011.
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Števec

7x
100

6x
100

11x
100

4x
100

9x
100

6x
100

1x
100

4x
100

9x
100

6x
100

2x
100

5x
100

Imenovalec

1277 1052 1225 1183 1373 1237 983

1014 1261 1353 1267 1480

120%
100%

91,7%

95,2%

92,0%

86,8%

91,0%

96,2%

80%
60%
40%
20%

8,3%

13,2%
4,8%

8,0%

9,0%

3,8%

0%
2006

2007

2008

2009

Prinešeni

2010

2011

Pridobljeni

Slika 11: Struktura znane (v bolnišnico prinešene) in v bolnišnici pridobljene
(prenesene) MRSA.
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150
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0
jan

Feb
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Apr

Maj

Kirurški oddelek Interni oddelek EITOS

Jun

Jul

IIT

OZZN

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Ginekološko-porodniški oddelek Skupaj

Slika 12: Prikaz števila sprejetih pacientov z odvzetimi nadzornimi brisi (NB) na MRSA
v letu 2011.
Tabela 13: Prikaz števila sprejetih pacientov in števila pacientov z odvzetimi NB v letu
2011 (brez novorojenčkov).
Sku
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
paj
Število
sprejetih
pacientov

1277 1052 1225 1183 1373 1237 983

Število NB 249
Odstotek

188

233

210

227

188

190

1014 1261 1353 1267 1480 14663
208

200

204

210

256

2590

19,5 17,9 19,0 17,8 16,5 15,2 19,3 20,5 15,9 15,1 16,6 17,3 17,7

13 Cilji za leto 2012


Kaj








Stalno izvajanje preventivnih ukrepov preprečevanja prenosa MRSA in
aktivno iskanje pacientov z MRSA;
pregled vzrokov prenosa MRSA in študija primerov;
izvedba varnostnih vizit in razgovorov;
nadaljevanje izobraževanja vseh zaposlenih o higieni rok in izolacijskih
ukrepih;
mesečna poročila, študija primerov, nadzori nad izvedenimi ukrepi,
spremljanje števila odvzetih nadzornih kužnin in porabe razkužil za roke;
nadzor nad izvajanjem izolacijskih ukrepov in ureditev izolacijskih enot;
preverjanje uspešnosti razkuževanja rok po posameznih oddelkih in
enotah z detektorjem.

Kdo

Namestnica pomočnice direktorja za ZN za področje bolnišnične higiene,
zdravnica za obvladovanje bolnišničnih okužb, koordinatorice ZN odd., vodje
enot, celoten zdravstveni tim.

Kdaj

Kontinuirano.
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Merila za
spremljanje Nadzor nad izvajanjem ukrepov glede na sprejeti program.
ukrepov

Poročilo o
izvedenih
ukrepih






Mesečno poročanje pomočnici direktorja za zdravstveno nego in oskrbo
in predstojnikom oddelkov/enot;
na tri mesece poročanje strokovni direktorici, strokovnem svetu zavoda in
ZOBO;
objava podatkov na internetni in intranetni strani bolnišnice;
poročanje na Strokovnem svetu zavoda in KOBO;
poročanje na oddelčnih sestankih.
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Kazalniki kakovosti – Razjeda zaradi pritiska
Oti Mertelj, dipl.m.s.
Koordinatorica zdravstvene nege za oskrbo kroničnih ran

1 Kazalniki






Število vseh pacientov z razjedo zaradi pritiska (RZP ) pridobljeno v bolnišnici in prisotno
RZP ob sprejemu v bolnišnico na 1000 sprejetih pacientov;
število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico – izračun je prikazan na
1000 sprejetih pacientov;
število pacientov, ki so pridobili RZP v času bivanja v bolnišnici – izračun je prikazan na
1000 sprejetih pacientov;
število pacientov , ki so pridobili RZP v času bivanja v bolnišnici – izračun je prikazan na
1000 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji. Niso všteti pacienti mlajši od 18 let,
pacienti v dnevni obravnavi, doječe matere, spremljevalci in novorojenčki;
število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico – izračun je prikazan na
1000 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji. Niso všteti pacienti mlajši od 18 let,
pacienti v dnevni obravnavi, doječe matere, spremljevalci in novorojenčki.

2 Cilj za leto 2011
Cilj, ki smo ga načrtovali za leto 2011 je incidenca pridobljenih RZP 3,5 ‰.

3 Prikazovanje podatkov


Letno.

4 Vir podatkov








Negovalno poročilo,
list za ocenitev ogroženosti bolnika za nastanek RZP po Nortonovi shemi,
list za spremljanje in evidentiranje bolnikov z RZP,
temperaturni list,
list za oskrbo kronične rane/ razjede,
list proces zdravstvene nege,
računalniški program K 21.

5 Nosilec





Koordinatorica ZN za oskrbo kroničnih ran,
koordinatorice oddelkov,
vodje zdravstvene nege v enotah,
odgovorne medicinske sestre oddelkov in enot.

6 Rezultati
V letu 2011 smo v bolnišnici obravnavali 399 pacientov z RZP od tega je 363 pacientov imelo
RZP že ob sprejemu, 36 pacientov je RZP pridobilo v bolnišnici.
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Tabela 14: Prikaz skupnega števila RZP, števila RZP, ki so jih pacienti imeli že ob
sprejemu v bolnišnico in števila pridobljenih RZP v SBJ v letih od 2009 do 2011.
Leto
2009 2010 2011
Skupno število pacientov z RZP

389

474

399

Število pacientov z RZP ob sprejemu

330

417

363

Število pacientov s pridobljeno RZP v SBJ

59

57

36

500

474

450
399

389

400
350
300
250
200
150
100
50
0

2009

2010

2011

Slika 13: Prikaz skupnega števila pacientov z RZP (pridobljene in prinešene) v SBJ od
leta 2009 do 2011.
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Slika 14: Prikaz in primerjava med številom pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu
in številom pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici od leta 2009 do 2011.
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Tabela 15: Prikaz incidence pridobljenih RZP izraženih v promilah od leta 2009 do 2011
na vse sprejete paciente. Prikazana je skupna, prinešena, pridobljena RZP v SBJ.

Leto

2009

2010

Skupno število pacientov z RZP

27 ‰

31,4 ‰ 26,1 ‰

Število pacientov z RZP ob sprejemu

22,9 ‰ 27,6 ‰ 23,7 ‰

Število pacientov s pridobljeno RZP v SBJ

4,1 ‰

3,8 ‰

2011

2,4 ‰

4,5
4,1
4

3,8

3,5
3
2,4

2,5
2
1,5
1
0,5
0
2009

2010

2011

Slika 15: Prikaz incidence pridobljenih RZP v SBJ od 2009 do 2011 na vse sprejete
paciente.
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Slika 16: Prikaz incidence RZP izražene v promilah od leta 2009 do 2011 na vse
sprejete paciente. Prikazana je skupna, prinešena, pridobljena RZP v SBJ.
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Tabela 16: Incidenca RZP skupna, prinešena, pridobljena v SBJ od 2009 do 2011 z
izključitvenimi kriteriji. Niso všteti pacienti mlajši od 18 let, pacienti v dnevni
obravnavi, doječe matere, spremljevalci in novorojenčki.

Leto

2009

2010

2011

Skupno število pacientov z RZP

44,4 ‰

52,49 ‰ 49,2‰

Število pacientov z RZP ob sprejemu

37,7 ‰

46,1 ‰

44,7 ‰

Število pacientov s pridobljeno RZP v SBJ

6,7 ‰

6,3 ‰

4,5 ‰

60
52,49
49,2

50

46,1

44,4

44,7

37,7

40

30

20

10

6,7

6,3

4,5

0
2009
Skupna incidenca

2010

2011

Incidenca prinešenih

Incidenca pridobljenih

Slika 17: Incidenca RZP skupna, prinešena, pridobljena v SBJ od 2009 do 2011. Niso
všteti pacienti mlajši od 18 let, pacienti v dnevni obravnavi, doječe matere,
spremljevalci in novorojenčki.
Prikaz pridobljenih RZP po oddelkih in enotah
Tabela 17: Prikaz števila RZP prisotnih ob sprejemu in RZP pridobljenih v bolnišnici
po oddelkih in enotah v odstotkih za leto 2011.
RZP prisotna ob sprejemu
RZP pridobljena v bolnišnici
Oddelek, enota
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Kirurški oddelek

41

77,4 %

12

22,6 %

Interni oddelek

255

94,8 %

14

5,2 %

IIT

43

95,5 %

2

4,5 %

14

82,4 %

3

17,6 %

23*+10

89,2 %

4

10,8 %

EITOS
OZZN

1

Operacijska
Skupna v SBJ

1
363

91 %

36

55

9%

Vsi pacienti z RZP (23 ), ki so bili sprejeti na oddelek za zdravstveno nego, so bili šteti že po
drugih oddelkih in enotah, zato jih evidentiramo kot obravnavane.
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Slika 18: Primerjava števila pridobljenih RZP v SBJ po oddelkih, enotah med letom
20010 in 2011.
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Slika 19: Prikaz RZP pridobljenih v bolnišnici po oddelkih in enotah za leto 2010 in
2011. Incidenca na kirurškem, internem ter skupna incidenca je prikazana v promilih,
na ostalih manjših enotah( IIT, OZZN, EITOS) pa v odstotkih.
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Slika 20: RZP pridobljene v bolnišnici in RZP prisotne ob sprejemu po oddelkih in
enotah v odstotkih za leto 2011.

7 Ukrepi za doseganje incidence 2,4 promile pridobljene RZP








Mesečno poročanje o številu RZP po oddelkih, enotah;
študije primera;
izvajanje strokovnih nadzorov;
kontinuirano izobraževanje članov negovalnega tima;
delovanje skupine za preventivo in oskrbo RZP;
zdravstveno vzgojno delo pri bolnikih z RZP in njihovimi svojci, ki te bolnike negujejo;
večji poudarek opazovanju, negi in zaščiti kože.

8 Cilji za leto 2012







Vzdrževanje incidence 2,4 ‰ in obenem morebitno znižanje incidence na 2,0 ‰;
nabava dodatnih blazin in pripomočkov za preprečevanje nastanka RZP;
izobraževanje z delavnicami ;
vključevanje članov projektnega tima v tovrstna izobraževanja;
izobraževalni dan z naslovom »Stop razjedi zaradi pritiska«.
redni nadzori nad izvedenimi preventivnimi aktivnostmi s strani koordinatorjev, kot tudi
odgovornih medicinskih sester po oddelkih in enotah.

9 Razprava
Graf 1 nam prikazuje skupno število pacientov z RZP od leta 2009 do 2011. V letu 2011 je
bilo v Splošni bolnišnici Jesenice obravnavanih 399 pacientov z RZP. V primerjavi z lanskim
letom smo glede na skupno število obravnavali 75 pacientov manj.
V Grafu 2 je prikazano število pacientov z RZP; tisti, ki so razjedo imeli že ob sprejemu in
razjedo, in tisti, ki so jo pridobili v bolnišnici, za leto 2009 do 2011. Število RZP se je v
primerjavi z lanskim letom zmanjšalo tako pri pridobljenih RZP kot tudi pri prinešenih RZP.
Največji uspeh beležimo pri znižanju števila pridobljenih RZP, ki so nastale tekom
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zdravljenja. V letu 2010 je 57 pacientov pridobilo RZP v bolnišnici, v letu 2011 pa je bilo teh
pacientov 36.
Graf 3 prikazuje incidenco pacientov s pridobljenimi RZP v bolnišnici od leta 2009 do 2011.
Iz grafa je razvidno, da se je incidenca na vse sprejete paciente znižala z 4,1 ‰ (2009) na
2,4 ‰ (2011).
Graf 1 nam prikazuje incidenco RZP od leta 2009 do 2011 na vse sprejete paciente.
Prikazana je incidenca pacientov s pridobljeno in prinešeno RZP ter skupna incidenca. Pri
gibanju incidence pacientov s prinešenimi RZP opažamo, da je bila najnižja v letu 2009 (22,9
‰) in najvišja v letu 2010 (27,6 ‰).

Graf 5 nam prikazuje incidenco RZP od leta 2009 do 2011 z izključitvenimi kriteriji. V
to incidenco niso všteti pacienti mlajši od 18 let, pacienti v dnevni obravnavi, doječe
matere, spremljevalci in novorojenčki. Incidenca pacientov s pridobljeno RZP je
zaradi izključitvenih kriterijev višja in znaša za leto 2009 6,7 ‰, za leto 2010 6,3 ‰ in
za leto 2011 4,5 ‰.
Graf 6 nam prikazuje število pacientov s pridobljeno RZP po oddelkih in enotah. Prikazana je
primerjava med letoma 2010 in 2011. Na kirurškem in internem oddelku se je na vsakem
oddelku zmanjšalo število pacientov s pridobljeno RZP za pet. Izrazito znižanje števila
pacientov s pridobljenimi RZP beležimo v EITOS-u in sicer za devet.. Edino na OZZN je v
primerjavi z lanskim letom prišlo do porasta števila pacientov s pridobljeno RZP in sicer za
enega pacienta.
Graf 7 prikazuje incidenco pacientov s pridobljenimi RZP v bolnišnici. Prikazana je
primerjava med leti 2010 in 2011. Izračun za kirurški, interni oddelek ter skupna incidenca je
prikazana v promilih, pri manjših enotah kot so IIT, OZZN in EITOS pa v odstotkih. Največji
padec incidence v primerjavi z letom 2010 beležimo v EITOS-u.
Graf 8 prikazuje razmerje med pacienti, ki so RZP imeli že ob sprejemu v bolnišnico in
pacienti ki so RZP pridobili v bolnišnici v odstotkih. Tudi v letu 2011 je bilo največ pacientov s
prisotno RZP že ob sprejemu sprejetih na interni oddelek ter v internistično intenzivno
terapijo.
V letu 2011 smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili, saj se je incidenca pacientov s
pridobljenimi RZP zmanjšala iz 3, 8 ‰ na 2,4‰. Znižanje incidence gre na račun zmanjšanja
števila pridobljenih RZP na kirurškem, internem oddelku in EITOS.
Še vedno so problemi s pacienti, ki imajo dokaj visoko število točk po Nortonovi. Njim se žal
namenja premalo pozornosti pri pregledu kože ob samem sprejemu, oziroma se ob
poslabšanju stanja prepočasi ukrepa. To se v letu 2011 najbolj kaže na kirurškem oddelku.
Od 12 pacientov, ki so pridobili RZP, sta imela samo dva pacienta ob nastanku RZP manj kot
10 točk po Nortonovi. Šest pacientov, ki so pridobili RZP, je imelo od 12 do 14 točk, štirje
pacienti, pri katerih je prišlo do nastanka RZP pa so imeli 15 točk in več. Pri pregledu študije
primerov je poleg ostalih vzrokov večkrat navedena tudi neustrezna blazina.
Glede na standard preventive RZP in število sprejetih pacientov z RZP imamo še vedno
premalo dinamičnih antidekubitusnih blazin. V prihodnje bo verjetno to število še manjše,
predvsem zaradi iztrošenosti obstoječih dinamičnih blazin Atmos Air.
Temelj vseh preventivnih aktivnosti je ustrezna razbremenitev ogroženih predelov in redna
menjava lege telesa. Zato bomo tudi v bodoče na delavnicah o preventivi RZP ponovno dali
poudarek pravilnemu nameščanju in razbremenitvi ogroženih predelov.
Organizirali bomo tudi izobraževalni dan na temo RZP, v katerega bomo s predavanji vključili
člane skupine za preventivo in oskrbo RZP.
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10 Zaključek
Vseh RZP ne moremo preprečiti predvsem zaradi slabega splošnega stanja pacienta,
napredovanja bolezni ali zaradi negativnih dejavnikov tveganja, ki pripomorejo k nastanku
razjede. Preprečevanje RZP za stroko zdravstvene nege pomeni izziv. Zato bomo v
prihodnje sigurno več pozornosti namenili pacientom, ki imajo višje število točk po Nortonovi
s poudarkom, da ocenjevalna lestvica ni osnova za razvrščanje pacientove ogroženosti. Na
nacionalnem nivoju bo potrebno tudi doreči kako evidentirati RZP, ki nastanejo pri pacientih v
terminalni fazi.
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Strokovno poročilo - strokovna sodelavka za pedagoško področje
Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., asist.

1

Izvajanje zdravstveno vzgojnega dela

Obseg izvedbe zdravstveno vzgojnega dela pri pacientih s sladkorno boleznijo se iz leta v
leto povečuje. Razlog za to je rast incidence, spremembe v smernicah za obravnavo
nosečnic in znižanje diagnostične meje vrednosti glukoze v krvi za nosečnostno sladkorno
bolezen, izvajanje presejalnih testov za diabetično nogo in intenzivnejša obravnava
pacientov, ki prehajajo na intenzivirano insulinsko zdravljenje. V spodnjem grafu je prikazan
trend gibanja količine obravnav.
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Graf 1:Primerjava izvedene zdravstvene vzgoje pri pacientih s sladkorno boleznijo v zadnjih
petih letih
1.1

Zadovoljstvo pacientov s sladkorno boleznijo glede izvedbe zdravstvene vzgoje

Izvedli smo anketo glede zadovoljstva uporabnikov s storitvami zdravstvene vzgoje za
paciente s sladkorno boleznijo. Anketiranje smo izvajali en mesec, vsi anketiranci so imeli
sladkorno bolezen tipa 2. Vsi vključeni v anketiranje so se udeležili manjših skupinskih
delavnic, ena oseba je želela daljši pogovor, ker je to izrazila tudi ustno, smo se dogovorili za
ponovno individualno srečanje. Vsi, ki se udeležijo predavanj dobijo tudi izbor pisnega
gradiva in telefonski kontakt. Večina se jih je zdravila s peroralno terapijo (48%), 12 % z
GLP-1, 20 % z insulinom, ostali s spremembo življenjskega stila.
Iz rezultatov je razbrati, da so uporabniki zelo zadovoljni s sedanjim načinom dela, za
izvedbo predavanj jih 96 % meni, da so bila odlična, 4 % da so bila zelo dobra, slabših ocen
ni bilo. Spraševali smo jih tudi o mnenjih glede izbrane oblike dela (96% je zelo zadovoljnih z
izbrano obliko), ravno tako jih je 96 % zadovoljnih s trajanjem (4% menijo da je bilo
predavanje prekratko, zato smo jim ponudili dodatno individualno obravnavo), 92 % se zdi
pisni material, ki ga dobijo, v pomoč (8% brez odgovora), 83 % je zelo zadovoljnih s tem, da
dobijo možnost telefonskega kontakta (17% brez odgovora).
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2 Odkloni
Sporočeni odkloni: 1x nevarnost poškodbe z ostrim predmetom
1x nevarnost napačne aplikacije terapije
1x naročilnica za zdravstveno vzgojno delo oddana pol ure pred
odpustom domov
Vsi sporočeni odkloni so bili v reševanje dodeljeni skrbnikom procesov na katere so se
nanašali.
Za področje zdravstvene vzgoje pacientov s sladkorno boleznijo v letu 2011 ni bilo
sporočenega nobenega odklona.

3 Realizacija postavljenih ciljev
CILJ 1:
90 % izvajanja intervencije ZN se izvaja v skladu s standardom
kakovosti (Aplikacija insulina, Merjenje glukoze v krvi z
merilnikom)
AKTIVNOSTI:

Realizacija
učinkovitost

1. predstavitev standardov kakovosti na sestankih in razprava o
vsebinah

1. podatke imajo koordinatorice ZN
na posameznih oddelkih

2. izvajanje izobraževanja (učnih delavnic) za vse zaposlene v ZN

2. cca. 95% zaposlenih v ZN

3. nadzor nad pravilnostjo izvajanja intervencije na oddelkih

3. 100 %

4. po potrebi varnostni razgovor

4. 7 x

EVALVACIJA:
odstotek pravilnosti izvedbe postopka v skladu z izbranim
standardom kakovosti

Aplikacija insulina:
interni oddelek: 89,6 %
kirurški oddelek: 91,4 %
OZZN - 85 %

nadzor nad pravilnostjo izvajanja intervencij prevzamejo
odgovorne DMS posameznih odsekov, ker lažje ocenijo več
intervencij (realnejši rezultati) in o tem tudi sproti nadgrajujejo
lastno znanje in znanje sodelavcev

Meritev glukoze v krvi:
interni oddelek: 91,4 %
kirurški oddelek: 95 %
OZZN – 100%

CILJ 2:
revizija 100 % standardov kakovosti, ki so bili sprejeti pred letom
2005
AKTIVNOSTI:
delo druge skupine za standarde in njene vodje Z. Panić in
aktivnosti koordinatorice skupine za standarde M. Bahun

Realizacija
učinkovitost

EVALVACIJA:
odstotek dopolnjenih in revidiranih standardov kakovosti

17 standardov od 33, kar je 51,5 %

CILJ 3:

Realizacija
učinkovitost

informiranost vseh (100 %) zaposlenih v ZN o novih dokumentih
sprejetih SBJ

AKTIVNOSTI:
1. seznanjanje vseh zaposlenih o novih standardih kakovosti
preko intranetne strani (ostalo dokumentacijo objavlja
predstavnica vodstva za kakovost)
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100 % (vse objave)

2. dostava papirnega izvoda novih standardov kakovosti
koordinatoricam in vodjem ZN na oddelkih in v enotah

100 %

3. obvestilo s seznamom sprejetih standardov kakovosti 2011

100 %

4. predstavitve in razprava o novosti na oddelčnih
sestankih

odgovorne koordinatorice in vodje
ZN na oddelkih in v enotah

5. pregled evidenčnih listov o seznanjenosti zaposlenih z novostmi

100 %

EVALVACIJA:

INTERNI ODD: 95 %
KIRURŠKI ODD: 95%
EITOS – 100%
IIT - 100%
DIALIZA – 100%
FTH – 98%
RTG – 100%
URGENTNA AMB: - 60 %
AMBULANTE – ni podatka
DNEVNI ODD: - 95 %
GIN POR ODD: - 95%
PEDIATRIČNI ODD: -90 %
OZZN – 100%
AN –RE - ni podatka
OP – 80 %
STERILIZACIJA – 100%

odstotek zaposlenih v zdravstveni negi na posameznem oddelku,
ki so podpisali OBR 75 – Evidenčni list za seznanjanje s standardi
kakovosti in dokumentacijo ter usposabljanje za novo medicinsko
tehnično opremo

4

Varnostne vizite/razgovori/nadzori

Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR
strokovni nadzor

POCT -point of care test (meritev glukoze v
krvi)

5

Izobraževanje

5.1

Aktivno izobraževanje

8 x sodelovanje na VV/VR kot vabljeni član
14
14 (100%)
100 %
1x - rokovanje z insulinskimi aplikatorji ter merilniki
glukoze v krvi
1x shranjevanje insulinskih aplikatorjev, glukagona
nadzor nad temperaturo hladilnikov in rokovanjem s
testnimi lističi
1x mesečno v sodelovanju z laboratorijskim osebjem
pregled točnosti delovanja merilnikov glukoze

12. -14. 5.2011 – 8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije. Medicinske sestre in
babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov. BAHUN,
Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Promocija zdravja na delovnem mestu =
Health promotion at the workplace.
12. -14. 5.2011 – 8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije. Medicinske sestre in
babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov. LAVRINEC,
Pavla, BAHUN, Mateja. Zdravstvenovzgojna obravnava žensk z nosečnostno sladkorno
boleznijo - primer dobre prakse Splošne bolnišnice Jesenice = Health education of
women with gestational diabetes - good practice in Jesenice General Hospital.
9.-10.6.2011 – 4. mednarodna znanstvena konferenca VSZNJ. Na dokazih podprta
zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov
in znanj. BAHUN, Mateja. Stališča medicinskih sester do zdravstvene vzgoje = Nurses'
opinions on health education.
Prispevek v reviji Zdravstveno varstvo: BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Peer
support in patients with type 2 diabetes = Medsebojna pomoč med bolniki s sladkorno
boleznijo tipa 2. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2011, letn. 50, št. 3, str. 191-200.
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14.-15.10.2011 – Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.
Bolnik s sladkorno boleznijo v modernem času. Izkušnje s telefonsko svetovalno linijo
Diafon.
7 x – učne delavnice za zaposlene v zdravstveni negi z naslovom Pravilni postopki dela
pri pacientu s sladkorno boleznijo
Predavanje za pripravnike: Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi z insulinom
Predavanje za pripravnike: Standardi kakovosti
Sodelovanje z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice pri izvajanju predavanj za
predmeta: Metodika zdravstvene vzgoje in promocije zdravja in Zdravstvena nega
internističnega bolnika.
Sodelovanje z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice pri izvajanju kabinetnih vaj za
predmet: Zdravstvena nega 1 in za študente v propedevtičnem programu
5.2
Pasivno izobraževanje
3.2.2011
– 3. zimska šola visokošolske didaktike. Interaktivnost v študijskem procesu in
uvajanje izboljšav. VŠZNJ
18.6.2011 – Diabetic foot workshop I&K and latest news.
7.-8.4.2011 – 4. dnevi Angele Boškin. Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov.
21.3.2011 – Uvajanje kulture varnosti – interno predavanje.
9.-10.9.2011– Federation of european nurses in diabetes. 16. letna konferenca. Lizbona.
9.11.2011 – 4. šola raziskovanja. prenos spoznanj raziskav v klinično prakso. VŠZNJ.
25.11.2011 - Promocija zdravja v bolnišnicah. KOPA Golnik.

6

Cilji in aktivnosti za leto 2012

CILJ 1:
90% zadovoljstva pacientov s sladkorno boleznijo z zdravstveno vzgojnimi aktivnostmi ( izvedba, vsebina,
trajanje, oblika dela, pisni material, telefonski kontakt).
AKTIVNOSTI:
izvajanje individualnih obravnav, srečanje z novoodkritimi pacienti na dan prve obravnave v ambulanti,
kvaliteten pisni material, možnost telefonskega kontakta v primeru težav.
EVALVACIJA:
2x letno izvedba anketiranja med udeleženci zdravstveno vzgojnih srečanj.
CILJ 2:
revizija 100 % standardov kakovosti, ki so bili sprejeti pred letom 2008.
AKTIVNOSTI:
delo druge skupine za standarde in njene vodje Z. Panić in aktivnosti koordinatorice skupine za standarde
M. Bahun.
EVALVACIJA:
odstotek dopolnjenih in revidiranih standardov kakovosti.
CILJ 3:
sprejetje 5 novih standardov kakovosti.
AKTIVNOSTI:
delo skupine za standarde kakovosti in aktivnosti koordinatorice skupine za standarde M. Bahun.
EVALVACIJA:
število novih standardov kakovosti.
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Poročilo o delu Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb
Helena Ribič, dr. med., spec. klin. mikrobiologije
Predsednica KOBO

1. Uvod
Bolnišnične okužbe so pomemben nevarnostni dejavnik v zdravstvu in lahko bistveno
poslabšajo bolnikovo zdravstveno stanje ali celo povzročijo bolnikovo smrt. Ker so danes
zaradi razvoja znanosti relativno dobro predvidljive, moramo storiti vse, kar je v naši moči, da
do njih ne pride.

2. Organizacija Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) Splošne bolnišnice Jesenice je
posvetovalni organ strokovne direktorice bolnišnice in obravnava vsebine s področja
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, skladno s potrebami stroke, strokovnjakov
bolnišnice in zahtevami strokovne direktorice. Člani KOBO so navedeni v tabeli 1.
Predsednica KOBO SBJ je članica Nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb
(NAKOBO) pri Ministrstvu za zdravje.
Delo komisije, pravice in dolžnosti članov ureja Poslovnik o delu KOBO (SOP 37). Proces
dela in odgovornosti za izvedbo posameznih aktivnosti so določeni v dokumentu Proces
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (SOP 20, verzija 3).
Tabela 1: člani KOBO
Helena Ribič, dr. med. spec. kl. mikrob.
Lidija Ahec, dipl.m.s.
Sandra Tušar, dr. med., spec.krg.
Zdenka Kramar, dipl. m.s.
Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm. spec.
kl.farm.

Predsednica, ZOBO
SOBO
Strokovna direktorica
Pomočnica direktorja za ZN
Klinični farmacevt
Infektolog (Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja UKC Ljubljana)
Kirurški oddelek
Koordinatorica ZN kirurškega oddelka
Koordinatorica ZN v op bloku
Interni oddelek
Koordinatorica ZN internega oddelka
Predstojnica enote za anestezijo in
reanimacijo
Vodja ZN EITOS
Predstojnik ginekološko porodniškega
oddelka
Pediatrični oddelek
Koordinatorica ZN pediatričnega odd.
Koordinatorica ZN specialističnih
ambulant in urgence

Tatjana Mrvič, dr.med., spec. infekt.
Matej Dolenc, dr. med. spec. krg.
Jana Lavtižar, dipl.m.s.
Darja Rajgelj, dipl.m.s.
Boris Pelko, dr. med. spec. int.
Alenka Bijol, dipl.m.s
Judita Mandelc, dr. med. spec. anest.
Zorica Panič, dipl.m.s.
Drago Sredanovič, dr. med. spec. gin.
Barbara Urbanc, dr. med. spec. ped.
Mojca Strgar, dipl.m.s.
Nada Macura Višić, dipl.m.s
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3. Realizacija ciljev za leto 2011
V letu 2011 je bila prva prioriteta osveščanje zaposlenih o bolnišničnih okužbah in pomenu
njihovega preprečevanja s poudarkom na higieni rok. Bolnišnica je sodelovala pri pobudi
Svetovne zdravstvene organizacije ob 5. maju, dnevu higiene rok, in sicer pri anketi »Hand
Hygiene Self-Assessment Framework« (več v poglavju 4.8.2.) Leta 2010 je bila v bolnišnici
ustanovljena skupina za bolnišnično higieno, v okviru katere od leta 2011 delujejo tudi
promotorji za higieno rok.
Drugi cilj je bil sodelovanje v drugi nacionalni presečni raziskavi bolnišničnih okužb, ki smo
ga izvedli skladno z navodili koordinatorja raziskave. Rezultati bodo v pomoč pri analizi
stanja glede bolnišničnih okužb v SBJ, omogočili bodo tudi primerjavo z drugimi bolnišnicami
v Sloveniji in v Evropi (več v poglavju 4.7.1.)
Nadaljevali smo z aktivnostmi na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
in z reševanjem aktualnih problemov. Kazalnik kakovosti za MRSA, ki ga poročamo na
Ministrstvo za zdravje, je pokazal izredno dobre rezultate dela na tem področju, v letu 2011
smo imeli le 2 primera v bolnišnici pridobljene kolonizacije z bakterijo MRSA, incidenčna
stopnja je bila 0.01 na 100 sprejetih bolnikov. Podobno so bili rezultati odlični pri drugem
kazalniku za Ministrstvo za zdravje, in sicer pri številu primerov sepse v zvezi z žilnimi katetri.
V letu 2011 katetrske sepse nismo zabeležili.

4. Opravljeno delo v letu 2011
4.1. Sestanki KOBO
KOBO se je v letu 2011 sestala štiri-krat. Člani smo obravnavali aktualno problematiko,
pripravili in sprejeli navodila za delo ter druge dokumente.

4.2. Obvladovanje MRSA, VRE, bakterij z ESBL in drugih proti
antibiotikom odpornih bakterij
SOBO, ZOBO in drugi člani komisije smo sodelovali pri obravnavi primerov bolnikov z MRSA
(proti meticilinu odpornih bakterij Staphylococcus aureus), VRE (proti vankomicinu odpornih
enterokokov), z bakterijami z encimi ESBL (laktamaze beta razširjenega spektra) in z
odpornimi bakterijami Pseudomonas aeruginosa z vidika preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb ter pri nadzoru izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja teh bakterij.
Pri na novo odkritih primerih MRSA in ESBL smo raziskovali izvor, morebitno povezanost z
drugimi primeri, spodbujali smo dosledno izvajanje ukrepov hospitalne higiene s poudarkom
na higieni rok. Zaradi razjasnitve možnega prenosa MRSA, je mikrobiološki laboratorij ZZV
Kranj seve MRSA posredoval na molekularno diagnostiko. Rezultati so pokazali, da do
prenosa bakterije MRSA iz ene v drugo bolniško sobo ni prišlo.
Poročilo o kazalniku kakovosti kolonizacija/okužba z MRSA v letu 2011 je objavljeno v
poročilu Lidije Ahec, dipl.m.s. Obravnavali smo 55 bolnikov z MRSA; 53 bolnikov z že znano
kolonizacijo/okužbo z MRSA ob sprejemu in 2 bolnika z v SBJ pridobljeno bakterijo MRSA.
Incidenca vseh bolnikov SBJ z MRSA je bila v letu 2011 0,45 na 100 sprejetih bolnikov,
incidenca znane in v bolnišnico prinešene MRSA je bila 0,44 na 100 sprejetih bolnikov, v SB
Jesenice pridobljene MRSA pa 0,01 na 100 sprejetih bolnikov (2 bolnika).
Obravnavali in sprejeli smo dokumenta Protokol preprečevanja širjenja MRSA (SOP BO 1,
verzija 1) in Protokol preprečevanja prenosa MRSA, VRE, bakterij z
ESBL/karbapenemazami v operaciskih prostorih (SOP BO NA 5, verzija 1).
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4.3. Varno delo zaposlenih
SOBO je izvajala spremljanje poškodb z možnostjo prenosa okužb pri zaposlenih in o tem
obdobno poročala na sestankih KOBO, kjer smo pripravili predloge preventivnih ukrepov. V
letu 2011 je bilo prijavljenih 39 primerov incidentov, kar je več kot v preteklih letih To kaže na
večanje ozaveščenosti zaposlenih o pomenu prijave poškodbe z možnostjo okužbe. Poročilo
je objavljeno v poročilu Lidije Ahec, dipl.m.s.
V sodelovanju s pooblaščenim cepiteljem in informatiki SBJ smo pripravili informacijski
program za evidentiranje cepljenja zaposlenih proti hepatitisu B.
Zaposlene smo povabili na serološko testiranje zaščitenosti proti ošpicam in tiste, ki niso
imeli zaščitnega titra protiteles, povabili na cepljenje proti ošpicam.

4.4. Obvladovanje legioneloz
Sodelovali smo pri izvajanju in nadzoru izvajanja ukrepov za obvladovanje legioneloz v SBJ
skladno z dokumentom Protokol preventivnih ukrepov za zmanjševanje tveganja okužb z
legionelo iz vodnih virov.

4.5. Obvladovanje okužb dihal, črevesnih in drugih bolnišničnih
okužb
Aktivno smo sodelovali pri preprečevanju širjenja gripe v sezoni 2010/ 2011, pri obvladovanju
okužb, povzročenih z bakterijo Pseudomonas aeruginosa in pri preprečevanju širjenja okužb
ob posameznih primerih okužb z bakterijo Clostridium difficile.

4.6. Izobraževanje zaposlenih
V letu 2011 smo izvedli izobraževanja na področju bolnišničnih okužb za zaposlene:
- izobraževanja novo-zaposlenih zdravnikov s poudarkom na higieni rok;
- tuberkuloza (predavatelj Joško Fajdiga, dr. med.)
- aktivnosti ob 5. maju, svetovnem dnevu higiene rok
- članici KOBO Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm., in Helena Ribič, dr. med., sta
aktivno sodelovali na strokovnem izobraževanju za zdravstvene delavce SBJ 20.
decembra 2011 s predavanjema o rabi antibiotikov v SBJ in o občutljivosti bakterij in
gliv pri bolnikih SBJ v letu 2010.

4.7. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb
4.7.1. Sodelovanje Splošne bolnišnice Jesenice v drugi slovenski nacionalni presečni
raziskavi bolnišničnih okužb
Epidemiološko spremljanje BO je po Zakonu o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 33/06) in
Pravilniku za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb (Ur. l. RS št. 74/99 in Ur. l. RS št. 10/11) opredeljeno kot aktivnost, ki jo mora izvajati
vsaka zdravstvena ustanova.
Druga Slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO) je potekala v
oktobru 2011, povabilu k sodelovanju se je odzvala tudi SB Jesenice. Raziskavo so
koordinirali strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) v
sodelovanju s strokovnjaki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Univerzitetnega
kliničnega centra Maribor. Cilji raziskave so: ocena prevalence in spremljanje trendov BO v
Sloveniji in v posameznih bolnišnicah, opredelitev najpogostejših povzročiteljev BO in deleža
proti antibiotikom odpornih sevov, opredelitev značilnosti bolnikov, njihove izpostavljenosti
dejavnikom tveganja, opredelitev dejavnikov tveganja, povezanih z BO, opredelitev porabe
protimikrobnih zdravil in ocena deleža bolnikov, koloniziranih s proti antibiotikom odpornimi
sevi. Raziskava je potekala v okviru evropske presečne raziskave okužb, povezanih z
zdravljenjem in uporabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah za akutno oskrbo (angl.: Point
prevalence survey of health-care-associated infections and antimicrobial use in European
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acute care hospitals), ki jo koordinira ECDC. Metode zbiranja podatkov so bile usklajene,
zato bodo rezultati primerljivi za vse sodelujoče bolnišnice v Evropi. Rezultate raziskave
pričakujemo v aprilu 2012.
Raziskava je v bolnišnici potekala od 11. do 13. oktobra 2011. Vključeni so bili: interni in
kirurški oddelek z enotama za intenzivno terapijo, otroški oddelek ter ginekološko-porodniški
oddelek. V ekipi so sodelovali: Matej Dolenc, dr.med., Joško Fajdiga, dr. med., Barbara
Urbanc, dr.med., Anita Frelih Fabjan, dr. med., Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm., Zdenka
Kramar, dipl.m.s., Lidija Ahec, dipl. m.s. in Helena Ribič, dr. med., za administrativno pomoč
je bila zadolžena Štefana Jovičić.
Skupaj smo obravnavali 164 pacientov. Kriterijem za bolnišnično okužbo je ustrezalo sedem
pacientov (4,3 %). Pri šestih pacientih je bila ugotovljena ena BO, pri eni pacientki,
obravnavani v EITOS, pa dve. Pri treh pacientih je bila ugotovljena bolnišnična okužba sečil
(1,8 %), pri treh okužba spodnjih dihal (1,8 %; od tega pri dveh bolnišnična pljučnica, 1,2 %),
pri enem okužba kirurške rane (0,6 %) in pri enem okužba prebavil (0,6 %). Vsi pacienti z BO
so bili stari 58 let ali več. Ostali podatki so navedeni poročilu, ki je bilo objavljeno v reviji Bolje
(december 2011) in na intranetu bolnišnice (KOBO) decembra 2011.
4.7.2. Epidemiološko spremljanje okužb z ortopedskih vsadkov
Matej Dolenc, dr. med., je izvedel epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran po
operacijah vstavitve umetnega kolka in umetnega kolena. V raziskavi je zajel 104 bolnike, ki
so jim v SB Jesenice vstavili sklepno TEP kolka ali kolena med 23. novembrom 2009 in 1.
junijem 2010. Rezultate je v predavanju z naslovom »Incidenca okužb ortopedskih
vsadkov-izkušnje SB Jesenice« predstavil na 3. Baničevih dnevih v Valdoltri septembra
2011, članek sta pripravila s Heleno Ribič, dr. med., objavljen je v zborniku srečanja.

4.8. Druge izvedene aktivnosti
4.8.1. Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm., Helena Ribič, dr. med., in Lidija Ahec, dipl.m.s.
so aktivno sodelovale na Infektološkem simpoziju 2011 marca v Ljubljani, in sicer s
prispevkom z naslovom: »Pristop k smiselni uporabi antibiotikov in k obvladovanju
odpornosti mikrobov v SB Jesenice«. Prispevek je objavljen v zborniku srečanja.
4.8.2. Sodelovali smo pri pobudi Svetovne zdravstvene organizacije ob 5. maju, dnevu
higiene rok (»5 minutes for clean hands«), in sicer pri anketi »Hand Hygiene SelfAssessment Framework«. Namen ankete je bil ugotoviti stanje in napredek na področju
higiene rok. Izpolnjeno anketo smo posredovali SZO 2. 6. 2011. Bolnišnica je zbrala skupaj
430 od 500 možnih točk in se uvrstila v najvišji razred glede na razvrstitev nivojev SZO. L.
Ahec in H. Ribič sta predlagali nekaj izboljšav na tem področju, kot je navedeno v Poročilu z
dne 2.6. 2011, ki je bilo predstavljeno na 3. rednem sestanku KOBO.
4.8.3. Sodelovali smo ob 4. evropskem dnevu antibiotikov 18. novembra in skupaj s
predsednico Komisije za antibiotike s kratkim pozivom seznanili zaposlene s potrebo po
pravilni uporabi antibiotikov. ZOBO je sodelovala na strokovnem srečanju, ki ga je 18.11.
2011 organizirala Komisija za smiselno rabo protimikrobnih zdravil pri Ministrstvu za zdravje
v Ljubljani.
4.8.4. Helena Ribič, dr. med., je s sodelavci Laboratorija za medicinsko mikrobiologijo
Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj pripravila mikrobiološko poročilo o pojavljanju in
občutljivosti bakterij in gliv pri bolnikih SBJ v letu 2010. Poročilo je bilo predstavljeno na
izobraževanju v bolnišnici 20.12. 2011, objavljeno pa je tudi na intranetu bolnišnice (Komisija
za antibiotike).
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5. Cilji za leto 2012
Zagotoviti kakovostno in z vidika bolnišničnih okužb varno oskrbo bolnikov.
Vzdrževati nizko incidenco v bolnišnici pridobljenih bakterij MRSA in bakterij z encimi ESBL
ter ničelno incidenco seps v povezavi z žilnimi katetri.
Sodelovanje v morebitnih nacionalnih in mednarodnih raziskavah na področju bolnišničnih
okužb.
Povečati ozaveščenost zaposlenih o pomenu preprečevanja bolnišničnih okužb s poudarkom
na preprečevanju in prijavi poškodb z možnostjo okužbe.

6. Zaključek
Ugodni rezultati kazalnikov kakovosti in spremljanja bolnišničnih okužb v bolnišnici kažejo na
visoko stopnjo ozaveščenosti zaposlenih in na njihovo pripravljenost za nadaljnje izboljšave
pri delu na tem področju.
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Poročilo področja obvladovanja bolnišnične higiene in okužb
Lidija Ahec, dipl.m.s
1. UVOD
S preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb si v bolnišnici prizadevamo pripraviti
take pogoje bivanja in izvajanja diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in drugih postopkov v
zdravstveni dejavnosti, ki bodo omogočili znižanje možnosti nastanka bolnišničnih okužb na
najnižjo možno raven.

2. VSEBINA
2.2.Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2011
2.2.1. MRSA
V letu 2011 smo v bolnišnico sprejeli 53 pacientov z znano in v bolnišnico prinešeno MRSA,
zabeležili smo 2 primera v bolnišnici prenesene MRSA.
V letu 2011 smo zmanjšali odstotek odvzetih nadzornih kužnin pri pacientih, ki imajo
dejavnike tveganja za nastanek kolonizacije/ okužbe z MRSA ob sprejemu v bolnišnico.
Incidenca znane in v bolnišnico prinešene in v bolnišnici
pridobljene MRSA od leta 2007 do 2011
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Graf 2.: Prikaz incidence znane in v bolnišnico prinešene in v bolnišnici prenesene MRSA od leta 2007 do 2011.

Prvi, najuspešnejši in najcenejši ukrep za preprečevanje prenosa večkratno odpornih bakterij
(VOB), med njimi tudi MRSA, je higiena rok.
Rezultat preverjanja uspešnosti razkuževanja rok z detektorjem po opravljenih delavnicah na
posameznih oddelkih in enotah je bil v letu 2011 nad 95%. Nadzore uspešnosti bodo v letu
2012 izvajali promotorji higiene rok.
V letu 2010 se je SB Jesenice registrirala kot sodelujoča zdravstvena ustanova v kampanji
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) »WHO save lives: clean your hands«, ki je del
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pobude SZO »First global patient Safety Challenge«. Leta 2011 je bila v okviru aktivnosti ob
5. maju, dnevu SZO za higieno rok Splošna bolnišnica Jesenice povabljena k sodelovanju pri
anketi z naslovom »Hand Hygiene Self-Assessment Framework«. Namen ankete je bil
ugotoviti stanje in napredek v ustanovah na področju higiene rok. Pri anketi je bolnišnica
zbrala skupaj 430 od 500 možnih točk in se uvrstila v najvišji razred glede na razvrsititev
nivojev SZO.
Ob ponovitvi ankete, ki jo za leto 2012 predvideva SZO, bomo lahko rezultate primerjali in s
tem spremljali trende.
Pomemben ukrep za preprečevanje prenosa VOB je izolacija pacienta. Paciente, ki jim
odvzamemo nadzorne kužnine na MRSA do prejema negativnih izvidov namestimo v
izolacijo. Izvajanje izolacijskih ukrepov zahteva veliko zavzetost vseh zaposlenih za
dosledno izvajanje.
Poraba razkužila za roke je v letu 2011 porasla.

Količina porabljenega razkužila za roke v litrih
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Graf 2.: Prikaz porabljenega razkužila za roke od leta 1998 do 2011

Oktobra 2011 je bolnišnica sodelovala v 2. slovenski nacionalni presečni raziskavi
bolnišničnih okužb. V raziskavi je bilo zajetih 164 pacientov. Ugotovljeno število pacientov z
bolnišnično okužbo je bilo 7 (4,2%).

2.2.2. Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO)
V letu 2011 se je KOBO sestala 4 X. Zapisniki sej so objavljeni na intranetni strani Splošne
bolnišnice Jesenice.
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V letu 2011 so bili na sejah KOBO obravnavani:
 Poročilo o prenosu MRSA
 Poročilo o izvedenem toplotnem pregrevanju vodovodnega sistema
 Protokol preprečevanja širjenja MRSA, ESBL in VRE v operacijskem bloku
 Odvzem nadzornih kužnin ESBL v primeru premestitve iz bolnišnic z visoko
prevalenco
 Poročila o prijavljenih incidentih
 Poročilo o sodelovanju v anketi SZO v okviru dneva higiene rok 2011
 Poročilo o bolnikih z ESBL v prvi polovici leta 2011
 sprejeti so bili naslednji dokumenti
- Program KOBO za leto 2011
- Standard kakovosti: Priprava kože na invazivni poseg, B 4.2.4.
- Protokol preprečevanja širjenja MRSA, SOP BO 1

2.2.3. Poškodbe z možnostjo prenosa okužbe
V letu 2011je bilo prijavljenih 39 poškodb z možnostjo prenosa okužbe. Število prijavljenih
poškodb z možnostjo prenosa okužbe verjetno ne ustreza dejanskemu stanju. Zaposleni še
vedno poškodb z možnostjo prenosa okužbe ne prijavljajo in dejavnike tveganja za prenos
okužbe ocenjujejo sami.
V letu 2012 bo potrebno obnoviti izobraževanje in vzpostaviti pri zaposlenih visoko
zavedanje o pomembnosti evidentiranja poškodb z možnostjo prenosa okužbe.
Incidenti po poklicnih skupinah 2011
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Graf 3.: Prikaz števila prijavljenih poškodb z možnostjo prenosa okužbe po poklicnih skupinah.

2.2.4. Odpadki 2011
Pregled količine odpadkov posameznih klasifikacijskih vrst
Klasifikacijska št.
18 01 04
18 0103*
20 03 01
18 01 09
18 01 06
18 01 06
18 01 06
18 01 02

Naziv odpadka
odpadki zdravstvo
infektivni
komunalni
embalaža zdravila
kemikalije
razvijalec na vodni osnovi
fiksirne raztopine
deli telesa in organov
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Količina v tonah
134.130
20.256
39.120
4.658
1.717
0.782
0.766
0.520

09 01 07
15 01 07
15 01 10*
15 01 02
20 01 21
20 01 08
16 06 05
20 01 01

filmi
steklo
plastična embalaža z ostankom
nevarnih snovi
plastika
fluorescentne cevi
organski kuhinjski
baterije
papir

3.394
1.991
1.806
5.432
0.132
75.043
0.117
35.600

Odpadki zbrani pod klasifikacijskimi številkami 15 01 02, 15 01 01, 15 01 07 in del odpadkov
15 01 10* (steklo z ostankom nevarnih snovi) prevzemajo pooblaščeni prevzemniki
odpadkov brezplačno.
V letu 2011 je bil pregledan in dopolnjen Načrt gospodarjenja z odpadki, SOP 25.
Inšpekcijski nadzor izvajanja načina ravnanja z odpadki je izvedla 17.11.2011
okoljevarstvena inšpekcija Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, nepravilnosti
ni ugotavljala.

2.2.5. Legionela
V letu 2010 smo opravili vzorčenje vode na prisotnost legioneloz 4 X. Preventivni ukrepi so
bili redno izvajani. V noči 21.2.2011 je bilo izvedeno toplotno pregrevaje vodovodnega
omrežja.
aktivnost
-točenje vode na manj pretočnih
izlivkah

-vzorčenje vode na prisotnost
legionel
-stalno dovajanje klorovega
dioksida
-čiščenje bojlerjev
pregrevanje vodovodnega sistema
-merjenje temperature vode v
bojerjih in na stalnih ter naključno
izbranih izlivkah

ukrep
-redna izdaja navodil za točenje vode na podlagi
rezultatov vzorčenja na legionelo
-kontrola izvajanja točenja vode
-shranjevanje evidenčnih listov o izvedenem
točenju vode
-vzorčenje vode na stalnih odvzemnih mestih
-dvig koncentracije klorovega dioksida glede na
dejavnike tveganja, merjenje koncentracije na
stalnih odvzemnih mestih, vpis meritev
-pred izvedbo pregrevanja vodovodnega sistema
-evidenca doseženih temperatur
-vpis temperatur na server
-vzorčenje vode na prisotnost legionel
- evidenca doseženih temperatur
-vpis temperatur na evidenčne liste

uspešnost
realizirano

realizirano
realizirano
realizirano

realizirano

2.2.6. Prehrana
Sanitarno higienski pregled Zavoda za zdravstveno varstvo je bil v skladu s pogodbo izveden
4X. Ob vsakem obisku je bilo odvzetih 10 brisov na snažnost, rezultati večjih odstopanj niso
pokazali.
Mikrobiološka preiskava pitne vode je bila opravljena 4X. Rezultai na podlagi Kriterijev za
oceno parametrov po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04,26/06,92/06 in 25/09)
so bili skladni.
Interni nadzori nad izvajanjem sistema HACCP so bili izvedeni redno 1X mesečno.
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2.2.7. Zunanji izvajalec čiščenja
Redni higienski pregledi prostorov in opreme, ki so v domeni zunanjega izvajalca, so bili
izvedeni redno.
Vzetih je bilo 2X po 40 brisov na snažnost. Posebnih odstopanj izvidi niso pokazali.
Dezinsekcija, deratizacija in dezinfekcija je bila opravljena po rednem programu in na podlagi
urgentnih klicev zaradi pojava insektov ali glodalcev 19 X.

2.2.8. Izobraževanje zdravstvenih delavcev s področja bolnišnične higiene
datum
9.2.2011
16.2.2011
23.2.2011
25.2.2011
6.4.2011
5.5.2011
3.5.2011
14.9.2011
12.12. 2011

tema
Higiena rok (za zaposlene v kuhinji)
Higiena rok (za zaposlene v kuhinji)
Higiena rok (za zaposlene v kuhinji)
Higiena rok (za zaposlene čiščenje in transport)
Higiena rok
Higiena rok
Higiena rok (za zaposlene čiščenje in transport)
Bolnišnične okužbe
Higiena rok – novozaposleni v kuhinji

število udeležencev
19
7
9
6
10
14
26
43
2

Za novozaposlene delavce so enkrat mesečno organizirana predavanja, v tem sklopu je del
namenjen obvladovanju in preprečevanju bolnišničnih okužb.
2.2.9 Varnostna vizita/ pogovor o varnosti
V letu 2011 je bilo na področju bolnišnične higiene opravljenih 26 varnostnih vizit. S pomočjo
varnostnih vizit/ pogovorom o varnosti skušamo doseči varno izvajanje zdravstvene nege in
oskrbe, prepoznati dejavnike tveganja, ki bi utegnili ogrožati varnost pacienta, obiskovalcev
in zaposlenih. Uspešno je bilo izvedenih 81 ukrepov.
Skupno število udeležencev

Skupno število ukrepov

153

81
Ukrepi so bili realizirani.

Udeleženci po poklicnih skupinah
ZT
MS
Fizioterapevtke
Rtg. ing.
Študenti VŠZN
Zdravnik

Skupno število
88
50
4
3
6
2

2.3. Cilji na področju bolnišnične higiene in bolnišničnih okužb za leto 2011
cilj

aktivnost

kazalnik

rok

znižati prenos
MRSA v
bolnišnici

-nadzor izvajanja izolacijskih
ukrepov

-število prenešenih MRSA

Dec. 2012

-kontrola uspešnosti razkuževanja
rok zaposlenih

-odstotek uspešnosti – 95%

73

Povečati obseg
znanja na
področju
obvladovanja in
preprečevanja
bolnišničnih
okužb
Povečati število
prijavljenih
incidentov

-izvedba izobraževanja z

- število udeležencev

Marec

- odstotek uspešnosti
preverjanja znanja – 95%

Oktober

45

December
2012

delavnicami

-evidentiranje in sledenje
incidentov
-izobraževanje - dan varnosti

April 2012
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Poročilo o delu na področju klinične farmacije
Brigita Mavsar-Najdenov mag.farm. spec. klinične farmacije
Pomočnica strokovne direktorice za področje klinične farmacije
1. UVOD
V splošnem obsega Lekarniška dejavnost na področju zdravil v bolnišnicah dva velika sklopa
aktivnosti:
 preskrbo z zdravili (nabavljanje, prevzemanje, izdelovanje, shranjevanje in izdajanje
zdravil ter planiranje preskrbe z zdravili), usklajeno z zakonodajo RS ter z mednarodnimi
priporočili (TQM – Total Quality Management , GMP - Good Manufacturing Practice in
GPP – Good Pharmacy Practice).
 upravljanje z zdravili (ugotavljanje in ocenjevanje bolnikovega problema ter načrtovanje,
spremljanje in ocenjevanje terapije), usklajeno z zakonodajo RS ter z mednarodnimi
priporočili (GPrP – Good Prescribing Practice, GCP - Good Clinical Practice in GPP Good Pharmacy Practice).
Aktivnosti na področju upravljanja z zdravili je mogoče prepoznati pod pojmom klinična
farmacija, oz. k bolniku usmerjena farmacija, ki se dogaja ob bolnikovi postelji na oddelku, v
sodelovanju kliničnega farmacevta z zdravnikom in medicinsko sestro.
Klinična farmacija zahteva prenos in uporabo specifičnih znanj farmakodinamike,
farmakokinetike, farmacevtike in terapevtike v proces oskrbe bolnikov ter obsega več
aktivnosti, ki pospešujejo varno, učinkovito in ekonomično uporabo zdravil.

2. KLINIČNA FARMACIJA V SBJ
Za optimalno izvajanje vseh aktivnosti upravljanja z zdravili pri bolnikih v bolnišnici bi moral
biti prisoten vsaj en klinični farmacevt v zdravstvenem timu na posameznem oddelku.
V naši bolnišnici sem trenutno edini klinični farmacevt. Moje aktivnosti so usmerjene
predvsem na področje zdravljenja s protimikrobnimi zdravili (PMZ), kar mi do določene mere
omogoča sodelovanje z vsemi temeljnimi-kliničnimi oddelki ter z Enoto za laboratorijsko
diagnostiko in Enoto za raziskovalno dejavnost v naši bolnišnici, kakor tudi z Mikrobiološkim
laboratorijem ZZV Kranj, Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter s
Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani. Rezultati našega skupnega dela so vzpodbudni,
saj so porabe protimikrobnih zdravil v naši bolnišnici vsa opazovana leta od 1998 pod
povprečjem slovenskih bolnišnic, kar se odraža tudi v razmeroma ugodni mikrobiološki
situaciji na naših oddelkih. V zadnjih dveh letih sem intenzivneje razširila svoje delo še na
področje interakcij zdravil in individualiziranja zdravljenja z vankomicinom.
Poleg rednega dela vodim dve komisiji v bolnišnici: komisijo za zdravila in komisijo za
antibiotike, sem članica ožjega sestava komisije za obvladovanje okužb in enote za
raziskovalno dejavnost v SBJ.
Na podlagi dobrega sodelovanja s Fakulteto za farmacijo je naše bolnišnično okolje postalo
pomembno klinično okolje za izvajanje diplomskih nalog študentov Fakultete za farmacijo.
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3. OPRAVLJENO DELO V LETU 2011
3.1. delo na oddelkih:
oddelek

IIT
Kardiološki
odsek
INTERNI Endokrinološki
ODDELEK odsek
Gastroenterološki
odsek
Skupaj interni oddelek
Odsek za
abdominalno
kirurgijo
KIRURŠKI Odsek za
ODDELEK travmatologijo
Odsek za splošno
kirurgijo
(do 29.06.2011)
Odsek za ortopedijo
(od 21.09.2011)
Skupaj kirurški oddelek
KKR+OZZN
EITOS
SKUPAJ OPRAVLJENO DELO
NA ODDELKIH:

Število
pregledanih
antibiotičnih
terapij
72
277

Prisotnost na
oddelčnih
jutranjih
sestankih
35

Prisotnost na
glavnih vizitah

17

393

2

487

29

1.229
234

35
44

48
-

164

-

121

-

13
532
41
36
1.838

44
79

48

V primerjavi z l. 2010, je bilo v letu 2011 manjše število pregledanih antibotičnih
terapij (349 manj), prisotnosti na oddelčnih jutranjih sestankih (6 manj) in prisotnosti
na glavnih vizitah (13 manj).
3.2. število primerov posvetovanj:
ODDELEK

INTERNI
ODDELEK

IIT
Kardiološki
odsek
Endokrinološki
odsek
Gastroenterološki
odsek
Int. ambulante

Skupaj interni oddelek

ZDRAVNIKI

MED.SES.

DODATNO
POSVETOV.
S KLINIČNIM
MIKROBIOLOGOM

DODATNO
POSVETOV.
Z
INFEKTOLOGOM

3
15

0
1

0
2

0
0

21

0

0

1

28

0

5

2

1

3

0

0

68

4

7

3
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Odsek za abdominalno
kirurgijo
Odsek za
ODDELEK
travmatologijo
Odsek za splošno
Kirurgijo/ ortopedijo
Kir. Otroški
Kir. Ambulanta
Skupaj kirurški oddelek
URGENCA/SPREJEM
EITOS
AN.-RE. ODDELEK
OTROŠKI ODDELEK
GIN.-POR. ODDELEK
KKR
OZZN
DIALIZA
SKUPAJ OPRAVLJENIH
POSVETOVANJ

9

0

1

1

5

0

0

0

13

0

4

1

1
2
30
4
3
1
6
0
2
0
1
115

0
0
0
1
9
3
1
2
0
1
0
21

0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
13

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5

KIRURŠKI

V primerjavi z l. 2010 je bilo v l. 2011 opravljenih manj posvetovanj z zdravniki (10 manj) in s kliničnim mikrobiologom (8
manj) ter več z medicinskimi sestrami (3 več) in z infektologom (1 več).

Najpogostejša vprašanja zdravnikov so bila v povezavi s protimikrobnim zdravljenjem
bolnikov na oddelku, glede:
 izbire PMZ: empirično na začetku zdravljenja ali usmerjeno glede na
mikrobiološki izvid ter pri prehodu na peroralno zdravljenje, alternativne
možnosti izbire v primeru alergij za določena PMZ,
 odmerjanja PMZ: običajno – glede na mesto okužbe in prilagojeno-glede na
(pato)fiziološke značilnosti bolnikov in določenih koncentracij PMZ v plazmi
(vankomicin, gentamicin).
 načina spremljanja plazemskih koncentracij (vankomicin, gentamicin),
 trajanja zdravljenja s PMZ,
 protimikrobnega spektra delovanja,
 osnovnih podatkov o PMZ pri predpisovanju na recept za nadaljevanje
zdravljenja po odpustu iz bolnišnice: dovoljenje za promet v RS(=dostopnost na
Rp), lastniško ime, jakost zdravilne oblike, pakiranje.
Razreševali pa smo tudi problematiko ostalih skupin zdravil glede:
 odmerjanj
 združljivosti zdravil za parenteralno uporabo z nosilnimi raztopinami
 shranjevanja in stabilnosti
 možnosti preskrbe zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v RS
 pripravkov za parenteralno prehrano bolnikov v določenih patoloških stanjih
 stranski učinki zdravil in način poročanja v sistemu farmakovigilance
 osnovnih podatkov o zdravilih pri predpisovanju na recept za nadaljevanje
zdravljenja po odpustu iz bolnišnice: dovoljenje za promet v RS(=dostopnost na
Rp), lastniško ime, jakost zdravilne oblike, pakiranje
 načina pridobitve identa novega zdravila za uporabo v SBJ (redne in izredne
odobritve)
Najpogostejša vprašanja medicinskih sester:
 protimikrobna zdravila po generičnih in zaščitenih imenih ter po anatomsko
terapevtsko kemijski klasifikaciji
 načini dajanja zdravil
 združljivost parenteralnih zdravil z nosilnimi raztopinami
 združljivost parenteralnih zdravil z raztopinami za parenteralno prehrano

77









3.3.

shranjevanje zdravil, hladna veriga
stranski učinki zdravil in način poročanja v sistemu farmakovigilance
načini izločanja neuporabnih zdravil iz uporabe
način pridobitve identa novega zdravila za uporabo v SBJ (redne in izredne
odobritve)
literarni viri o parenteralni terapiji in prehranski podpori
osnovni podatki o zdravilu (priprava, dajanje, previdnostni ukrepi)
združljivost zdravljenja z zdravilom in CT preiskave s kontrastnim sredstvom, ki
vsebuje jod
preverjanje navodil v tujem jeziku pri zdravilih, ki se uporabljajo v SBJ kot
neregistrirana zdravila in so brez navodil v slovenskem jeziku

Individualni pregledi terapij glede možnih interakcij med sočasno predpisanimi
zdravili in hrano z Medscape Multidrug Interaction Checker in z Drugs.com
Interaction Checker:
Število
Število
Interakcije po
Število
Število
pregledanih predpisanih ugotovljenih stopnji nevarnosti primerov,
terapij
zdravil
interakcij
ko je bila
med
s
lažja zmerna huda intervencija
bolnikov
zdravili hrano
potrebna
INTERNI 1
3
1
1
0
1
1
1
ODDELEK
EITOS
36
444
190
37
27 122
34
30
SKUPAJ 37
447
191
38
27 123
35
31
V primerjavi z l. 2010 je bilo v letu 2011 pregledanih 27 terapij bolnikov več , ki so
imeli skupno predpisanih 339 zdravil več. Temu primerno je bilo ugotovljenih tudi več
interakcij: 94 več med zdravili in 6 več s hrano. Po stopnji nevarnosti je bilo za 23 več
hujših, 19 več zmernih in enako število lažjih. V zvezi s tem je bilo potrebno izvesti
intervencije v 21 primerih več kot v l.2010.

3.4.

Načrtovanje individualnega odmerjanja vankomicina na osnovi
farmakokinetične simulacije s PharmaCalc orodjem:
Število pregledanih Število primerov,
ODDELEK
terapij bolnikov
ko je bila
intervencija
potrebna
IIT
0
0
Kardiološki
1
1
odsek
INTERNI
Endokrinološki
0
0
odsek
ODDELEK
Gastroenterološki
4
4
odsek
5
5
Skupaj interni oddelek
Odsek za abdominalno
1
1
kirurgijo
KIRURŠKI
Odsek za travmatologijo
0
0
ODDELEK
Odsek za splošno
0
0
kirurgijo
Skupaj kirurški oddelek
1
1
SKUPAJ OPRAVLJENIH INDIVIDUALNIH 6
6
ODMERJANJ VANKOMICINA
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V l.2011 je bil izveden en primer načrtovanja individualnih odmerjanj vankomicina
manj kot v l.2010.
3.5. Delo v komisijah:
Komisija za
zdravila
Komisija za
antibiotike
KOBO

aktivnost

Opravljeno delo

predsednica

realiziran 1 redni sestanek in 3 korespondenčne
seje, natančneje predstavljeno v poročilu komisije
realizirana 2 sestanka, natančneje predstavljeno
v poročilu komisije
udeležba na 4 od 5 sestankov

predsednica
članica ožjega
sestava

3.6. Sodelovanje v projektih in nadzorih:
 ESAC (Komisija za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji in Komisija
za antibiotike SBJ)
 2. Slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (KOBO SBJ)
 Spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti MZ za bolnišnice št. 46 in 64
(Komisija za zdravila in Komisija za antibiotike SBJ)
 Protokol predpisovanje in aplikacija zdravil (Strokovna direktorica, Pom. dir. za
področje ZN)
 Pregled oddelčnih depojev zdravil s seznama prepovedanih drog (2x letno) in
sodelovanje pri oblikovanju novih, poenotenih oddelčnih knjig evidence dobave in
porabe zdravil s seznama prepovedanih drog
3.7. Sodelovanje s Fakulteto za farmacijo UL:
V sodelovanju s Fakulteto za farmacijo se je pod mojim somentorstvom zaključila
raziskava za 4. diplomsko nalogo Urške Polanc:
POLANC Urška. Preučevanje vplivov zdravil, komorbidnosti in analitskih postopkov
na plazemske nivoje kalija pri obravnavi bolnikov v Splošni bolnišnici Jesenice =
Drugs, Co-morbidity and Analytical Procedures Influence on Patients' Potassium
Plasma Levels in Jesenice General Hospital: diplomsko delo, (Fakulteta za farmacijo,
Ljubljana, Diplomske naloge,). Ljubljana: [Polanc, U.], 2011

4. IZOBRAŽEVANJA
Udeležila sem se strokovnih srečanj in izobraževanj, ki so jih organizirali:
- Sekcija za klinično farmacijo SFD – 1. simpozij
(aktivna udeležba s predavanjem in vodenjem delavnice)
- Slovensko farmacevtsko društvo - simpozij ob 36. skupščini
(aktivna udeležba s predavanjem)
- Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD – 17. infektološki simpozij
(aktivna udeležba s predavanjem)
- VŠZNJ in služba ZN SBJ – 4. dnevi Angele Boškin
(aktivna udeležba s predavanjem)
- Služba ZN SBJ – strokovno predavanje za osebje ZN SBJ: Glukagon
(aktivna udeležba s predavanjem)
- Strokovna direktorica SBJ – izobraževanje za strokovno osebje SBJ z
vabljenim predavanjem prof.dr. Bojane Beović
(sodelovanje pri organizaciji izobraževanja in aktivna udeležba z uvodnim
predavanjem)
- Evropsko združenje klinične mikrobiologije in infekcijskih bolezni (ESCMID)&
mednarodno združenje za kemoterapijo okužb in raka (ISC) –21. in 27.
kongres
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5. OBJAVLJENI PRISPEVKI
5.1. Pregledni znanstveni članek
MAVSAR-NAJDENOV, Brigita, Dežman, Katja, Aleš Mrhar. Spremljanje skladnosti uporabe
protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil v Splošni bolnišnici Jesenice = Monitoring of
compliance with guidelines for antimicrobial therapy of urinary tract infections in Jesenice
general hospital. Farm Vestn 2011; 62:102-107

5.2. Strokovni članek
MAVSAR-NAJDENOV, Brigita. Upravljanje z antibiotiki v Splošni bolnišnici Jesenice.
Gorenjski bilten javnega zdravja 2011; letnik 5, št. 30; str. 7-10

5.3. Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah
MAVSAR-NAJDENOV, Brigita, RIBIČ, Helena, AHEC Lidija. Pristop k smiselni uporabi
antibiotikov in k obvladovanju odpornosti mikrobov v SB Jesenice = Appropriate Antimicrobial
Prescribing and Bacterial Resistance Control – Approach in General Hospital Jesenice.
Infektološki simpozij 2011, Ljubljana, april 2011. Zbornik predavanj, (Sekcija za
protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC
Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF Univerze v Ljubljani).
Ljubljana: Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja UKC Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF
Univerze v Ljubljani, 2011, str. 116-126
MAVSAR-NAJDENOV, Brigita. Zagotavljanje varnosti in kakovosti in kakovosti pri dajanju
zdravil. Varnost – rdeča nit celostne obravnave pacientov: strokovno srečanje 4. dnevi
Angele Boškin , Gozd Martuljek, 7. in 8. april 2011. Zbornik predavanj, (Splošna bolnišnica
Jesenice, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice). Gozd Martuljek: Splošna bolnišnica
Jesenice, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, 2011, str. 48-55 [COBISS.SI-ID
66770945]
MAVSAR-NAJDENOV, Brigita. Bolnik v enoti intenzivne terapije. Povzetki predavanj 1.
simpozija Sekcije klinične farmacije – Monitoriranje zdravljenja z zdravili, Ljubljana, april
2011. Farm Vestn 2011; 62:249-250

6. ZAKLJUČEK
Klinična farmacija v SBJ se je v zadnjih letih uveljavila predvsem na področju upravljanja s
protimikrobnimi zdravili na dveh večjih oddelkih bolnišnice (interni in kirurški) in delno v
EITOS. Optimalno bi bilo razširiti aktivnosti klinične farmacije še na področja upravljanja
drugih skupin zdravil.
Področje individualnega načrtovanja zdravljenja se izvaja le delno pri bolnikih, ki se zdravijo
z vankomicinom. Optimalno bi bilo predpisovati vankomicin individualno prilagojeno pri vseh
bolnikih, katerim se ugotovi indikacija za vankomicin.
Področje ugotavljanja interakcij zdravil se izvaja predvsem pri bolnikih, ki se zdravijo v
EITOS. Optimalno bi bilo preverjati interakcije zdravil pri vseh bolnikih, ki imajo predpisanih
5 ali več zdravil hkrati.
Za izboljšanje varnosti in kakovosti oskrbe bi bilo nujno potrebno razširiti dejavnost še na
področje usklajevanja in svetovanja zdravljenja z zdravili pri bolnikih ob sprejemu in ob
odpustu iz bolnišnice, kar se je izkazalo tudi kot pomembno področje za izboljšanje
kakovosti oskrbe bolnikov v procesu pridobivanja certifikatov ISO 9001 in NIAHO DNV.
Dejavnost klinične farmacije v SBJ je vzpostavljena in prepoznana. Priložnosti za izboljšave
dela na področju klinične farmacije in posledično za dvig varnosti, kakovosti in stroškovne
učinkovitosti zdravljenja z zdravili v SBJ, pa so še velike in upam, da predstavljajo tudi velik
izziv za vodstvo, da bi vbodoče našlo možnost za zaposlitev dodatnih kliničnih farmacevtov,
ki bi pospešili korak k optimizaciji dela klinične farmacije v SBJ na vseh področjih.
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Poročilo o delu Komisije za antibiotike
Brigita Mavsar-Najdenov mag.farm. spec. klinične farmacije
Predsednica
1. UVOD
Komisija za antibiotike je posvetovalni organ strokovnega direktorja zavoda in obravnava
vsebine s področja uporabe protimikrobnih zdravil (PMZ), skladno s potrebami stroke in z
zahtevami strokovnega direktorja zavoda. Sestavljajo jo člani, ki jih imenuje strokovni svet in
sicer: specialisti temeljnih bolnišničnih oddelkov, klinični mikrobiolog oz. zdravnik za
obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO) in klinični farmacevt.
Deluje v skladu s Poslovnikom, ki je odobren s strani direktorja SBJ.
Komisija za antibiotike je bila v SBJ ustanovljena 22.03.2001.
1.1. Osnovne naloge komisije za antibiotike
 spremljanje in analiza porabe PMZ
 nadzor nad uvajanjem novih identov PMZ
 oblikovanje in prenavljanje internih smernic, priporočil ter navodil za varno in
učinkovito uporabo PMZ
 Nacionalno spremljanje profilaktične rabe antibiotikov - obvezen kazalnik kakovosti
Ministrstva za zdravje (MZ) št. 46
(Priročnik o kazalnikih kakovosti MZ- sklop kazalnikov učinkovitosti zdravstvene
oskrbe, december 2010)
 Nacionalno spremljanje bolnišnične porabe PMZ - obvezen kazalnik kakovosti
Ministrstva za zdravje (MZ) št. 64
(Priročnik o kazalnikih kakovosti MZ- sklop kazalnikov učinkovitosti zdravstvene
oskrbe, december 2010)
 izvajanje nacionalnega Programa smotrne rabe in spremljanja porabe PMZ

(Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb MZ RS, Ur.l RS št.10/2011, z
dne 18.02.2011)
 izobraževanje in informacijska dejavnost
 sodelovanje v mednarodnih projektih spremljanja porabe protimikrobnih zdravil
 sodelovanje z Nacionalno Komisijo za smiselno rabo antibiotikov
 sodelovanje z ostalimi strokovnimi in upravnimi forumi SBJ
(Komisija za antibiotike, Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb, Komisija za
medicinsko tehnične pripomočke, Komisija za transfuzijsko medicino, Enota za
raziskovalno dejavnost, strokovni kolegij zdravnikov, strokovni kolegij zdravstvene nege,
upravni kolegij)
1.2 Cilji
Cilj aktivnosti komisije je varna, učinkovita in kakovostna oskrba bolnikov s
protimikrobnimi zdravili v SBJ, dosežena s pomočjo:
 nadzorovane, varne, učinkovite in stroškovno optimalne uporabe PMZ
 smiselne izkustvene in usmerjene uporabe PMZ v skladu slovenskimi priporočili za
predpisovanje PMZ v bolnišnicah in v skladu z rezultati analiz občutljivosti
najpogosteje osamljenih bakterijskih povzročiteljev okužb v SBJ
 izobraževanja in informacijske dejavnosti
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2. ČLANI
Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm. spec.
kl.farm.

predsednica

Helena Ribič, dr. med. spec. kl. mikrobiol.

predsednica KOBO in ZOBO SBJ

Matej Dolenc, dr. med. spec. krg
Joško Fajdiga, dr. med. spec. int.
Aleksandra Kern, dr. med. spec. anest.
Drago Sredanovič, dr. med. spec. gin.
Tina Šavs Požek, dr. med. spec. ped.

kirurški oddelek
interni oddelek
enota za anestezijo in reanimacijo
ginekološko porodniški oddelek
otroški oddelek

3. OPRAVLJENO DELO V LETU 2011:
3.1. Sestanki Komisije za antibiotike
Člani smo se sestali na 2 sestankih. Sodelovali smo tudi v dveh korespondenčnih sejah
Komisije za zdravila.
3.2. Analiza porabe PMZ
Stroškovno in količinsko smo analizirali 8-mesečno porabo PMZl v l. 2011 in porabo PMZ v
letu 2010.
Analizirali smo tudi porabo PMZ v SBJ, primerjalno s povprečnimi vrednostmi za slovenske
splošne bolnišnice, v enotah ATC DDD/100 BOD.
Tabela 1: Primerjava porabe protibakterijskih zdravil (J01) v SBJ s povprečnimi
vrednostmi slovenskih splošnih bolnišnic (v številu DDD/100 BOD)
Vir podatkov:
https://anbico.si-map.org/, (dostopno tudi na intranetni strani Komisije za antibiotike SBJ z
uporabniškim imenom in geslom)
Podatki so obdelani po metodologiji: ATC 2010.

Celokupna poraba
IIT
EITOS
INTERNI ODD.
KIRURŠKI ODD.
GIN-POR ODD.
OTROŠKI ODD.

2009
Slovensko
povprečje
59,87
147,54
181,16
66,76
55,37
34,57
41,71

SBJ
54,62
79,27
134,80
73,98
47,01
20,81
24,99

2010
Slovensko
povprečje
61,54
163,36
199,13
65,77
59,35
33,13
35,71

SBJ
54,09
91,30
117,88
63,06
51,40
21,27
20,16

Podatki za Slovenijo kažejo naraščanje porabe antibiotikov v bolnišnicah. Naša bolnišnica se
vsa opazovana leta uvršča med bolnišnice z nižjo porabo antibiotikov, z vrednostmi pod
slovenskim povprečjem – tako celokupno kakor tudi po oddelkih, s čimer smo lahko
zadovoljni. Izboljšati bi morali le strukturo porabljenih antibiotikov in znižati porabo
cefalosporinov 3. generacije, kinolonov ter karbapenemov.
3.3. Odobritve novih identov PMZ
Obravnavali in odobrili smo 1 predlog za nov ident za PMZ.
3.5. Varnost, učinkovitost in kakovost uporabe PMZ
Potrdili smo smernice protimikrobne zaščite pri operativnih posegih v ginekologiji in
porodništvu.
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3.6 Sodelovanje v evropskem projektu spremljanja porabe protimikrobnih zdravil
(ESAC – European Surveillance of Antimicrobial Consumption)
Letos teče že deseto leto, odkar smo se, preko koordinatorja za Slovenijo, prof.dr. Milana
Čižmana, vključili v evropski projekt spremljanja ambulantne in bolnišnične porabe
protimikrobnih zdravil (ESAC). Podatke o porabi pošiljamo na Kliniko za infekcijske bolezni in
vročinska stanja UKC Ljubljana 1x letno, v začetku leta za predhodno leto. Tam poslane
podatke pretvorijo v enote ATC / DDD klasifikacijskega sistema in jih objavijo na spletni
strani Nacionalne komisije za smiselno rabo antibiotikov. Dostop do podatkov je urejen tudi
za strokovno osebje SBJ, na intranetni strani SBJ, v rubriki Komisije za antibiotike.
3.7. Sodelovanje s Komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb SBJ
Nekateri člani Komisije za antibiotike smo sodelovali kot anketarji v 2. slovenski nacionalni
presečni raziskavi bolnišničnih okužb (SNPRBO), ki je v SBJ potekala 12. oktobra, v okviru
KOBO.
3.8. Izobraževanje in informacijska dejavnost
 1. aprila sva predsednici KOBO in Komisije za antibiotike aktivno sodelovali na
Infektološkem simpoziju 2011 s predavanjem PRISTOP K SMISELNI UPORABI
ANTIBIOTIKOV IN K OBVLADOVANJU ODPORNOSTI MIKROBOV V SBJ
JESENICE in prispevkom v zborniku predavanj, pri katerem je sodelovala tudi Lidija
Ahec, SOBO SBJ
 18. novembra sva se predsednici KOBO in Komisije za antibiotike v Ljubljani udeležili
Posveta ob mednarodnem dnevu preudarne rabe antibiotikov, ki ga je organiziralo
Ministrstvo za zdravje RS ter na intranetu SBJ objavili kratko sporočilo posveta
zaposlenim glede preudarne rabe antibiotikov
 20. decembra je bilo organizirano strokovno izobraževanje za strokovno osebje SBJ,
z vabljenim predavanjem prof.dr. Bojane Beović dr.med., z naslovom: NAJNOVEJŠA
PRIPOROČILA ZA ZDRAVLJENJE POGOSTIH OKUŽB V BOLNIŠNICAH in
uvodnima predstavitvama Helene Ribič dr.med.: MIKROBIOLOŠKO POROČILO ZA
SBJ ZA LETO 2010 in Brigite Mavsar Najdenov: PORABA PROTIBAKTERIJSKIH
ZDRAVIL V SBJ V LETU 2010
 prenovljena in dopolnjena je bila spletna stran Komisije za antibiotike: dodani sta 2
novi točki: IZOBRAŽEVANJE, v kateri so objavljena strokovna predavanja v SBJ, ki
so bila organizirana v sodelovanju s Komisijo za antibiotike in OBČUTLJIVOST
BAKTERIJ IN GLIV ZA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA V SBJ, kjer so objavljena letna
Poročila spremljanja občutljivosti bakterij in gliv za PMZ mikrobiološkega laboratorija
ZZV Kranj.
4. NAČRT DELA V LETU 2012
Področje
Spremljanje porabe PMZ

Naloga

-

Smernice in priporočila za
predpisovanje in zdravljenje s PMZ
Spremljanje kazalnikov kakovosti

-

-

Stroškovna in koIičinska analiza porabe PMZ od
01.01. do 31.12.2011.
Stroškovna in koIičinska analiza porabe PMZ od
01.01. do 31.08.2012.
Spremljanje in analiza porabe PMZ na nacionalni
ravni v ATC DDD/100 BOD – sodelovanje v projektu
ESAC.
Smernice za zaščitno uporabo PMZ pri posegih na področju
interne medicine.

Smernice za zdravljenje najpogostejših okužb v SBJ.
Nacionalno spremljanje bolnišnične porabe PMZ - obvezen
kazalnik kakovosti Ministrstva za zdravje (MZ), št. 64.
Nacionalno spremljanje profilaktične rabe antibiotikov obvezen kazalnik kakovosti Ministrstva za zdravje (MZ) ,št.
46.
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Poročilo o delu Komisije za zdravila
Brigita Mavsar-Najdenov mag.farm. spec. klinične farmacije
Predsednica

1. UVOD
Komisija za zdravila je posvetovalni organ strokovnega direktorja zavoda in obravnava
vsebine s področja uporabe zdravil, skladno s potrebami stroke in z zahtevami strokovnega
direktorja zavoda. Sestavljajo jo člani, ki jih imenuje strokovni svet in sicer: predstojniki
temeljnih bolnišničnih oddelkov in klinični farmacevt.
Deluje v skladu s Poslovnikom, ki ga je odobril direktor SBJ.
Komisija za zdravila je bila v SBJ ustanovljena 24.05.1994.

1.1. Osnovne naloge komisije za zdravila





spremljanje in analiza porabe zdravil
nadzor nad uvajanjem novih identov zdravil
nadzor nad uporabo neregistriranih zdravil
oblikovanje in prenavljanje internih smernic, priporočil ter navodil za varno in
učinkovito uporabo zdravil
 nadzor nad prijavljanjem stranskih učinkov in zastrupitev na CZZ
 presoja glede izvedb postmarketinških raziskav zdravil v SBJ
 izobraževanje in informacijska dejavnost
 sodelovanje z ostalimi strokovnimi in upravnimi forumi SBJ
(Komisija za antibiotike, Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb, Komisija za
medicinsko tehnične pripomočke, Komisija za transfuzijsko medicino, Enota za
raziskovalno dejavnost, strokovni kolegij zdravnikov, strokovni kolegij zdravstvene nege,
upravni kolegij)

1.2 Cilji
Cilj aktivnosti komisije je varna, učinkovita in kakovostna oskrba bolnikov z zdravili v
SBJ, dosežena s pomočjo:
 nadzorovane, varne, učinkovite in stroškovno optimalne uporabe zdravil
 vzpostavljenega sistema farmakovigilance
 nadzorovanih postmarketinških raziskav zdravil
 izobraževanja in informacijske dejavnosti

2. ČLANI
Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm. spec.
kl.farm.
Prim.asist. Janez Pšenica, dr. med. spec. krg
Prim. Jernej Markež, dr. med. spec. int.
Judita Mandelc Kunčič, dr. med. spec. anest.
Drago Sredanovič, dr. med. spec. gin.
Peter Najdenov, dr. med. spec. ped.
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predsednica
predstojnik kirurškega oddelka
predstojnik internega oddelka
predstojnica enote za anestezijo in
reanimacijo
predstojnik ginekološko porodniškega
oddelka
predstojnik otroškega oddelka

3. OPRAVLJENO DELO V LETU 2011
3.1. Sestanki Komisije za zdravila
Člani smo se sestali le na 1 sestanku, 3 seje so bile izvedene korespondenčno.

3.2. Spremljanje in analiza porabe zdravil
Na zahtevo koordinatorja Ministrstva za zdravje smo začeli s spremljanjem porabe bioloških
zdravil v SBJ ter v marcu posredovali podatke za leto 2010.
Analizirali smo 8-mesečno porabo zdravil v l. 2011 in primerjalno celoletno 2010.
V letih 2008, 2009 in 2010 je, ob naraščajočem številu odpuščenih pacientov, opazen trend
naraščanja stroškov porabe lekarniškega materiala. V letu 2010 je trend naraščanja stroškov
porabe opazen povsod, razen pri narkotikih, nizkomolekularnih heparinih (NMH), serumih,
albuminih in dezinfekcijskih sredstvih. Vrednosti so presežene do največ za 15%. Strošek
porabe celokupnega lekarniškega materiala na pacienta in strošek za porabljena zdravila na
pacienta pa izkazujeta v letu 2010 trend vpadanja. Delež stroškov za zdravila v strošku za
porabljen celoten lekarniški material se je povečal z 26,6%, v l.2009, na 27,4%, v l.2010.
Enako se je povečal delež stroška za protimikrobna zdravila (PMZ) v strošku za porabljena
zdravila in sicer od 21,2% na 22,7%. Podrobnejša analiza porabe PMZ v l. 2010 kaže na
povečano porabo rezervnih. Od l. 2007 je opazno zniževanje stroška za NMH, ki je v l. 2010
dosegel 5,2% vseh zdravil.
Za primerjavo so dodane še stroškovne vrednosti porabe na kontnih skupinah lekarniškega
materiala, ki pokrivajo medicinsko tehnične pripomočke (MTP). Tudi pri teh je v letiu 2010
opazen trend naraščanja povsod, razen pri dializnem in transfuzijskem materialu. Še posebej
izstopajo OSM-proteze (za 20% presežen strošek), laboratorijski material (za 29% presežen
strošek) ostali potrošni material (za 12% presežen strošek) in obvezilni material (za 7%
presežen strošek).
Tabela 1: Prikaz porabe zdravil in ostalega materiala v letih 2009 in 2010
PORABA V LETU
2009

2009 / 2008

PORABA V LETU
2010

( 1.1.-31.12.)

( 1.1.-31.12.)

ŠTEVILO ODPUŠČENIH
PACIENTOV

12.519

13.400

CELOKUPNA PORABA LEK.
MAT.

5.603.930,12 EUR

CELOKUPNA PORABA LEK.
MAT. / PACIENTA

448 EUR

102%

2010 / 2009

107%
5.788.362,78 EUR

111%

103%
432 EUR

109%

96%

ZDRAVILA
1.488.567,54 EUR

106%

1.585.517,27 EUR

107%

delež zdravil v celokupni porabi
26,60%

27,40%

ZDRAVILA / PACIENTA
119 EUR

103%

118 EUR

99%

28.379,55 EUR

118%

27.971,77 EUR

99%

NARKOTIKI
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ANTIBIOTIKI

316.395,83 EUR

117%

359.521,48 EUR

114%

(=22,7% vseh
zdravil)

(=21,2% vseh zdravil)
ANTIBIOTIKI / PACIENTA
25,3 EUR

114%

26,8 EUR

106%

97.390,77 EUR

96%

82.158,90 EUR

84%

(=6,5% vseh zdravil)
2.386,71 EUR
274.537,96 EUR
43.734,88 EUR

98%
113%
73%

(=5,2% vseh zdravil)
2.634,18 EUR

110%

115.856,40 EUR

245%

108.635,67 EUR

94%

130.696,49 EUR

114%

111.575,45 EUR

85%

39.149,62 EUR

121%

44.846,63 EUR

115%

OBVEZILNI MATERIAL

310.542,88 EUR

109%

331.862,93 EUR

107%

ŠIVALNI MATERIAL

78.427,84 EUR

89%

81.831,86 EUR

104%

OSM, PROTEZE

731.423,71 EUR

125%

878.841,03 EUR

120%

1.217.833,09 EUR

107%

1.368.476,98 EUR

112%

115.913,41 EUR

108%

116.566,13 EUR

100%

497.328,83 EUR

108%

454.369,08 EUR

91%

NM HEPARINI

ALERGENI
KRI
PLAZMA
ALBUMINI

DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

DIETETIČNA HRANA

OSTALI POTROŠNI
MATERIAL
RENTGENSKI MATERIAL
DIALIZNI MATERIAL
LABORATORIJSKI TESTI

395.552,16 EUR

126%

509.110,56 EUR

129%

TRANSFUZIJSKI TESTI

64.765,11 EUR

118%

27.073,98 EUR

42%

KISIK

30.907,20 EUR

110%

34.378,56 EUR

111%

KEMIKALIJE FARM.

17.525,15 EUR

112%

20.477,96 EUR

117%

KEMIKALIJE ANAL.

3.847,36 EUR

49%

2.957,62 EUR

77%

EMBALAŽA LEK

3.000,75 EUR

160%

3.709,11 EUR

124%

3.757,42 EUR

125%

MAGISTRALNI PREPARATI
3.013,08 EUR

3.3. Odobritve novih identov zdravil
Obravnavali smo 43 in odobrili 40 predlogov novih identov zdravil, od katerih jih je bilo 15
odobrenih izredno (večji del predstavljajo cenejše generične alternative že odobrenih zdravil
v SBJ ter zamenjave za zdravila, katerim je poteklo dovoljenje za promet v RS)

3.4. Neregistrirana zdravila
Opravili smo revizijo seznama neregistriranih zdravil za uporabo v letu 2011. Na seznamu je
94 zdravil, od teh jih je 19 na Seznamu nujnih zdravil v humani medicini RS.
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3.5. Varnost, učinkovitost in kakovost uporabe zdravil
Opredelili smo ustrezen način ravnanja z generičnimi zdravili, ki niso na Seznamu
medsebojno zamenljivih zdravil JAZMP.
Potrjene so bile smernice tromboprofilakse v SBJ na področju kirurgije.

3.6. Izobraževanje in informacijska dejavnost
Prenovljena in dopolnjena je bila spletna stran Komisije za zdravila: objavljeno je prenovljeno
Navodilo JAZMP za poročanje o neželenih učinkih zdravil in pomembna sporočila JAZMP za
javnost v zvezi z uporabo zdravil.

4. NAČRT DELA V LETU 2012:
Področje
Spremljanje porabe
ZDRAVIL

Naloga

-

Neregistrirana zdravila

-

Farmakovigilanca in
zastrupitve

-

Stroškovna in koIičinska analiza porabe zdravil od 01.01. do
31.12.2011
Stroškovna in koIičinska analiza porabe zdravil od 01.01. do
31.08.2012
Zbiranje podatkov o porabi bioloških zdravil za Ministrstvo za
zdravje (koordinator prof.dr. Milan Čižman)
Revizija seznama neregistriranih zdravil , ki se uporabljajo v
SBJ za leto 2012
Vzpostaviti sistem, ki bo omogočal redno poročanje
odgovornih oseb na CZZ
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Kirurški oddelek
Prim. asist. Janez Pšenica, dr. med.
Predstojnik kirurškega oddelka

Uvod
Leto 2011 je bilo predvsem zelo delavno. Prvič v zgodovini kirurgije smo presegli 6000
bolnišničnih obravnav. To smo dosegli z izboljšanjem efekta dela v rednem delovnem času,
pa tudi z delom izven rednega delovnega časa. Kadrovsko smo se okrepili z dvema novima
specialistoma in dvema specializantoma, a ponovno izgubili izkušenega kolega. Kirurgija je
stresno delo, ki se z leti nabere na pleča. Stroškovno smo ostali zmerni, pa vseeno nekaj
storitev izboljšali. Zategovanje pasu s strani plačnika zdravstvenih storitev, dodatni program,
največje število operacij do zdaj, utrujenost, pregorelost, trenja. Jeseni smo verjetno presegli
mejo efekta dela, ko smo še varni. Na opravljeno delo smo lahko ponosni. Čakalne dobe so
se normalizirale pri večini programskih operacij, razen pri protetiki. Zato smo zelo zadovoljni
z modernizacijo edine še delno proste operacijske dvorane, ki jo bomo postopno usposobili
za najzahtevnejše ortopedske posege. Notranje rezerve smo postrgali. Rezervnih prostorov
znotraj bolnišnice ni. Skrajni čas je, da ne glede na splošno ekonomsko stanje, lastnik kaj
vloži v delovne pogoje kirurgov in ortopedov na Gorenjskem.

Organizacijska zgradba oddelka
Prostorske in posteljne kapacitet oddelka se v letu 2011 niso spremenile. Organizacijsko pa
smo naredili velik korak naprej. Dejavnost kirurgije se spontano zaradi potreb starajočega
prebivalstva in prostorske vpetosti vedno bolj oblikuje v tri relativno samostojne dejavnosti:
poškodbeno kirurgijo, ortopedijo in trebušno kirurgijo. Vedno bolj usmerjeno delo je splošni
kirurgiji vzelo del pomena. Ker je vsebina dela narekovala združitev ortopedske dejavnosti na
enem traktu, smo v drugem nadstropju usposobili ortopedski odsek, splošno in abdominalno
kirurgijo pa združili. Travmatološki odsek je ostal na isti lokaciji. Odsek kroničnih ran
organizacijsko sodi v splošno kirurgijo. Pet dni v tednu delujemo tudi na dnevnem oddelku,
kjer na dan operiramo v povprečju 6 pacientov. Podobno glede na potrebe sveže obolelih ali
programsko operiranih otrok zasedamo postelje otroškega oddelka.
ODSEK

NEGA

INTENZIVNA
NEGA
4

SKUPAJ

Ortopedija

22

Travmatologija

25

4

29

Abdominalna in spošna
kirurgija
Odsek za kronične rane

22

4

26

6

0

6

Otroška kirurgija*

6

0

6

81

12

93

26

Dnevni oddelek*
SKUPAJ

Tabela 1. Porazdelitev postelj kirurškega oddelka po oddelkih
Zaradi potreb večplastne obravnave, otroci zdravljeni ne operativno ali operativno do
dopolnjenega 18. leta ležijo na otroškem oddelku, ob stalnem nadzoru pediatra in
negovalnega osebja vajenega nege malčkov in mladostnikov.
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Dnevni oddelek je strokovni oddelek, na katerem se poleg kirurških, zdravijo tudi internistični
in paliativni bolniki. Postelje na teh oddelkih so kirurške le, kadar jih zasedamo.
Konec preteklega leta smo bili prisiljeni zmanjšati število vodij odsekov, čeprav je jasno, da
so ostali strokovni vodje, le brez simbolične nagrade. Nekaj vodstev smo združili, nekatere
pa ukinili. Zapustila nas je asist.mag. Mateja Lopuh, dr.med., zato vodenje dnevnega odd.
skupaj z vodenjem anesteziološkega oddelka prevzema Judita Mandelc Kunčič, dr. med.
Namestnik predstojnika
- Andrej Rupel, dr. med., spec. krg.
Kirurške ambulante
- Petra Rupar, dr. med., spec. krg.
Odsek poškodbene kirurgije - prim.Matej Andojšek, dr. med., spec. krg.
Odsek trebušne kirurgije
- prim.mag. Miran Rems, dr. med., spec. krg.
Odsek ortopedske kirurgije - asist. mag. Tomaž Silvester,dr. med., spec. ort.
Odsek za kirurške rane
- Branko Brodnik, dr. med., spec. krg.
Fizioterapija
- asist. mag. Tomaž Silvester, dr. med., spec. ort.
Otroška kirurgija
- Aleksander Grubišič,dr. med., spec. krg.
Dnevni oddelek
- Judita Mandelc Kunčič, dr. med., spec. anest.
Najtežje paciente zdravimo v EITOS, ki ga vodi Vlado Jurekovič, dr. med., spec. anest.
Prostorske kapacitete kirurškega oddelka zadostujejo za sedanji obseg dela, vendar ovirajo
širitev dejavnosti in strokovno organizacijske spremembe.

Opravljeno delo
Uspešno smo sodelovali na nacionalnem razpisu in si naložili 400 dodatnih operacij.
Izkoristili smo tudi možnost povečanja nekaterih prospektivnih operacij, pri katerih
presegamo dopustno čakalno dobo in pristali pri planiranih 6100 pacientih. Ker drugim
oddelkom, ki nimajo planiranih sprejemov konec leta ni šlo vse po načrtih, smo delo
podaljšali še v prednovoletni čas in pripomogli k uresničitvi programa bolnišnice v celoti. Že
na začetku je bilo jasno, da vsega dela v rednem delovnem času ne bo mogoče postoriti,
zato smo dodatno delo organizirali ob sobotah in popoldne.
Ob vedno boljšem planiranju programskih posegov smo ležalno dobo še skrajšali in prišli pod
magično mejo štirih dni, kar se v svetu razume za optimalno. Nadaljnje zmanjševanje
verjetno ni smiselno. Ponovno se je zmanjšalo število oskrbnih dni. Da smo lahko sprejeli in
operirali toliko več pacientov, so tisti po operaciji morali pri nas preživeti manj časa. Večji
obrat pacientov ni samo organizacijski, pač pa tudi logistični problem. Če vemo, da se na
število sprejetih in obravnavanih bolnikov ob istih prostorskih in kadrovskih danostih
povečuje, nam je razumljivo, da je to možno le ob vedno boljši organizaciji dela. V to je
vključeno vodstvo kirurgije in organizatorke dela, ki so nam v veliko pomoč. Težavnost
primerov je ocenjena po diagnozah in spremljajočih boleznih s tako imenovano povprečno
utežjo. Ta se je ob obilici lažjih primerov in zmanjšanju števila najhuje obolelih in
poškodovanih v preteklem letu znižala na raven iz leta 2009.
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Tabela 2. Število oskrbnih dni kirurškega oddelka SB Jesenice 2003 - 2011
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Tabela 3. Povprečna ležalna doba na kirurškem oddelku SB Jesenice 2003 - 2011
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2011

Število odpuščenih bolnikov
7.000
6.323
5.961

6.000
5.000

4.874

5.088

5.341

5.370
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5.195

5.444

5.513
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3.000
2.000
1.000
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Tabela 4. Število odpuščenih bolnikov 2003 do 2011

Odsek
Kirurški oddelek
Ortopedija
Otroška kirurgija
Dnevna otroška
kirurgija
Dnevni oddelek
CIT
SKUPAJ

Povprečje
2007
1,884
1,862
0,809

Povprečje
2008
1,863
2,356
0,870

Povprečje
2009
1,892
2,318
0,833

Povprečje
2010
1,908
2,632
0,830

Povprečje
2011
1,781
2,655
0,855

0,750
0,784
12,620
1,658

0,886
0,785
11,337
1,673

0,858
0,729
9,495
1,652

0,907
0,752
9,438
1,742

0,831
0,776
9,467
1,660
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Povprečna utež na oddelkih kirurške dejavnost v letu 2011
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2,000
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Dnevni
oddelek
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Tabela 5. Povprečna utež obravnavanih kirurških bolnikov in struktura po odsekih
število operacij SBJ
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Tabela 6. Število operacij kirurškega oddelka SBJ v zadnjih letih
Obenem s povečevanjem števila obravnav na kirurškem oddelku raste tudi odstotek
operiranih bolnikov. Povečujemo lahko le efektne obravnave, saj nas v to silijo čakalne dobe
na operacije. Sprejemi, ki ne potrebujejo kirurškega posega le klinično opazovanje ali
diagnostiko, stagnirajo. 80% vseh pacientov, sprejetih na krg. oddelek SBJ, je operiranih.
Tudi to je že primerljivo z najbolj razvitimi državami.
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Delež prospektivnih primerov je v skupni številki postal prevelik, saj dosega že 61% vseh
posegov. Konec leta v SB Jesenice najdaljša čakalna doba ni bila več za endoprotezo kolka
ali kolena, pač pa za programsko operacijo deformiranega stopala, ki ne sodi v prospektivo.
Čakalne dobe v SB Jesenice so problematično dolge pri endoprotezi kolena in operacijah
stopal. Pri teh dveh posegih močno presegamo dopustno čakalno dobo. Pri drugih
diagnozah smo s povečanjem števila operacij dosegli ravnovesje. Nekatere čakalne dobe so
dolge tudi zaradi pacientove želje, da ga operira določen kirurg ali ortoped. Sloves dobre
kirurgije in ortopedije nam je prinesel več pacientov, kot jih glede na kadrovske in prostorske
danosti še zmoremo.
Prospektivni primeri 2010

342
325

Operacija nosu in grla
85
85

Operacija na ožilju - krčne žile

420

Operacija kile

480

405
407

Operacija žolčnih kamnov
302
304

Endoproteza kolka
75

Endoproteza kolena

118
194
201

Ortopedske operacije rame

563
580

Artroskopija
139
151

Operacija hrbtenice
63

Operacija karpalnega kanala

100
379
397

Odstranitev osteosintetskega materiala
0

100

200

300
načrt

400

500

600

700

uresničeno

Tabela 7. Struktura prospektivnih primerov operiranih na krg. oddelku SBJ v letu 2011

op na ožilju
operacije kil
op žolčnih kamnov
endoproteza kolka
operacija endo kolena
operacija rame
op nosu in grla
artroskopija
operacij hrbtenice
karpalni kanal
odstranitev OSM

leto 2005
redni EDP

skupaj

420
254
131

137
74
74

557
328
205

18

10

28

823
število operacij (vir:
kazalniki)
Delež prospektive-op

295

1.118

leto 2010
redni
64
279
255
223
60
159
129
434
118
166
239
2.126

4.215
26,52

EDP
10
120
100
70
15

152

150
617

skupaj
74
399
355
293
75
159
129
586
118
166
389
2.743
5.068
54,12
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leto 2011
redni
EDP
85
480
407
304
118
201
325
580
151
100
397
3.148
0

skupaj
85
480
407
304
118
201
325
580
151
100
397
3.148
5194
60,61

Tabela 8. Delež prospektivnih primerov je v petih letih poskočil nad polovico vseh operiranih
posegov
GLAVNE DIAGNOZE

2000

2009

2010

Poškodbe, zastrupitve, posledice…(S00 - T99)
Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva (M00 - M99)
Bolezni prebavil (K00 - K93)
Neoplazme (C00 - D48)
Bolezni sečil in spolovil (N00 - N99)
Simptomi in znaki( R00 - R99)
Bolezni dihal (J00 - J99)
Bolezni obtočil (I00 - I99)
Bolezni kože in podkožja (L00 - L99)
Bolezni živčevja (G00 - G99)
Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00 - E90)
ostale diagnoze
Nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00 - B99)
Duševne in vedenjske motnje (F00 - F99)

1.803
846
1.216
197
188
223
62
115
67
25
37
70
11
1
4.861

2.219
1.023
1.119
185
156
153
94
122
88
232
49
52
15
2
5.509

2.347
1.226
1.141
229
237
171
130
132
112
116
55
41
15
0
5.952

SKUPAJ

2011

Tabela 9. Dinamika najpogostejših skupin bolezni in poškodb zdravljenih na kirurgiji SBJ
opis postopka
Artroskopska meniskektomija
Laparoskopska holecistektomija
Hernioplastika ingvinalne kile, enostranska
Odstranitev plošče, žeblja ali žice, ki ni uvrščena drugje
Popolna enostranska artroplastika kolčnega sklepa
Apendektomija
Osteosinteza stegnenice zaradi zloma vratu ali pertrohanterneg
Enostranska popolna kolenska artroplastika
Ekscizijska nekretomija kože in podkožnega tkiva
Obrezanje moškega
Sprostitev medianega živca v karpalnem kanalu
Reparacija rotatorne manšete z dekompresijo subakromialnega
prostora
Odprta naravnava zloma distalnega dela koželjnice z osteosinte
Odstranitev medvretenčne ploščice, na eni višini
Odprta repozicija zloma gležnja z osteosintezo dveh od diastaz
Prekinitev safenofemoralnega ustja krčnih žil
Dekompresija subakromialnega prostora
Vgraditev delne kolčne endoproteze zaradi subkapitalnega zloma
Odprta repozicija zloma gležnja ali z ost
Prenos medialne r.f.tetive

leto
2009
314
248
326
217
184
187
111
59
133
96
226

leto
2010
402
289
293
351
188
134
100
74
156
146
118

leto
2011
371
342
338
282
225
195
120
111
104
103
98

70
75
73
62
66

85
77
75
63
59

56

67

92
91
91
79
75
69
57
57
55

Tabela 10. Najpogostejše operacije v zadnjih treh letih
Če upoštevamo 1500 pacientov, ki potrebujejo nujno operacijo v najkasneje nekaj dneh in
3148 prospektivnih primerov, lahko ugotovimo, da za vse ostale bolnike zmanjka časa, kadra
in prostora.
Struktura sprejetih pacientov in operacij se spreminja predvsem na račun poškodovancev in
bolezni lokomotornega aparata. Po eni strani je to odraz staranja prebivalstva, daljše
življenjske dobe, pa tudi večjega števila rekreativnih športnikov in tolerance za po
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2.524
1.341
1.302
216
185
167
139
135
104
86
52
45
13
2
6.311

poškodbeno zmanjšano aktivnost. Tega, da poškodbe vedno pustijo posledice, ljudje ne
sprejemajo več.
Abdominalna in splošna kirurgija sta se združili. Čakalne dobe so v preteklem letu postale
ustaljene. Dopustne čakalne dobe presegamo le še pri ventralnih kilah, ki so pogosto
prisotne pri pacientih z veliko spremljajočimi boleznimi, kar oteži planiranje operacije.
Dimeljske kile, bolezni žolčnika in tumorsko kirurgijo opravimo sproti.
Porast števila in kvalitet obravnav gre v precejšnji meri tudi na račun priliva pacientov iz
spodnje Gorenjske in ostale Slovenije. Čeprav nam to godi, saj potrjuje kvaliteto storitev, pa
vlaganja lastnika v prostorske in materialne pogoje dela temu ne sledijo.
število obravnav
2005
2010
2.502
2.488
2.441
2.906
413
558
5.356
5.952

zgornja Gorenjska
spodnja Gorenjska
ostala Slovenija
SKUPAJ SLOVENIJA

2011
2.598
3.075
656
6.329

INDEKS
2011/2005
103,84
125,97
158,84
118,17

Število obravnav na kirurškem oddelku
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ostala Slovenija

Tabela 11. Dinamika regionalne pripadnosti sprejetih pacientov na krg. oddelek SBJ
Tudi v ambulantnem delu kirurgije in ortopedije se število pregledov in ambulantnih storitev
vsako leto povečuje. Že vrsto let opravimo vse posege, ki jih lahko, ambulantno. Obisk
pacientov iz zgornje Gorenjske je stalen, narašča pa obisk iz spodnje Gorenjske in ostale
Slovenije. Razlogi so podobni kot pri hospitalni obravnavi pacientov. Obenem Gorenjska
vedno bolj postaja turistična regija. Lepi zimski vikendi in počitnice povečajo število
prebivalcev Gorenjske tudi do 40.000. Tako pri nas narašča predvsem število »nujnih« prvih
pregledov, ki kakšen dan preseže številko sto. Posledično imamo kontrolne ambulante že
tako prepolne, da prvih kontrol specialistu ne moremo več naročiti. Standard naj bi bil 23
pregledov v 6 urah. Čeprav je neredko številka dvakrat presežena, nam še zmanjka časa in
prostora. Obenem s kadrovskimi okrepitvami razmišljamo predvsem o razširitvi ambulantne
kirurške dejavnosti, tako v bolnišnici, kot tudi v Kranju.
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število obravnav

INDEKS

2005

2010

2011

2011/2005

zgornja Gorenjska

19.477

18.814

18.975

97,42

spodnja Gorenjska

15.788

18.949

19.542

123,78

ostala Slovenija

2.248

3.281

3.611

160,63

SKUPAJ

37.513

41.044

42.128

112,30

Število obravnav v kirurških ambulantah
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Tabela 12. Dinamika ambulantnih pregledov in posegov na krg. SBJ
Ortopedi kljub velikemu številu ambulantnih delovišč še vedno komaj zadostijo potrebam
prebivalcev Gorenjske. Ambulante so razporejene v vseh večjih mestih Gorenjske. S tem je
tudi priliv pacientov za ortopedske posege velik. Skupno so v vseh ambulantah opravili 13
737 pregledov. Trend rasti je večji od možnosti širitve dejavnosti. Kljub daljši bolezni enega
od kolegov so ortopedi z dodatnim delom skoraj dosegli zastavljene cilje in predviden
program.
ZZZS

Realizacija Načrt
jan-dec 10 jan-dec 11

Realizacija
jan-dec 11

Index
real/načrt

Ortopedska amb.
38.563,73
37.143,59
Jesenice
5.541
5.940
Obiski
Ortopedska amb.
3.245,77
2.755,61
Šk.Loka
494
476
Obiski
39.899,20
Skupaj ortopedska amb. 41.809,50
6.035
6.416
Obiski
Tabela 13. Opravljeno delo Ortopedske ambulante SB Jesenice in Škofja Loka
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Index
11/10
96,32
107,20
84,90
96,36
95,43
106,31

Kadri
Kadrovske težave kirurgov in ortopedov so stalnica našega dela. Bistveno povečanje obsega
dela z istim številom izvajalcev ni mogoče. Zato sem si že v prejšnjem polovičnem mandatu
zadal za prioriteto ureditev kadrovske strukture kirurgije. S prepričevanjem in dokazovanjem
in na koncu razumevanjem direktorja smo uspeli od Slovenske vojske odkupiti mladega
obetavnega specialista Roberta Carotto, dr. med. Pridobili smo tudi mladega specialista
ortopedije Lazara Popova, dr. med., ki je številčno nadomestil izpad preminulega Borisa
Rjazanceva, dr. med. Spomladi je izpit iz splošne kirurgije naredil Anže Militarov, dr. med.
Pridobili smo dva nova specializanta. Kazalo je dobro. Za pomoč smo imeli nekaj zunanjih
krožečih specializantov in študentov medicine. Pa je avgusta zopet udarilo. Nenadno je za
posledicami srčne kapi umrl izkušen trebušni kirurg v najbolj efektivnih letih, Jaka Bahun, dr.
med. Da je bolan smo vedeli, da pa je tako hudo, nismo slutili. Prav na oddelku, ki je bil
najbolj obremenjen, je zazijala velika praznina. Samo upamo lahko, da narava našega dela
in tradicionalno ostre komunikacije, ni pomembno vplivala na bolezen.
V vsaki storitveni dejavnosti, kar je tudi zdravstvo, so najpomembnejši delovni potencial, pa
tudi strošek, kadri. Število zaposlenih na kirurškem oddelku je v letu 2011 preseglo številko
iz prejšnjega leta za 10 . Vztrajno se zmanjšuje število zaposlenih za določen čas. Na
kirurgiji nas je stalno zaposlenih 137, za določen čas pa 23 sodelavcev. Skupaj nas je 160.
Specialist je eden več, diplomirane sestre na oddelku so ostale na istem, ena DMS je več v
ambulanti, inštrumentarke so se prehodno okrepile za 3, a je srednjh operacijskih sester
enako manj. Pridobili smo eno fizioterapevtko in eno delovno terapevtko. Najbolj so se
okrepile srednje medicinske sestre na oddelku, ki jih je sedem več.
tarifna
profil
sk.
31.12.2001 31.12.2002 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
zdravniki
VII
14
18
zdravniki - specialisti VIII
17
18
19
DMS
VII
2
9
12
12
DMS - amb.
VII
1
VMS
VI
7
4
instrumentarke DMS
VII
0
2
9
10
13
instrumentarke VMS
VI
9
10
dipl. fizioterapevtke
VII
10
9
11
dipl.delovni terapevt VII
1
fizioterapevtke
VI
9
9
SMS
V
38
40
34
38
45
SMS - op
V
4
13
12
10
SMS amb.
V
9
9
14
14
14
admin.
V
8
8
9
8
11
bolničar
III
6
10
skupaj za
nedoločen čas
100
116
115
121
137
Tabela 14. Zaposleni na kirurškem oddelku SB Jesenice pred desetimi in v zadnjih treh letih
Število zaposlenih v kirurški ambulanti, operacijski, administraciji in na fizioterapiji se ni
pomembno spremenilo. Ponovno se moramo vprašati, kako ob vsakoletnem povečanju
programa to zmoremo. Za delovne uspehe moramo izraziti hvaležnost tudi negovalnemu in
administrativnemu delu kirurgije.
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Če vemo, da se je v letu 2011 število operacij in sprejemov povečalo za 362 primerov,
odstotek operiranih pa ostal 80%, lahko rečemo, da je naša storilnost vrhunska. Konec leta,
ko je bilo potrebno tudi zaradi drugih še dodatno pospešiti delo, so prav vsi prispevali svoj
delež.
Število specialistov je še vedno daleč od optimalnega. Dnevno sedaj delujemo v petih
operacijskih dvoranah, za katere moramo računati vsaj 8 specialistov in 5 asistentov. Poleg
tega dnevno delujejo 4 kirurške in vsaj ena in pol ortopedska ambulanta. Dva kolega sta
dežurna, eden mlajši je popoldne in čez vikende v nujni ambulanti. Na vsakem odseku naj bi
bil dopoldne prisoten en specialist za vizito, odpuste in delo na oddelku. Dva ortopeda in en
kirurg delata polovičen delovni čas. Predstojnik operativno deluje 80% delavnega časa,
strokovna direktorica pa 20%. Realno nas je torej 17,5, vsakodnevnih delovišč pa 24,5. Ko
prištejemo še strokovne odsotnosti in dopuste, je optimalna številka 28 specialistov in
specializantov ali sobnih zdravnikov. Ko nas zmanjka, izpade delo na oddelku, potegnemo
po dežurni ali po dopoldanskem delu. 1.1. 2012 smo kirurgi in ortopedi v povprečju imeli še
po 16 dni lanskega dopusta in 372 prostih ur na specialista.
Situacijo delno rešujejo zunanji krožeči specializanti in sobni zdravniki. Žal je teh enkrat
dovolj, drugič pa ne. Kontakt z Zdravniško zbornico tu ni vedno usklajen. Posledično se
kopičijo proste ure, dopust se redno prenaša v naslednje leto.
Svojih specializantov imamo sedaj 8. V tem letu pričakujemo še vsaj dve mesti za
specializanta kirurgije. Sonja Kramer, dr.med. bo ekipo specialistov okrepila predvidoma
marca letos.
Kolega Matej Andoljšek in jaz sva v tem letu pridobila naziv Primarij. Matej Andoljšek je
pridobil še specializacijo iz travmatologije, ki se mu je priznala na podlagi opravljenega dela.
Prim.mag. Miran Rems, dr. med. je glavni mentor kolegici Sonji Kramer, dr. med.. Sam sem
glavni mentor kolegicam – Poloni Studen Pauletič, dr. med., Anji Jovanovič, dr. med. in
Aniti Frelih Fabjan, dr. med.. Prim. Matej Andoljšek, dr. med. je glavni mentor Alešu
Fabjanu, dr. med., Gregorju Hvalcu, dr. med. in Dejanu Remškarju. Dr. med. En kirug in dva
ortopeda sta asistenta za področje kirurgije in ortopedije. Posledično lahko študentje
medicine prakso opravljajo tudi pri nas. V letu 2010 smo gostili sedem študentov, prvič tudi
študente mariborske medicinske fakultete. Zadovoljni smo bili mi z njimi in oni z nami.

Čakalne dobe
Čeprav je naša storilnost, število obravnavanih bolnikov in operacij vsako leto večja, pa smo
šele v letu 2010 uspeli ustaviti naraščanje čakalnih dob. V preteklem letu smo čakalne dobe
pri večini diagnoz celo zmanjšali. Sredi lanskega leta je Ministrstvo za zdravje izdalo
pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Te so za kirurške posege 6 mesecev za
ortopedske pa eno leto. Čakajočih pacientov na programsko operacijo smo dne 1.1.2012
našteli 2274 – 600 manj kot pred enim letom. Število čakajočih na poseg se je v drugi
polovici leta ustalilo. Tako so za večino operacij čakalne dobe ustaljene, le pri endoprotezah
kolena in operacijah stopal dopustne čakalne dobe presegamo. V letu 2011 smo ponovno
prečistiti čakalne vrste in zvečali število posegov. V oktobru smo predali namenu prenovljeno
operacijsko dvorano v prvem nadstropju, ki bo v tem letu dokončno opremljena za
najzahtevnejše ortopedske operacije. S tem smo postrgali zadnje notranje prostorske
rezerve. Trajne rešitve so vezane na novogradnje urgence in operativnega bloka. Ker
denarja na državnem nivoju ni, bomo morali te cilje premakniti nekam v prihodnost, kot že
zadnjih 25 let. Ortopedskih posegov, zlasti protetike, brez vlaganj v kadre in opremo ni
možno več povečevati. Za to, da je sistem verodostojen in pošten do pacientov skrbijo tri
medicinske sestre – organizatorice primerov, brez katerih bi težko zmogli.

operacija kile
op kile pri
otroku
op hrbtenice

št.čakajočih
hitro
redno
59
153

9

9
38

št.preseganja
hitro
redno
5
20

2

271-365
hitro
redno
5

2

98

366 in več
hitro
redno

2

artroplastika
kolka
artoplastika
kolena
op žolčnih
kamnov
posegi v nosu
posegi na
mandljih
op krčnih žil

49

221

13

9

48

9

39

375

17

142

55

142

25

40
48

4

17
51

Tabela 15. Čakalne dobe za prospektivne primere v letu 2011

Strokovno delo
Čeprav je že rutinskega dela in obveznosti preveč, pa se nekaj kolegov ukvarja tudi z
znanstveno raziskovalnim delom, za kar jim čestitam. Trije kolegi so vpisali doktorski študij.
Sloves kvalitetne kirurgije smo si ustvarili zlasti na področjih poškodb okončin, kolorektalnih
zločestih bolezni in ortopedije. Brez objavljanja rezultatov bi bilo naše delo samo sebi
namen. Kolegi moje generacije redno aktivno sodelujejo na strokovnih srečanjih doma in v
tujini in so za svoje področje priznani kot strokovnjaki. Kot priznanje takemu delu sva s
kolegom Andoljškom dobila naziv Primarij. Zlasti primarij Andoljšek močno izstopa s količino
aktivnih predavanj in strokovnimi prispevki. Mlajše kolege stalno spodbujamo, da nam
sledijo, zato smo nadaljevali s tedenskimi strokovnimi predavanji mlajših kolegov. V letu
2011 je opaziti med mlajšimi kolegi napredek pri aktivnih udeležbah.
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Kazalniki kakovosti
Poleg skupnih kazalnikov kakovosti na kirurgiji merimo odklone oz. težave pacientov v
po operativnem obdobju, čas od odpusta pacienta do odposlane odpustnice, nepričakovane
smrti pacientov in zaplete po artroplastikah kolka in kolena.
1.Bolnišnica - zapleti oz. odkloni pri programsko operiranih pacientih
Obdobje od 1. 1. – 31.12. 2011
V tem obdobju je bilo v operacijskem bloku programsko operiranih 2151 pacientov. Vsem
smo 1 mesec po operaciji poslali anketo.


1385 pacientov se je na anketo odzvalo – 64% vseh programsko operiranih
2 pacienta sta v tem obdobju umrla
2 sta spremenila naslov

Število pacientov
Odklon
Bolečina VAS>5
Infekt pooperativno – minor +
major
Hematom - serom, krvavitev
Reoperiranih
Obisk druge ustanove
(brez napotitve)
Ponoven obisk kirurga
(nenaročen)
GVT – pljučna embolija
Poven sprejem - nepredviden
Skupaj odkloni

2009 – 978 pac.

2010 – 1220 pac.

2011 – 1385 pac.

87 – 8,9%
28 – 2,8%

64 – 5,2%
24 – 1,9%

70 – 5,1%
34 – 2,4%

4 – 0,4%
6 – 0,6%
6 – 0,6%

7 - 0,6%
3 - 0,24%
9 - 0,7%

31 – 3,1%
1 – 0,1%
16,6%

6 – 0,43%
10 – 0,72%
4 – 0,28%

29 – 2,3%

13 – 0,9%

2 - 0,16%
9 – 0,7%
10,5%

3 – 0,21%
19 – 1,37%
11,5%

Ukrepi :
Dejansko smo bili v preteklem letu primorani v kvantiteto, pri tem pa je zmanjkalo časa in
volje za izboljšanje kvalitete. Sam sem se bal, da bodo rezultati še slabši.
Še vedno imamo težave predvsem s pooperativno analgezijo. Kratke hospitalizacije so
verjetno glavni razlog za ta odklon. Verjetno se da kaj izboljšati že z ustreznimi analgetiki, ki
jih pacient v obliki recepta dobi ob odpustnici. Prevečkrat tega ne storimo ali pa ne ustrezno.
Tudi stopnja pooperativnih infekcij se je povečala. Razloge še raziskujem, so pa verjetno isti
kot pri bolečini. Posledično so se povečali tudi ponovni sprejemi. Ponoven sprejem je bil
potreben v večini primerov zaradi bolečine in pooperativnega infekta. Ostali odkloni so v
sprejemljivih mejah.
Vsekakor bomo v tem letu poskušali več narediti na kvaliteti obravnav. V ta namen poskusno
uvajamo usklajevalca odpusta. Sam sem prepričan, da bo ta nekatere stvari izboljšal.
Idealno pa bi bilo, da bi po odsekih oponašali sistem dela dnevne bolnišnice, kjer je odklonov
najmanj. Vsak odsek bi moral imeti urejevalca primerov, ki bi pacienta za operacijo klical,
sledil na oddelku in tudi po odpustu. Vsak odsek ima namreč svojo specifiko, svoje prednosti
in slabosti.
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2.Dnevna bolnišnica – odkloni od kliničnih poti
Obdobje od 1. 1. – 31.12. 2011
PREMESTITVE IN ZAPLETI NA DNEVNEM ODDELKU
V LETU 2011

Vzrok premestitve
v hospital

Število
bolnikov
2009

Število
bolnikov

Anesteziološki: bolečina
Vrtoglavica, slabost
Kirurški: obsežnejši poseg
krvavitev, hematom
Medicinski: drugo
motnje ritma
bolečina v prsih
Socialna indikacija: sam doma

2
8
12
8

3
10
8
3

Število
2010 bolnikov 2011
0
2

2

1

1
4

1

1

2

Prevoz

5

1

Skupaj

38 – 3,7%

27 – 2,4%

9 – 0,8%

hematom

7

4

7

Bolečina

19

7

6

Drugo

2

3

2

Ponoven sprejem - infekt

0

1

1

Vsi pacienti – delež odklonov

1025 - 6,4%

1086 - 3,8%

1076 – 2,3%

Zapleti doma

ODKLONI DB skupaj: 2,3 %
V dnevni bolnišnici je poleg odklonov možno delno izboljšati le še izkoristek delovnega dne.
Težava se pojavlja zlasti v zimskih mesecih, ko pacienti množično zbolevajo za
respiratornimi obolenji. Naročeni so 7 do 14 dni prej. Ko javijo, da so zboleli, pa ni moč več
klicati naslednjega pacienta. Tako se kakšen dan zgodi tudi polovičen upad pacientov.
Dnevna bolnišnica sicer deluje vzorno. Vsekakor jo je smiselno povečati. Vsi posegi v dnevni
bolnišnici so opravljeni po klinični poti. To je možno prenesti tudi v bolnišnico, saj je med
kliničnimi potmi veliko stičišč. Delo je po začetnih težavah kasneje bolj usklajeno,
predvidljivo.
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Tabela 16. Premestitve, zapleti doma in ponovne hospitalizacije po obravnavi v DB
Ukrepi :
Stanje je zadovoljivo in ne odstopa od preteklih let. V dnevni bolnišnici se zaradi bistveno
daljše čakalne dobe v bolnišnici, lotevamo vedno zahtevnejših posegov. Proces teče
optimalno. Žal smo izgubili vodjo dnevne bolnišnice asist.mag. Matejo Lopuh, dr. med., ki
nam je bila v veliko pomoč pri delu. Težav in zapletov je malo, s tem pa tudi možnosti za
izboljšanje. Sistem dela v DB je smiselno prenesti tudi na odseke kirurgije.

3. ODPUST – ČAS OD ODPUSTA DO POSLANE ODPUSTNICE
Obdobje od 1. 1. do 31.12. 2011
Skupno število pacientov oz. odpustnic 6323.
Povprečen čas od fizičnega odpusta pacienta do odpustnega pisma oddanega na pošto je bil
v letu 2011 2,6 dni oz. 63 ur .
leto
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
povprečje

2009
94 ur
63
89
77
80
98
34
48
61
59
48
45
66,33 ur

2010
50 ur
74
60
70
47
63
61
72
72
68
67
88
66,00 ur
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2011
85 ur
95
67
79
57
47
54
61
53
37
56
62
62,81 ur
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Tabela 17. Čas od fizičnega odpusta pacienta do poslane odpustnice
Stanje se je v primerjavi z letom 2009 in 2010 nekoliko izboljšalo. Zelo slab je bil začetek
leta, najboljša pa jesen, ko smo očitno z dopustov prišli polni elana. Kadrovske omejitve se
najbolj pokažejo pri delu, ki ga najmanj cenimo. Napredek pri tehnični izvedbi odpustince je
uvedba zvočnega računalniškega odpusta, ki je sedaj mogoča skoraj pri vsakem računalniku
v bolnišnici. Stalno opozarjanje na nezaključeno dokumentacijo je edini način, da je ta
kazalnik še v sprejemljivih mejah. Ovira za izboljšanje tega kazalnika je pogosto
pomanjkanje administratork v kirurški pisarni ter stalno povečevanje dokumentacije.
Medoddelčne premestitve so še vedno problem, ki pa smo ga konec leta pričeli urejati.
Ukrepi :
Stalno opozarjanje na nezaključene odpustnice s strani predstojnika in kadrovske okrepitve.

4. SMRTI HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV
Obdobje od 1.1. – 31.12 2011
Skupno število umrlih pacientov
Leto
Pričakovane smrti
Nepričakovane smrti
Skupaj

2009
94 – 1,7%
22 – 0,4%
116 – 2,1%

2010
97 – 1,6%
7 – 0,1%
104 – 1,7%

2011
61 – 1%
7 – 0,1%
68 – 1,1%

Definicijo pričakovanih oz. nepričakovanih smrti je skoraj nemogoče postaviti. V letu 2009
smo izhajali iz predpostavke, da med nepričakovane smrti štejemo tiste, pri katerih ob
retrogradni analizi ugotavljamo, da bi bilo možno narediti kaj več ali hitreje. V lanskem letu
smo uporabili analizo, ki poleg sprejemne bolezni ali poškodbe upošteva pridružene bolezni.
Vse smrtne primere obravnavamo na kirurškem konziliju. Zapletene primere vedno
obravnavamo večstrokovno. Boljši je jutranji raport, boljša predaja službe. Septični primeri
gredo čimprej v EITOS ali če je potrebno, na operacijsko mizo. Vedno skupno odločimo ali je
potrebna avtopsija, ali ne. Ko dobimo rezultate le te, ponovno ocenimo naše diagnoze z
obdukcijskimi in analiziramo morebitne napake. V treh primerih je bil razlog nenadne smrti
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pljučna embolija, v enem maščobna embolija, pri dveh aspiracija izbljuvka in pri zadnjem
nespoznana masivna krvavitev iz razjed dvanajstnika.
Ukrepi :
Vse smrtne primere obravnavamo na kirurškem konziliju, kjer se tudi opredelimo do potrebe
po obdukciji. Pri vseh nepričakovanih smrtih je obdukcija nujna. Ko dobimo obdukcijski
zapisnik, ponovno preverimo potek bolezni in eventualna neskladja s kliničnimi diagnozami.
Mortalitetno – morbiditetne konference interdisciplinarno so še sporadične. Želimo si, da
bodo v tem letu zaživele.

5. Zgodnji zapleti po programski artroplastiki kolka in kolena
Kot kazalnik kakovosti so opredeljeni zgodnji zapleti po programskih primarnih artroplastikah
kolka in kolena – infekt, omajanje s potrebo po ponovnem posegu, izpah s potrebo po
ponovnem odprtem posegu ( ne zaprta repozicija) . Tako je to definirano v švedskem registru
TEP in splošno sprejeto v ostali Evropi.
V tem letu smo opravili 237 primarnih popolnih artroplastik kolka in 118 primarnih
artroplastik kolena. Zabeležili nismo nobenega zgodnjega zapleta ali infekta, ki bi potreboval
ponoven poseg. Zapletov v preteklem letu ni bilo. Rezultat je še boljši, ker nova operacijska
dvorana še ni v celoti opremljena.

3,5
3
2,5

0,6
0,6

1,5

2
1,5

0
1,2

1
0,5
0

ostalo
omajanje
luksacija
infekt

1,3
0

1,7
0,8
0

1,3

1,5

1,4
0,5

0,5

0

Tabela 18. Odstotek pacientov z zgodnjimi zapleti primarnih TEP kolka in kolena 2002 –
2011

Zaključne misli
S tem, ko smo v letu 2011 dosegli in presegli številko 6000 oskrbljenih pacientov, od katerih
jih je bilo skoraj 5000 operiranih, smo v danih prostorskih možnostih dosegli svoj maksimum.
Naraščanje čakalnih dob se je ustavilo že konec lanskega leta. V tem letu se je ustalilo pri
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številki 2200 čakajočih na poseg. Pri večini diagnoz dosegamo smernice Ministrstva za
zdravje, le pri endoprotetiki in operacijah stopal tega cilja nismo dosegli in ga tudi ne
moremo. S preureditvijo edine delno proste operacijske dvorane znotraj bolnišnice smo
dosegli mejo, preko katere znotraj teh zidov ne gre. Malenkostna rezerva je v boljšem
izkoristku delovnega časa in v delu izven delovnega časa. Tu pa se ustavimo pri kadru.
Izkušnje jesenskih mesecev kažejo, da ko je preveč, postanemo površni in nevarni. To leto
bo primerov nekaj manj, kar je priložnost za izboljšanje organizacije in kvalitete storitev.

Cilji za leto 2011:
1.
2.
3.
4.
5.

Izboljšati notranje kazalnike kakovosti – bolečina, infekt.
Maksimalno izkoristiti vse dosegljive operacijske prostore.
Urgentno ambulanto povsem ločiti od kontrolne in jo kadrovsko okrepiti.
Popolno usposobiti operacijsko dvorano v prvem nadstropju.
Pridobiti tri specializacije iz splošne kirurgije in se približati optimalni
kadrovski številki.
6. Nadaljevati z organizacijskimi in vsebinskimi dejavnostmi za razdelitev
kirurgije na bolj samostojne strokovne enote z večjimi pooblastili in večjo
odgovornostjo strokovnih vodij.
7. Sodelovati pri pripravi in načrtih za urgentni center.
8. Obiskati Ministra za zdravje z namenom lobiranja za nov operacijski blok ali
novo bolnišnico.
9. Pri predstojniku Klinike za plastično kirurgijo lobirati za subspecializacijo iz
kirurgije roke.
10. Organizirati specializiran kirurški kongres z mednarodno udeležbo.
11. Narediti prve travmatološke klinične poti zlomov distalnega podlakta.
12. Izboljšati kulturo varnosti in strpnega dialoga.

108

Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege kirurškega oddelka
Jana Lavtižar, dipl.m.s.
Koordinatorica zdravstvene nege na kirurškem oddelku

1 Uvod
Na kirurškem oddelku smo v letu 2011 namenili največ časa in pozornosti varni in kakovostni
obravnavi pacientov. Izdelali smo nove klinične poti, zloženke za paciente in tudi polepšali
podobo oddelka. Delovali smo še pri oblikovanju novih standardov kakovosti, aktivno
sodelovali na varnostnih vizitah in razgovorih in na zunanjih presojah kakovosti za NIAHO
standarde.

2 Management v zdravstveni in babiški negi
Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege pacientov na kirurškem oddelku je razvidna iz
spodnje tabele. V jesenskem času smo preselili ortopedski odsek v drugo nadstropje, v
pritličju je organiziran travmatološki in abdominalni odsek. Največ pacientov III. kategorije
potreb po zdravstveni negi je bilo v mesecu septembru, sledita december in januar. Najmanj
pacientov III. kategorije je bilo v mesecu marcu. Polovica vseh pacientov na kirurškem
oddelku je razvrščenih II stopnjo kategorizacije potreb po zdravstveni negi.
V prihodnjem letu ne pričakujemo bistvenega povečanja kategorizacije III stopnje pač pa
verjetno več pacientov II stopnje kategorizacije potreb po zdravstveni negi. To se je
pokazalo tudi letos v primerjavi z letom 2010. Da je temu tako je razlog tudi v spodbujanju
pacientov, da čim več naredijo sami za sebe.

Tabela 1: Prikaz kategorizacije ZN po mesecih v letu 2011
KRG
1.kat
2.kat
3.kat
4.kat

Jan.
22,0
43,8
34,2

februar
22,2
44,0
33,8

marec
39,0
45,5
15,4

april
21,7
47,1
31,1

maj
19,5
54,6
25,9

junij
19,9
49,9
30,2

julij
16,1
55,2
28,7

avgust
17,4
52,3
30,4

sept.
16,7
45,3
38,0

oktober
20,6
52,3
27,1

november
24,3
54,3
21,4

december
14,6
50,7
34,6

V preteklem letu je bilo na kirurškem oddelku izvedenih 78 razgovorov s pacienti pred
operacijo resekcija raka na debelem črevesu in želodcu. Z 32 stomisti in njihovimi svojci je
bilo na abdominalnem odseku izvedeno zdravstveno vzgojno delo.
V letu 2011 je bilo 173 obravnav pacientov s strani socialne delavke. 24 pacientom je uredila
odhod v dom starejših občanov, 130 pacientov je odšlo po razgovoru s socialno delavko
domov. 47,69% (62 pacientov) pacientov, ki so odšli domov po razgovoru in prejeli pomoč
na domu.
V letu 2011 smo posredovali 358 obvestil službi zdravstvene nege in sicer v domove za
starostnike in ostale premestitve 115 obvestil.
V letu 2011 smo v mesecu marcu in oktobru organizirali srečanje ILCO društva za stomiste
in njihove svojce.
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2.1 Realizacija ciljev
Cilj
Aktivnosti

Učinkovitost

Cilj
Aktivnosti
Učinkovitost

Cilj
Aktivnosti

Učinkovitost

Zagotavljanje kakovostne celostne obravnave pacientov
 Izdelati tri klinične poti (KP) (splošna kirurgija, travmatološki odd.)
 Obnoviti obstoječe KP
 Tedenski oddelčni sestanki, mesečni sestanki krg. odd
 Spremljati optimalno izpolnjene KP
 Spremljati pravilno pripravljene paciente za v OP
 Izdelali smo 3 KP za OP roke. Realizacija - 100%
 Obnovljene KP za TEP kolka in kolena ter resekcijo raka na debelem
črevesju ter op choll. Realizacija 100%
 Izvedenih 86 tedenski sestankov ZN na odsekih kirurškega oddelka s
strani dipl.m.s. in 28 sestankov s strani koordinatorice ZN na
krg.oddelku z dipl.m.s. ter 4 sestanki z vsemi zaposlenimi na
krg.oddelku Realizacija 100%
 Pregled izpolnjenosti KP je bil izveden – poročilo je prikazano v v
tabeli kazalnikov
 Pripravljenost pacientov za OP je bila v drugi polovici leta veliko
boljša in zabeleženih manj nepravilnosti – tabela št. 4
Zagotavljanje informiranosti pacientov in svojcev
 Za paciente izdelati navodila za pripravo na operativni poseg (OP)
 Izdelati zloženko za svojce in pacienta ob sprejemu na krg. oddelek
 Izdelana so navodila za pripravo pacienta na OP in so tik pred izdajo
realizacija 50%
 Izdelano zloženko za pacienta in svojce je potrebno dopolniti o času
posredovanju informacij. Takoj, ko bo ta pogoj izpolnjen jih bomo
izdali.
Zagotavljanje varnosti pacientov
 Izvajanje varnostnih in negovalnih vizit, pogovorov o varnosti
 Beleženje varnostnih zapletov in potencialnih varnostnih zapletov
 Izvajanje ukrepov po varnostnih razgovorih, VV, varnostnih zapletih
 Ocenjevanje ogroženosti za padec/preprečevanje padcev
 Varnostni razgovori po padcu pacienta
 Zmanjševanje števila novonastalih RZP na krg.odd./ nadzor nad
obračanjem pacientov ogroženih za RZP
 Izvedba študije primera po nastanku RZP
 Izobraževanje zaposlenih o varnosti pacientov in varnostnih zapletih
 Preprečevanje prenosa MRSA/ odvzem nadzornih brisov po
protokolu
 Opravljenih je bilo 107 VV/VR na vseh odsekih krg.oddelka. – 100%,
negovalnih vizit: 71 (100%); 118 ukrepov varnostnih razgovorov 1
ukrep ni bil realiziran
 Dokumentiranih 64 varnostnih zapletov (2 ukrepa ni mogoče
realizirati 3,1%)
 Na kirurškem oddelku je bilo v letu 2011 26 padcev pacientov
 Izvedenih 26 razgovorov po padcu pacienta – 100%
 Pridobljenih RZP v letu 2011 je 12 primerov 100% uspešni, prav tako
izvedene študije v 100% v vseh primerih
 Število izvedenih nadzorov nad obračanjem na kirurškem oddelku V času od 15.3. do 15.4. 2011 je bilo pregledanih 69 pacientov. Od
tega 44 na travmi, 5 abdomen in 20 krg spl.
Število izvedenih nadzorov nad obračanjem na krg.odd. v okt. nov. in
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dec. opravljenih 11 nadzorov. Skladnost dokumentacije ni bila v 3
primerih in 1 krat ni bilo ustrezne obremenitve ogroženih predelov.
Izobraževanj o varnosti se je udeležilo 47 zaposlenih na krg.oddelku.
Udeležil se je ni samo 1 zaposleni kar predstavlja 98% udeležbo
Na kirurškem oddelku odvzetih 630 nadzornih brisov MRSA, 484
nadzornih brisov ESBL in 137 nadzornih brisov VRE
V 2011 ni prišlo do prenosa MRSA na kirurškem oddelku

Cilj

Razvijanje kadrov v ZN na kirurškem oddelku

Aktivnosti



Učinkovitost










Cilj
Aktivnosti
Učinkovitost

Pasivna udeležba po planu izobraževanja na eksternih in internih
izobraževanjih
Aktivna udeležba na strokovnem srečanju
Udeležba na projektnih skupinah
Izvajanje letnih razgovorov z zaposlenimi
Na internih izobraževanjih (17 ) je bilo 263 udeležb
Na eksternih izobraževanjih 9) je bilo 51 udeležb
V projektne skupine so zaposleni vključeni na podlagi letnih
razgovorov ki so bili izvedeni v prvih 6 mesecih
Na krg. oddelku 1 aktivna udeležba, žal ni interesa, izboljšanje v
primeru predavanj za pripravnike - tri nove predavateljice s področja
krg.
Izvedenih 34 letnih razgovorov (vse dipl.m.s. in 26 sms) 100% glede
na cilj

Povezovanje znotraj interdisciplinarnih timov
 Udeležba zaposlenih na izobraževanjih kirurškega oddelka
 Aktivno sodelovanje MS/zdravnik na izobraževanjih
 Na krg oddelku smo se je 12 zaposlenih udeležilo 2 izobraževanj na
krg oddelku
 Izvedeno je bilo eno predavanje v sodelovanju zdravnik – dipl.m.s.
 Zdravniki so imeli aktivna predavanja v sklopu raporta na katera
ostali zaposleni nismo prihajali samo koordinatorica ZN na krg.
oddelku, ni bilo v naprej znanih predavanj
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3 Manegement zdravstvene prakse - kakovosti in kulture varnosti
3.1 Kazalniki kakovosti
Predstavitev kazalnikov kakovosti, ki smo jih spremljali na kirurškem oddelku v letu 2011.
3.1.1 Kazalnik kakovosti padci pacientov
V letu 2011 se je število padcev glede na lansko leto povečalo za 7 primerov. Število padcev
s postelje je ostalo nespremenjeno. Zdravnik je pacienta po padcu pogledal v 96%.
40
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Slika 1: Prikazuje število vseh padcev in število padcev s postelje v letu 2009, 2010 in
2011 na kirurškem oddelku
3.1.2 Kazalnik kakovosti prisotnost RZP
Cilj za leto 2011 je bil dosežen. Na kirurškem oddelku smo pridobili 12 razjed zaradi pritiska.
Cilj je bil postavljen na 14.
Tabela 2 : Prikaz števila razjed zaradi pritiska pridobljenih in prinešenih
Pridobljene
Prinešene

Jan.
2
3

Feb.
1
2

Mar.
0
2

April
1
3

Maj
2
2

Jun.
0
5

Jul.
0
6

Avg.
2
2

Sept.
0
6

3.1.3 Kazalnik kakovosti MRSA
V letu 2011 na kirurškem oddelku ni prišlo do prenosa MRSA.

112

Okt.
2
3

Nov.
1
0

Dec.
1
7

Skupaj
12
41

Tabela 3 : Prikaz števila v bolnišnico prinešene in znane, v bolnišnici prenešene in
skupne MRSA v letu 2011.
MRSA

Jn.

Febr.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Avg.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Prinešena

2

1

2

1

2

3

0

2

3

2

1

1

Prenesena

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupno

1

1

2

1

2

3

0

2

3

2

1

1

3.1.4 Pregled kliničnih poti - izpolnjenost/dokumentiranje
Na podlagi opravljene analize lahko zaključimo, da nobena izmed služb ni imuna na
nepopolno izpolnjevanje obrazcev klinične poti in so le na redko kateri stopnji operativnega
procesa obrazci izpolnjeni v celoti. Presenetljivo je dejstvo, da so od stoenajstih primerov
popolnoma rešene le tri klinične poti. Če med seboj primerjamo vestnost vpisovanja
obrazcev na klinični poti po zdravstvenih službah, tj. zdravniki, medicinske sestre,
fizioterapevti, itn. lahko vidimo, da so pri izpolnjevanju najmanj vestni zdravstveni tehniki in
dipl.m.s. Pogosto se pozabljajo vpisovati točke po Northonu, precej neredno pa tudi
vrednotenje zdravstvene nege pacienta. Če pa za kriterij vzamemo stopnjo operativnega
procesa, je število izpolnjenih obrazcev gotovo najbolj potrebno povišati pri odpustu pacienta
(odpustni dan), potem pa tudi pri prevzemu iz OP in v pred-operacijskem obdobju. Podrobna
analiza bo dostopna na intranetni strani kirurškega oddelka.
3.1.5 Nepravilnosti pri pripravi pacienta na OP in izvajanje kirurškega varnostnega
sistema v sodelovanju z OP
V petih obdobjih v letu 2011 je bilo od 15.2.2011 dalje pregledanih 2796 obrazcev. V pregled
so vključeni poleg kirurškega oddelka tudi ginekološki, pediatrični, internistični oddelek in
oddelek za ZN. Tisti, ki so odpeljali pacienta v OP. Na podlagi dobljenih rezultatov smo
uvedli obrazec, ki ga je za vsakega pacienta zdravstveni tehnik izpolnil pred odhodom v OP.
Tabela 4: Prikaz nepravilnosti pri pripravi pacienta na OP
NEPRAVILNOSTI
Št. pregledanih
obrazcev
Ni
perioperativnega
lista
Ni soglasja za
anestezijo
Ni soglasja za
operacijo
Ni nalepk
Ni diabetičnega
lista
Nalakirani nohti
Ni izvidov
Pacient z zobno
protezo
Pacient brez
povitih
nog/pretesen
povoj

1 obdobje od
15.2. dalje
82

2 obdobje

3obdobje

4 obdobje

5 obdobje

503

814

803

594

4x

20x

81x

46x

32x

0

8x

11x

3x

9x

5x

4x

12x

4x

1x

3x
0

11x
0

35x
0

15x
0

3x
1x

0
0
0

0
2x
0

0
3x
2x

0
1x
0

1x
1x
2x

0

0

0

6x

2x
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Pacient s
spodnjim perilom
in nogavicami
V OP z nakitom
Pacient higiensko
neurejen

0

0

0

0

0

0
1x

0
0

0
0

1x
1x

0
0

3.3 Varnostne vizite / razgovori
Število VV/VR glede na nivo izvedbe

107 ( 22 Koordinatorica na krg. oddelku in 3
predstojnik, ostalo dipl.m.s. na oddelku)

Število izrečenih ukrepov

118

Število/delež uspešno izvedenih ukrepov

117 (99%)

Skupna učinkovitost VV/VR

99%

4 Upravljanje s kadrovskimi viri
4.1 Letni razgovori
V letu 2011 je bilo na kirurškem oddelku v ZN izvedenih 34 letnih razgovorov (vse dipl.m.s. in
26 ZT) 100% glede na cilj.

4.2 Izobraževanje
V letu 2011 so se zaposleni na kirurškem oddelku udeležili 17 internih izobraževanj na
katerih je bilo 263 udeležb in 9 eksternih izobraževanj na katerih je bilo 55 udeležb. Na
internih izobraževanjih (17 ) je bilo 263 udeležb. Udeležba na eksternih izobraževanjih je bila
v 8 primerih realizirana po planu, le v enem primeru je prišlo do manjše prisotnosti na
izobraževanju zaradi bolniške odsotnosti zaposlene. V 2 primerih je bil plan presežen za 2
udeleženca na izobraževanju. Kljub preseženemu planu nam je uspelo privarčevati še nekaj
denarja.
Na kirurškem oddelku je bila samo ena aktivna udeležba na kongresu zdravstvene in
babiške nege.
Jana Lavtižar, Helena Dolžan Lindič. S klinično potjo do boljše dostopnosti in celovite
obravnave pacienta. 8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
Dipl.m.s. so predavateljice predavanj za pripravnike v okviru SBJ.
Zahvaljujem se vsem zaposlenim na kirurškem oddelku, ki so aktivno sodelovali pri izvajanju
varnostnih vizit in razgovorov ter tako širili varnostno kulturo tudi v letu 2011. Zahvaljujem se
tudi vsem zaposlenim, ki so vestno prihajali v službo in tako z minimalnimi odsotnostmi
omogočili varno in kakovostno delo na oddelku še posebej v mesecu decembru. Prav tako
se zahvaljujem za dobro sodelovanje pri pripravah na notranje presoje in akreditacij DNV kot
tudi v času izvajanja le teh.
Prav tako se zahvaljujem vsem koordinatoricam in vsem ostalim, ki ste vstopali v naš proces
dela in nam pomagali skrbeti za varnost pacientov ter kakovostno delo ZN na kirurškem
oddelku.
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5 Cilji za leto 2012
Cilj
Aktivnosti

Zagotavljanje kakovostne celostne obravnave pacientov
 Izdelati 2 KP (ortopedija, abdominalna kirurgija)
 Spremljati optimalno izpolnjene KP
 Spremljati pravilno pripravljene paciente za v OP (varnostni sistem v
90%) spremljanje v sodelovanju z OP
 Izvajati nadzor nad dokumentiranjem v ZN uspešnost v 90%

Cilj
Aktivnosti

Zagotavljanje informiranosti pacientov in svojcev
 Izdelati predstavitveno zloženko za totalno endoprotezo kolka
 Izdelati zloženke o poškodbah, boleznih, ki se zdravijo na kirurškem
oddelku (3kom)
 Izdati zloženko za pacienta in svojce ob sprejemu na krg. oddelek
(izdelana v letu 2011)
 Začeti z uporabo zloženk za pripravo pacienta na OP

Cilj
Aktivnosti

Zagotavljanje varnosti pacientov
 Izvajanje varnostnih vizit/pogovorov o varnosti v
85% dipl.m.s. (2 mesečno na odsek)
100% koordinatorica ZN na krg.oddelku (1 mesečno)
5 varnostnih vizit koordinatorica ZN in predstojnik
 Beleženje varnostnih zapletov in potencialnih varnostnih zapletov ter
izvajanje ukrepov
 Zmanjšati število padcev za 2 primera glede na leto 2011
 Zmanjševanje števila novonastalih RZP na krg.odd. za 1 primer
 nadzor nad obračanjem pacientov ogroženih za RZP mesečno 1krat
s strani dipl.m.s.
 Preprečevanje prenosa MRSA/ odvzem nadzornih brisov po
protokolu v 100%
 Nadzor nad razkuževanjem rok zaposlenim (3 krat v letu 2012) 95%
uspešnost

Cilj

Razvijanje kadrov v ZN na kirurškem oddelku

Aktivnosti






Pasivna udeležba po planu izobraževanja na eksternih in internih
izobraževanjih v 85%
3 aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih
Izvedeni letni razgovori z vsemi dipl.m.s. in 50% vseh ZT
3 kirurške izobraževalne urice
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Poročilo o delu koordinatorja zdravstvene nege za oskrbo
kronične rane
Oti Mertelj, dipl.m.s.
Koordinatorica ZN za oskrbo kroničnih ran

1 Uvod
Delo koordinatorjev (v juniju se je koordinatorici pri delu pridružil še Hubert Terseglav) je tako
kot vsako leto potekalo po oddelkih in enotah, občasno pa tudi v protibolečinski, diabetološki
in kirurški ambulanti. S strani koordinatorjev je bilo obravnavanih preko 500 pacientov od
sprejema do odpusta, največ na internem oddelku. Od obravnavanih pacientov na internem
oddelku je bilo največ pacientov z razjedo zaradi pritiska (RZP), v ostalem pa je v večini
primerov šlo za kronične rane, največkrat za golenje razjede. Pacienti so imeli RZP že ob
sprejemu v bolnišnico in sicer kar v 255 primerih. Kot največji uspeh dela koordinatorjev in
celotnega negovalnega tima po oddelkih in enotah, kjer ležijo ogroženi pacienti za nastanek
RZP je znižanje incidence pridobljenih RZP. Število pridobljenih RZP v bolnišnici se je v letu
2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 21 (57 v leto 2010, 36 v letu 2011). Posebnih
novosti na področju oskrbe kroničnih ran sicer ni bilo, smo pa testirali veliko oblog in
materialov za oskrbo ran različnih proizvajalcev. Pri oskrbi kroničnih ran smo uporabljali
sodobne obloge, zdravljenje s kisikom, VAC-om in larvami.

2 Management v zdravstveni negi na področju preventive RZP ter
oskrbe kroničnih ran
Kot novosti, ki potekata od maja meseca dalje je elektronska napotitev pacienta za
obravnavo in naročanje materiala za oskrbo ran. Skupno število obravnavanih pacientov je
bilo okrog 500. Večinoma je šlo za paciente z RZP, v ostalih primerih pa za paciente,
hospitalizirane na kirurškem odseku za kronične rane ter vse druge paciente, hospitalizirane
ali obravnavane v SBJ in je bilo pri njihovi obravnavi potrebno sodelovanje koordinatorja za
oskrbo kroničnih ran. Na kirurškem oddelku sta koordinatorja največkrat obravnavala
paciente, ki so potrebovali zdravljenje z negativnim pritiskom (V.A.C-om ). V ostalih primerih
je šlo za rane različnih etiologij (poškodbe kot so odrgnine, opekline, maligne rane,
diabetična stopala, pooperativne rane, ki so celile sekundarno itd.).

2.1 Realizacija ciljev za leto 2011
CILJ:
Znižanje incidence pridobljenih RZP na 3,5 promile.
AKTIVNOSTI:
Dosledno izvajanje vseh preventivnih ukrepov, izobraževanje
zaposlenih.
EVALVACIJA:
Incidenca pridobljenih RZP se je zmanjšala na 2,4 promile.

Realizacija/učinkovitost

CILJ:
Izboljšanje organizacije dela s pomočjo informacijske podpore
AKTIVNOSTI:
Dogovor z informatiki, izdelava novega obrazca za naročanje
obvezilnega materiala, elektronsko naročanje obravnav.

Realizacija/učinkovitost
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Da / 100 %

Delna / 70 %

EVALVACIJA:
Možnost elektronskega naročanja za obravnavo pacientov ter
naročanje obvezilnega materiala.
CILJ:
Testiranje novih materialov pri oskrbi kroničnih ran
AKTIVNOSTI:
Dogovor s proizvajalci za testiranje materialov za oskrbo ran:
 sodobne obloge obloge: Askina Transorbent, Askina
Calgitrol Ag, Askina barriere film, zaščitna poliuretanska
pena za pete, Vivamel alginat s slovenskim kostanjevim
medom;
 Vivano črpalka za zdravljenje z negativnim pritiskom;
 lokalni antiseptiki: Octenillin, Dermacyn, Actimaris.
EVALVACIJA:
Testirane obloge, antiseptiki in črpalka so se izkazali za
kakovostne in primerne pri oskrbi kroničnih ran.
CILJ:
Ocena rane s pomočjo računalniškega programa; poenotenje
navodil ob odpustu pacienta
AKTIVNOSTI:
Testiranje programa Skin Area

Realizacija/učinkovitost
Da / 100 %

Realizacija/učinkovitost
Da / 40 %

EVALVACIJA:
Program se ni izkazal za učinkovitega, potrebne so
dopolnitve. Glede poenotenja navodil ob odpustu je to delno
urejeno na internem oddelku, na kirurškem so potrebne
uskladitve.

CILJ:
Kontinuirano izobraževanje članov negovalnega tima
AKTIVNOSTI:
Izvedene delavnic »preventiva RZP« (9 delavnic z 96
udeleženci) in »oskrba kronične in akutne rane« (6 delavnic s
54 udeleženci) v oktobru, novembru in decembru.
EVALVACIJA:
Znanje udeležencev je bilo po končanih delavnicah statistično
boljše.

Realizacija/učinkovitost

CILJ:
Organizacija izobraževalnega dne z naslovom »Stop RZP«
AKTIVNOSTI:
EVALVACIJA:
Izobraževalni dan bo organiziran v letu 2012.

Realizacija/učinkovitost
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Da / 80 %

Ne

3 Management zdravstvene prakse – kakovosti in kulture varnosti
– na področju preventive RZP ter oskrbe kroničnih ran
Koordinatorja sta v letu 2011 skrbela za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje
razjede zaradi pritiska. Redno sta izvajala preglede po oddelkih in enotah ter člane
negovalnega tima opozarjala na morebitne napake oziroma jih poučila glede ustreznega
izvajanja preventive.
V letu 2011 smo izdelali klinično pot za oskrbo pacienta s kronično rano. S pomočjo
testiranja in v sodelovanju s člani projektnega tima za oskrbo RZP smo jo večkrat popravili.
Potrebni so le še manjši popravki, da jo lahko začnemo redno uporabljati.

3.1 Kazalniki kakovosti
V letu 2011 je bila skupno število pacientov z RZP, obravnavanih v Splošni bolnišnici, 399.
Od tega jih je 363 RZP že imelo ob sprejemu v bolnišnico, pri 36 pacientih pa je do nastanka
RZP prišlo med hospitalizacijo. Glede na število hospitaliziranih pacientov v letu 2011 to
pomeni, da je bila incidenca pridobljenih RZP 2,4 ‰ (Slika 1).

Slika 21: Prikaz incidence pridobljenih RZP (v ‰) v SBJ od 2009 do 2011 na vse
sprejete paciente.
3.2 Varnostne vizite/razgovori
Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR

19
5
4
75%
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4 Izobraževanje
Aktivna udeležba
 Mertelj O., Kramar Z. Uporaba klinične poti pri oskrbi kroničnih ran v splošni bolnišnici
Jesenice. V: Štemberger Kolnik T, Majcen Dvoršak S, Klemenc D, ur. Medicinske sestre
in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov. Ljubljana:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; 2011: 255 – 8.
 Mertelj O, Lopuh M. Oskrba maligne rane. Šola paliativne oskrbe »Auda sapere«.
Jesenice, junij 2011.
 Mertelj O, Lopuh M. Oskrba maligne rane. Izobraževanje za koordinatorje paliativne
oskrbe. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, december 2011.
 Mertelj O. Terseglav H. Preventiva razjede zaradi pritiska. Delavnice za zaposlene v
zdravstveni negi. SBJ, oktober, november 2011.
 Mertelj O. Terseglav H. Oskrba kronične in akutne rane. Delavnice za zaposlene. SBJ,
november, december 2011.

5 Cilji in aktivnosti za leto 2012
CILJ:
Kontinuirano izobraževanje članov negovalnega tima v obliki delavnic na temo
preventive in oskrbe RZP z izobraževalnim dnem.
AKTIVNOSTI:
Organizacija delavnic, oblikovanje programa, priprava prispevkov.
CILJ:
Incidenca pridobljenih RZP pod 2,9 promile.
AKTIVNOSTI:
Izvajanje in nadzor nad preventivnimi aktivnostmi.
CILJ:
Uvedba novih načinov zdravljenja pri oskrbi kroničnih ran.
AKTIVNOSTI:
Dogovor s predstojnikom kirurškega oddelka, pomočnico direktorja za področje
zdravstvene nege in strokovno direktorico o novih načinih oskrbe in uporabo le teh.
CILJ:
Ambulanta za oskrbo kroničnih ran.
AKTIVNOSTI:
Priprava projekta in dogovor s predstojnikom kirurškega oddelka, pomočnico
direktorja za področje zdravstvene nege in strokovno direktorico.
CILJ:
Izvedba študije o zadovoljstvu pacientov z oskrbo kroničnih ran na oddelku za KKR.
AKTIVNOSTI:
Priprava in izvedba ankete.

6 Zaključek
Delo koordinatorjev v letu 2011 lahko ocenimo predvsem kot uspešno, saj se je incidenca
RZP ponovno znižala. Izboljšav si želimo na področju organizacije in logistike; zlasti si želimo
uvesti nove načine zdravljenja ter zagotoviti zadostno število antidekubitusnih blazin in
ostalih pripomočkov.
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Poročilo o dejavnosti kirurške in ginekološke operativne
zdravstvene nege
Darja Rajgelj, dipl.m.s.
Koordinatorica zdravstvene nege v operativni dejavnosti

1. Uvod
Letošnji moto dneva operacijskih medicinskih sester Evrope je »Ustvarimo pozitivno delovno
okolje«.
Pozitivno delovno okolje izhaja iz usklajenosti med zunanjim okoljem in dobrimi odnosi med
sodelavci. Pravijo, da ljudje preživimo na delovnem mestu vsaj tretjino svojega aktivnega
življenja. Zato prav gotovo ni vseeno, kaj počnemo in kako se počutimo v zvezi z delom ter
kakšne rezultate dosegamo. Za delo nas motivirajo različne stvari: delo samo, denarne in
druge nagrade, možnosti razvoja in napredovanja, odnosi s sodelavci, dobri vodje itd. Motivi
izhajajo iz našega sistema vrednot, ki pa se spreminja. Zavedati se moramo, da ni delovne
odličnosti brez prilagodljivih, ciljno usmerjenih, ustvarjalnih in zadovoljnih ljudi. Potrebna je
visoka stopnja interakcije med individualno osebnostjo in delovnimi zahtevami, da se ustvari
pozitivna klima, ki je pomembna tako za posameznika kot za celotno družbo.
Glede na gornje razmišljanje in na vse probleme – predvsem prostorske in kadrovske, ki se
vlečejo iz leta v leto, nam največkrat preostane, da se prilagajamo nastali situaciji in se v njej
kar najbolje znajdemo ter da iz vsega skupaj potegnemo najbolje zase in na koncu tudi za
naše paciente.

2. Management v zdravstveni in babiški negi
2.1. Kadrovska zasedba in organizacija dela
Kadrovska situacija v primerjavi z leti 2009 in 2010:

konec leta 2009
13
Dipl.m.s
dipl.m.s. bolniška 0
dipl.m.s.porodniška 2
6
TZN
TZN
bolniška,porodniška 1
koordinator - TZN 1
1
študent
2
študij ob delu

konec leta 2010
12
1
1
6

konec leta 2011
11
1
1
8

1
1
0
3

0
1
0
1

Kar se tiče kadrovske situacije v ZN v op. bloku, zaenkrat še zmoremo pokrivati pet delovišč
in urgenco v porodni sobi. Beležimo pa večje število bolniških odsotnosti, od teh so nekatere
dalj časa trajajoče, česar v preteklosti ni bilo. Vse to najbrž govori o preobremenjenosti
ostalega kadra, ki posledično potem ne more koristiti dopusta in prostih ur. V letu 2012 sledi
odhod 1 dipl. m. s. v drugo ustanovo, poleg tega se je 1 TZN odločila za prekinitev šolanja,
zato bo prerazporejena nazaj na delovno mesto TZN v op. bloku. Zanimanje in interes za
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delo v op. bloku med dipl.m.s. v SBJ je slabo, kar je pokazal tudi interni razpis prostega
delovnega mesta, zato bo treba kadre iskati tudi izven ustanove.
Organizacijsko se je naše delo spremenilo z delno obnovo ginekološke op. dvorane, kjer se
od jeseni 2011 po novem 3x tedensko izvajajo ortopedske operacije in 2x tedensko
ginekološke operacije. To je za nas predvsem velik logistični zalogaj, saj je brez
povezovalnega dvigala ves transport potrebnega inštrumentarija in ostale opreme potrebno
tedensko in dnevno zvoziti iz enega nadstropja v drugega.
Poleg tega smo z istim številom kadra v letu 2011 opravili tudi ves dodatni program, kar bo v
prihodnjem letu težko. Ker ni pravih kadrovskih normativov za osebje v ZN v op. bloku in ker
ustanove vsaka po svoje rešujejo kadrovsko situacijo, si bomo v prihodnje prizadevali, da bi
prišli do številke 14 dipl. m.s. (2 na eno delovišče) s posledičnim in postopnim
zmanjševanjem števila TZN. Ker pa je trenutno kader dipl.m.s. v op. bloku kar pomlajen in na
nekaterih področjih še neizkušen, bo ta cilj gotovo dolgoročen. Poleg tega je glede na
specializacije in vse večje zahtevnosti kirurgov in ortopedov težko obvladovati enako dobro
vsa področja dela v op. bloku, kar pa od nas potem zahtevajo potrebe dežurne službe. Zato
menimo, da je prav, da v dežurni službi pokrivata delovišča dve dipl.m.s.

3. Izobraževanje v letu 2011

ZUNANJA IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE
Dipl.m.s. TZN
Strokovni seminarji zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije: Sekcija
MS in ZT v operativni dejavnosti, seminar na temo »Primeri dobre prakse v
perioperativni ZN«, 18.3. in 19.3.2011, Rogaška Slatina
Aktivno Rajgelj Darja: »Varnostne vizite – pomemben element uvajanja
varnosti pacientov«
3
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, 4. posvet z mednarodno
udeležbo na temo »Moja kariera – quo vadis, Specializacije v ZN –
partnerstvo med ZN in medicino«, 8.3.2011, Ljubljana

1

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in SB Jesenice: DNEVI
ANGELE BOŠKIN na temo »Varnost – rdeča nit celostne obravnave
pacientov«, 7.4. in 8.4.2011, Gozd Martuljek
Aktivno Rajgelj Darja: Okrogla miza – »Varna kirurgija«

6

8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije na temo »Medicinske
sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene
obravnave pacientov«, 12.5. do 14.5.2011, Maribor

3

Strokovni seminarji zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije: Sekcija
MS in ZT v sterilizaciji, seminar z naslovom » Prepoznavnost našega dela –
izziv ali zahteva?«, 7.4. in 8.4.2011, Laško

2

Medis: Strokovno srečanje z mednarodno udeležbo, 6.4. do 8.4.2011,
Tuttlingen, Nemčija

1

Delavnica in predavanje o antidekubitusnih blazinah, 19.5.2011, Ljubljana

1

4. šola za klinične mentorje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice:
»Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege –

3
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3

poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj«, 13.9. do 15.9.2011,
Jesenice
AO TRAUMA tečaj: Osnove operativne oskrbe zlomov za operacijsko
osebje, 28.9. do 1.10.2011, Portorož

2

AO TRAUMA tečaj: Advances in Operative Fracture Management for ORP,
9.9. do 12.9.2011, Praga, Češka
1
Strokovni seminarji zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije: Sekcija
MS in ZT v operativni dejavnosti, seminar na temo »Etika v perioperativni
zdravstveni negi«, 2.12.2011, Ljubljana
1

1

Management za predstojnike in vodje, 10.6., 23.9., 21.10. in 11.11.2011 na
temo »Vplivanje z zgledom« , Jesenice

1

INTERNA PREDAVANJA IN DELAVNICE – po planu SBJ za ZN

Dipl.m.s TNZ

Uvajanje kulture varnosti, preko celega leta

7

6

Zakonodaja s področja zdravstva, 2.6. in 3.6.2011

1

2

Varnost pacienta – pacientove pravice

1

Bolnišnične okužbe, 14.9.2011

1

Varstvo pred sevanjem, 24.5.2011

4

Obravnava pacienta, ki je na ekstenziji, 27.5.2011

1

TBC, 25.5.2011

1

1
1

Interdisciplinarna obravnava pacienta s poškodbo zapestja, 15.11.2011

2

1

Priprava pacienta na operativni poseg, 30.11.2011

3

1

Interdisciplinarna obravnava pacienta po možganski kapi, 14.12.2011

1

1

4. Poročilo o izvedenih ciljih v letu 2011
3.1.2011
3.1.2011
14.1.2011
15.2.2011
11.4.201
26.5.2011
13.do
15.6.2011
maj 2011

Uradni začetek delovanja centralne sterilizacije in spremenjen režim
reprocesiranja inštrumentov
Uradni začetek beleženja časov poteka operacij v operacijskem bloku na vseh
petih deloviščih v informacijski sistem
Uvodni sestanek zaposlenih v op. bloku na temo Kirurški varnostni sistem
Uradni začetek uvajanja »ček liste« v C abdominalni operacijski dvorani
Uvajanje dokumenta »ček liste« na vsa delovišča op. bloka,
dvomesečna poročila
Zunanja presoja za ISO standard
Presoja DNV
dobava nove vrtalke dva komada
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10.6.2011
10.10.2011
september
in oktober
2011

dobava nov grelec za tekočine
dobava treh novih operacijskih miz
delna obnova ginekološke operacijske dvorane (brez povezovalnega dvigala,
op. luči in klimata)

20.10.2011

začetek programa v prenovljeni operacijski dvorani (tri dni ortopedija, dva dni
ginekologija)
dodatni program med tednom ( od ponedeljka do četrtka v popoldanskem
času) in ob sobotah.
Skupno je bilo tako v dodatnem programu opravljenih 476 operacij.
notranja presoja COP v op. bloku
DMSZTB Gorenjske – podelitev srebrni znak - Rajgelj Darja

Preko
celega leta
24.11.2011
10.12.2011

5. Letno poročilo o izvedenih aktivnostih za dosego letnih ciljev v
okviru uvajanja kakovosti in varnosti v perioperativni dejavnosti
1.1. – 31.12. 2011
Cilj št.1

- Pridobivanje in obnavljanje
znanja zaposlenih v op. bloku
- Razvoj zaposlenih

Dosežena
realizacija v
%

Predvidena
letna
realizacija

Kazalnik

- Število internih izobraževanj
in delavnic znotraj enote
- Število izobraževanj v okviru
SBJ
- Število planiranih in izvedenih
zunanjih izobraževanj
- Število pasivnih udeležencev
na zunanjih srečanjih
- Število aktivnih udeležencev
na strokovnih srečanjih
- Število izpeljanih letnih
razgovorov z zaposlenimi

40%

10 do konca
leta

9

po planu SBJ
6-8 do konca
leta

100%

12-14 oseb
do konca leta
2 osebi do
konca leta

100%
100%

- Varna obravnava
pacienta v op. bloku

- Število padcev pacientov
v op. bloku v letu 2011

11
27

8

Dosežena
realizacija v
%

Predvidena
letna
realizacija

Rezultat – vedno
preverimo stanje
po ukrepih

0

0 do konca
leta

0
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- Dvig varnostne kulture v
op. bloku
Kazalnik

9

2
vse dipl.m.s.
in TNZ do
konca leta
2011

40%

Cilj št. 2

Rezultat –
vedno
preverimo
stanje po
ukrepih
4

-Število uspešno izvedenih
100%
korektivnih ukrepov
- Število poškodb kože
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pacientov (v povezavi z
oddelkom)

3
5 - 10

- Število izvedenih VV/VR
36 VV/VR
- Uvedba kirurškega
varnostnega sistema
“ček lista”

30 VV/VR
Še uporaba
dokumenta

100%

Do konca
leta na vsa
delovišča

Dosežena
realizacija v
%
1 ali 100%

Predvidena
letna
realizacija
1 standard
letno

- Število izdelanih
protokolov

1 ali 100%

1 protokol
letno

- Pozitivna notranja in
zunanja presoja

100%

- Beleženje časov in
aktivnosti v op. bloku

100%

Preko celega
leta

Časi se vpisujejo
po končanem op.
posegu

- Popraviti protokol dela v
op. bloku za dopolnilo
COP v op. bloku

100%

Do presoje
ISO standarda
2011

Še enkrat pregled
in revizija v letu
2012

Izvedene
aktivnosti

- Varnostne vizite in
razgovori o varnosti
- Poročila o VV in RV v
letu 2010
- Beleženje neljubih
dogodkov
- Spremljanje neljubih
dogodkov v komunikaciji
z oddelkom
- Poskusno uvajanje
obrazca za „ček listo“

Cilj št. 3

Izboljšanje kakovosti dela
ZN v op. bloku

Kazalnik

- Število izdelanih
standardov

Izvedene
aktivnosti

100%

1 dipl.m.s,
1TNZ

- Sodelovanje v projektni
skupini za standarde in KP

2 dipl.m.s,
1 TZN

- Sodelovanje v projektni
skupini za bolnišnično
higieno
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Rezultat
Zaščita pacienta
in osebja pred
ionizirajočim
sevanjem
Navodila za delo:
Kontaktna
izolacija v op.
bloku
maj in junij 2011

- Sodelovanje v skupini za
preprečevanje padcev in
skupini za pacientove
pravice

2 TNZ

- Sodelovanje z VŠZD

Mentorji 8
dipl.m.s.

- sodelovanje s CS

Vsi zaposleni v
op. bloku

6. Poročilo o varnostnih vizitah in varnostnih razgovorih v letu 2011
Eden od pomembnih ciljev perioperativne zdravstvene nege je varna obravnava pacienta v
op. bloku in dvig varnostne kulture v op. bloku. Zato smo letos dokaj aktivno pristopili k
izvajanju aktivnosti na tem področju. Planirali smo najmanj dve varnostni viziti in razgovore o
varnosti na mesec, izvedli pa smo jih 36, saj smo spoznali, da je veliko priložnosti za
povečanje varnosti.

število VV/VR
število izrečenih
ukrepov
število uspešno
izvedenih ukrepov

1.1. - 30.6.2011
18

1.7. - 31.12.2011
18

SKUPAJ
36

52

53

105

52

51
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Najpogosteje izpostavljeni problemi:
- varnost pacienta - primerna delovna temperatura v op. prostorih, padec pacienta, prisotnost
osebja pri operativnih posegih, označevanje in transport histoloških in mikrobioloških
preparatov, gretje tekočin, pacientovi izvidi in dokumentacija, higienska urejenost pacienta
ob sprejemu v op. blok, nevarnost RZP in poškodbe kože, kontrola sterilnosti, zaščitna
oblačila za osebje op. bloka, prava stran op. posega
- varnost zaposlenih
- preprečevanje bolnišničnih okužb v op. bloku: kontaktne izolacije

7. Cilji in aktivnosti v perioperativni dejavnosti za leto 2012
CILJ
AKTIVNOSTI

Pridobivanje in obnavljanje
znanja zaposlenih v op. bloku
- Izobraževanja in delavnice znotraj
enote
- Mentorstvo za mlajše kolegice v enoti
- Izobraževanja v okviru SBJ – po planu
izobraževanj SBJ za področje ZN
- Zunanja izobraževanja po planu enote za
leto 2012
- Pasivna in aktivna udeležba na
zunanjih srečanjih (2)
-

Redni letni razgovori z zaposlenimi
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Nosilec

Rok

osebje v
perioperativ
ni ZN

31.12.2012

vodja ZN v
op.
dejavnosti

EVALVACIJA preverjanje znanja po izobraževanju, obvezna
poročila po izobraževanju, spremljanje števila
udeležencev izobraževanj glede na matriko znanj
CILJ

AKTIVNOSTI

Varna obravnava pacienta v op. bloku
Dvig varnostne kulture v op. bloku
Varnost zaposlenih v op. bloku
-

Varnostne vizite in razgovori o varnosti
(30)
Poročila o VV in RV v letu 2010
Beleženje neljubih dogodkov
Spremljanje neljubih dogodkov v
komunikaciji z oddelkom
Izvajanje dokumenta kirurški varnostni
sistem
Aktivnosti za varno delo zaposlenih
(ustrezni pripomočki za delo, zaščitna
sredstva, varni pogoji dela)

EVALVACIJA

redna poročanja o VV na timskih sestankih,
redna poročanja na 6 mesecev, redna poročila
KVS

CILJ

Izboljšanje kakovosti dela ZN v op. bloku

AKTIVNOSTI

-

Planiranje kadra v ZN (14 dipl.m.s.)
Izdelava standarda kakovosti za
področje perioperativne ZN
Izdelava protokola ali navodil za delo v
perioperativni ZN
Dokument kirurški varnostni sistem
spremeniti v tablo piši – briši na vsa
delovišča v op. bloku
Mesečne kontrole izpolnjevanja
pacientove dokumentacije – List
perioperativne ZN ali KP
Notranja in zunanja presoja
Beleženje časov in aktivnosti v op. bloku
Pregled in dopolnitev Protokola dela v
op. bloku in COP v op. bloku
Sodelovanje v projektni skupini za
standarde in klinične poti
Sodelovanje v projektni skupini za
bolnišnično higieno
Sodelovanje v skupini za preprečevanje
padcev in skupini za pacientove pravice
Sodelovanje z VŠZD
Sodelovanje s CS
Izgradnja povezovalnega dvigala med
nadstropji, montaža klimata in op. luči v
gin. ortop. op. dvorani
Nabava dodatnega instrumentarija in
opreme po planu

Nosilec

Rok

vodja ZN v
op. dej. in vsi
zaposleni

31.12.2012

Nosilec

Rok

vodja ZN v
op. dej. in vsi
zaposleni

31.12.2012

do konca
poletja 2012
31.12.2012
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EVALVACIJA

14 dipl.m.s. na koncu leta 2012, sodelovanje s
pomočnico direktorja za področje ZN, 1
standard kakovosti, 1 protokol dela, redna
poročanja udeležencev projektnih skupin

8. ZAKLJUČEK
Za uspešno opravljeno operacijo je veliko členov v verigi. Če vsak člen v verigi pozna in
obvlada svoje delo ter ima za to ustrezno znanje in vso ostalo podporo, bo delo opravljeno
kakovostno in varno. Delovna mesta v zdravstvu običajno zahtevajo timsko delo – to so vsi
stiki, ki jih imajo ljudje med seboj na delovnih mestih. Zato je v vse večjem obsegu dela in
vse hitrejšem tempu še kako pomemba kultura vedenja, predvsem zadovoljstvo ob
medsebojnem komuniciranju in vsem, kar posledično iz tega izhaja.
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Poročilo zdravstvene nege na dnevnem oddelku
Helena Dolžan Lindič, dipl. m. s.
Samostojni strokovni sodelavec, koordinator primera

1. Pregled dela v letu 2011
Na dnevni oddelek je bilo v letu 2011 sprejetih v obravnavo 1077 pacientov. Na kirurški
oddelek je bilo zvečer premeščenih 9 pacientov zaradi različnih medicinskh vzrokov ali
zaradi socialne indikacije (pacient brez prevoza, brez spremstva ali zaradi prevelike
oddaljenosti pacienta). V času prvomajskih počitnic, v mesecu juliju, avgustu in v času
novemberskih ter novoletnih praznikov je bil oddelek nekaj tednov zaprt.

2. Management v zdravstveni in babiški negi
V tem letu je bilo izvedenih veliko aktivnosti na področju pridobivanja akreditacije kakovosti
in prizadevanja za izboljšanje kakovosti in varnosti pri celostni oskrbi pacientov. Spremljali
smo kazalnike kakovosti in odklone, izdelali nove klinične poti in obnovili stare, popravili
smo že uporabljene obrazce in navodila, izvajali smo izobraževanja zaposlenih v bolnišnici
in izven nje, tudi projektno delo se je zakoreninilo v naš vsakdan.

2.1 Poročilo o zastavljenih in izvedenih ciljih
V začetku leta smo si zastavili več za nas pomembnih ciljev:
- zadovoljen pacient in njegovi svojci
- povečanje varnosti pacientov ter preprečiti vse padce na DO
- izvajanje varnostnih vizit (VV)
- strokovna rast zaposlenih
Cilj 1: zadovoljen pacient in njegovi svojci

vse leto

Aktivnosti:
Realizirano (da / ne)
da
 obravnave na DO gredo po klinični poti
da
 dopolniti, popraviti že uporabljene KP in narediti novo KP
da
 dosledno dokumentiranje v KP, spremljanje doslednega
da
izpolnjevanja kliničnih poti v naključno izbranih dnevih v
tednu (vsak mesec)
 ustrezna ustna in pisna navodila pacientu pred sprejemom da
in po odpustu (popraviti, dopolniti že uporabljena navodila, da
da
ustrezno zdravstveno vzgojno delo)
da
 anketni vprašalnik dobi vsak pacient na DO (analiza
da
odgovorov in priprava ustreznih ukrepov)
 komunikacija s pacienti in njihovimi svojci in opazovanje
njihovega odziva na obravnavo
 vzpodbuda zaposlenih za ideje in ustrezna komunikacija
na vseh nivojih
 za varovanje pacientove zasebnosti v bolniški sobi smo
nabavili zaščitne stene
Evalvacija, učinkovitost: v preteklem letu smo redno vodili in spremljali kazalnike:
število obravnav po klinični poti in število zadovoljnih pacientov. Pripravili in uvedli v
klinično delo dve novi klinični poti: za operacijo lipoma in za odstranitev kostnih
izrastkov. Že uporabljene KP smo obnovili, grafično spremenili in pripravili za tisk.
Spremljali smo izpolnjevanje KP v naključno izbranih dnevih v tednu vsak mesec - še
vedno se zgodi, da niso KP popolnoma izpolnjena..
Vzpodbuda zaposlenih za ideje in ustrezna komunikacija na vseh nivojih teče redno,
kontinuirano na sestankih neg. tima. Želimo doseči večje osredotočenje na pacienta in
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svojce. Zaradi boljše seznanjenosti in pripravljenosti pacientov in njihovih svojcev na
obravnavo, so bila pripravljena navodila pacientu pred operacijo (vključno s pojasnilom in
soglasjem za poseg). Ta navodila se že uporabljajo in so pripravljena za tisk.
Zadovoljstvo pacientov smo spremljali s pomočjo anketnih vprašalnikov. Vsakemu
sprejetemu pacientu, je bil ponujen anketni vprašalnik. Do konca leta je bilo vrnjenih 442
vprašalnikov (ok. 42%). S samo obravnavo so bili pacienti zadovoljni, 2% pacientov pa je
bilo nezadovoljnih (pogrešajo topli obrok, televizijo, predolgo čakanje na operacijo in
zvečer na odpust, jim je dolgčas).
Cilj 2: povečti varnost pacientov ter preprečiti vse padce

vse leto

Aktivnosti:
Realizirano (da / ne)
da
 povečati varnost s pomočjo VV
da
 seznaniti pacienta z varnostnimi ukrepi na oddelku in
nevarnostmi ob neupoštevanju le-teh
da
 preveriti ali pacient razume naša navodila
da
 izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov
da
 ocena pacientovega stanja po op. posegu
da
 izobraževanje kadra na DO o varnosti
 z opazovanjem in z razgovorom preverimo stanje oziroma da
da
znanje kadra o varnosti
da
 redno spremljanje pacientove dokumentacije in odklonov
da
 ocena ustreznosti ukrepov
Evalvacija, učinkovitost: redno, čez celo leto je pomembno vodenje in spremljanje
kazalnikov: število padcev na DO in število varnostnih zapletov:
na dnevnem oddelku v tem letu nismo imeli nobenega padca, bilo pa je ok. 40 varnostnih
zapletov. Vsak mesec smo izvedli vsaj 1 varnostno vizito. V KP je posebna rubrika kamor
se vedno vpiše ocena pacientovega stanja po operaciji. Varnostni ukrepi se izvajajo ob
vsakem posamezniku.
Cilj 3: izvajanje varnostnih vizit (VV)
vsak mesec vsaj 1
Aktivnosti :
Realizirano (da/ ne)
1VV/mesec
 redno izvajanje VV ( vsaj 10 v letu )
da
 redno poročanje in dokumentiranje zapletov
da
 spremljanje in analiza pacientove dokumentacije
da
 izvajanje ustreznih ukrepov
da
 dokumentacija na list vodenja VV in ocena stanja
da
 opazovanje dogajanja na DO
Evalvacija, učinkovitost: kazalnik kakovosti nam je bilo število varnostnih vizit v letu.
Vsak mesec smo izvedli 1 varnostno vizito, v aprilu, juniju 2x, tako kot je bilo načrtovano
v začetku leta. Izpostavili smo več vprašanj, problemov, ki so jim sledili ustrezni ukrepi.
Skupaj smo opravili 16 varnostnih vizit ( v juliju in avgustu je bil oddelek zaprt).
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Cilj 4: strokovna rast zaposlenih
Aktivnosti:
 priprava plana izobraževanj za tekoče leto
 organizacija dela, ki posamezniku omogoča
izobraževanje
 redno informiranje sodelavcev o programu
izobraževanj znotraj SBJ
 spremljanje in upoštevanje oblikovanih standardov in
protokolov
 opazovanje in preverjanje znanja posameznika (v
razgovoru in pri delu)
 poročanje in posredovanje znanja pridobljenega na
izobraževanju
 sodelovanje v različnih projektnih skupinah

Realizirano (da / ne)
da
da
da
da
da
da
da

Evalvacija, učinkovitost: število strokovnih izobraževanj nam je bil pomemben kazalnik
kakovosti, ki smo ga spremljali celo leto.
Po izobraževanju smo pripravili poročila. Področja in teme kjer smo pridobivali znanje
izven SBJ:
- Izbrane teme paliativne oskrbe in praktične delavnice, februar 2011, Ljubljana (aktivno
sodelovanje; Aplikacija podkožne infuzije)
- Sekcija medicinskih sester v managementu: 1.Znanstveni posvet – Na dokazih podprti
menedžment zdravstvene in babiške nege , marec 2011, Celje
- Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene
obravnave pacientov, 8. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, maj 2011,
Maribor (soavtor članka S klinično potjo do boljše dostopnosti in celovite obravnave
pacienta)
Svoje znanje pa smo dopolnjevali tudi na izobraževanjih, ki so bila organizirana v
bolnišnici:
 Temeljni postopki oživljanja (3x)
 Zakonodaja v zdravstvu (1x)
 Preventiva RZP (1x)
 Umivanje in razkuževanje rok (2x)
 Interdisciplinarna obravnava pacienta po možganski kapi (1x)
 Interdisciplinarna obravnava pacienta s TBC (1x)
 Metode dela v sterilizaciji (1x)
 Uvajanje kulture varnosti (3x)
 Z znanjem do uspeha (1x)
 Management za vodje (1x)
 Motivacijski vikend (1x)
Posamezniki se aktivno vključujemo tudi v različne projektne skupine v bolnišnici:
 Skupina za raziskovanje
 Skupina za bolnišnično higieno
 Skupina za varovanje zasebnosti pacienta
 Skupina za klinične poti

2. 2 Poročila varnostnih vizit / razgovorov
Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih ukrepov
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16
61
59

Zaporedna
številka 1

Varnostni
problem/zaplet

Pacient odhaja
domov brez
spremstva

Zaporedna
številka 2

Varnostni
problem/zaplet

Pacient prihaja
na planiran
poseg brez
izvidov

Zaporedna
številka 3

Varnostni
problem/zaplet
Čakanje na
odpust iz
bolnišnice

Zaporedna
številka 4

Varnostni
problem/zaplet

Prvo vstajanje iz
postelje po op
brez MS

Korektivni ukrepi
1. Pacient seznanjen s potekom
obravnave v amb. in po
telefonu (pisno in ustno).
2. Preveriti ali je pacient dobil
informacijo o spremstvu.
3. Podpisana soglasja
(razumevanje navodil in
nevarnosti).
4. Podpis spremljevalca v KP.
5. Če ni spremstva sprejem čez
noč v hospital.
Korektivni ukrepi
1. Pacient seznanjen s potekom
obravnave v amb. in po
telefonu (pisno in ustno).
2. Navodila na spletni strani
SBJ.
3. Podpisana soglasja.
4. Povratna informacija
(razumevanje navodil).
5. Kontakt z osebnim
zdravnikom pacienta.
Korektivni ukrepi
1. Seznaniti predstojnika krg.
2. Seznaniti vodjo enote.
3. Dežurni zdravnik naj se
oglasi na telefon oz. multiton
in MS vsaj sporoči kdaj bo
prišel na vizito, ko ga išče.

Korektivni ukrepi
1. Vsakega pacienta seznaniti z
redom in opozoriti na
nevarnosti.
2. Naučiti pacienta pravilnega
posedanja in vstajanja po op.
3. Preveriti ali razume naša
navodila.
4. Pacient naj ne vstaja sam, če
se ne počuti v redu!
5. Prisotnost svojca ali MS v
bolniški sobi, ko se pacient
pripravlja za odpust?
6. Večkrat tekom obravnave
ponovimo, obnovimo navodila
in opozarjamo na nevarnosti.
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Rezultat

V primeru, da
pacient
spremstva ni
organiziral, se
sprejme na krg.

Rezultat
Pri starejših
pacientih, ki
slabo razumejo
navodila
navežemo stik
še s svojci in z
osebnim
zdravnikom.
Varna in
kakovostna
obravnava.
Rezultat
S pravo
informacijo
pacientu in
svojcem
olajšamo
napetost in
nestrpnost pred
odhodom
domov.
Rezultat

Pacient aktivno
sodeluje v
obravnavi,
Včasih ga je
sicer treba k
temu tudi
vzpodbuditi.
Sproti
preverjamo, če
je razumel
navodila.

Zaporedna
številka 5

Varnostni
problem/zaplet

Merjenje in
beleženje
temperature v
hladilniku

Zaporedna
številka 6

Varnostni
problem/zaplet

Kajenje v času
obravnave,
pacient je
zapuščal oddelek
brez spremstva

Zaporedna
številka 7

Varnostni
problem/zaplet

Pacient ima
predpisano
premedikacijo,
analgetik per oss,
a zdravila odkloni

Zaporedna
številka 8

Korektivni ukrepi

1. Nov termometer v hladilnike.
2. Zvezek oz. evidenčni list za
redno kontroliranje
temperature.
3. Ob kontroli temperature še
kontrola vsebine hladilnika!

Korektivni ukrepi

Rezultat
Vpredprostoru
op. evidenco
vodi MS v op.
Ta hladilnik se
uporablja za
shranjevanje
zdravil.
V hladilnik na
oddelku se
shranjuje
hrana, kontrolo
vodi MS na
oddelku.
Rezultat

1. Vsakega pacienta seznaniti z
redom v SBJ in ga opozoriti
na nevarnosti.
2. Podpisana soglasja za
sprejem na oddelek.
3. Preveriti ali pacient razume
navodila in pozna hišni red.
4. Predlog skupini za bol.
higieno, da se odstrani
pepelnik pred upravno stavbo
Korektivni ukrepi

Včasih pacienti
zelo težko
sprejmejo
navodila in
želijo kljub
prepovedi
zapustiti
oddelek.

1.Pacienta poučiti o njegovih
pravicah in dolžnostih v SBJ.
2.Vsakega pacienta seznaniti s
protokolom aplikacije zdravil
na oddelku in ga opozoriti na
prednosti in nevarnosti.
3. Preveriti ali pacient razume
navodila.
4. Upoštevati standard o
aplikaciji zdravila skozi usta.
5. Prepričati se vedno ali je
pacient zdravilo res vzel.

Ustrezna
informiranost
pacientu
pomaga pri
odločitvi.
Sprotno,
dosledno
pripraviti,
aplicirati
predpisano
zdravilo in
dokumentirati v
KP
Rezultat

Varnostni
problem/zaplet

Korektivni ukrepi

Pacient nima
predpisane
nobene terapije
po op (niti
analgetika)

1. Opozorilo lečečemu
zdravniku.
2. Seznaniti predstojniku.
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Rezultat

Bolečina po op.
je prisotna. V
Kp je
oblikovana
tabela za
predpis
terapije, ki pa
ostaja prazna.

Zaporedna
številka 9

Varnostni
problem/zaplet
Pacient za
operativni poseg
ni tešč

Zaporedna
številka 10

Varnostni
problem/zaplet
Pacient si je sam
doma odstranil
dlake na
operativnem
polju

Zaporedna
številka 11

Varnostni
problem/zaplet

Pacient si je po
op. posegu
naročil pizzo

Zaporedna
številka 12

Varnostni
problem/zaplet

Nevarnost
poškodbe zaradi
neznanega
okolja, mokrih,
umazanih tal v
primeru dežja,
snega

Zaporedna
številka 13

Varnostni
problem/zaplet

Nevarnost
slabosti in

Korektivni ukrepi

Rezultat

1.Pacient seznanjen s potekom
obravnave v amb. in po
telefonu (pisno in ustno).
2. Navodila na spletni strani
SBJ.
3. Podpisana soglasja
4.Povratna informacija
(razumevanje navodil).
Korektivni ukrepi

Sprotno in
dosledno
obveščanje
pacientov in
preverjanje
razumevanja
navodil.
Rezultat

1. Pacient je seznanjen s
potekom obravnave v amb. in
po telefonu (pisno in ustno);
dobil je potrebna navodila za
pripravo na op.
2.Povratna informacija
(razumevanje navodil).
Korektivni ukrepi

Sprotno in
dosledno
obveščanje
pacientov in
preverjanje
razumevanja
navodil.
Rezultat

1. Pacient seznanjen s potekom
obravnave (pisno in ustno).
2. Povratna informacija
(razumevanje navodil).
3. Po sprejemu seznanjen z
redom, ki velja na oddelku oz.
v bolnišnici.
4. Sam si izbere iz ponudbe
živila, ki jih ima rad in jih bo
pojedel po op ( naročilo
oddamo zjutraj v kuhinjo).
Korektivni ukrepi

Sprotno in
dosledno
obveščanje
pacientov in
preverjanje
razumevanja
navodil.

Rezultat

Korektivni ukrepi

Pacient,ki
pozna
razporeditev
prostorov se
počuti bolj
varno. Če ve
kako delo teče,
sodeluje in ga
ni strah. Bolj je
zadovoljen.
Obvestiti ISS
za sprotno
čiščenje
umazanih tal.
Rezultat

1. Povprašati pacienta že pred
samim posegom, če ima slabe
izkušnje s preteklimi
operativnimi posegi oziroma je

V razgovoru
pred operacijo
opozorimo

1. Ob sprejemu predstavitev
oddelka in prostorov.
2. Seznanitev pacienta z
redom, ki velja na oddelku
oz. v bolnišnici in s potekom
dela.
3. Čiščenje mokre obutve pred
vstopom v sobo.
4. Čiščenje mokrih in umazanih
tal.
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bruhanja po
operaciji

Zaporedna
številka 14

Varnostni
problem/zaplet

Zagotavljanje
zasebnosti
pacientu

Zaporedna
številka 15

Varnostni
problem/zaplet
Po spinalnem
bloku je pacient
lahko
nesposoben
kontrolirano
izločati urin
oziroma ne sme
vstati dokler
spinalni blok ne
popusti (padec)

Zaporedna
številka 16

Varnostni
problem/zaplet

Strah, tesnoba,
nezaupanje, ko
pacient čaka na
operativni poseg

imel težave po njih in na to
opozoriti zdravnika
2. V KP je rubrika z ustrezno
terapijo, ki jo medicinska sestra
lahko aplicira takoj v primeru
takih težav po op pri pacientu
Korektivni ukrepi
1. Pacient se v pižamo
preobleče ob sprejemu v
bolniški sobi ali pa v kopalnici
2. Pacienta oblečemo v pižamo
po operaciji
3. Vedno je pacient pokrit
4. Vrata bolniške sobe so
zaprta
5. Za zaščito pacienta
uporabljamo zaščitno steno
6. Ko delamo s pacientom, se
tudi obiskovalci ne zadržujejo v
bolniški sobi.
Korektivni ukrepi
1. Pacient je poučen o poteku
spinalne anestezije in o
morebitnih težavah in zapletih
po njej
2. Pred odhodom v operacijsko
sobo pacient vedno sprazni
urinski mehur
3. Uravnotežen vnos tekočine
po op
4. Pacient po op. ne sme vstati
dokler SB ne popusti
5. Poskrbimo za varovanje
zasebnosti, če urinira v postelji

pacienta na te
nevarnosti in po
posegu v
primeru teh
zapletov takoj
ukrepamo
Rezultat

Poskrbimo, da
pacient nikoli ni
odkrit in
izpostavljen
različnim
pogledom

Rezultat

V razgovoru
pred operacijo
opozorimo
pacienta na te
nevarnosti in po
posegu v
primeru teh
zapletov
primerno
ukrepamo

Korektivni ukrepi

Rezultat

1. Za novo sprejetega pacienta
in njegove svojce si moramo
vzeti čas za razgovor.
2. Pacient mora imeti možnost,
da postavlja vprašanja in
dobi odgovor, ki ga bo
razumel.
3. Aplikacija premedikacije
pred operativnim posegom
je predvidena že na oddelku.

MS je ob
pacientu ves
čas ko čaka na
sam poseg in
tudi po njem in
se z njim
pogovarja. Z
zdravnikom
lahko pacient
govori pred
samim
posegom, med
njim in po
zaključku.
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3 Cilji in aktivnosti za leto 2012
Cilji in kazalniki kakovost ter na te vezane aktivnosti v zdravstveni negi na dnevnem
oddelku, ki bi jih radi obdržali in izboljšali:
Doseženo % Rok izvedbe
Odgovoren
Kontinuirano
1. cilj:
Vsi člani
Zadovoljen pacient in njegovi
tima
svojci
Vse
Kazalnik
Vsi člani
obravnave so Kontinuirano, celo
Število obravnav pacientov po
tima
po klinični poti leto
klinični poti
maj 2012
Nova klinična pot
Število zadovoljnih pacientov
Kontinuirano, celo
Vsi člani
2. cilj:
leto
tima
Povečanje varnosti pacientov ter
preprečiti vse padce na DO
Kazalnik
Število padcev na DO,
0 padcev
Kontinuirano, celo
Število varnostnih zapletov
leto
Kontinuirano, celo
Vsi člani
3. cilj:
leto
tima
Izvajanje varnostnih vizit
Vsaj 1x vsak Kontinuirano, celo
Kazalnik
Število varnostnih vizit
mesec
leto
Kontinuirano, celo
Vsi člani
4. cilj:
leto
tima
Strokovna rast zaposlenih
Po planu
Kontinuirano, celo
Kazalnik
Število strokovnih izobraževanj.
izobraževanj leto
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Poročilo dejavnosti fizioterapije
Slavica Hrovat, dipl. fiziot.
Vodja fizioterapije

Uvod
Fizioterapevtske obravnave potekajo po vseh oddelkih in enotah bolnišnice in v ambulanti.
Koncem leta so se nam z odprtjem ortopedskega odseka močno povečale obravnave
ortopedskih pacientov. V ambulanti smo, kljub izpadu storitev zaradi prenove hidroterapije,
dosegli plan. Zastavljenih ciljev nismo v celoti dosegli, kar nam za prihodnje leto predstavlja
nove izzive.

1. Management v dejavnosti fizioterapije
Ključne naloge fizioterapevtov, ki izvajajo fizioterapevtske obravnave, je izvajati svoje delo v
skladu s standardi za FTH prakso, poskrbeti za varno izvajanje obravnav in učinkovitost
celotnega procesa. Pri svojem delu tako vključujemo ocenjevanje, fizioterapevtsko
diagnostiko, načrtovanje, posredovanje in vrednotenje uspešnosti fizioterapije. Del naše
aktivnosti smo usmerili tako v prenovo dokumentov (navodil, protokolov dela), novih
procesov FTH obravnav in v dokumentiranje našega dela (npr. ocenjevalne lestvice).
Standardi našega dela naj bi tako izražali vrednote, pogoje in cilje nujne za nadaljnji razvoj
stroke.

1.1. Realizacija ciljev v letu 2011
1. cilj

Razvoj stroke in osebna rast fizioterapevtov



Izobraževanje iz limfne drenaže, PNF,
nevrofizioterapije.
Terapevtske vaje proti bolečini v križu.
Manualna terapija miofascialnih prožilnih točk.
Interdisciplinarno izobraževanje.




2. cilj





3. cilj






Zagotoviti varnost pacientov pri FTH
obravnavi in varnost dela
Terapevtska miza – BOBATH.
Biofeedback stimulator.
Aparat za lasersko terapijo.
Postavitev klicne naprave (zvonec ) za hidroterapijo.
Nenehno izboljševanje kakovosti
14 navodil za paciente za zgodnjo rehabilitacijo
(12 prenovljenih, 2 novi - od tega 10 zloženk).
Analizi anket o zadovoljstvu pacientov s FTH storitvami
– za ambulanto in hospital.
Dve novi ocenjevalni lestvici samostojnosti.
Redni strokovni tedenski sestanki.
Razširjeni sestanek s strokovnim in organizacijskim
vodjem ( v načrtu 2)
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31.12. .2011
Ni realizirano
Realizirano 10 %
Ni realizirano
Realizirano 75 %
31.12.2011
Ni realizirano
Ni realizirano
Ni realizirano
Ni realizirano
31.12.2011
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano 50 %

1.2. Kazalniki kakovosti za obdobje 1.1. – 31.12.2011
1.2.1. Kazalnik števila padcev med FTH obravnavami v hospitalu :
Zabeležili smo 3 padce pri 4413 pacientih ( to je 0.06%).
1.2.2. Kazalnik števila varnostnih zapletov ( padci, zdrsi, poškodbe) :
Zabeležili smo 2 poškodbi in en zdrs pacienta pri 1268 pacientih.
1.2.3. Kazalnik števila varnostnih razgovorov za zagotavljanje varnosti pacientov
Izpeljali smo 29 varnostnih razgovorov, zabeležili pet odklonov.

2. Kadri
V letu 2011 se nam je v procesu celostne obravnave pacienta pridružila še delovna
terapevtka Anja Hafner.
Dve kolegici sta odšli na porodniški dopust ( ena od 8.4., druga od 27.6.). Za pomoč sta nam
bili dve pripravnici ( prva od 7.7., druga od 7.11., preje sta bili zaposleni kot študentki).
Preko leta smo imeli pomanjkanje kadra predvsem zaradi bolniške in porodniške odsotnosti,
ki je bila je bil 615,75 delovnih dni oziroma 4.926 ur (index 11/10 159,10).

3. Realizacija plana dela za:
3.1. Dejavnost ambulantne fizioterapije
Plan za leto 2011 je bil 39.810 točk. Dejansko opravljenih točk, glede na plan, je bilo
43.660,49 točk (index real/plan 109,67).
Število prvih obiskov zunanjih pacientov v ambulantni obravnavi je bilo 729 pacientov (index
real./plan 97,59), vseh pacientov (prvi in ponovni) skupaj 1186 in še 82 pacientov iz
oddelkov Skupno smo tako obravnavali 1268 pacientov ( v povprečju 98,8 pac./mes.,
index 11/10 154,44).

3.2. Dejavnost fizioterapije po oddelkih in enotah
V letu 2011 smo po oddelkih in enotah mesečno obravnavali z naročilom za fizioterapijo
(OBR FTH 1) 4413 pacientov (index 11/10 106,95). Skupno število pacientov (naročilnice in
prenosi) po mesecih pa je bilo 4971 ( index 107,32.) . Število FTH obravnav je bilo
20.333 (index 11/10 98,8).
Graf 1 : Število vseh pacientov po oddelkih in enotah, ki so bili vključeni v
fizioterapevtsko obravnavo – vir Birpis 21
Število pacientov za FTH obravnavo po vseh
oddelkih in enotah - primerjalno za leti 2010/2011

število pacientov

5000
4900
4800
4700
4600
4500
4400
leto 2010

leto 2011
leto
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V grafu 1 je viden porast števila obravnavanih pacientov, ki so bili vključeni v proces
fizioterapevtske obravnave po vseh oddelkih in enotah . Tako je bil v povprečju vsak pacient
obravnavan 4,6 dni.

Graf 2 : število vseh FTH obravnav po posameznih oddelkih in enotah- vir
Birpis 21
Število FTH obravnav primerjalno za leti 2010 2011
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Iz grafa 2 je razviden največji dvig obravnav na kiruškem oddelku, sledi interni oddelek z
enotama. Povečalo se je tudi število ortopedskih pacientov.
Graf 3: Število prvih pacientov vpisanih pod Klinični postopki po ICD 10 –vir Birpis 21

število prvih vpisanih
pacientov

Število pacientov - PRVI VPIS po ICD - primerjalno
za leti 2010/2011
3920
3910
3900
3890
3880
3870
leto 2010

leto 2011
leto

Vsi pacienti so bili vodeni tudi po Kliničnem postopku po ICD 10. Tako smo v letu 2011
vpisali 3909 pacientov za prvo fizioterapevtsko obravnavo ( index 11/10 100,7).
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Tabela 1 : Število obravnavanih pacientov po izbranih diagnozah ali po načinu
operacije – vir interno vodenje primerov
Izbrane diagnoze ali vrste
Index
2010
2011
operacij
11/10
ABDOMEN DRUGO
20
77
385,00
FAST TRACK
55
81
147,27
TEP KOLENA
76
108
142,10
OP.HRBTENICE
102
140
137,25
GLEŽENJ – OP.
263
321
122,05
PLJUČNICA
205
241
117,56
RAMA – OP.
123
143
116,26
INTERNA DRUGO
266
312
117,29
TEP KOLKA
215
245
113,95
RADIUS
155
175
112,90
ZLOM KOLKA DRUGO
238
257
107,98
KOLENO - LCA
54
58
107,40
AMI, PTCA
67
66
98,50
LUMBALGIE DRUGO
124
122
98,38
KOPB
101
87
86,13
VEČJE OP. NA TREBUHU 179
112
62,56
V tabeli 1 je viden največji dvig števila obravnavanih pacientov na abdominalnem oddelku,
sledijo pacienti po ortopedskih operacijah (LCA,TEP kolena, HD, stenoza, RRM, TEP kolka).
Na travmatološkem oddelku je občuten porast pacientov po operacijah gležnja in zapestja.
Na internem oddelku so v večini pacienti s pljučnico in ostalimi diagnozami (vodeni pod int.
drugo).
4. Stroški :
Skladišče: skupaj poraba materiala 2.104,35.( index 11/10 166,42), od tega pripomočki za
delovno terapijo v vrednosti 457,85 EUR.
Lekarna: skupaj poraba materiala 19.260,54 (index 11/10 106,64).
Osnovna sredstva : vrednost novih nabav je bila 3.673,66 EUR.
5. Strokovno izobraževanje
Dodeljenih nam je bilo 1000 EUR sredstev za izobraževanje.
5.1. Udeležba na zunanjih izobraževanjih
 15-16.4.11 - Terapevtske vaje za stabilizacijo medenice pri bolečini v križu ( Danica
Mahnič)
 9.9.11 – Poškodbe gležnja in timski pristop k rehabilitaciji ( Katarina Poklukar, Slavica
Hrovat)
 23.9.11 – Možganska kap – multidisciplinarni pristop (Nina Mandelc, Anja Hafner)
 17.11.2011 – Rehabilitacija po šivu fleksorja ( Katarina Čatlak, Slavica Hrovat)
5.2. Aktivno sodelovanje:
 21.4.2011 – Lajšanje bolečine z električnimi impulzi – strokovno srečanje Gorenjskih
fizioterapevtov v naši bolnišnici. Na srečanju sta s svojima prispevkoma sodelovali
Slavica Hrovat in Katarina Čatlak.
 15.11.11 – Interdisciplinarna obravnava pacienta s poškodbo zapestja (za zaposlene
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v ZN). S svojim prispevkom je sodelovala Slavica Hrovat.
14.12.11 – Interdisciplinarna obravnava pacienta po možganski kapi (za zaposlene v
ZN). S svojima prispevkoma sta sodelovali Nina Mandeljc in Anja Hafner.

5.3. Udeležba na internih izobraževanjih :
TBC – 4 FTH, Uvajanje kulture varnosti - 12 FTH, Nujna stanja v ortopediji - 8 FTH,
Prventiva padcev - 1 FTH,Obravnava pacienta s pljučnico - 2 FTH, Obravnava pacienta ki
prejema kisikovo terapijo - 1 FTH, Priprava pacienta na operativni poseg - 2 FTH, TPO - 1
FTH.
5.4. Zunanje (medinstitucionalno) izobraževanje : tri fizioterapevtke – URI SOČA
(Andreja Žemlja), Ginekološka klinika (Danica Mahnič) in Ortopedska klinika (Polona
Vidmar). Spremljale so procese dela fizioterapevtskih obravnav pri pacientih.
6. Kakovost
6.1. Anketa o zadovoljstvu pacientov
Rezultati anket o zadovoljstvu pacientov z fizioterapevtsko obravnavo (obe anketi sta bili
izpeljani konec leta 2010) za ambulantno in za hospitalno dejavnost so pokazali uspešno in
kakovostno delo fizioterapevtk. Analizi anket sta bili izvedeni v februarju 2011.
6.2. Presoja FTH procesa
Imeli smo dve presoji procesa: notranjo presojo in DNV presojo procesa. Obe smo uspešno
izpeljali.
6.3 Navodila, protokoli, procesi dela in izvajanja FTH obravnav
Pod SOP FTH sta bila objavljena naslednja dokumenta:
 Pripravništvo za poklic diplomiranega fizioterapevta
 Uvajanje novozaposlenega fizioterapevta
Na objavo pod SOP FTH čaka še :
 14 navodil za paciente – od tega 10 zloženk
 2 ocenjevalni lestvici
 Proces fizioterapevtske obravnave pacienta na oddelku za ZN
Za delovno terapijo pa:
 Proces: Delovno terapevtska obravnava pacienta
 Naročilnica za delovno terapijo
7. Aktivnosti fizioterapevtk
Ob svetovnem dnevu fizioterapevtov smo v septembru v avli bolnišnice predstavile plakat na
temo Bolečina v križu. Sodelovali smo pri delavnicah za RZP ( Danica Mahnič, Katarina
Poklukar, Andreja Žemlja, Sandra Košnik, Anja Hafner DT). Aktivno smo sodelovale tudi pri
konziliarnih pregledih fiziatra ( 16 obiskov – 116 pacientov). Prisotne smo bile na glavnih
vizitah po oddelkih in na sestankih zdravstvene nege ( 67x). Kontinuirano smo izvajale
aktivnosti seznanjanja s fizioterapevtskimi metodami dela za zaposlene v zdravstveni negi.
V novembru je bila delavnica Handling novorojenčkov za zaposlene na pediatriji (Danica
Mahnič ).
Število težjih oziroma slabo pokretnih pacientov je v porastu in s tem večja obremenjenost
(posledično izgorelost) fizioterapevtk. Obremenitev nam predstavlja tudi izredno hitro
menjavanje pacientov (krajšanje ležalne dobe). Z materialnimi osnovami dela smo v deficitu,
kadrovski minus je stalno prisoten ( v letu 2011 3,2 FTH na zaposlenega).
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8. Cilji za leto 2012
1.Cilj:

Aktivnost:

Časovni okvir:

Odg. oseba:

razvoj
stroke in
osebna
rast
fizioterapevtov

Večja izobraževanja:
Tečaj iz limfne drenaže II - III – 1 FTH
Mobilizacija živčevja – 1 FTH
Tečaj iz proprioceptivne
nevromuskularne facilitacije – 1 FTH,
Manjša izobraževanja:
 Terapevtske vaje proti bolečini v
 v križu – 3 FTH
 Manualna terapija miofascialnih
prožilnih točk – 2 FTH
 Udeležba na seminarjih,
 simpozijih DFS
 izobraževanje mentorja za
klinično prakso FTH
 Posodobitev znanja –v drugih
sorodnih ustanovah
 ( 4 ustanove)

Kontinuirano
preko celega leta

Vodja dejavnosti
Strokovni vodja
Organizacijski
vodja

 Aparat za lasersko terapijo
 Večfunkcijski stimulator
 Biofeed back stimulator
 Bobath terapevtska miza
Za varnost in kakovost dela:
 Varnostni razgovori
 Redni servisi aparatov ,vodenje
števila servisov
 Vodenje števila poškodb,
padcev

Kontinuirano
preko celega leta

Vodja dejavnosti,
strokovni vodja,
organizacijski
vodja.



Kontinuirano
preko celega leta

Vodja dejavnosti

2. Cilj
Zagotoviti
varnost
pacientov
pri FTH
obravnavi
in varnost
dela

3. Cilj
Nenehno
izboljševa
nje
kakovosti






Spremljanje prenove in dodati
nove SOP v skladu z novimi
smernicami FTH metod dela
Anketa o zadovoljstvu pacientov
s FTH obravnavami –
ambulantno in za hospital
Redni tedenski timski sestanki
2 x letno razširjeni sestanek z
vodjema enote
Vključitev FTH v procese dela
zaposlenih v ZN (delavnice,
predavanja)

Strokovni vodja
Do novembra
2012-

Vodja dejavnosti

kontinuirano

Vodja dejavnosti
Vodja dejavnosti

kontinuirano

9. Zaključek :
Multidisciplinarno delo in dobra komunikacija sta ključ do uspeha in brez povezanosti
kolektiva nam tudi tokrat ne bi uspelo.
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Interni oddelek
Prim. Jernej Markež, dr.med.
Predstojnik internega oddelka
V strokovnem poročilu je predstavljeno delo Oddelka za interno medicino v letu 2011.
Navedeni in komentirani so podatki o obsegu in vsebini bolnišnične dejavnosti, specialističnih
internističnih ambulant, Urgentne internistične ambulante ter enot za funkcionalno
diagnostiko. Posebej je predstavljeno delo Enote za intenzivno internistično terapijo (IIT),
Endoskopske enote ter Centra za hemodializo in CAPD.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ODDELKA ZA INTERNO MEDICINO:
Predstojnik oddelka: Prim. Jernej Markež, dr.med.
Namestnik: Joško Fajdiga, dr.med.
Enota za Intenzivno internistično terapijo (IIT): 5 postelj
Strokovni vodja: Teja Arnež, dr.med.
Kardiološki odsek: 20 postelj
Strokovni vodja: Prim. Marija Mulej, dr.med.
Gastroenterološki odsek: 26 postelj
V okviru odseka je Enota za intenzivno nego (PIN) z 8 posteljami.
Strokovni vodja: Franc Šolar, dr.med.
Endokrinološki odsek: 20 postelj
Strokovni vodja: Boris Pelko, dr.med.
Nefrološki odsek: 7 postelj.
Strokovni vodja: Marko Šluga, dr.med.
Endoskopska enota:
Strokovni vodja: Primož Jovan, dr.med.
Center za hemodializo in CAPD:
Strokovna vodja: Prim. Igor Rus, dr. med.
Specialistične internistične ambulante:
Urgentna internistična ambulanta (IPP):
Strokovni vodja: Prim. Marija Mulej, dr. med.
Specialistična ambulantna dejavnost se izvaja na IPP, v splošni internistični ambulanti ter v
usmerjenih ambulantah: kardiološki, angiološki, antitrombotični, pulmološki,
gastroenterološki, diabetološki, nefrološki in v ambulanti za CAPD.
Oddelek za interno medicino je imel 80 standardnih postelj. Sedem sob je 5-posteljnih, tri so
4-posteljne, 5 sob ima 3 postelje, 6 sob 2 postelji, 2 sobi sta enoposteljni. Pravnih
nadstandarnih sob nimamo. Zaradi izolacij MRSA, VRE, ESBL in na druge odporne bakterije
pozitivnih bolnikov, je dejansko razpoložljivih postelj običajno okrog 70. Zaradi občasne
prostorske stiske, željam po premestitvi bolnikov iz ustanov UKC, ne moremo vedno ustreči.
V IIT je 5 postelj na izrazito premajhni funkcionalni površini. Po strukturi pacientov je IIT
večkrat mešanica intenzivne in koronarne enote. Prenovitev IIT in povezava s sosednjo
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sobo, kjer bi organizirali koronarno enoto tudi v letu 2011 ni bila izvedena. Enoto za
intenzivno nego (PIN) naj bi opremili za zdravljenje bolnikov z akutno možgansko kapjo.

PROTOKOL DELA ZDRAVNIKOV:
Redni delovni sestanki (ponedeljek – petek):
08.00: Poročanje zdravnikov v Urgentni internistični ambulanti in dežurnih internistov,
aktualna problematika, posveti o najtežjih pacientih, pregled obdukcijskih izvidov, občasen
pregled porabe in realizacije programa, kratki obiski predstavnikov farmacevtskih firm (10
min., torek, četrtek ali petek), kratka predavanja. Vsako sredo, ob sodelovanju klinične
farmakologinje Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm., kritični pregled antibiotičnega
zdravljenja na oddelku, s poudarkom na racionalnem predpisovanju, posebej rezervnih
antibiotikov. Na jutranjem sestanku je prisotna tudi glavna medicinska sestra oddelka.
14.30: predaja službe, poročanje dopoldanskega zdravnika na IPP, občasno poročanje s
strokovnih srečanj in kongresov. Ob petkih je drugi sestanek ob 13. uri.
Glavne vizite predstojnika so ob 8.30: v sredah na Gastroenterološkem odseku, ob četrtkih
na Kardiološkem obsegu in v IIT ter ob petkih na Endokrinološko – nefrološkem odsegu. Na
vizitah sodeluje tudi klinična farmakologinja.
V letu 2011 je bilo na Oddelku za interno medicino zaposlenih 11 specialistov, od teg je eden
polovično upokojen. Dežura 7 specialistov internistov. Od 12 specializantov jih je v eltu 2011
5 delalo na našem oddelku, od teh ena specializantka do 1.6.2011. Ostali specializanti so bili
na porodniškem dopustu (6) ali na kroženju v drugih ustanovah. Predvsem zaradi
pomanjkanja specialistov – internistov in odsotnosti specializantov je razpisovanje dežurne
službe in dela na IPP težavno in zapleteno. Pri dežurstvih nam pomagajo zdravniki iz KOPA
Golnik. Zaradi pomanjkanja gastroenterolog – endoskopistov so se trije specializanti
uspešno uvajali v endoskopsko dejavnost. V Endoskopski enoti je pomagal tudi upokojeni
gastroenterolog.
Kadrovska stiska pri zdravnikih bo na Oddelku za interno medicino trajala vsaj še 2 leti.
Neugodna je tudi starostna struktura specialistov internistov, saj je povprečna starost preko
50 let. Kljub kadrovskim težavam je v letu 2011 potekalo strokovno izobraževanje izven
ustanove v načrtovanem obsegu.
Glavni mentorji specializantom so: Prim. Marija Mulej, dr.med., Prim. Igor Rus, dr.med. in
Joško Fajdiga, dr. med.
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST:
V letu 2011 nismo popolnoma dosegli načrtovanega programa; odpuščenih je bilo 44
pacientov (1.3 %) manj od načrta. Pregled obsega dela je podan v tabeli št. 1.
Tabela št. 1: Pregled opravljenega dela v bolnišnični dejavnosti:
leto
2010

načrt
2011

IND
odstop IND
na načrt od
na
2011
načrta
leto 10
INTERNI ODDELEK
3.373
3.342
3.298
98,68
-44
97,78
- skupaj ZZZS
3.320
3.289
3.240
98,51
-49
97,59
- ostali plačniki
53
53
58
109,43
5
109,43
V letu2011 je bilo iz Oddelka za interno medicino odpuščeno 3298 bolnikov (75 bolnikov
manj kot leta 2010). Vzroki so predvsem: vztrajanje pri nižjem staležu bolnikov v poletnih
mesecih, slabša kadrovska zasedba pri zdravnikih ter premajhnem številu glede na
sprejemne kriterije utemeljenih elektivnih sprejemov. V letu 2012 bomo morali natančneje
spremljati in dosegati realizacijo programa vsaj od meseca junija naprej.
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leto
2011

V letu 2011 je bilo z oddelka premeščenih 253 pacientov, od tega na kirurški oddelek SBJ 65
(v letu 2010 86) in na ginekološko-porodniški oddelek SBJ 6. V UKC Ljubljana je bilo
premeščenih 117 pacientov (enako 2010), v PB Begunje 32, na KO za pljučne bolezni in
alergijo Golnik 20 (2010 23) in v SB Celje 13 pacientov. Večino premeščenih v UKC
Ljubljana predstavljajo bolniki z akutnim koronarnim sindromom, ki se po koronarografiji in
perkutanem posegu (PCI) vrnejo na naš oddelek. V SB Celje so bili pacienti poslani na
koronarografijo. Sodelovanje s KOB za intenzivno interno medicino, KO za kardiologijo, KO
za nevrologijo in KO za pljučne bolezni Golnik, je bilo tudi v letu 2011 dobro.
Zastopanost posameznih obolenj in bolezenskih skupin pri pacientih zdravljenih na Oddelku
za interno medicino v letu 2011 je v glavnem primerljivo z letom 2010. Tabela štev. 2
prikazuje 20 najpogostejših glavnih diagnoz pri vseh hospitaliziranih, tabela št. 3
najpogostejše glavne diagnoze pri pacientih mlajših od 65 let, tabela št. 4 pri starejših od 65
let. V tabeli št. 5 je prikazana zastopanost bolezenskih skupin od leta 2000 do 2011. V tabeli
št. 6 je podano število bolnikov, ki so bili leta 2011 zdravljeni zaradi akutnega srčnega
infarkta. V letu 2011 je bilo zdravljenih 109 bolnikov z akutnim miokardnim infarktom (leta
2010): 137, od teh je bilo 50 % netransmuralnih (NSTEMI).
Tabela št. 2. Najpogostejše glavne diagnoze pri vseh hospitaliziranih bolnikih:
GLAVNA DIAGNOZA

ŠT. PACIENTOV

I48

Preddvorna fibrilacija in undulacija

160

I500

Zastojna srčna odpoved

147

J159

Bakterijska pljučnica, neopredeljena

114

J189

Pljučnica, neopredeljena

104

I639

Možganski infarkt, neopredeljen

70

N10

Akutni tubulointersticijski nefritis

68

K590

Zaprtje (konstipacija)

59

K703

Alkoholna ciroza jeter

53

I214

Akutni subendokardialni miokardni infarkt

52

D649

Anemija, neopredeljena

48

I110
K85
N300
I10
D509
A09
I269
A419
K567
G459

Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčno
Akutni pankreatitis
Akutno vnetje sečnega mehurja
Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija
Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredeljen
Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred
Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca
Sepsa, neopredeljena
Ileus, neopredeljen
Prehodni možganski ishemični napad, neopredeljen

46
40
40
39
37
35
34
33
32
30
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Tabela št. 3: Najpogostejše glavne diagnoze pri pacientih mlajših od 65 let:
GLAVNA DIAGNOZA

ŠT. BOLNIKOV

I48

Preddvorna fibrilacija in undulacija

49

N10

Akutni tubulointersticijski nefritis

31

K85

Akutni pankreatitis

23

J159

Bakterijska pljučnica, neopredeljena

22

K703

Alkoholna ciroza jeter

20

A09

Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred

18

K590

Zaprtje (konstipacija)

18

G409

Epilepsija, neopredeljena

17

I214

Akutni subendokardialni miokardni infarkt

16

I10

Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija

15

R074

Bolečina v prsih, neopredeljena

15

I211

Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje

13

I269

Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca

12

K567

Ileus, neopredeljen

12

D509

Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredeljena

11

I500

Zastojna srčna odpoved

11

E119

Insulinsko neodvisna sladkorna bolezen

10

Tabela št. 4: Najpogostejše glavne diagnoze pri pacientih starejših od 65 let:
GLAVNA DIAGNOZA

ŠT. BOLNIKOV

I500

Zastojna srčna odpoved

136

I48

Preddvorna fibrilacija in undulacija

111

J189

Pljučnica, neopredeljena

96

J159

Bakterijska pljučnica, neopredeljena

92

I639

Možganski infarkt, neopredeljen

64

D649

Anemija, neopredeljena

45

I110

Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčno

44

K590

Zaprtje (konstipacija)

41

N10

Akutni tubulointersticijski nefritis

37

I214

Akutni subendokardialni miokardni infarkt

36

K703

Alkoholna ciroza jeter

33

N300

Akutno vnetje sečnega mehurja

33

A419

Sepsa, neopredeljena

29

G459

Prehodni možganski ishemični napad, neopredeljen

27

D509

Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredeljen

26

I10

Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija

24

I350

Aortna (valvularna) stenoza

23

I269

Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca

22

J158

Druge bakterijske pljučnice

22

R55

Sinkopa in kolaps

21

D500

Anemija zaradi pomanjkanja železa po krvavitvah

20
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408
311
160
230
133
77
71
86
117
85
44
28
17
16
12
2.662

389
369
172
206
134
68
69
68
110
60
34
22
24
3
11

2.627

Bolezni prebavil (K00 - K93)

Bolezni dihal (J00 - J99)
klinični in laboratorijski izvidi, ki
niso uvrščeni drugje (R00 - R99)

SKUPAJ

ostale diagnoze

Bolezni živčevja (G00 - G99)
Endokrine, prehranske in
presnovne bolezni (E00 - E90)
nekatere druge posledice
zunanjih vzrokov (S00 - T98)
Duševne in vedenjske motnje
(F00 - F99)
sistema in vezivnega tkiva (M00 M99)
Bolezni kože in podkožja (L00 L99)
Bolezni ušesa in mastoida (H60 H95)

Neoplazme (C00 - D48)
Bolezni sečil in spolovil (N00 N99)
Nekatere infekcijske in
parazitske bolezni (A00 - B99)
organov ter nekatere bolezni, pri
katerih je udeležen imunski

867

2001

888

2000

Bolezni obtočil (I00 - I99)

GLAVNE DIAGNOZE

2.969

11

7

16

43

42

68

121

93

74

102

163

266

172

355

450

986

2002

2.843

17

8

17

29

23

51

97

81

92

94

149

219

177

408

386

995

2003

2.911

13

10

18

13

31

56

83

105

85

97

142

245

178

376

415

1.044

2004

2.869

9

13

20

22

33

53

87

81

81

138

132

228

189

384

378

1.021

2005

2.979

9

10

15

26

50

43

95

66

97

149

169

256

176

349

450

1.019

2006

3.020

4

14

13

22

42

56

101

78

132

161

180

260

186

401

432

938

2007

3.255

4

16

13

34

51

53

97

120

154

197

204

248

213

360

536

955

2008

3.319

4

10

24

17

35

45

90

120

150

169

210

237

240

415

541

1.012

2009

3.359

4

13

13

20

28

55

102

123

176

192

215

238

244

417

552

967

2010

3.348

9

13

14

30

41

56

114

102

152

183

216

250

150

401

605

1.012

2011

127

82

433

58

136

121

93

104

150

220

269

161

121

87

109

156

114

2011/00

INDEKS

Tabela št. 6: Število pacientih z glavno diagnozo: akutni miokardni infarkt:
Vrsta
diagnoze
GLAVNA
DIAGNOZA

Izvajalec
enota
INH ODDELEK
ZA INTERNO
MEDICIN

Diagnoza

Diagnoze

I210 Akutni transmuralni miokardni
infarkt sprednje stene
I211 Akutni transmuralni miokardni
infarkt spodnje stene
I212 Akutni transmuralni miokardni
infarkt ostalih mest
I213 Akutni transmuralni miokardni
infarkt neopredeljenega mesta
I214 Akutni subendokardialni miokardni
infarkt
I219 Akutni miokardni infarkt,
neopredeljen
Skupaj

19,00
26,00
10,00
2,00
50,00
2,00
109,00

Iz tabele št. 5 je razvidno, da so po zastopanosti na prvem mestu bolezni srca in ožilja
(2011:1012, indeks 2011/2000:114). Opazen je pomemben trend naraščanja bolezni prebavil
(2011:605, 2000:389, indeks 2011/2000:156). Ta trend je posledica porasta napotitev
pacientov z obolenji prebavil iz južnega dela Gorenjske; vzroki so poznani. Ob premajhnem
številu gastroenterologov so težave pri organizaciji dela na Gastroenterološkem odseku in v
Endoskopski enoti ter pri realizaciji endoskopskega programa, vsaj deloma razložljive.
Tabela št.5 kaže tudi pomemben trend porasta števila zdravljenih pacientov s težjimi
bakterijskimi okužbami (indeks 2011/200:269) ter hematoloških obolenj (indeks
2011/2000:220). Več je pacientov iz Domov starejših občanov z urosepso povzročeno z
rezistentnimi bakterijami.
Starostna struktura pacientov hospitaliziranih v letu 2011 je podobna kot v letu 2010.
Hospitalizacij pacientov starih 80 let ali več je bilo 1035 (32 %), leto poprej 30 %.
Hospitalizacij pri bolnikih starejših od 90 let je bilo 124. V Domove starejših občanov je bilo
leta 2011 odpuščenih 179 pacientov.
Povprečno trajanje zdravljenja (PTZ) v letu 2011 je bilo 6.48 dni, še krajše kot prejšnja leta
(2008:6.56; 2010:6.77 dni).
Na Oddelku za interno medicino je bila v letu 2011 povprečna utež (do ZZZS) 1.6
(2010:1.625). Visoka povprečna utež je v določenem razmerju do teže obolenj, trajanja in
stroškov zdravljenja. Na število akutnih bolnišničnih obravnav 3240 je bilo število uteži 5171,
kar je 28.6 % uteži realiziranih v SBJ.
Na oddelku za interno medicino je leta 2011 umrlo 241 pacientov (2010:280, leta 2009:267).
V večini primerov nepričakovane smrti ali nejasne klinične diagnoze je bila napravljena
obdukcija. V letu 2011 je bilo obduciranih 18 umrlih (7.5 %), leta 2010 pa 16.4 %.
V tabeli št. 7 je prikazana zastopanost glavnih diagnoz pri umrlih. Med najpogostejšimi vzroki
smrti so: pljučnice pri polimorbidnih pacientov z večorgansko odpovedjo, bolezni obtočil in
neoplazme.
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Tabela št. 7. Število umrlih pacientov po glavnih diagnozah:
Poglavje

št. umrlih pacientov

J00-J99 Bolezni dihal
I00-I99 Bolezni obtočil
C00-D48 Neoplazme

68,00
56,00
39,00

A00-B99 Nekatere infekcijske bolezni
K00-K93 Bolezni prebavil
N00-N99 Bolezni sečil in spolovil
E00-E90 Endokrine, prehranske
G00-G99 Bolezni živčevja
R00-R99 Simptomi, znaki ter nenormalni izvidi
S00-T98 Poškodbe, zastrupitve
D50-D89 Bolezni krvi in krvotvornih organov

34,00
23,00
10,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

Skupaj

239,00

Stroški zunanjih laboratorijskih preiskav v letu 2011 so bili enaki kot leta 2010 (287.880,
indeks na načrt 99.30, indeks na leto 2010:100.22). Stroški zunanjih laboratorijskih preiskav
v letu 2011 na bolnika: 87.29, indeks na načrt: 100.63, indeks na leto 2010:102.50.
V dnevnem oddelku so bili obravnavani predvsem bolniki za elektivno elektrokonverzijo
atrijske fibrilacije in undulacije ter hematološki bolnik s kronično anemijo, ki se vračajo zaradi
transfuzij krvi.
Poraba zdravil in zdravstvenega materiala v primerjavi z načrtom in letom 2010 je prikazana
v tabeli št. 8. Na oddelku je bila poraba nižja od načrta za 6 %, glede na leto 2010 pa nižja za
8 %. Nižja je bila tudi poraba na bolnika; načrt 2011:322,76, poraba 306,60, indeks na načrt:
94.99, indeks na leto 2010: 93.85. Nekoliko višja poraba v IIT (indeks na načrt: 102.24) je
posledica zdravljenja več težjih bolnikov.
Podatki kažejo, da je bila poraba zdravil in zdravstvenega materiala na Oddelku za interno
medicino v letu 2011 dokaj racionalna.
Poraba gotovih zdravil je bila na oddelku (skupaj z IIT) za 4 % nižja kot leta 2010. Delež
antibiotikov v celokupni porabi zdravil na oddelku je bil 42.5 %, leto poprej pa 39.2 %. V IIT je
bil ta delež 7.8 %, leta 2010 pa 7.7 %.
V primerjavi z letom 2010 je bila poraba albuminov manjša za 21 % (indeks
2011/2010:78.50). Poraba krvi je bila manjša za 10 % (indeks 2011/2010:90.34), poraba
plazme pa za 14 % (indeks 2011/2010 76.28.)
V letu 2011 je bilo v 28 dneh po odpustu ponovno hospitaliziranih 239; leto poprej pa 151
bolnikov. To so bili predvsem bolniki z obolenji dihal (68), npr. ponovna pljučnica, KOPB in
kronično respiracijsko odpovedjo, obolenji obtočil (skupaj 56), bolniki po preboleli sepsi (34),
bolniki z malignomi (39) ter boleznimi prebavil (23). Ponovni sprejem v mesecu dni po
odpustu je zelo kompleksen in vprašljiv kazalnik kakovosti. Na ponovni sprejem lahko vpliva
vrsta dejavnikov npr.: prezgodnji odpust, neustrezen predpis terapije za doma, neustrezno
jemanje zdravil v domačem okolju, poslabšanje kronične bolezni, nepredvidljivi zapleti, pritisk
svojcev na hospitalizacijo bolnikov z npr. demenco, malignomi, slabe socialne okoliščine itd.
Spremljamo tudi sledeče kazalnike kakovosti: 1.) delež bolnikov z akutnim miokardnim
infarktom, ki jim je bil ob odpustu predpisan Aspirin, 2.) število bolnikov z STEMI in izvedeno
primarno PCI, število bolnikov z NSTEMI in izvedeno primarno PCI, 3.)30-dnevna smrtnost
zaradi akutnega MI.
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Za leto 2011 še nismo uspeli analizirati sledeče kazalnike kakovosti: 1.) delež bolnikov z
AMI, ki so bili odpuščeni z opravljeno ehokardiografijo oz. opredeljeno sistolično funkcijo
levega prekata (EF), 2.) število pacientov z akutno ishemično možgansko kapjo ali TIA, ki so
bili odpuščeni z opravljenim UZ pregledom vratnih arterij.
Pri srčnem popuščanju smo načrtovali kazalnik kakovosti: % zmanjšanja plazemske
koncentracije NT-proB natriuretičnega peptida ob odpustu glede na dan sprejema (>30 %).
Uporaba NT-proBNP kot pomoč klinični oceni je postala pri srčnem popuščanju ter pri
različnih srčnih obolenjih, rutinska.

Interni
oddelek
IIT
INTERNI
ODDELEK
SKUPAJ

leto 2010

Načrt 2011

Leto 2011

IND na 2010

785.649,38

IND na
načrt
91,56

866.045,31

858.085,80

235.918,90

220.572,00

225.505,17

102,24

95,59

1.101.964,21

1.078.657,80

1.011.154,55

93,74

91,76

90,72

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST IN FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA:
Specialistična ambulantna dejavnost se izvaja v splošni internistični ambulanti, Urgentni
internistični ambulanti (IPP) ter v usmerjenih ambulantah:
Kardiološki, antitrombotični, angiološki, pulmološki, gastroenterološki, diabetološki, nefrološki
in v ambulanti za CAPD. Pregled opravljenega dela v spec. internističnih ambulantah in
funkcionalnih enotah izražen v točkah za ZZZS, število obiskov in opravljenih preiskav je
podan v tabeli št. 9.
Tabela št. 9. Pregled opravljenih točk za ZZZS, števila obiskov in obsega dela.
Pregled opravljenih točk za plačnika ZZZS

internistična ambulanta
urg.internistična ambulanta
gastroenterologija
kardiologija
SKUPAJ internistične amb
diabetološka ambulanta

leto
2010

načrt
2011

leto
2011

35.742
30.882
125.563
67.490
259.677
44.918

38.440
29.686
133.507
69.678
271.311
47.341

37.665
30.237
133.325
69.813
271.040
47.879
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IND
na načrt
2011
97,98
101,86
99,86
100,19
99,90
101,14

IND
na
leto 10
105,38
97,91
106,18
103,44
104,38
106,59

Prikaz števila obiskov in obsega dela v ambulanti in enotah za plačnika ZZZS

INTERNE AMBULANTE
I1 urg.internistična amb
I2 splošna internistična
amb
I3 kardiološka amb
I4 antitrombotična amb
I5 nefrološka amb
I6 diabetološka amb
I7 gastroenterološka amb
SKUPAJ

DIAGNOSTIČNE ENOTE
10 EKG
11 ehokardiografija
12 obremenitve
13 endoskopije
16 holter
17 doppler
SKUPAJ

moški
2.082

ženske
2.421

skupaj
4.503

prvi
obisk
3.081

366
267
475
113
1.032
48
4.383

351
233
396
93
968
87
4.549

717
500
871
206
2.000
135
8.932

640
472
217
97
361
99
4.967

moški
8
633
310
1.206
200
643
3.000

ženske
259
593
202
1.404
176
747
3.381

skupaj
267
1.226
512
2.610
376
1.390
6.381

prvi
obisk
278
1.362
544
2.779
394
1.694
7.051

ponovni
obisk
8

v
hospital
2.835

skupaj
5.924

268
108
8.375
261
4.612
47
13.679

0
0
0
0
0
0
2.835

908
580
8.592
358
4.973
146
21.481

ponovni
obisk
0
16
1
238
0
6
261

v
hospital
0
0
0
11
0
0
11

skupaj
278
1.378
545
3.028
394
1.700
7.323

Načrt programa v specialističnih ambulantah in enotah je bil v letu 2011 realiziran (leto
2011:271.311 točk, indeks na načrt 99.90, indeks na leto 2010:104.38). V diabetološki
ambulanti je bilo opravljenih 47.879 točk, indeks na načrt: 101:14. Število obravnav v
Urgentni internistični ambulanti je bilo nekoliko manjše kot leto poprej (2011: obravnav 5971,
2010:6092).
V tabeli št.10 je prikazana dinamika, število obiskov in delež obravnav po občinah bivanja od
leta 1999 do 2011. Večanje priliva pacientov iz južnih gorenjskih občin se umirja.
Tabela št.10: Urgentna int.ambulanta: obiski in delež obravnav po občini bivanja od leta 1999
do 2011.
občina bivanja
OE RADOVLJICA
OE JESENICE
OE KRANJ
OE TRŽIČ
OE ŠKOFJA LOKA
OSTALA SLOVENIJA
SKUPAJ

število obravnav po letih

1999
928
1.085
431
80
42
126
2.692

2000
1.395
1.558
551
137
73
187
3.901

2001
1.433
1.517
568
125
84
162
3.889

2002
1.603
1.673
535
169
66
209
4.255

2003
1.745
1.732
579
147
84
196
4.483

2004
1.659
1.936
610
179
82
231
4.697

150

2005
1.659
2.135
762
219
82
197
5.054

2006
1.874
2.083
739
273
123
242
5.334
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2007
2.018
2.172
883
310
134
282
5.799

2008
1.847
2.260
1.042
317
122
302
5.890

2009
1.930
2.408
928
361
145
292
6.064

2010
1.896
2.346
1.009
354
169
318
6.092

2011
1.751
2.263
1.070
342
187
358
5.971

2011/1999

188,69
208,57
248,26
427,50
445,24
284,13
221,81

delež obravnav po občinah

občina bivanja

1999

2000

2001

2002

2003

OE JESENICE
OE RADOVLJICA
OE KRANJ
OE TRŽIČ
OE ŠKOFJA LOKA
OSTALE OBČINE
SKUPAJ

34,47 35,76 36,85 37,67 38,92 35,32 32,83 35,13 34,80 31,36 31,83 31,12 29,33
40,30 39,94 39,01 39,32 38,63 41,22 42,24 39,05 37,45 38,37 39,71 38,51 37,90
16,01 14,12 14,61 12,57 12,92 12,99 15,08 13,85 15,23 17,69 15,30 16,56 17,92
2,97
3,51
3,21
3,97
3,28
3,81
4,33
5,12
5,35
5,38
5,95
5,81
5,73
1,56
1,87
2,16
1,55
1,87
1,75
1,62
2,31
2,31
2,07
2,39
2,77
3,13
4,68
4,79
4,17
4,91
4,37
4,92
3,90
4,54
4,86
5,13
4,82
5,22
6,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Število obravnav v urgentni internistični ambulanti
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OE RADOVLJICA
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OE KRANJ

OE TRŽIČ

OE ŠKOFJA LOKA

OSTALA SLOVENIJA

2011

SKUPAJ

V urgentno internistično ambulanto večkrat pridejo pacienti, ki bi spadali v splošno
internistično ambulanto. Diagnostična širina in število laboratorijskih preiskav na pacienta je
še vedno preobsežno in premalo racionalno. Na IPP spada predvsem diagnostika, ki je
ključnega pomena za opredelitev aktualnega diferencialno- diagnostičnega kliničnega
problema ter oceno glede hospitalizacije.
Število obiskov v antitrombotični ambulanti v letu 2011 je bilo 8592, od tega 217 prvih
obiskov. Menimo, da bodo nova antikoagulantna zdravila le postopoma in v manjši meri
zmanjšala število obiskov v antitrombotični ambulanti.
Načrtovan program dela v Endoskopski enoti, izražen v točakh je bil kljub kadrovskemu
primanjkljaju, dosežen (133.325 točk, indeks na načrt: 99.86). V letu 2011 je bilo opravljenih
za 6.18 % več endoskopskih preiskav in posegov v letu 2010. Posebej omenjamo porast
opravljenih ERCP (2011: 178, 2010:150).
Vstavljanje perkutanih gastrostom (37) je bilo opravljeno po klinični poti. Podrobneje so
endoskopske preiskave in posegi predstavljeni v poročilu strokovnega vodja Endoskopske
enote.
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Program dela v Enoti za srčno – žilno diagnostiko in preiskave pljučne funkcije je bil v letu
2011 realiziran (69.678 točk, indeks na načrt: 100.19, indeks 2011/2010: 103.44).
Skupno, hospitalno in ambulantno je bilo opravljenih 1814 UZ preiskav srca (leto poprej
1722). Narejeno je bilo 60 transezofagealnih ehokardiografij (TEE). Kontrastnih
ehokardiografij, predvsem za opredelitev odprtega ovalnega okna (PFO), je bilo narejenih
105.
Dopplerskih pregledov ven je bilo skupno 924, od tega 847 ambulantnih in 50 hosptialnih.
Sonografij vratnih arterij je bilo narejeno 575, od tega 490 ambulantnih. UZ preiskav
perifernih arterij je bilo 507, od tega ambulantno 465. Obremenitvenih testiranj na tekočem
traku v leto 2011 je bilo 627, hospitalnih 73. 24-urnih Holter elektrokardiografij je bilo
opravljenih skupno 472, hospitalnih 80. Preiskav pljučne funkcije, spirometrij, je bilo 435.
Število TEE, ki je časovno relativno zamudna preiskava, je prenizko. Glede na indikacije
ocenjujemo, da bi morali opraviti okrog 90 preiskav letno. Glavno ehokardiografsko aparaturo
iE33 je, vsaj pri žilni UZ diagnostiki, nekoliko razbremenila nova, mobilna aparatura CX-50.
Ehokardiograf je zaseden praktično ves redni delovni čas. Število napotitev na srčno-žilne
UZ preglede narašča. Posledično čakalna doba, posebej za ehokardiografije (nenujne) že
dosega 4 do 6 mesecev. Dodaten problem predstavlja iztrošenost in deloma zastarelost
ehokardiografa; njegova starost presega 6 let in bo potrebna zamenjava.

ZAKLJUČEK:
Oddelek za interno medicino je v letu 2011, kljub premajhnemu številu specialistov in
odsotnosti specializantk, realiziral načrtovan program v ambulantah in enotah. Za realizacijo
načrtovanega bolnišničnega programa pa nam je zmanjkalo 44 akutnih bolnišničnih
obravnav. V letu 2012 bomo morali bolj pozorno in sprotno spremljati uresničevanje
programa in glede na leto 2011, predvsem v poletnih mesecih zvečati število hospitalizacij.
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Poročilo o delu Internistične intenzivne terapije IIT
Teja Arnež, dr. med.
Strokovni vodja
Sprejemi: sprejetih 530 pacientov.
Število umrlih: 39 pacientov, to je 7 % (lani 58, toj 12.2 %).
Umetna ventilacija: 9545 ur pri 69 intubiranih pacientih (lani 25549 ur umetne ventilacije pri
96 pacientih).
Opravljeni terapevtski posegi:
 elektrokonverzije 141 (lansko leto 180, leto pred tem 142)
 elektroda PM 5 (lansko leto 7)
 fibrinolitična terapija 12x, od tega 2 x zaradi pljučne trombembolije (lansko leto 13x in
10 x zaradi ishemičnega cerebrovaskularnega inzulta (lansko leto 10x)
 bronhoskopije 4
 število akutnih hemodializ: 71 na 16 bolnikih
 število urgentnih endoskopij: 13, ERCP 2
 perikardiocinteza: 2x
V zadnjem letu ugotavljamo porast pacientov z akutno možgansko kapjo, posledično
fibrinolitično terapijo. Večina pacientov je sicer sprejeta iz urgentne ambulante, vendar
narašča tudi odstotek pacientov, premeščenih z oddelka zaradi akutnega poslabšanja
zdravstvenega stanja oz. zapletov bolezni. Narašča tudi število premeščenih iz KOIIM-a po
opravljeni dilataciji koronark. V koronarni enoti se izvajajo tudi urgentne gastroskopije pri
intubiranih, šokiranih pacientih zaradi hudih krvavitev iz prebavil. Povečuje se tudi število
starejših pacientov, pri katerih je potek zdravljenja zaradi komorbidnosti še bolj zapleten in
zdravljenje dražje.
Glede na patologijo so, kot doslej, na prvem mestu še vedno srčne bolezni, vendar pa se
povečuje tudi število pacientov, sprejetih zaradi težjih infektivnih obolenj in krvavitev iz
prebavil s posledičnimi šokovnimi stanji in večorgansko odpovedjo. Manj je sprejemov zaradi
akutnega alkoholnega opoja. Sprejemi zaradi zastrupitev, zlasti medikamentoznih
(suicidalnih) niso v porastu.
Glede na vse večje število težko bolnih (septični šok, hemoragični šok, akutni koronarni
dogodek, akutna možganska kap, pljučna embolija, akutna ledvična odpoved, akutna
respiratorna odpoved, dekompenzirana alkoholna jetrna ciroza, dekompenzirana srčna
bolezen, ….), presegamo okvire zdravljenja v internističnih intenzivnih enotah na
sekundarnem nivoju.
V koronarni enoti delata dva zdravnika ter 12 medicinskih sester (lansko leto 11).
Popoldansko in nočno delo ter delo v času vikendov in praznikov pokrivajo tudi ostali dežurni
internisti, ki so v PPD razredu neustreznemu obremenitvi in odgovornosti, katere zahteva
delo v intenzivni enoti.
Prostorski pogoji in število postelj ostaja enako že več kot 23 let.
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Poročilo o delu endoskopske enote
Primož Jovan, dr.med., specialist internist
Strokovni vodja
Endoskopska enota SB Jesenice v zadnjih 10 letih vsako leto veča obseg dela, če ga
merimo po vseh opravljenih preiskavah, in tudi letos je bilo enako.
Gastroskopij je bilo v SB Jesenice 2085, kar je za 4.9% več kot leto prej, gastroskopij v
Kranju ne opravljamo več ( v letu 2010 smo jih opravili 102).
Kolonoskopij je bilo v celoti 1504, kar je 8.5 % več kot lani.
ERCP preiskav je bilo 178, kar je 18.6% več kot lani, edinole PEG-ov smo vstavili
malenkostno manj, 39, kar je 5% manj kot lani.
Po številu opravljenih točk, smo delo opravili 99.9% ( razlika nastane razadi relativnega
presežka slabo ocenjenih hospitalnih preiskav proti ambulantnim).
Strokovno smo uvedli tri novosti – začenjamo z balonskimi dilatacijami prebavil od
požiralnika do rektuma. Opravili smo, brez zapletov in s terapevtskim uspehom prve tri
dilatacije stenozantnih sprememb ( tako fibroznih kot tudi malignih) in sicer na požiralniku,
dvanajsterniku in rektumu.
Začenjamo tudi uporabljati posebne endoskopske nožke, za endoskopsko submukozno
disekcijo ploščatih polipov na širokem črevesju in želodcu. Svetovni trend je namreč, da
se večje visokodisplastične spremembe na bodisi zgornjih ali spodnjih prebavilih odstranjuje
v kosu ( en block), s predhodno infiltracijo, s čemer se doseže veliko boljša histološka
preglednost odstranjenega preparata in ustrezni varnostni rob do intramukoznega
karcinoma. Opravili smo dva taka posega, ki pa zahtevata primerjalno s klasično
elektroresekcijo z zanko, ki še vedno ostaja osnoven poseg pri večini polipektomij, precej
daljši čas posega, ki bi se nenazadnje moral tudi s strani zavarovalnice moral drugače
ovrednotiti.
Kot tretjo novost uporabljamo tudi posebno endoskopsko tehniko submukoznega inijiciranja
specialno pripravljenega barvila za markiranje ploščatih oz. težje zatipljivih sprememb na
širokem črevesju – tako imenovani »spot«, kar je pomembno za lažjo detekcijo ploščatih
sprememb na prebavilih za kirurga intraoperativno.
Tehnično smo se poleti 2011 okrepili z Endobase programom - digitalnim programom za
video posnetke in filmanje endoskopskih preiskav (nakupljen le z modulom za
kolonoskopije), tako da so le te digitalno videoskopsko pokrite - kar je pomembno izboljšanje
kvalitete tako za endoskopiste, abdominalne kirurge, kot nenazadnje za ogled sprememb
pacienta samega.
Ob tej priliki že prehajamo na osnovne želje in bolje rečeno nujne potrebe pri nabavi
opreme v letu 2012.
Na prvem mestu je potrebno na prej omenjeni Enbobase program priključiti še modul za
gastroskopske preiskave in ERCP-je, in temu enakovredno še povezanost vpisa pacienta z
Bir Pis programom in Endobase programom.
Na ta način bomo pomembno skrajšali administrativne postopke, hkrati pa omogočili vsem
zdravnikom in zlasti našim mlajšim še razvijajočim se endoskopistom, dokumentiranje in
filmanje najdb in posegov ter učenje na podlagi opravljenega dela.
Druga nujna stvar, ki jo moramo glede opreme dopolniti je opremljenost z
elektroresekcijskimi zankami za elektroresekcijske posege zlasti na širokem črevesju, v
manjšini pa tudi na zgornjih prebavilih.
Odkriva se namreč vse več začetnih ploščatih polipov ( adenomskih potencialno lahko že
zelo nevarnih), zlasti na desnem hemikolonu, največ v okviru programa SVIT, ki zahtevajo
posebne tehnike odstranjevanja in širši izbor zank ( trših – monofilamentnih), s katerimi se te
ploščate spremembe veliko hitreje in učinkoviteje odstranjuje.
Kot tretjo stvar želimo, da bi se nabavil še dodatni
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»kutor« - elektroresekcijski aparat, po možnosti v kombinaciji z argonom, ki predstavlja
najboljši način neinvazivne koagulacije.
Velikokrat namreč hkrati opravljamo kolonoskopije, gastroskopije in v tistem času tudi ERCPje, za kar potrebujemo dva takšna aparata, trenutno pa razpolagamo samo z enim.
Prej omenjeno argonsko koagulacijo, katero smo že, poskusno pred tremi leti tri mesece,
uporabljali z uspehom pri koagulaciji površinskih angiektazij, po elektroresekcijah, za
sanacijo poobsevalnih sprememb, prav tako smatramo za zelo potrebno in koristno.
Zgoraj naštete želje so dejansko minimum, spodaj naštete potrebe, se v tej situaciji zdijo
manj nujne, nikakor pa ne neindicirane in zapravljive.
Potrebovali bi še gastroskop z višjo ločljivostjo in ustreznim stolpom oz. ekranom, s katerim
bi izboljšali diagnostiko zlasti Barrettovega požiralnika in prekanceroznih sprememb na
zgornjih prebavilih.
Potreben je tudi kompleksnejši monitor ( z EKG, SAT in RR merjenjem), saj so pri nas vsi
bolniki na ERCP preiskavah in PEG-ih sedirani,
vedno več pa je sedacij tudi pri gastroskopijah in kolonoskopijah.
Sedanji najpreprostejši oksimeter je sicer dobrodošel, vendar sodobnim zahtevam pri
sedaciji ne zadostuje več. Nenazadnje pri nas uspešno gastroskopira tudi pediatrinja dr.
Požekova tako pediatrične bolnike kot tudi odrasle, pri čemer prvi pogosto zahtevajo
ustrezno sedacijo.
Pri ERCP preiskavah si želimo zaradi boljše zaščite pred sevanjem še stransko svinčeno
stekleno steno.
Potrebno bo tudi razmišljati o novem pralnem stroju za endoskope, ki bi lahko ob delovanju
že starega, že skoraj izrabljenega tudi skrajšal čase med preiskavami in povečal število
preiskav.
Strokovno si želimo da bi čim prej začeli resno razmišljati tudi o endoskopskem UZ in
ultrazvočno vodenih biopsijah jeter ter dosegljivih bezgavk.
Še vedno v tej zvezi ostaja naša želja, soliden klasičen UZ aparat v kombinaciji s sondo za
perkutane biopsije in punkcije.
V naslednjih treh letih je potreben tudi nakup endoskopskega progradnega UZ aparata, s
katerim bi opravljali tako zgornjih kot spodnjih prebavil in opredeljevali spremembe tako na
stenah prebavil kot v njihovi okolici ter izvajali ustrezno diagnostiko in pp tudi terapijo.
Menimo, da bi se v tej smeri morali naši mlajši kolegi naučiti tudi osnovnega UZ abdomna,
na ustreznih tečajih in tudi s pomočjo naših rentgenologov, kar bi se bilo dobro sistemsko
dogovoriti. Prav tako bo potrebno razgledovanje po drugih centrih, (nekajdnevno ali tedensko
gostovanje enega od endoskopistov pri njih), kar bi koristilo predvsem našim mlajšim
kolegom, škodilo pa ne bi tudi starejšim.
Vsaj v osnovni meri moramo spodbujati tudi izobraževanje endoskopskih sester oz. tehnika,
kjer prav tako računamo na posluh ustreznih struktur.
V tej smeri računamo na podporo vodij internega oddelka, strokovne direktorice in direktorja.
Sicer se nam zdi, da smo vsaj po količini dela dosegli tisto mejo, nad katero razmerje med
kvaliteto in kvantiteto začne padati.
Pozorni moramo biti torej na natančnost pregledov, nadaljevati z ustreznim številom ciljanih
histoloških preiskav ter še okrepiti trend terapevtskih posegov na prebavilih, kar pa bo prav
gotovo glede na kljub vsemu nizko število specialistov gastroenterologov zahtevalo več
časa in prav gotovo določen padec samega števila preiskav.
Računati moramo vendarle s tem, da je ta hip specialistov gastroenterologov v naši ustanovi
le trojica. Resda pa imamo za seboj vrsto mladih zdravnic in zdravnikov, ki dobro
napredujejo, vendar to zahteva potrpljenje tako njih samih kot tudi starejših kolegov in
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nenazadnje sestrskega osebja, kar je seveda znano, pa vendarle zahtevno in zamudno
opravilo.
AMBULANTA

HOSPITAL

SKUPAJ

Gastroskopije

1604

352

1956

Urgentne gastroskopije

83

46

129

SKUPAJ

1687

398

2085

PEG prvi

36

36

PEG ponovni

1

1

PEG ex
SKUPAJ

1

1

2
39

Kolonoskopije

961

220

1181

Program SVIT

323

SKUPAJ

1284

323
220

1504

Dilatacija požiralnika

1

1

Dilatacija dvanajstnika

1

1

Dilatacija rektuma

1

1

57

577

Polipektomija - kolono

520

Gastro Clip

68

Endoskopska odstranitev
tujka

5

ERCP

35

143

178

EPT

20

58

78

št.stentov - vstavitev

6

6

št.stentov - menjava

2

2

št.stentov - ex

1

1

Histološki material poslan

1033

Hist. potrjeni mlg. skupaj

112

Kolono SBJ mlg.

59

SVIT kolono mlg.

21

Mlg. skupaj SBJ in SVIT

80

Gastro mlg.

28

ERCP mlg.

4
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Poročilo o delu Centra za hemodializo in ambulante za kronično
ambulantno peritonealno hemodializo
Prim. Igor Rus dr. med., specialist internist
Strokovni vodja
Leta 2011 smo v centru za hemodializo in v ambulanti za peritonealno dializo povprečno
zdravili 42 pacientov (2 pacienta sta bila v programu nadomestnega zdravljenja s
peritonealno dializo). V celotnem letu 2011 smo opravili 6.012 dializnih procedur.
Opažamo ponovno povečanje števila zapletenih dializnih procedur, kar je posledica
naraščanja polimorbidnih dializnih bolnikov, ki ne prenašajo enostavne bikarbonatne dialize,
zlasti so v ospredju kardiovaskularne bolezni.
Leta 2011 smo odlično sodelovali z intenzivnimi enotami, tako z EITOS kot IIT, kjer smo
dializirali 41 pacientov z akutno ledvično odpovedjo, opravili smo 295 akutnih procedur, zlasti
po metodi kontinuiranega zdravljenja tudi s citratno kontinuirano venovensko
hemodiafiltracijo.
Leta 2011 so umrli 4 pacienti, kar je 7 manj kot leta 2010, vzrok smrti pa so bili predvsem
kombinacija kardiovaskularnih in infektivnih zapletov. V lanskem letu iz našega centra ni bil
transplantiran noben pacient, klub temu da ažurno popolnjujemo in obnavljamo listo naših
pacientov za uvrstitev v program transplantacije. Na novo je pričelo z nadomestnim
zdravljenjem z dializo 5 pacientov, vzrok končne ledvične odpovedi pa so predvsem
hipertenzijska okvara ledvic, diabetična ledvična bolezen in kronični glumerolonefritisi.
Vsi ti bolniki so bili pred tem obravnavani v tukajšnji nefrološki ambulanti, pri vseh smo
izvajali tudi predializno edukacijo, zlasti v smislu navajanja na nov način življenja,
prehranjevanja, vsi so že pred vključitvijo v program nadomestnega zdravljenja dobivali
substitucijsko terapijo z epoetini, analogi vitamina D, vsi so že imeli skonstruirano AV fistulo.
Ponovno opazujemo upad pacientov, ki se zdravijo po metodi peritonealne dialize, vzroki so
podobni kot v prejšnjih letih, predvsem slaba kompliantnost, zavračanje metode, pri nekaterih
pa tudi polimorbidnost, ki je kontraindikacija za zdravljenje z zgoraj omenjeno metodo.
Leta 2011 je center za hemodializo končno pridobil novo reverzno ozmozo, ki je sedaj
sodobna, zmogljivejša, pričeli so se zamenjevati dotrajani hemodializni monitorji z
najmodernejšimi aparati, ki omogočajo izvajanje vseh zahtevnih tudi zapletenejših metod
dializnega zdravljenja. V centru za hemodializo je zaposlenih 6 diplomiranih sester, 1 višja, 5
zdravstvenih tehnikov, za bolnike pa skrbita 2 zdravnika specialista, ki seveda poleg tega
opravljata tudi delo na oddelku, v urgentni in dežurni službi, ambulantah in funkcionalni
diagnostiki.
ambulanta
število dializ I
število dializ II
število dializ III
število IV
število V

uresničeno
leto 2010
2.134
295
3.583
1.064
566

načrt
2011
1.968
300
3.936
407
0

uresničeno
leto 11
1.195
244
4.353
982
0
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real/načrt
61
81
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Poročilo dejavnosti zdravstvene nege na internem oddelku
Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc.
Koordinatorica zdravstvene nege internega oddelka

1. UVOD
Zdravstvena nega (ZN) na internem oddelku se je v preteklem letu osredotočala predvsem
na varen potek dela in doseganje kazalnikov kakovosti. Veliko energije smo usmerili v
pripravo na presojo ISO in akreditacijo DNV - NIAHO. Sodelovali smo kot izvajalci notranjih
presoj na drugih oddelkih, prav tako smo se trudili doseči čim boljše rezultate na svojem
oddelku.

2. MANAGEMENT ZDRAVSTVENE NEGE NA INTERNEM ODDELKU
Koordinatorica ZN je odgovorna za varno in kakovostno izvajanje ZN. Kot članica kolegija in
strokovnega sveta pomočnice direktorja za področje ZN na oddelek prenaša sklepe, skrbi za
izvedbo dogovorov, opravlja naloge po sprejetih, veljavnih protokolih skrbi za izobraževanje,
sodeluje z ostalimi profesionalnimi skupinami. Na vsakem odseku je dipl. m. s., ki je tudi
odgovorna medicinska sestra in je vodja negovalnega tima. Poleg neposrednega dela pri
pacientu skrbi za prenos informacij v obliki kratkih sestankov, preverja kakovost izvedenih
postopkov, izvaja negovalne (NV) in varnostne vizite/razgovore (VV,VR) ter sodeluje s
koordinatoricami za padce, oskrbo ran in bolnišnično higieničarko.
V lanskem letu je bilo sprejetih 3364 pacientov. Kategorizacija pacientov na internem
oddelku je vidna iz grafa, kjer je prikazana primerjava od leta 2008 do leta 2011.
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Graf 1: Primerjava kategorizacije v 4 – ih letih na internem oddelku (Marinšek, SBJ
2011).
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2.kat
3.kat

3. MANAGEMENT ZDRAVSTVENE PRAKSE – KAKOVOSTI IN
KULTURE VARNOSTI
3.1 Kazalniki kakovosti
3.1.1 Razjeda zaradi pritiska (RZP)
CILJI:
a.) največ 1,6 pridobljenih RZP/mesec oz. skupno 18 RZP na leto
b.) izboljšati sodelovanje s koordinatorico za rane
c.) udeležba na izobraževanjih v organizaciji koordinatorice za rane

Realizacija
Da
Učinkovitost
Cilj je dosežen

AKTIVNOSTI:
 izvajanje ocene ogroženosti za RZP vsem novo sprejetim pacientom in
nadaljnje ocenjevanje glede na Norton shemo; ocena po 24 in 72 urah.
 izvajanje standarda preprečevanje RZP
 pregled izvedene preventive s pomočjo»ček list«
 opravljanje VV/VR in nadzorov nad preventivo razjed, študije primera ob
novo nastalih RZP. Ukrepi so se nanašali predvsem na pravočasno in
pravilno izvedbo preventivnih ukrepov, pomanjkanje ustreznih blazin, redno
spremembo lege ter pomanjkljivo dokumentiranje.
 prijava zaposlenih na izobraževanja
EVALVACIJA:
 cilj dosegamo, beležimo 1,2 RZP/mesečno oz. 14 pridobljenih RZP v letu
2011
 ocenjevanje ogroženosti za RZP ob sprejemu poteka po protokolu in ga
izvajamo redno.
 100% realizacija ocenjevanja ogroženosti za RZP ob sprejemu. Za vse
nadaljnje ocenjevanje po Norton shemi nimam odstotkov uspešnosti.
 opravljenih 8 VV s koord. za oskrbo ran v okviru letnega načrta. Napisane
vse študije primerov in opravljeni VR ob novo nastalih RZP.
 udeležba na izobraževanjih je potekala po načrtu.

Graf 2: Prikaz števila RZP po mesecih pridobljene, prinešene, obravnavane na
internem oddelku v letu 2011 (Mertelj, SBJ 2011).
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3.1.2 Padci
CILJI:
a.) znižati število padcev glede na prejšnje leto
b.) izboljšati sodelovanje s koordinatorico za padce
c.) udeležba na sestankih projektne skupine za padce in izobraževanjih na
področju varnosti
AKTIVNOSTI:
 izvajanje ocene ogroženosti za padec vsem novo sprejetim in nadaljnje
ocenjevanje glede na spremembo zdravstvenega stanja
 izvajanje protokola SOP 5 Ocenjevanje tveganja za padec pacientov
 opravljanje VV/VR s koordinatorico za padce
 prijava zaposlenih na izobraževanja
EVALVACIJA:
 v letu 2011 smo zabeležili 43 padcev oz. 3,4 padca na mesec. Incidenca
vseh padcev pacientov na 1000 BOD je bila 1,8. Cilja nismo dosegli, saj
je bil postavljen cilj incidenca 1,5. V letu 2010 je bilo skupno število padcev
51 oz. 4,3 padca na mesec.
 opravljene in zabeležene 4 VV z koord. za padce ter razgovori v
negovalnem timu in s pacientom ob vsakem padcu - 100% realizacija.
Planirane so 4 VV v letu 2011. Ukrepi so se nanašali predvsem na
zagotavljanje varnih pogojev bivanja, pravočasno prepoznavanje
poslabšanja zdravstvenega stanja ter vpliv zdravil.
 udeležba na izobraževanjih je potekala po načrtu.

Realizacija
Ne
Učinkovitost
Cilj ni dosežen

Graf 3: Prikazuje gibanje števila padcev s postelje in vseh padcev po mesecih na internem
oddelku (Marinšek, SBJ 2011).

3.1.3 Bolnišnične okužbe (BO)
CILJI:
a.)
preprečiti prenos MRSA na oddelku
b.)
dobro sodelovanje z bolnišnično higieničarko (BH)
c.)
udeležba in sodelovanje v projektni skupini za bolnišnično higieno ter
izobraževanjih organiziranih s strani bolnišnične higieničarke
AKTIVNOSTI:
 izvajanje standardov za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb glede
na prostorske zmogljivosti in načrtno spremljanje kazalnikov kakovosti na
področju bolnišničnih okužb
 opravljanje VV/VR z bolnišnično higieničarko
 prijava zaposlenih ter sodelovanje na delavnicah in udeležba na
izobraževanjih
EVALVACIJA:
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Realizacija
Da
Učinkovitost
Cilj je dosežen






v letu 2011 nismo imeli prenosa MRSA.
povprečno na mesec odvzamemo brise več kot 120 pacientom na MRSA,
60 na ESBL in 40 na VRE. Vse paciente z dokazano kolonizacijo ali
okužbo kontaktno izoliramo po principu sam v sobi.
na področju prenosa BO smo izvedli 6 VV/VR od planiranih 4 na leto.
udeležba na izobraževanjih je potekala po načrtu. V projektno skupino je
vključena dipl. m. s., ki je stalna članica skupine za bolnišnično higieno, ki
se je redno udeleževala sestankov.

3. 1. 4 Izvajanje kakovostne oskrbe žilnih poti
AKTIVNOSTI:
 oskrba žilnih poti po standardu kakovosti
 pregled in obnovitev standardov kakovosti Oskrbe vbodnega mesta OVK
in odstranitev OVK
 sprejet nov standard kakovosti uvajanja OVK
EVALVACIJA:
 Incidenca koloniziranih OVK v letu 2011 je 0,67%.

3. 2 ODKLONI S PREDLOGI IZBOLJŠAV
Na internem oddelku so bili v obdobju od 1.6.2011 do 31.12.2011 zabeleženi v računalniški
program 4 odkloni. Vsi odkloni so bili obravnavani. Trije odkloni so bili uspešno realizirani.
3.3 Poročilo izvedenih varnostnih vizit/razgovorov
Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR

koord. ZN int.odd. izvedla 37 VV/VR
76
94% uspešnost pri realizaciji
33

Število VV/VR glede na nivo izvedbe

Odgovorne MS vseh treh odsekov izvedle 42
VV/VR
Število izrečenih ukrepov
52
Število/delež uspešno izvedenih ukrepov
Ukrepi so realizirani, uspešnost je vprašljiva.
Varnostni problem/zaplet Korektivni ukrepi
Rezultat
Omejevanje pacienta
Izpolnjevanje dokumnta o
realizirano
čiščenju Segufix-ov po
posameznih traktih; beleženje
vseh fiksacij v za to
namenjen zvezek
Preprečevanje padcev
4 korektivni ukrepi niso bili
Uspešnost je vprašljiva glede na
realizirani
nedoseganje zastavljenega cilja pri
preprečevanju padcev.
Preprečevanje RZP
Korektivni ukrepi večinoma
Doseganje ciljev
realizirani; št. RZP v okviru
ciljev
Preprečevanje prenosa BO Korektivni ukrepi realizirani
Doseganje ciljev

4. UPRAVLJANJE S KADROVSKIMI VIRI
V začetku leta 2011 so bili s strani zaposlenih v zdravstveni negi opravljeni vsi letni
razgovori. S pomočjo le teh, so zaposleni izpostavili dobro medsebojno pomoč pri samem
delu ter sprotno reševanje nesoglasij. V letu 2011 se je zunanjih izobraževanj v okviru
organizacij strokovnih sekcij udeležilo 26 medicinskih sester. Aktivno smo predavali na 8.
Kongresu zdravstvene nege s prispevkom Kontinuirana zdravstvena nega – timska predaja
pacienta v SBJ. Sodelovali pa smo tudi pri izdelavi učbenika Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice na temo oskrbe osrednjih žilnih pristopov.
Zaposleni so aktivno v letu 2011 sodelovali v okviru naslednjih projektnih skupin:
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- projektna skupina za oskrbo razjede zaradi pritiska
- projektna skupina za preprečevanje padcev
- projektna skupina za bolnišnično higieno
- projektna skupina za dokumentacijo
- projektna skupina za standarde
- projektna skupina za zasebnost

5. ZAKLJUČEK
Rezultati v okviru kazalnikov kakovosti kot sta preprečevanje RZP in bolnišničnih okužb so
vsekakor boljši kot v letu 2010. Vsekakor pa so se na podlagi notranjih nadzorov pokazale
pomanjkljivosti, kjer bodo potrebne izboljšave. Strmeli bomo k varni in kakovostni zdravstveni
negi. Slediti želimo sodobnim standardom zdravstvene nege in se zavedamo, da je središče
zdravstvene nege pacient, ki nam je zaupan v oskrbo.

6. CILJI IN AKTIVNOSTI ZA LETO 2012
Cilj 2012

Kazalnik

Aktivnost

Časovnica

RZP: v dogovoru
s koord. za
oskrbo ran
poskušamo
zmanjšati št.
pridobljenih RZP
na skupno 16/leto
PADCI:
Incidenca padcev
pacientov iz
postelje na 1000
BOD je 0,6.
Incidenca vseh
padcev pacientov
na 1000 BOD1,5.
MRSA:
preprečevanje
prenosa
večkratno
odpornih bakterij
(VOB)
OVK:
Zmanjšati število
koloniziranih OVK

Št. pridobljenih
RZP/mesec

Preventiva in
oskrba RZP po
standardu SBJ,
izvajanje ukrepov
in spremljanje
učinkovitosti

Stalno v letu
2012

Št. vseh padcev/
mesec

Preprečevanje
padcev po
protokolu,
izvajanje ukrepov
in spremljanje
učinkovitosti

Stalno v letu
2012

MS int. odd.

Št. zabeleženih
prenosov/mesec

Stalno v letu
2012

MS int.odd.

Stalno v letu
2012

Dipl. m. s. int.
odd.

CILJ ZN INT. 1:
realizirati sklepe
rednih letnih
razgovorov
CILJ ZN INT. 2:
izboljšati varnost
na področju
razdeljevanja
zdravil

Št. realiziranih
sklepov do konca
leta

Ukrepi za
preprečevanje
VOB,sodelovanje
z BH in
spremljanje
učinkovitosti.
Izvajanje internih
nadzorov nad
izvajanjem
standardov
kakovosti.
Izvedba sklepov,
preverjanje
uspešnosti.

Do konca leta
2012

Koord. ZN, MS
int. odd.

Izpeljava
sprememb na
področju
organiziranja
razdeljevanja
zdravil.
Vpeljava
zdravstvenovzgojnega dela in
spremljanje

Do konca leta
2012

Koord. ZN, MS
int. odd.

Do konca leta
2012

Predstojnik int.
odd., zdravnik –
vodja
kardiološkega

CILJI ZN INT.
3: projekt
zdravstvena
vzgoja pacienta s

Procent uspešnosti
pri nadzoru
razdeljevanja
zdravil.
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Odgovorna
oseba
MS int. odd.

srčnim
popuščanjem
realizirati v prakso
CILJ ZN INT.
4: izboljšanje
varnosti in
kakovosti dela na
oddelku

kazalnika v okviru
uvedbe
pedagoške MS.
število VV/NV,

Izvajanje VV/NV
po načrtu,

4/mesec

število sodelujočih
v projektnih
skupinah,

sodelovanje v
projektnih
skupinah,
beleženje
odklonov s
predlogi izboljšav
in preverjanje
učinkovitosti
ukrepov,
razvijanje novih
standardov

Kontinuirano

število odklonov s
predlogi izboljšav,
število izdelanih
standardov
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Do konca leta
2012
Do konca leta
2012

odseka, Koord.
ZN, odgovorna
MS kardiološkega
odseka
Odgovorne MS
na odsekih
MS int. odd.

Koordinatorica int.
odd.
Koordinatorica int.
odd.

Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege v internistični intenzivni
terapiji (IIT)
Maja Kaker, dipl.m.s.
Vodja zdravstvene nege v internistični intenzivni terapiji

1. UVOD
Celoten tim zdravstvene nege se je tudi v preteklem letu osredotočal predvsem na varno in
kakovostno izvajanje zdravstvene nege. Trudili smo se za doseganje ciljev in kazalnikov
kakovosti, ki smo si jih zastavili. Zelo dobro smo se pripravili na akreditacijo DNV – NIAHO.
Konec leta 2011 smo začeli uporabljati nov način ventilacije - CPAP čelado. S tem načinom
zdravljenja pripomoremo k hitrejšemu okrevanju življenjsko ogroženih pacientov.

2. MANAGEMENT ZDRAVSTVENE NEGE V ENOTI IIT
V preteklem letu se kadrovska struktura zaposlenih v zdravstveni negi v enoti ni spremenila.
Članica tima je uspešno diplomirala in opravila interni strokovni izpit. Leto smo zaključili s
tremi absolventi Visoke šole za zdravstveno nego (VŠZN) in tremi študentkami tretjega
letnika VŠZN Jesenice.
Sprejeli smo 530 pacientov, od tega 141 pacientov za elektrokonverzijo, 34 pacientov je bilo
iz internega oddelka zaradi opazovanja. Kategorizacija pacientov v enoti IIT je vidna iz
grafa, ki prikazuje primerjavo med leti 2008, 2009, 2010 in 2011.
Kategorizacija IIT
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Graf 1: Primerjava kategorizacije v 4 – ih letih v enoti IIT
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3.kat

2011

3. MANAGEMENT ZDRAVSTVENE PRAKSE- KAKOVOSTI IN
KULTURE VARNOSTI
3.1 Kazalniki kakovosti
BOLNIŠNIČNE OKUŽBE

REALIZACIJA

CILJI:
-

ne bo prenosa MRSA v enoti
dobro sodelovanje z bolnišnično higieničarko
udeležba in sodelovanje v projektni skupini za bolnišnično
higieno
udeležba na delavnicah in izobraževanjih v organizaciji
bolnišnične higieničarke

Da
UČINKOVITOST
100% učinkovitost, cilj
je dosežen

AKTIVNOSTI:
-

izvajanje izolacijskih ukrepov po standardu kakovosti v okviru
možnosti enote z visokim tveganjem
redno izvajanje VV/VR z bolnišnično higieničarko
aktivno sodelovanje v projektni skupini
aktivno sodelovanje na delavnicah, udeležba na
izobraževanjih

EVALVACIJA
-

izvedeni so bile 4 VV/VR skupaj z bolnišnično higieničarko,
odgovorne MS so naredile 5 VV/VR na temo bolnišničnih
okužb
v projektno skupino je vključena 1 MS, ki aktivno sodeluje
100% udeležba na delavnicah, izobraževanjih
REALIZACIJA

RAZJEDA ZARADI PRITISKA
CILJI:
-

incidenca pridobljenih RZP največ 1,2% oziroma 5
pridobljenih RZP v letu 2011
incidenca pridobljenih RZP zaradi vstavljenega sapničnega
tubusa bo nič
dobro sodelovanje s koordinatorico za oskrbo ran
udeležba na delavnicah in izobraževanjih
udeležba in sodelovanje v projektni skupini za oskrbo ran

AKTIVNOSTI:

-

ocenjevanje ogroženosti za nastanek za RZP pri vseh
sprejetih pacientih po protokolu
preventiva in oskrba RZP po standardu kakovosti
redno izvajanje VV/VR s koordinatorico za oskrbo ran
aktivno sodelovanje v projektni skupini
aktivno sodelovanje na delavnicah, udeležba na
izobraževanjih
opazovanje izpostavljenih mest za nastanek RZP zaradi
vstavljenega ET tubusa po standardu kakovosti

EVALVACIJA
-

-

v letu 2011 smo pridobili 2 RZP in nobene RZP zaradi
vstavljenega sapničnega tubusa
izvedeni sta bili 3 VV/VR skupaj z bolnišnično higieničarko,
odgovorne MS so naredile 10 VV/VR na temo RZP
v projektno skupino sta vključeni 2 MS, ki aktivno sodelujeta
100% udeležba na delavnicah, izobraževanjih
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Da
UČINKOVITOST
100% učinkovitost, cilj
je dosežen

IZVAJANJE KAKOVOSTNE OSKRBE ŽILNIH POTI

CILJI:
-

incidenca koloniziranih osrednjih venskih katetrov (OVK)
največ 0,05%

AKTIVNOSTI:

-

oskrbe žilnih poti po standardu kakovosti
redno izvajanje VV/VR
pregled in obnovitev standardov kakovosti Oskrbe
vbodnega mesta OVK in odstranitev OVK
sprejet nov standard kakovosti: uvajanje OVK

REALIZACIJA
Da
UČINKOVITOST
cilj ni dosežen

EVALVACIJA
-

-

incidenca koloniziranih OVK je 0,5%
odgovorne MS so naredile 3 VV/VR na temo izvajanja
kakovostne oskrbe žilnih poti

VISOKA STROKOVNA USPOSOBLJENOST NEG. TIMA

CILJI:

REALIZACIJA

100% udeležba na notranjih in zunanjih strokovnih
izobraževanjih po načrtu v enoti
- izdelava seminarskih nalog pripravnikov, ki so v enoti
- število zaposlenih, ki aktivno sodelujejo v projektnih skupinah
AKTIVNOSTI:
- spremljanje, prijava in udeležba na notranjih in zunanjih
strokovnih izobraževanjih
- izdelava seminarskih nalog glede na število pripravnikov v
enoti
- sodelovanje pri projektnih skupinah in poročanje
EVALVACIJA
- udeležba na notranjih in zunanjih izobraževanjih je 100%, cilj
je dosežen
- pripravnika enote IIT nismo imeli
- v projektnih skupinah je aktivno vključenih 58% zaposlenih v
enoti, od tega sta dve zaposleni aktivni v treh projektnih
skupinah

Da

PADCI, ZDRSI PACIENTOV
CILJI:

REALIZACIJA

-

-

v enoti ne bo padcev, zdrsov pacientov

AKTIVNOSTI:

-

-

ocenjevanje ogroženosti za padec pacienta
preprečevanje padcev po protokolu
redno izvajanje VV/VR s koordinatorico za padce
aktivno sodelovanje v projektni skupini
aktivno sodelovanje na delavnicah, udeležba na
izobraževanjih

REALIZACIJA
-

-

v projektni skupini je aktivno vključen 1 zaposlen v enoti
izvedena je bila 1 VV/VR skupaj s koordinatorico za padce,
odgovorne MS so naredile 7 VV/VR na temo padcev
pacientov
v projektno skupino je vključena 1 MS, ki aktivno sodeluje
100% udeležba na delavnicah, izobraževanjih

166

UČINKOVITOST
cilj je dosežen

Da
UČINKOVITOST
cilj je dosežen

3.2 Poročilo izvedenih varnostnih vizit/razgovorov
Vodja ZN v IIT je izvedla 5 VV/VR in 3 negovalne vizite, izrekla 9 ukrepov, vsi so bili 100%
uspešno realizirani. Odgovorne MS v IIT so izvedle 44 VV/VR in 39 negovalnih vizit.
Izrečenih je bilo 35 ukrepov, vsi so bili realizirani, uspešnosti pa v vseh primerih ne morem
oceniti. Najpogosteje izpostavljeni varnostni zapleti so na področju obvladovanja bolnišničnih
okužb, preprečevanja RZP, padcev, aspiracije, zagotavljanje zasebnosti, opazovanje
pacienta med dializo, med uporabo CPAP čelade. Korektivne ukrepe smo reševali sproti, ter
tako zagotavljali kakovostno zdravstveno nego.
3. 3 Odkloni s predlogi izboljšav
V letu 2011 smo zabeležili 4 odklone, vse smo pozitivno rešili.

4. UPRAVLJANJE S KADROVSKIMI VIRI
Nadaljevali smo z letnimi razgovori, opravljeni so bili z vsemi zaposlenimi.
Udeležili smo se izobraževanj, strokovnih srečanj in delavnic po načrtu, ki je bil napisan za
leto 2011, redno smo se udeleževali tudi izobraževanj v okviru ustanove.
Sodelovali smo pri izdelavi učbenika Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
58% zaposlenih v enoti IIT aktivno sodeluje v projektnih skupinah.

5. ZAKLJUČEK
Ponosni smo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev in kazalnikov kakovosti. V veliko
pomoč nam je bila dinamična blazina. Pacient, ki je ležal na tej blazini 107 dni, ni pridobil
RZP. Tekom njegove hospitalizacije smo v enoto sprejeli tri paciente z ESBL okužbo, in tudi
te nismo prenesli.

6. CILJI IN AKTIVNOSTI ZA LETO 2012
CILJ

KAZALNIK

AKTIVNOSTI

Izboljšanje
varnosti in
kakovosti
dela v enoti

- število izdelanih
protokolov
- število izdelanih
standardov
- število varnostnih,
negovalnih vizit
- število sodelujočih v
projektnih skupinah
- število odklonov s
predlogi izboljšav

- napisati 2 protokola

Zmanjšati
število
kolonizirani
h OVK

- največ 0,05%
koloniziranih OVK
glede na število
katetrskih dni

Ne bo
prenosa
MRSA,
ESBL ali
VRE v enoti

Število zabeleženih
prenosov

- razvijanje novih
standardov
- izvajanje VV/VR po
načrtu
- sodelovanje v
projektnih skupinah
- beleženje odklonov s
predlogi izboljšav in
preverjanje
učinkovitosti ukrepov
- izvajanje internih
nadzorov nad
izvajanjem standardov
kakovosti
- redno izvajanje VV/VR
- izvajanje izolacijskih
ukrepov po standardu
kakovosti v okviru
možnosti enote z
visokim tveganjem
- izvajanje VV/VR z
bolnišnično
higieničarko
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ČASOVNI
OKVIR
december
2012
december
2012
4/mesec

ODG.
OSEBA
Odgovorne
MS
Vodja ZN v
IIT

- kontinuirano
- december
2012
- kontinuirano

kontinuirano

Odgovorne
MS
Vodja ZN v
IIT
Vsi
zaposleni v
enoti
Vodja ZN v
IIT

Največ 3
pridobljene
RZP

Število pridobljenih RZP

- aktivno sodelovanje v
projektni skupini
- udeležba na
izobraževanjih
- ocenjevanje
ogroženosti za
nastanek za RZP pri
vseh sprejetih pacientih
po protokolu
- preventiva in oskrba
RZP po standardu
kakovosti
- redno izvajanje VV/VR
s koordinatorico za
oskrbo ran
- aktivno sodelovanje v
projektni skupini
- aktivno sodelovanje na
delavnicah, udeležba
na izobraževanjih
- opazovanje
izpostavljenih mest za
nastanek RZP zaradi
vstavljenega ET tubusa
po standardu kakovosti
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kontinuirano

Vsi
zaposleni v
enoti
Vodja ZN v
IIT

Poročilo o dejavnosti zdravstvene nege na hemodializnem oddelku
Mateja PERKO, višja med. sestra
Vodja ZN na hemodializnem oddelku

1. UVOD
Zaposleni v zdravstveni negi na hemodializnem oddelku smo v letu 2011 sledili ciljem, ki smo
si jih zastavili na začetku leta. Vsi smo se trudili po najboljših močeh in s svojim delom ter
znanjem pripomogli k dobrim rezultatom naše enote .
Naša vizija je kakovostna in varna zdravstvena nega hemodializnega pacienta, zato so bile
naše aktivnosti v preteklem letu usmerjene v to. Uspešno smo prestali notranjo presojo in
akreditacij po NIAHO standardu.
Z vidnimi uspehi uvajamo predializno izobraževanje pacientov ter njihovih svojcev. Pri
nefrološkem pacientu se kronična ledvična odpoved razvija postopno. Vezani so na
dolgoletne obiske in kontrole v nefrološki ambulanti. Kljub strokovni obdelavi in pripravi
pacientov se je pokazalo, da so pacienti vključeni v različne oblike zdravljenja končne
ledvične odpovedi s premalo znanja. Zato smo se odločili za načrtovan proces preddializne
edukacije pacientov, ki vpliva na njihovo obnašanje, s katerim spreminjajo svoje znanje,
navade in sposobnosti, potrebne za vzdrževanje oz. izboljšanje zdravja. Paciente ter njihove
svojce aktivno vključimo v sodelovanje pri zdravljenju, kar vpliva na višjo stopnjo delovne,
socialne in psihološke rehabilitacije in pacientovo višjo kakovost življenja. To področje
zdravstveno vzgojnega dela bom predstavila v nadaljevanju.
Lani je bilo vključenih pet pacientov, ki so se zdravili v nefrološki ambulanti dr. Rusa. Jožica
Murnik, dipl. med. Sestra, je izdelala načrt oz. protokol preddializnega izobraževanja, ki ima v
bistvu več pacientu individualno prilagojenih sklopov.
Žal za to dejavnost zaenkrat še nimamo primernih prostorov, tako da poteka v čakalnici za
paciente. Pacienti si lahko tudi v živo ogledajo, kako poteka dializno zdravljenje na dializnem
oddelku ali CAPD dejavnost doma.
V letu 2011 smo v EITOS - u pod strokovnim vodstvom Vlada Jurekovića, dr. med., prvi v
Sloveniji izvedli citratno SCUF ( to je posebna oblika kontinuirane metode zdravljenja akutne
ledvične odpovedi), ki je v tem primeru bistveno pripomogla k izboljšanju pacientovega
zdravstvenega stanja.

2. MANAGEMENT V ZDRAVSTVENI NEGI V CENTRU ZA
HEMODIALIZO
Konec leta 2011 je bilo pri nas zaposlenih 6 diplomiranih medicinskih sester (ena sodelavka
je lani uspešno diplomirala na VŠZN Jesenice), 1 VMS in 4 tehniki zdravstvene nege. Dva od
štirih tehnikov zdravstvene nege sta vključena v študij ob delu na VŠZN Jesenice in sicer v
tretji letnik. En kolega bo v spomladanskem roku diplomiral in si pridobil naziv diplomirani
zdravstvenik.
Aktivno smo vključeni v več projektnih timov v bolnišnici, in sicer :
 projektni tim za standarde kakovosti
 projektni tim za preprečevanje padcev
 projektni tim za dokumentacijo v zdravstveni negi
 projektni tim za preventivo in oskrbo RZP
 projektni tim za preprečevanje okužb osrednjih venskih katetrov
Vsi zaposleni v enoti smo odgovorni za varno in kakovostno izvajanje ZN.
Zaposleni se trudimo biti čimbolj aktivno vključeni v delo v enoti in ji biti pripadni. Skrbimo za
stalno strokovno izobraževanje - kot nam dopušča delovni proces na oddelku. Naša šibka
točka pa je aktivno sodelovanje na izobraževanjih znotraj in izven SBJ. To bomo skušali
popraviti v letu 2012.
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Vemo, da delamo kakovostno, varno ter da predstavljamo pojem dobrega dializnega centra.
To dokazuje tudi zadovoljstvo pacientov iz drugih dializnih centrov, tudi iz tujine, ki se pri nas
zdravijo z dializo v času dopusta.
Konec leta 2011 smo izpeljali anketo o zadovoljstvu pacientov in njihovih svojcev. Rezultati
so predstavljeni v nadaljevanju.

3. CILJI IN AKTIVNOSTI ZA LETO 2011
CILJ

AKTIVNOSTI

REALIZACIJA

UČINKOVITOST

CILJ ŠT. 1
VISOKO
STROKOVNO IN
VARNO IZVAJANJE
ZN
HEMODIALIZNEGA
OVK

- kakovostna in varna ZN
izstopišča HD OVK
- upoštevanje ter
razvijanje standardov
kakovosti

- v letu 2011
uvedenih 58 HD
OVK
- skupno 1655
kateterskih dni
- kolonizirani 3
OVK-ji
- katetrskih seps 0
Incidenca 0.18 %

Glede na št.
uvedenih OVK in
predvsem glede na
št. kateterskih dni
so rezultati dobri

- 8 varnostnih vizit
in razgovorov s
- izvajanje varnostnih vizit strani
in varnostnih razgovorov koordinatorice
zdravstvene nege
- 6 varnostnih vizit
in razgovorov s
strani timskih
medicinskih sester
hemodializnega
- interni strokovni nadzor
oddelka
- izobraževanje
zaposlenih na tem
področju
- sodelovanje s
pomočnico direktorja za
področje ZN
- aktivno sodelovanje s
projektno skupino za
OVK
- skrb za osveščenost
pacientov z OVK ter
njihovih svojcev (pisna
navodila, razgovori...)

170

CILJ ŠT. 2
ZADOVOLJEN
PACIENT IN NJEGOVI
SVOJCI
-

CILJ ŠT. 3
PREDDIALIZNA
EDUKACIJA
PACIENTOV IN
NJIHOVIH SVOJCEV

-

-

v decembru smo
izvedli anketo o
zadovoljstvu
pacientov in njihovih
svojcev
odziv na anketo je bil
77%, veljavnih
vrnjenih anket 67%

Anketa je pokazala, da so pacienti
zadovoljni z delom medicinskih sester in
zdravnikov, urejenostjo prevozov na in z
dialize, pa tudi, čeprav nekoliko manj, s
prostorsko ureditvijo, tehnično
opremljenostjo in okoljem v naši enoti. Če
bi pacienti imeli možnost izbire, ne bi želeli
na zdravljenje hoditi drugam.
Svojci so izredno (100%) zadovoljni glede
sodelovanja z zaposlenimi v DC, menijo,
da je za njihove svojce - naše paciente
optimalno poskrbljeno, kar se tiče kakovosti
in varnosti. 96% svojcev meni, da dobijo
dovolj informacij glede zdravljenja ter
življenjskega režima doma. Zelo so
zadovoljni z odnosom zdravstvenega
osebja do njihovega svojca. Zaupajo v delo
zaposlenih, na vprašanja vedno dobijo
zadovoljive odgovore. Tudi v primeru
kakršnihkoli težav ali zdravstvenih zapletov
s svojcem doma, se vedno obrnejo na naš
zdravstveni tim in pri tem naletijo na
pozitiven odnos.

izdelan je bil načrt za
preddializno
zdravstveno vzgojno
delo pacientov in
njihovih svojcev
organizirano je bilo
preddializno
zdravstvenovzgojno
delo pacientov in
svojcev v enoti

V letu 2011 smo uvedli v nadomestno
zdravljenje končne odpovedi ledvic 5
pacientov. Ugotavljamo, da se s
preddializno edukacijo pacientov in njihovih
svojcev lahko odloži začetek zdravljenja
kronične ledvične odpovedi z eno od oblik
nadomestnega zdravljenja, zmanjša se št.
oz. potreba po akutnih dializah, manj je
hospitaliziranih pacientov. Pacient je lažje
vodljiv, večje je zaupanje med pacienti in
zdravstvenim osebjem, osebje je manj
obremenjeno, pa tudi stroški zdravljenja
manjši, ker se tako zmanjša število akutnih
dializ, manjkrat je treba uvajati OVK za
dializno zdravljenje v času zorenja A-V
fistule...
Zdravstveno vzgojno delo poteka
individualno. Število obiskov prilagodimo
posamezniku glede na njegove želje,
zdravstveno stanje, življenski slog,
poznavanje možnosti nadomestnega
zdravljenja.
Sprva je zaznati odklonilni odnos, katerega
pripisujemo strahu pred pričetkom
dializnega zdravljenja, po nekaj obiskih pa
pridobimo njihovo sodelovanje.
Pacient so seznanjeni z boleznijo,
možnostmi zdravljenja, sodelujejo pri izbiri
zdravljenja, so bolj samostojni in manj
zaskrbljeni. To je razvidno iz rezultatov
ankete, obenem pa to izvemo iz naših
vsakodnevnih pogovorov.
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CILJ ŠT. 4
1.
REDNO POROČANJE
O ODKLONIH

V letu 2011 je bilo izvedenih 18 varnostnih
vizit in razgovorov s strani koordinatorice
ZN. Timske MS pa so izvedle skupno 53
varnostnih vizit in razgovorov. Beležili smo
varnostne zaplete in potencialne varnostne
zaplete ter izvajali ukrepe po varnostnih
vizitah oz. razgovorih, spremljali njihovo
učinkovitost in izobraževali zaposlene o
varnosti pacientov. Najpogosteje
izpostavljeni varnostni zapleti:
koagulacija krvi med dializo (2 x
koagulacija krvi v sistemih med dializo
in 17 x slabo spran dializni filter)
ukrepi pri akutnih in kroničnih zapletih
dialize
higiena rok (pri pregledu razkuževanja
rok se je pokazalo pomanjkanje
razkuževanja palcev in hrbtnega dela
prstov. Edukacija je bila izvedena pri
vsakem posamezniku ob pregledu
uspešnosti razkuževanja. Zaradi
adaptacije centra pregleda
učinkovitosti izobraževanja še nismo
izvedli)
rokovanje z odpadki (zaposleni imajo
Poročali smo o dveh
posluh za ločevanje odpadkov,
večjih varnostnih odklonih
napake sproti odpravljamo. Problem
vbod MS z iglo
predstavlja pomanjkanje prostora za
hepatitis C pozit.
zabojnike, posledično oddaljenost in
Pacienta
dodatne poti za zaposlene. Srečujemo
neustrezno urejeni
se s problemi rednega odvoza
odtoki dializnih
odpadkov in kljub večkratnim
monitorjev, ki lahko
opozorilom ne kaže izboljšanja
predstavljajo
izolacija pacientov (zaradi prostorske
nevarnost za
stiske razpolagamo samo z enim
neoporečno
izolacijskim prostorom)
izvajanje HD metod,
neustrezna komunikacija
predvsem on - line
zasebnost
metod
naročanje terapije po telefonu ( 9 x
naročena terapija po telefonu, vendar
jo je zdravnik takoj, ko je bilo možno
tudi vpisal v dializno knjigo ter se
podpisal
Redno izvajanje
varnostnih vizit in
varnostnih
razgovorov

Trenutno testiramo hemodializne igle z
varnostnim mehanizmom (dveh
proizvajalcev), ki bi preprečile poškodbe
zdravstvenega osebja pri rokovanju z njimi.
V mesecu marcu bomo pričeli s obnovo
odtokov dializnih monitorjev in drugih
napeljav na oddelku
(električnih,vodovodnih, plinskih).
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4. CILJI ZA LETO 2012
1. Sledenje viziji Splošne bolnišnice Jesenice ter Centra za hemodializo v
smislu zagotavljanja kakovostne in varne zdravstvene nege oz. celostne
obravnave hemodializnih pacientov
AKTIVNOSTI:
 izdelati standard JEMANJA VZORCEV DIALIZATORJEV TER VODE IZ
REVERZNE OZMOZE ZA MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE
 redni oddelčni sestanki
 interni strokovni nadzor
 izvajanje varnostnih vizit in varnostnih razgovorov po protokolu
 v sodelovanju s projektno skupino in koordinatorjem za zdravstveno vzgojo
poskrbeti za obvladovanje dokumentacije za preddializno zdravstveno
vzgojo pacientov in njihovih svojcev
 uporaba in razvijanje standardov kakovosti
2. Izvajanje kakovostne in varne oskrbe dializnih osrednjih venskih katetrov
(OVK)
AKTIVNOSTI:
 neposredno opazovanje izstopišča dializnega OVK
 strokovni nadzor
 poročanje o morebitnih odklonih
 skrb za osveščenost pacientov in njihovih svojcev
 varnostne vizite in varnostni razgovori
 izdelava protokola za izvajanje naštetih aktivnosti
3. Razvoj kadrov v ZN na hemodializnem oddelku
AKTIVNOSTI:
 udeležba na eksternih in internih izobraževanjih po planu
 aktivna udeležba na strokovnih srečanjih
 redni letni razgovori
4. Razvijanje nove dokumentacije in dopolnitve obstoječe
 priprava vsebinskih popravkov
 sodelovanje s skupino za dokumentacijo
 prenos v prakso
5. Organizacija strokovnega srečanja ter proslave ob 30. letnici delovanja
hemodializnega centra( do konca leta 2012)

6. ZAKLJUČEK
Veseli smo, da se je v bolnišnici spremenil odnos oz. pogled na delo Centra za
dializo. Treba je poudariti, da izvajamo 14 različnih strokovno in tehnično zahtevnih
dializnih metod in da dializno zdravljenje marsikdaj pripomore k boljšim izidom
zdravljenja pacientov tudi na drugih oddelkih - EITOS, IIT, KRG in INT odd.
Hvala vsem, ki cenite in spoštujete naše delo. Hvala tudi vsem, ki se vključujete v
proces dela pri nas ( koordinator za kronične rane, dietetik, zdravstveno osebje
drugih oddelkov in enot...). Skupaj in z dobro voljo lahko naredimo ogromno za
naše paciente - saj so na prvem mestu!
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Pediatrični oddelek
Peter Najdenov, dr. med.
Predstojnik pediatričnega oddelka
V strokovnem poročilu je predstavljeno delo otroškega oddelka v letu 2011. Po mnenju
mnogih smo na Otroškem oddelku zdravniki in sestre, ki nimamo dela, ki obravnavamo par
»fletnih« otrok, pa nam je kljub temu uspelo izpolniti predviden načrt dela. Delo je potekalo
brez večjih strokovnih in organizacijskih posebnosti. Kot tudi v preteklih letih, so tudi v letu
2011 največji delež obravnav predstavljala infektivna obolenja virusne etiologije in bolezni
dihal. V letu 2011 je bila izrazito spremenjena struktura sprejemov v bolnišnico zaradi
neobičajne epidemiološke situacije nalezljivih bolezni.
Organizacijska struktura oddelka je ostala taka kot v preteklih letih, kadrovskih sprememb ni
bilo. Udeležili smo se raznih izobraževanj doma in v tujini. Na oddelku smo dobili zamenjavo
za star in iztrošen EKG aparat.
Leto je potekalo v znamenju spremenjenega režima dokumentacije, posvečali smo veliko
pozornosti protokolom dela in varnosti bolnika.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA OTROŠKEGA ODDELKA
Oddelek je prostorsko in organizacijsko razdeljen na tri enote (razporeditev bolnikov na
oddelkih se funkcionalno prilagaja glede na zahteve po obravnavi in kohortni izolaciji
nalezljivih obolenj) :
1. oddelek z dojenčki in male otroke; na oddelku prostori omogočajo nego in oskrbo
dojenčka v bolniški postelji, na ta oddelek sprejemamo otroke do drugega leta
starosti.
2. oddelek za predšolske in šolske otroke; na ta oddelek sprejemamo vse otroke do
dopolnjenega 18 leta starosti. Na tem oddelku so hospitalizirani tudi otroci, ki so
vodeni pod otroško kirurgijo.
3. specialistične ambulante: Ambulante omogočajo vse postopke nujne medicinske
pomoči pri otroku ter funkcionalno diagnostiko za ambulante, ki se izvajajo.
ZDRAVNIKI NA OTROŠKEM ODDELKU
Na Otroškem oddelku je zaposlenih šest zdravnikov specialistov pediatrov: :Milena VrečkoTolar (delno zaposlena v ZD Bohinj, odsotna je ob sredah, četrtkih in petkih, drugače redno
sodeluje pri dežurni službi na oddelku), Tina Šavs-Požek, Tina Ahačič, Barbara Urbanc,
Silvija Morec-Jakopič in Peter Najdenov.
V dežurno službo smo vključevati specializanta pediatrije Rok-a Muller-ja, ki redno 2x
mesečno dežura.
OPRAVLJENO DELO NA OTROŠKEM ODDELKU
1. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
V letu 2011 je bilo na otroškem oddelku obravnavano 1982 otrok, kar pomeni 98,55%
realizacijo načrta.. Povprečna ležalna doba je bila 2,67 dni., povprečni SPP 0,695.
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Vrsta sprejema na pediatričnem oddelku po mesecih
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Graf 1:Vrsta sprejemov na pediatričnem oddelku po mesecih.
V letu 2010 je bila zelo neobičajna situacija v začetku leta, saj praktično ni bilo virusnih
infektov (RSV okužb) spodnjih dihal. Velik porast predvsem rotavirusnih okužb smo opazili v
pozno jesenskem in zimskem času, proti koncu leta pa tudi porast težjih infekcij spodnjih
dihal zlasti pri dojenčkih. V času nižjega števila urgentnih (nenapovedanih oz nepredvidljivih)
sprejemov, je bilo opravljeno več načrtovane, predvsem alergološke diagnostike in
obravnave.
Več kot 70% otrok je bilo mlajših od 6 let.
Skupaj ob otroku, je bilo na oddelku hospitaliziranih tudi 1548 staršev. (doječe matere-343,
sobivanje, do 6. leta starosti in/ali spremstvo otroka - 1205).
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Graf 2: Povprečna ležalna doba
V letu 2011 se je ležalna doba skrajšala na 2,67 dni. Vzrok je v spremenjeni obravnavi
predvsem nalezljivih obolenj prebavnega trakta, ter bolj racionalni diagnostiki.
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ŠTEVILO OBRAČUNANIH PRIMEROV NA PEDIATRIČNEM ODDELKU
2006
2007
2008
2009
2010
2011
število obračunanih
primerov
1.816
2.026
1.994
1.932
2.013
1982
število obračunanih
uteži
1.226,79 1.423,16 1.441,28 1.373,61 1.479,98 1378,48
povprečna utež
0,676
0,702
0,723
0,711
0,735
0,695
povprečna ležalna
doba
2,73
2,81
2,79
2,68
2,89
2,67
1: Število obračunanih primerov na pediatričnem oddelku

Tabela

Prikaz obračunanih primerov in uteži
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Graf 3: Prikaz obračunanih primerov in uteži.
Vrednost SPP je bila v letu 2011 0,695. K spremenjeni vrednosti SPP je doprinesla
spremenjena struktura bolnikov. Manjše je bilo število dojenčkov s težjimi oblikami dihalnih
okužb, prevladovale pa so okužbe prebavnega trakta. Utež se že več let giblje okoli 0,7 in je
s tem naš oddelek povsem primerljiv s drugimi otroškimi oddelki regionalnih bolnišnic.
Vrednost je relativno nizka tudi zaradi absolutno velikega števila alergoloških primerov, ki so
izrazito slabo ocenjeni. V splošnem merilu, pa so vsi primeri ocenjenih vrednosti SPP za
pogostejše pediatrične diagnoze sramotno nizki.
Število obravnav na pediatričnem oddelku po občinah
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Graf 4: Število obravnav na pediatričnem oddelku po občinah
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Število obravnav na pediatričnem oddelku
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Graf 5: Število obravnav na pediatričnem oddelku
V zadnjih letih je trend naraščanja bolnikov iz spodnje Gorenjske. Še vedno se ohranja
enako relativno razmerje bolnikov iz različnih regij V ospredju sta Kranj in Radovljica in šele
na tretjem mestu so Jesenice, postopen pa je porast tudi iz drugih regij Slovenije (podatki
niso povsem značilni, ker je prisoten skupen zajem obravnav bolnikov in spremljevalcev, ki
imajo pogosto plačnika iz različnih regij). Regionalne razlike so še veliko bolj očitne v
Pediatrični ambulanti.
Na celotnem Otroškem oddelku je daleč največje število obravnav zaradi infekcijskih bolezni.
Pri dojenčkih in malih otrocih so to največ obolenja spodnjega respiratornega trakta
(bronchiolitis, bronchitis, pljučnica), pri večjih otrocih pa infekti prebavnega trakta. Pri
starejših otrocih so pogoste tudi preobčutljivostne reakcije, astma in vnetja sečil.
Št.obravnav
Glavna diagnoza
J209 Akutni bronhitis, neopredeljen

132

J219 Akutni bronhiolitis, neopredeljen

75

A080 Rotavirusni enteritis

54

A09 Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred

52

J040 Akutni laringitis

43

Z015 Diagnostični kožni testi in testi preobčutlji

33

R509 Vročina, neopredeljena

30

B349 Virusna infekcija, neopredeljena

28

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

19

R11 Navzea in bruhanje

19

L208 Druge vrste atopični dermatitis

18

J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

17

N390 Infekcija sečil, mesto ni opredeljeno

17

J069 Akutna infekcija zgornjih dihal, neopredeljen

16

L209 Atopični dermatitis, neopredeljen

16

R560 Febrilne konvulzije

15

P925 Težave pri dojenju novorojenčka

13

A082 Adenovirusni enteritis

12

K219 Gastroezofagealna refluksna bolezen brez ezof.

11

J210 Akutni bronhiolitis, ki ga povzroča respirat.

10

Ostale diagnoze

232

Skupaj

862

177

delež najpogostejših 20 diagnoz med vsemi
73,09
Tabela 2: Najpogostejše diagnoze na Oddelku za dojenčke in male otroke (do 1,99 let) v letu 2011
Št.obravnav
Glavna diagnoza
J209 Akutni bronhitis, neopredeljen

107

A09 Driska in gastroenteritis, pri katerih se pred

105

Z015 Diagnostični kožni testi in testi
preobčutljivosti
A080 Rotavirusni enteritis

103

R11 Navzea in bruhanje

56

R104 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu

43

K291 Druge vrste akutni gastritis

32

J040 Akutni laringitis

31

J159 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

27

B349 Virusna infekcija, neopredeljena

26

J450 Pretežno alergijska astma

24

J030 Streptokokni tonzilitis

23

R51 Glavobol

18

K295 Kronični gastritis, neopredeljen

18

R560 Febrilne konvulzije

16

64

L500 Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urt.) 16
R509 Vročina, neopredeljena

15

K590 Zaprtje (konstipacija)

15

J180 Bronhopnevmonija, neopredeljena

15

R568 Druge in neopredeljene konvulzije

14

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

13

Ostale diagnoze

318

Skupaj

1.099

delež najpogostejših 21 diagnoz med vsemi
71,06
Tabela 3: Najpogostejše diagnoze na Oddelku za šolske in predšolske otroke (od 2 let naprej)

V letu 2011 je bilo v druge bolnišnice premeščenih 17 otrok. Vzroki za premestitev so večja
možnost diagnostike in/ali terapije v drugih ustanovah. Največ je bilo premestitev zaradi
prebavnih in urogenitalnih težav. Odkrili smo dva tumorja osrednjega živčevja, nekaj težjih
dihalnih stisk in srčnih napak. Največkrat premeščamo otroke na KOOKIT UKC Ljubljana.
V letu 2011 smrti otroka ni bilo.
2. AMBULANTNA DEJAVNOST
V letu 2011 ni prišlo do večjih sprememb v organizaciji in delu specialističnih ambulant.
Specialistične ambulante potekajo od ponedeljka do petka (dvakrat tedensko je ambulanta
organizirana v popoldanskem času), urgentna pediatrična ambulanta poteka 24 ur dnevno
vse dni v tednu.



alergološka ambulanta – ponedeljek, torek; opravljata Milena Vrečko-Tolar,
dr.med, Barbara Urbanc, dr. med., Silvija Morec-Jakopič, dr. med.
neonatalna ambulanta – sreda; opravlja Peter Najdenov, dr. med.
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nevrološka ambulanta – sreda; opravlja Peter Najdenov, dr. med.
nefrološka ambulanta – sreda; opravlja Peter Najdenov, dr. med.
ambulanta za pregledovanje kontakov s TBC, po potrebi; opravlja Peter
Najdenov, dr. med.
gastroenterološka ambulanta – četrtek; opravlja Tina Šavs-Požek, dr. med.
pedopsihiatrična ambulanta – četrtek; opravlja Gabriela Debeljak, dr. med.
kardiološka ambulanta – petek; opravlja prof. dr. Andrej Robida, dr. med.
urgentna pediatrična ambulanta – vsi zdravniki po tedenskem razporedu

Organizacijsko so vse pediatrične ambulante razdeljene le v dve osnovni skupini –
pediatrične ambulante in pedopsihiatrična ambulanta. Pediatrične ambulante se delijo na
zgoraj opisane subspecialistične ambulante.
Še vedno je daleč največ dela opravljeno v alergološki ambulanti, kjer je tudi daljša čakalna
doba in se giblje med 3 in 4 mesece. Težave z dolgo čakalno dobo se rešuje z organizacijo
dodatnih ambulant in v tesnem sodelovanju s hospitalno obravnavo.

Ambulante
P1
urgentna ped.amb.
P2
kardiološka ped.amb.
P3
alergološko-pulmološka ped.amb.
P4
nefrološka ped.amb.
P5
nevrološka ped.amb.
P6
neonatološka ped.amb.
P7
gastroenterološka ped.amb.
P8
pedopsihiatrična ped.amb.
P9
ped. amb. za TBC
SKUPAJ PEDIATRIČNE AMBULANTE

št.pregledov

čakalna doba

2.673
444
1.616
96
97
46
221
170
66
5.429

redno
3-4 mesece
redno
redno
redno
1-2 meseca
2 meseca
redno

Tabela 4: Pregledi po pediatričnih ambulantah v letu 2011

Delež obravnav po regijah Gorenjske
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ostala Slovenija

Graf 7: Število obravnav v pediatričnih ambulantah po regijah
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Več let že opažamo vedno večji priliv ambulantnih pregledov bolnikov iz Spodnje Gorenjske,
veča pa se tudi število pregledov iz drugih regij Slovenije.

gastroenterološka
ped.amb.

pedopsihiatrična
ped.amb.

neonatološka ped.amb.

ped. amb. za TBC

nevrološka ped.amb.

nefrološka ped.amb.

urgentna ped.amb.

alergološko-pulmološka
ped.amb.

kardiološka ped.amb.

Graf 6: Razmerje pregledov v Pediatrični ambulanti.
Število hosp. sprejemov in amb. pregledov po letih
3.000
2.500
2.000
Sprejemov na pediatrični oddelek (06, 07,
DP)

1.500

Skupaj pregledov v ambulanti P1

1.000
500
Leto Leto Leto Leto Leto Leto Leto Leto Leto Leto Leto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graf 7: Razmerje pregled in sprejem v pediatrični urgentni ambulanti
V preteklosti je bilo veliko otrok, ki so bili poslani v bolnišnico sprejetih na oddelek. V
zadnjem obdobju, je trend ambulantne obravnave vedno večji, kar je razvidno iz grafa7.
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AKTIVNOSTI IZVEN PEDIATRIČNEGA ODDELKA
Na Otroškem oddelku je bilo obravnavanih 456 otrok s kirurškim obolenjem.
Pregledali smo 624 novorojenčkov, 97 krat smo bili prisotni na porodu s carskim rezom. Iz
porodnišnice smo skupaj premestili 21 otrok, od tega 6 v enoto intenzivne terapije na
terciarni nivo.
Kolegica (Požek) redno sodeluje v Gastro-endoskopski ambulanti.
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2011















Udeleževali smo se izobraževanj in strokovnih srečanj pediatrične sekcije in
posameznih specialnih sekcij pri zdravniškem društvu (otroška nevrologija, sekcija za
pulmologijo, alergologijo).
ESPID Kongres otroške infektologije Haag, (Ahačič)
Pediatric Infectious Diseases, Salzburg CHOP Seminar. (Ahačič)
Tečaj iz zdravljenja astme pri otroku 21.-22.10.2011 (Ahačič)
Srečanje otroška kardiologija (Ahačič)
V. ultrazvočni tečaj otroškega kolka (Ahačič, Jakopič)
šola EAACI Edingburgh (Urbanc)
Kongres Avstrijskega združenja pediatrov Beljak. (Urbanc, Jakopič)
Rakiško srečanje Čustvene motnje in motnje hranjenja (Požek)
ESPGHAN kongres Sorrento (Požek)
SSEPEG kongres Bled (Požek)
Practical neurology study days. London (Najdenov)
Šola Ehokardiografije (Jakopič)
EAAC Alergološki Kongres Istanbul (Jakopič)

Aktivno:
 Kritično bolan otrok (Najdenov)
 Strokovno srečanje Gorenjske predaitrije –Uvajanje mešane prehrane pri dojenčku
(Požek, Urbanc)
 Derčevi dnevi (Požek)
 Organizacija in strokovna predavanja srečanja »gorenjske pediatrije«
 dodatno izobraževanje na KOOKIT UKC LJ (Jakopič)
V letu 2011 smo nadaljevali s skupnimi vizitami z zdravniki pediatri Gorenjske regije. Imeli
smo en sestanek. Predstavili smo bolnike, pogovarjali smo se o skupnih organizacijskih
težavah.
KAZALNIKI KAKOVOSTI ZA PEDIATRIČNI ODDELEK 2011
Formalnih oz splošno uveljavljenih kazalnikov kakovosti za otroške oddelke praktično ni. V
literaturi je več kazalnikov, ki se opredeljujejo na področje intenzivne terapije, za področje
sekundarne obravnave na nivoju splošne bolnišnice pa jih ni.
Z kazalniki, ki smo jih merili oz opazovali do sedaj nismo bili zadovoljni (so neaktivni, jih pa
še vedno spremljamo ad informandum).
1. Število premestitev v terciarno obravnavo: 17 premestitev v druge bolnišnice; manj kot v
preteklih letih, absolutna številka je nepomembna, struktura premeščenih bolnikov pa je
zahtevala obravnavo na terciarnem nivoju
2. Preprečevanje križnih infektov na oddelku: v letu 2011smo imeli dva prenosa
intrahoospitalnega infekta; s številko smo zadovoljni;
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3. vrednotenje znanja staršev o poznavanju znakov dihalne ogroženosti otroka: izvedena je
bila anketa pri 23 starših; podatke smo analizirali in bili z rezultati relativno zadovoljni;
ugotovili smo potrebo po nadaljnji študiji, po dodatnem izobraževanju staršev
4. Analiza učinkovitosti higiene rok pri obiskovalcih: kazalnik je v fazi priprave (zadolžena
Strgar, Ahec)
5. kazalnik »kontaminacija urinokultur«; pri pregledu urinokultur smo ugotovili da je 12%
testov kontaminiranih (na testnih kulturah sta zrastli dve ali več različnih kultur bakterij).
Vrednost je bila stabilna, v drugi polovici, leta pa je bil porast kolonizacij neobičajno velik
(več kot 20%). Opravljena je bila dodatna edukacija osebja in natančnejša
dokumnentacija. Posledično se je število kontaminacij urinokultur zmanjšalo na manj kot
10%.
NAČRTI IN IZVEDBA
V 2011 smo si zadali več ciljev, ki smo jih delno uresničili:
 spremljanje strokovne upravičenosti pisanja antibiotiokov (dosegli smo redno
beleženje antibiotične terapije, analiza podatkov še ni izvedena),
 retrogradna klinična študija o terapiji bronchiolitisov (izdelan je bil protokol za
retrogradno študijo, podatki so se zbirali v zimskem času, delno že v letu 2012,
analiza še ni opravljena),
 redno izvajanje »journal cluba« (sestanki se izvajajo),
 uvedba metaholinskega testa v klinično prakso (opravljeno je bilo usposabljanje
osebja-zdravniki/dipl. med. sestre, preiskava se izvaja vsake 14 dni),
 Izboljšave oz sprememba obstoječe dokumentacije na oddelku (nov temperaturni list,
izdelano večje število navodil za bolnike),
 prenova kliničnih poti za alergološka testiranja (prenovljena je organizacijska shema,
dodelana so dodatna navodila za bolnike),
 sodelovanje v skupini za pripravo DCOM (redno sodelovanje v projektu, ki pa je
verjetno ob menjavi vlade RS preložen za nedoločen čas),
 analiza prehospitalne obravnave otrok z dihalno ogroženostjo (uveden protokol
spremljanja bolnikov s dihalno stisko, analiza še ni opravljena).
Cilji v letu 2012:
 objava strokovnega članka,
 klinična pot ob motnjah prebave,
 usmerjeno izobraževanje posameznikov na področjih dodatnih znanj,
 nadaljevanje sodelovanja s zdravniki pediatri Gorenjske regije,
 analize do sedaj nastavljenih projektov:
 poraba antibiotikov
 analiza uspešnosti terapije bronchiolitisa
 analiza prehospitalne obravnave otrok dihalno stisko,
 dokončati celostno obravnavo otroka s kirurškim obolenjem,
 skupno izobraževanje KRG/ped o poškodbah otrok,
 projekt delavnic otroškega EKG za pediatre.

ZAKLJUČEK
V letu 2011 je delo potekalo mirno in v konstruktivnem vzdušju. K uspehu so pripomogli vsi
zaposleni na oddelku. Načrtovanih in izvedenih je bilo veliko projektov, ki so utrdili naše
sodelovanje in hkrati prepoznavnost oddelka po celotni državi.
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Poročilo službe zdravstvene nege na pediatričnem oddelku
Mojca Strgar, dipl.m.s.
Koordinatorica ZN na pediatričnem oddelku

1 Uvod
Leto 2011 smo na področju zdravstvene nege na pediatričnem oddelku pričeli z delom in
dugačno organiziranostjo na treh področjih dela:
- začetek izvajanja testiranja bronhialne preodzivnosti z Metaholinom,
- področje izobraževanja,
- področje negovalne ter ostale dokumentacije.
Vsa tri področja so za oddelek pomembna, postavili smo si dobre temelje, ki jih lahko v
naslednjem letu nadgrajujemo. Zlasti bi poudarila področje kontinuiranega izobraževanja v
okviru oddelka. Pomembno je izpostaviti interna izobraževanja skupaj z zdravniki pediatri. V
preteklem letu smo nekoliko vsebinsko spremenili dokumentacijo zdravstvene nege in jo
prilagodili specifičnosti populacije ter pričeli z vrednotenjem in sprotnim spreminjanjem načrta
ZN. Ostala dokumentacija, ki je na pediatričnem oddelku, je delno obvladovana in pregledno
urejena na intranentni strani naše ustanove. Vsem zaposlenim na oddelku je to v veliko
pomoč in urejanje dokumentacije ostaja izziv še za leto 2012.
Test bronhialne preodzivnosti z Metaholinom je diagnostični postopek, ki je potreben za
vrednotenje hiperodzivnosti pljuč, posebej pri pacientih z nejasnimi in nespecifičnimi
simptomi. Test se izvaja v specialistični alergološki pediatrični ambulanti, za samo izvedbo
testa je potrebno dodatno funkcionalno znanje. V začetku leta 2011 sta dve medicinski sestri,
zaposleni v specialistični pediatrični ambulanti, uspešno opravili izobraževanje s praktičnim
delom in ga zaključili s teoretskim izpitom. Z izvajanjem omenjenega testa smo pričeli v juniju
2011 in ga izvedli pri 53 pacientih.

2 Management v zdravstveni negi
Na področje managementa v zdravstveni negi na pediatričnem oddelku je veliki meri vplivala
menjava koordinatorice ZN, izobraževanj na tem področju ter smernice, ki so posledica
akreditacij na področju kakovosti naše ustanove ter posledično tudi pediatričnega oddelka.
Leto 2011 smo na oddelku zaključili z naslednjim številom kadra v ZN:
Tabela 1: Kadrovska struktura ped.odd. – ZN 31.12.2011
TZN
DMS

ODDELEK

PEDIATRIČNA
AMBULANTA

DOLOČEN
ČAS/PRIPRAVNIKI

PORODNIŠKA/BOLNIŠKA/
OSTALO

15
4

1
1

1
0

3
1
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2.1 Kategorizacija potreb po zdravstveni negi
Že v letu 2010 je bilo uvedeno nekaj novosti na področju kategorizacije potreb po zdravstveni
negi hospitaliziranih pacientov na pediatričnem oddelku, ki so se dokončno oblikovale v prvi
polovici leta 2011. Spremembe bistveno vplivajo kategorizacijo na našem oddelku, kar se
vidi tudi iz primerjalne tabele:
Tabela 2: Primerjava kategorij ped.odd. leto 2009, 2010, 2011 v odstotkih
KATEGORIJA
2009
2010
2011
11,0
7,4
2,0
1. kategorija
23,0
34,7
53,0
2. kategorija
66,0
58,0
45,0
3. kategorija
0
0
0
4. kategorija
Bistvena sprememba v kategoriziranju je v vlogi spremljevalca otroka; kadar je ta vključen v
otrokovo obravnavo pri negovalnih postopkih, potem je sobna MS tista, ki izvaja nadzor in
sodeluje. To v veliki meri vpliva tudi na načrtovanje negovalnih intervencij v PZN ter na
vrednotenje intervencij in aktivnosti zdravstvene nege in spreminja klasično vlogo medicinske
sestre pri pediatričnem pacientu.

2.2 Realizacija ciljev
Cilji, ki so bili postavljeni na začetku leta postavljeni za področje zdravstvene nege na
pediatričnem oddelku so se izkazali za realne in v veliki meri dosegljive.
CILJ:
Varnost in kakovost
AKTIVNOSTI:
1. Izvajanje VV/VR po načrtu za ZN.
2. Izvajanje VV/VR koordinatorice za ZN in predstojnikom.
3. Beleženje odklonov s predlogi izboljšav in preverjanje
učinkovitosti ukrepov.
4. Razvijanje novih standardov kakovosti za področje
pediatrične ZN.
EVALVACIJA:
1.1 Opravljeno je bilo 29 VV/VR.
2.1 Opravljeni so bili 4 VV/VR.
3.1 Zabeleženih je bilo 14 odklonov.
4.1 Oblikovanih in spremenjenih: 4 standardi kakovosti.
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Realizacija
učinkovitost
Realizirano

CILJ:
Uvajanje novih metod dela

Realizacija
učinkovitost

AKTIVNOSTI:
1. Izobraževanje za izvajanje metaholinskega testa v
pediatrični ambulanti.
2. Organizacija izvedbe metaholinskega testa.
EVALVACIJA:
1.1 Izobraževanje sta opravili dipl.m.s. in TZN ki sta zaposleni
v pediatrični ambulanti.
2.1 Izdelan je protokol o izvajanju metaholinskega testa, test se
izvaja.

Realizirano

CILJ:
Sledljivost dokumentacije ZN na ped.odd.
AKTIVNOSTI:
1. Pregled dokumentacije ZN.
2. Ureditev dokumentacije ZN na ped.odd.
EVALVACIJA:
1.1 Vsa dokumentacija na oddelku je pregledana.
2.1 Dokumentacija je še v fazi urejanja.

Realizacija
učinkovitost
Delno realizirano

CILJ:
Izobraževanje
AKTIVNOSTI:
1. Organizacija strokovnega srečanja gorenjske pediatrije.
2. Izvedba mesečnih izobraževanj v ZN na ped.odd.
3. Pasivna udeležba na 4 eksternih strokovnih seminarjih
pediatričnega področja.
4. Aktivne udeležbe na strokovnih seminarjih.
EVALVACIJA:
1.1 Organizirana so bila 3 srečanja gorenjske pediatrije.
2.1 Izvedenih je bilo 12 izobraževanj in delavnic.
3. Zaposleni v ZN so se udeležili 7 eksternih strokovnih srečanj
4. Aktivne udeležbe: 2 dipl.m.s.

Realizacija
učinkovitost
Realizirano
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CILJ:
Zdravstveno vzgojno delo
AKTIVNOSTI:
1. Uspešnost izvedenih astma šol ob ponovnem pregledu v
ambulanti.
2. Število ZV intervencij v pediatrični ambulanti.
EVALVACIJA:
1.1. 100% pri hospitaliziranih pacientih, 77% pri ambulantnih
pacientih (vzrok je v starosti pacientov ali v nemotiviranosti
staršev).
2.1 Kontrolirali smo 22 ambulantnih pacientov in 45 oddelčnih
pacientov.

Realizacija
učinkovitost
Realizirano

CILJ:
Razvoj kadrov
AKTIVNOSTI:
1. Izvajanje rednih letnih razgovorov.
2. Sledenje sklepom rednih letnih razgovorov.
EVALVACIJA:
1.1 Izvedenih je bilo 75% rednih letnih razgovorov.
2.1 Sledenje se je pokazalo predvsem na področju
izobraževanja.

Realizacija
učinkovitost
Realizirano

2.3 Delovni sestanki na področju zdravstvene nege
Delovni sestanki na področju zdravstvene nege na pediatričnem oddelku so oblikovani dvonivojsko, redni potekajo enkrat na četrtletje in jih skliče in organizira koordinatorica ZN,
odgovorne dipl.m.s. oddelkov pa jih organizirajo enkrat mesečno ter po potrebi.
Tabela 3: Realizacija sklepov rednih oddelčnih sestankov koordinatorice ZN
Redni delovni
Število sklepov
Realizacija sklepov Udeležba
sestanek (RDS)
RDS
zaposlenih
v odstotkih
5
80%
100%
1. RDS
5
100%
82%
2. RDS
8
92%
95%
3. RDS
7
80%
72%
4. RDS
V letu 2011 sta potekala tudi dva izredna delovna sestanka, prvi je potekal na temo prehrane
pacientov in spremljevalcev na oddelku, drugi pa zaradi obravnave padcev pacientov na
oddelku ter ukrepov, ki smo jih na tem izrednem sestanku sprejeli.
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3 Management zdravstvene prakse
3.1 Beleženje odklonov

0

2

Najpogosteje prijavljeni odkloni:
ODKLON:
Predpis in aplikacija terapije, vključno z evidentiranjem
(predvsem določen del dejavnosti pediatričnega oddelka).
AKTIVNOSTI:
- varnostni razgovor
- opozarjanje zaposlenih v ZN in drugih profesionalnih
skupin
EVALVACIJA:
- še vedno se na določenem področju dejavnosti
pojavljajo težave, vendar v manjši meri

Realizacija
Učinkovitost (1 – 5)

ODKLON:
Prehrana pacientov
AKTIVNOSTI:
- varnostni razgovor
- sestanek koordinatorice za ZN in bolnišnične
dietetičarke
- sestanek zaposlenih v ZN na ped.odd in bolnišnične
dietetičarke
EVALVACIJA:
- odkloni na tem področju se dogajajo v manjši meri
- sprotno beleženje v poseben zvezek
- določitev projektne skupine na oddelku za obravnavo
prehrane

Realizacija
Učinkovitost (1 – 5)
4

3.2. Poročilo varnostnih vizit/razgovorov
Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih
ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR

28
59
53
90%
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4

Štukrepov

1

Drugo

1

Varnostni
incident
informacij

0

Tehnični
odklon

0

Neprimer
en
odnos

3

Poškodba
osebja

1

Pritožba
pacienta/
svojca

5/1

Strokovni
odklon

7

Odkloni
sporočeni

PED.ODD.

Sporočili
sami/

Skupno
število

Tabela 4: Število odklonov, vnesenih v računalniški sistem
Oddelek/
enota

9

1.

Varnostni
problem/zaplet

Korektivni ukrepi

Možnost prenosa
intrahospitalnih infektov

- pravilno označevanje

Rezultat
-

izolacij,

- če ima otrok znake

infekta
(gastrointestinalnega,
respiratornega) ga takoj
hospitaliziramo v
ustrezno bolniško sobo.

-

novo oblikovan
dokument, ki se nahaja
na bolniških sobah,
ustrezno dokumentiranje
izolacij pacientov,
ustrezno nameščanje
pacientov.

2.

Razkuževanje
pripomočkov v in iz sobe,
v kateri je izvedena
izolacija pacienta

- upoštevanje standarda
kakovosti o kontaktni
izolaciji.

- večja pozornost pri obravnavi
pacienta v kontaktni izolaciji,
- pravilno razkuževanje
pripomočkov.

3.

Nepravilno zaprti
zabojniki za infektivne
ostre odpadke

- poostrena varnost in
preverjanje zabojnikov.

- nismo več opazili
nepravilnosti.

4.

Neuporaba
identifikacijskih zapestnic
pri dojenčkih in malih
otrocih, zagotavljanje
varst

5.

Infuzijska terapija pri
otrocih

-

pri pojavu alergije
se identifikacijska
zapestnica pritrdi na
otrokovo posteljico,
- nabava in montaža
identifikacijskih
posteljnih tablic,
- preverjanje
identifikacije pri
morebitnih
spremljevalcih.
- opozarjanje staršev o
ravnanju in gibanju otrok,
ki prejemajo infuzijsko
terapijo.
Izdelava navodil za
spremljevalce otrok, ki
prejemajo infuzijsko
terapijo.

-

alergije se pojavljajo
sporadično,
podatki se beležijo na
identifikacijske posteljne
tablice,
podatki se preverjajo pri
spremljevalcih.

- izdelana navodila in
opozarjanje spremljevalcev
preprečujejo varnostne zaplete.

4 Upravljanje s kadrovskimi viri
4.1 Izvedba letnih razgovorov
Izvedenih je bilo 75% letnih razgovorov. Zaposleni so se na njih dobro pripravili in so
načeloma konstruktivno sodelovali. Po izkušnjah izvedenih letnih razgovorov z zaposlenimi
so z njimi zadovoljni, letni razgovori jim omogočajo, da povedo svoje želje in interese za
prihodnost. Zanimivo je predvsem področje postavljanja ciljev za prihodnje leto ter področje
izobraževanja. Kritik na vodenje službe zdravstvene nege in oskrbe na pediatričnem oddelku
ni bilo, res pa je, da sem pogovore izvajala prvič v popolnoma novem kolektivu. V letošnjem
letu pričakujem drugačen način in odziv zaposlenih, ker bodo pogovori opravljeni drugič.
4.2 Izobraževanje
Zaposleni v zdravstveni negi so se internih in eksternih izobraževanj udeleževali po planu, ki
je bil zastavljen v začetku leta 2011. Nekatera izobraževanja, ki so bila zanimiva za
pediatrično zdravstveno nego, so bila organizirana kasneje. Ker so nam sredstva to
dovoljevala, so se udeležili tudi teh. To sta predvsem področji pediatrične infektologije in
področje dojenja in prehranjevanja otrok in mladostnikov. V letu 2011 je bilo veliko poudarka
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na izobraževanjih in delavnicah, ki so jih pripravili sami zaposleni znotraj oddelka. To je
dobra praksa, ki se bo v letu 2012 nadaljevala. Omeniti moram tudi sodelovanje pri pripravi
vsakoletnega srečanja gorenjske pediatrije, ki je bilo letos organizirano že osmič. Na njem
sta aktivno sodelovali, poleg zdravnikov pediatrov, tudi dve diplomirani medicinski sestri.
Poleg tega srečanja smo sodelovali še pri dveh srečanjih v delni organizaciji pediatričnega
oddelka.
Zaposleni so aktivni tudi v projektnih skupinah. Predvsem naj omenim skupino za bolnišnične
okužbe, projektno skupino za izdelavo standardov kakovosti ter za spreminjanje in popravke
obstoječih, preprečevanje padcev in varovanje zasebnosti.

4.3 Komunikacija znotraj tima ZN
Komunikacija znotraj tima ZN poteka dobro. Predaja službe in posvet po viziti potekata po
predpisanem načinu in odstopanja beležimo le izjemoma. Zaposleni v zdravstveni negi imajo
dobro razvite komunikacijske veščine tudi zaradi specifičnosti dela in z njim povezane
komunikacije na oddelku (otroci, spremljevalci). Dobra komunikacija poteka tudi v širšem
zdravstvenem in multidisciplinarnem timu. Morebitne napetosti poskušamo reševati znotraj
tima ZN, verjamem pa tudi to, da so vrata koordinatorice ZN na pediatričnem oddelku široko
odprta vsem, ki bi morda opazili težave v komunikaciji kadarkoli in kjerkoli.

5 Pediatrična specialistična ambulanta
V specialistični pediatrični ambulanti je sredi leta naročanje prevzela centralna služba za
naročanje pacientov, razen tistih, ki so nujno poslani na pregled k pediatru. Še vedno poteka
naročanje na provokacije z mlekom, paracetamolom in antibiotiki preko pediatrične
alergološke ambulante, ti pacienti so obravnavani po kliničnih poteh. Na koncu hospitalizacije
pacientovi spremljevalci izpolnijo vprašalnik, ki je načrtovan kot del klinične poti in kot tak
nudi medicinski sestri po končni evalvaciji kritičen pogled v zadovoljstvo obravnave teh
pacientov. Ankete se pregledujejo mesečno in se glede na probleme usklajujemo na
oddelčnih sestankih.
Tabela 5: Zadovoljstvo obravnave po KP – provokacije
ŠTEVILO KLINIČNIH ŠTEVILO ODDANIH
ŠTEVILO ODDANIH
POTI ANKETNIH
ANKETNIH
PROVOKACIJE
VPRAŠALNIKOV
VPRAŠALNIKOV V
ODSTOTKIH

ZADOVOLJSTVO
OBRAVNAVE PO
KP

136

97%

73

54%

V anketnem vprašalniku se zadovoljstvo z obravnavo ocenjuje številčno. Večina je podala
oceno 5 ali 4, nezadovoljstvo pa sta izrazila 2 anketiranca, predvsem v smislu organizacije
dietne prehrane in podajanja informacij.
V zadnjem delu ankete je prostor za pohvale in pritožbe. Vpisanih je bilo dodatnih 20 pohval
in nekaj predlogov za boljše delo, ki smo jih že upoštevali pri spremembi kliničnih poti. Prav
na podlagi teh pripomb smo že v prvi polovici leta dopolnili klinično pot s pisnimi navodili za
starše. Ob pomoči bolnišnične dietetičarke smo dopolnili tudi navodila glede prehrane.
6 Zaključek
Leto 2011 je bilo za zaposlene v zdravstveni negi na pediatričnem oddelku uspešno. Ostalo
nam je še veliko izzivov, predvsem na področjih dokumentiranja, izobraževanja, razvijanju
novih oblik dela ter z njimi povezanih protokolov in standardov in komunikaciji. Trdno
verjamem, da nam bo z pozitivno naravnanostjo, ohranjanjem motiviranosti vseh nas
zaposlenih, profesionalnim pristopom ter zavzetim delom zagotovo uspelo.
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7 Cilji in aktivnosti za leto 2012
1. Cilj:
Izobraževanje

Rok izvedbe
Kontinuirano, celo leto

Kazalnik
Organizacija strokovnega srečanja
gorenjske pediatrije.
Izvedba mesečnih izobraževanj v
ZN na oddelku.
5 pasivnih udeležb na strokovnih
srečanjih.
4 aktivne udeležbe na strokovnih
srečanjih.

Kontinuirano, celo leto

2. Cilj:
Izdelava protokolov in
dokumentacije

Rok izvedbe
Kontinuirano, celo leto

Kazalnik
Izdelava protokola za izvajanje
sublingvalne specifične
imunoterapije (SLIT) v ped. amb.
Izdelava zgibanke Astma šola.
Izdelava protokola sprejema otroka
na pediatrični oddelek – ZN.
Ureditev sledljivosti dveh kliničnih
poti.

Kontinuirano, celo leto

3. Cilj:
Varnost in kakovost

Rok izvedbe
Kontinuirano, celo leto

Kazalnik
Število varnostnih vizit.
Število varnostnih vizit
koordinatorice ZN in predstojnika.
Beleženje odklonov s predlogi
izboljšav in preverjanje
učinkovitosti.
Razvijanje novih standardov
kakovosti za področje pediatrične
ZN

Kontinuirano, celo leto

4. Cilj:
Zdravstveno vzgojno delo

Rok izvedbe
Kontinuirano, celo leto

Kazalnik
Uspešnost izvedenih astma šol ob
ponovnem pregledu v ambulanti.
Število ZV intervencij v ped.amb.

Kontinuirano, celo leto
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Odgovoren
Koordinatorica ZN na
pediatričnem oddelku

Odgovoren
Koordinatorica ZN na
pediatričnem oddelku.
Odgovorne MS.
Odgovorna MS v ped.amb.

Odgovoren
Koordinatorica ZN na
pediatričnem oddelku
Odgovorne MS

Odgovoren
Koordinatorica ZN na
pediatričnem oddelku.
Odgovorne MS.
Odgovorna MS v ped.amb.

5. Cilj:
Razvoj kadrov

Rok izvedbe
Kontinuirano, celo leto

Kazalnik
Število izvedenih letnih razgovorov
na število zaposlenih.

Kontinuirano, celo leto
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Odgovoren
Koordinatorica ZN na
pediatričnem oddelku.

Ginekološko - porodniški oddelek
Drago Sredanovič, dr.med.
Predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka

1. Uvod
Leta 2011 je minilo v izrazitejšem razkoraku od pričakovanega. V prvi polovici leta smo
zastavili zelo dobro, nato pa smo zaradi obnavljanja operativnega bloka z zmanjšanim
operativnim programom v precejšnji meri izgubili zagon. Precej predvidenih primerov se je
izgubilo tudi zaradi prestrukturiranja medikamentozne prekinitve zgodnje nosečnosti v
ambulantno obravnavo. Rojevali smo manj kot leto poprej. V skupnem pa smo vseeno z
doseženimi rezultati lahko zadovoljni.

2. Organizacija oddelka
Ginekološko-porodniški oddelek se nahaja v tretjem nadstropju Splošne bolnišnice Jesenice.
Posteljni del je združen v zahodnem traktu in je umetno ločen na ginekološki del z desetimi
posteljami in porodniški del s šestnajstimi posteljami. Za vse sobe skrbimo vsi, ker ni
določenih vodij posameznih enot. Porodni blok , administracija in sobe zdravnikov so
nameščeni v vzhodnem traktu. V porodnem bloku so nameščene tri porodne postelje in
operacijska miza za urgentne carske reze. Operacijska dvorana je v prvem nadstropju v
severnem traktu in si jo po prenovitvi od oktobra 2011 delimo z ortopedi. Ambulantni del
dejavnosti je lociran v prvem nadstropju ambulantnega prizidka in služi za namene
ginekološkega dispanzerja, specialistične ginekološke ambulante, UZ diagnostike in
ambulante za bolezni dojk.
Na ginekološko-porodniškem oddelku je bilo v letu 2011 zaposlenih:

6 zdravnikov specialistov (1 zdravnik za delni delovni čas)

3 specializanti

2 diplomirani medicinski sestri

4 diplomirane babice

6 MS babic

5 zdravstvenih tehnikov na oddelku

2 administratorki

1 MS babica, 2 zdravstvena tehnika in 1 administratorka – za ambulantno delo.

3. Realizacija ciljev za leto 2011
Zaenkrat smo uspeli ohraniti obstoječi oddelek in imamo tudi cilje za naprej.
Sodelovali smo pri oblikovanju načrtov za arhitekturno obnovo in razširitev porodnega bloka,
ki ga je na našo pobudo zahteval Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice. Naše želje in
ideje so bile sicer precej obsežnejše, kot pa omogočajo obstoječi prostorski pogoji.
Uspeli smo premakniti in preobrniti ustaljene in zakoreninjene pristope v porodništvu in to
tako, da poskušamo čim manj posegati v potek poroda in da le tega čim bolj približamo
materi in s tem porodu damo »nov » pomen. Skušamo se postopoma vračati nazaj k naravi.
Glede na poslabšanje rezultatov celokupnega pristopa k dojenju mater, smo sprejeli sklep,
da se bomo z novim zagonom in pristopi že v času nosečnosti zavzemali za ohranitev
certifikata Unicefa »Novorojencu prijazna porodnišnica«.
Udeležujemo se predavanj anesteziologov v zvezi z epiduralno analgezijo in smo bodočim
mamicam na voljo za odgovore in razlage glede našega pogleda na tematiko.
Uspeli smo pridobiti diplomirano babico za svetovanje nosečnicam v ginekološkem
dispanzerju.
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Zaživela je v širšem obsegu operativa ginekoloških rakov, saj smo v letu 2011 uspešno
operirali 60 % teh pacientk.
Uspeli smo v celoti realizirati prospektivni program operacij in sicer pri posegih na zunanjem
delu reproduktivnega sistema in pri operacijah stresne inkontinence.

4. Opravljeno delo
4.1. Realizacija delovnega programa
Zadanega programa za leto 2011 nismo uspeli realizirati zaradi izpada pri operativi in
prenosa dela predvidenega programa (medikamentozni splavi) v ambulantno obravnavo.
Odpustili smo skupaj 1.540 obravnavanih pacientk, kar je v 93,0 % izpolnjen letni načrt.
Načrtovanih je bilo 1.656 obravnav, ob koncu leta pa je bil plan korigiran na 1.590 obravnav.
Pri izračunu SPP-jev smo zbrali 1.260,49 uteži (v letu 2010 1.282,53), povprečna skupna
utež pa je bila 0,825, kar je več kot vsa leta doslej. Povečanje vrednosti uteži je na račun
tako dela v ginekologiji, kjer je povprečna utež 0.774, kot tudi delo v porodništvu, kjer je
povprečna utež vredna 1.024. Ginekološko je bilo obravnavanih 835 pacientk (od tega 242
na dnevnem oddelku), porodniško pa 692 pacientk.

REAL ZZZS
2004
REAL ZZZS
2005
REAL ZZZS
2006
REAL ZZZS
2007
REAL ZZZS
2008
REAL ZZZS
2009
REAL ZZZS
2010
REAL ZZZS
2011
predlog načrt
2012

jan

feb mar apr maj jun jul

2004

138

136 140 129 149 146 123 108 132 155 138 132 1.626

2005

148

133 154 113 151 154 100 98

2006

150

132 157 136 182 170 101 132 145 139 148 142 1.734

2007

140

125 152 138 156 128 139 126 133 143 139 115 1.634

2008

169

125 132 144 142 124 131 121 138 139 126 134 1.625

2009

135

119 148 144 141 152 124 135 138 166 130 104 1.636

2010

165

126 145 148 147 132 101 125 95

2011

135

114 149 147 160 126 116 117 118 110 108 127 1.527

135

114 141 140 150 126 116 117 118 110 120 115 1.502
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avg sep okt nov dec LETO

136 147 120 124 1.578

134 145 131 1.594

GIN-POR ODDELEK - realizacija
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4.2. Kadri
Ena specialistka je že v prvi polovici leta nastopila porodniški dopust, ena specializantka pa
je bila odsotna celo leto, ker je rodila v samem začetku leta.
Uspešno sodelujemo z ginekologom iz Ginekološke klinike v Ljubljani, ki nam pomaga pri
obravnavi zapletenih primerov in sodeluje pri zahtevnejših operacijah enkrat do dvakrat
mesečno.
Pri dežurstvu so nam še vedno pomagali štirje zunanji ginekologi.
Pri delu v ambulanti za bolezni dojk v veliki meri še naprej sodeluje ginekolog po pogodbi.
Opravljeni so bili letni razgovori pri redno zaposlenih zdravnikih.

4.3.

Čakalne dobe

V mesecu februarju smo uvedli elektronsko knjigo naročanja, s čimer pa je bilo kasneje še
veliko dela za dokončno uskladitev in pravilen vnos podatkov. Še vedno sta glavni področji
preseganja čakalnih dob pri histeroskopskih operacijah in pri vaginalnih histerektomijah.
Uspeli smo precej oklestiti čakalne vrste s ponavljajočim klicanjem pacientk, ki smo jih bodisi
postavili v prednostno vrsto ali pa zbrisali s seznama, kadar je to bilo upravičeno.

4.4. Strokovno delo
Povprečna ležalna doba na ginekološko-porodniškem oddelku je bila v letu 2011 najkrajša
do sedaj in je znašala 2,42 dni.
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Povprečna ležalna doba na ginekološko porodniškem oddelku
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Število ginekoloških obravnav je bilo nekaj večje kot v letu 2010, pred tem je bil viden trend
zmanjševanja obravnav.
GINEKOLOŠKI ODDELEK

OE JESENICE
OE
RADOVLJICA
OE KRANJ
OE TRŽIČ
OE ŠKOFJA
LOKA
OSTALE
OBČINE
SKUPAJ

OE JESENICE
OE
RADOVLJICA
OE KRANJ
OE TRŽIČ
OE ŠKOFJA
LOKA
OSTALE
OBČINE
SKUPAJ

število
obravnav
2005
2006
559
578

2007
552

2008
535

2009
487

2010
418

2011
426

INDEKS
2011/2005
76,21

393
44
18

377
48
20

278
51
25

277
34
19

301
51
14

277
48
29

302
52
33

76,84
118,18
183,33

18

31

21

17

16

20

18

100,00

41
1.073

28
1.082

35
962

40
922

50
919

43
835

76
907

185,37
84,53

število
obravnav
2005
2006
52,10
53,42

2007
57,38

2008
58,03

2009
52,99

2010
50,06

2011
46,97

36,63
4,10
1,68

34,84
4,44
1,85

28,90
5,30
2,60

30,04
3,69
2,06

32,75
5,55
1,52

33,17
5,75
3,47

33,30
5,73
3,64

1,68

2,87

2,18

1,84

1,74

2,40

1,98

3,82
100,00

2,59
3,64
100,00 100,00

4,34
100,00

5,44
100,00

5,15
100,00

8,38
100,00
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Število obravnav na ginekološkem oddelku po občinah
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Na porodniškem delu je bilo število obravnav precej nižje kot leto poprej, pred tem pa je bil
viden trend naraščanja iz leta v leto.
PORODNI ODDELEK
število
obravnav
2005
OE JESENICE
270
OE
RADOVLJICA
212
OE KRANJ
16
OE TRŽIČ
8
OE ŠKOFJA
LOKA
7
OSTALE
OBČINE
17
SKUPAJ
530

OE JESENICE
OE
RADOVLJICA
OE KRANJ
OE TRŽIČ
OE ŠKOFJA
LOKA
OSTALE
OBČINE
SKUPAJ

2006
304

2007
333

2008
296

2009
314

2010
346

2011
281

INDEKS
2011/2005
104,07

250
45
21

285
36
18

287
47
20

289
51
33

299
42
29

284
36
16

133,96
225,00
200,00

16

27

13

11

15

21

300,00

24
660

26
725

31
694

57
755

72
803

61
699

358,82
131,89

število
obravnav
2005
50,94

2006
46,06

2007
45,93

2008
42,65

2009
41,59

2010
43,09

2011
40,20

40,00
3,02
1,51

37,88
6,82
3,18

39,31
4,97
2,48

41,35
6,77
2,88

38,28
6,75
4,37

37,24
5,23
3,61

40,63
5,15
2,29

1,32

2,42

3,72

1,87

1,46

1,87

3,00

3,21
100,00

3,64
100,00

3,59
4,47
7,55
8,97
100,00 100,00 100,00 100,00
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Število obravnav na porodnem oddelku po občinah
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Starostna struktura pacientk na ginekološkem oddelku je podobna kot v preteklih letih.
Največ obravnavanih pacientk je v starosti od 25-45 let, na prvem mestu pa je starostna
skupina od 30-35 let.

Starostna struktura bolnic na ginekološkem oddelku v letu 2011
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
85 - 89
SKUPAJ

Število bolnic
2
21
69
136
150
135
92
72
67
49
54
19
16
15
7
4
908
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Delež
0,22
2,31
7,60
14,98
16,52
14,87
10,13
7,93
7,38
5,40
5,95
2,09
1,76
1,65
0,77
0,44
100,00

Starostna struktura bolnic na ginekološkem oddelku
v letu 2011
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Na porodniškem oddelku so še vedno na prvem mestu porodnice v starosti od 25-30 let,
vendar je naslednja starostna skupina od 30-35 let že zelo blizu.
Ponovno je viden porast v starostni skupini porodnic od 15-20 leta.

Starostna struktura bolnic na porodnem oddelku v letu
2011
Starost
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44

Število bolnic
13
95
252
237
78
16

Delež
1,88
13,75
36,47
34,30
11,29
2,32

SKUPAJ

691

100,00
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Starostna struktura bolnic na porodnem oddelku
v letu 2011
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Po MKB klasifikaciji je bilo na ginekološkem delu celo leto zabeleženih 908 glavnih diagnoz in na
porodniškem delu 698 glavnih diagnoz. Pri ginekoloških primerih se je visoko povzpela diagnoza
stresne urinske inkontinence, pri porodniških primerih pa se je zamenjalo mesto med porodom z
elektivnim carskim rezom in porodom z vakumsko ekstrakcijo.

O049 Medicinski splav, popolni ali neopredeljeni,

leto
2008
96

leto
2009
123

leto
2010
120

127

N393 Stresna inkontinenca

14

12

17

52

N879 Displazija materničnega vratu, neopredeljena

104

57

45

49

O021 Splav z odmrlim plodom (missed abortion)

53

42

53

49

N979 Ženska neplodnost, neopredeljena

10

30

41

46

Z302 Sterilizacija

56

52

36

43

N840 Polip materničnega telesa

30

31

42

34

N832 Druge in neopredeljene ciste jajčnika

30

23

36

28

O089 Zaplet po splavu in izvenmaternični in molarni

15

12

15

27

Q518 Druge prirojene malformacije maternice in mat.

18

23

17

26

N938 Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev

22

26

23

21

D251 Intramuralni leiomiom maternice

22

14

14

18

N871 Zmerna displazija materničnega vratu

24

15

17

17

N950 Pomenopavzna krvavitev

29

32

34

15

N841 Polip materničnega vratu

13

18

19

14

N813 Popolni uterovaginalni zdrs

15

24

16

10

N872 Huda displazija materničnega vratu, ki ni uvrščena

11

15

8

9

O039 Spontani splav, popolni ali neopredeljeni,

26

13

16

9

R104 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu

12

16

11

8

O200 Grozeči splav

14

19

13

7

D061 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu

20

1

11

5

D250 Submukozni (podsluznični) leiomiom maternice

6

5

8

5

N710 Akutna vnetna bolezen maternice
N951 Menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju

10

6

9

5

9

10

7

1

Ostale diagnoze

269

298

207

283

Skupaj

659

619

835

908

Diagnoza

199

leto
2011

Glavne diagnoze na porodnem oddelku v letu 2008, 2009,
2010 in 2011
Diagnoza

leto 2008

leto 2009

leto 2010

leto 2011

O800 Spontani porod v glavični vstavi
O820 Porod z elektivnim carskim rezom
O821 Porod z nujnim carskim rezom
O814 Porod z vakuumsko ekstrakcijo
O470 Nepravi porod pred dopolnjenim
37. tednom nosečnosti
O471 Nepravi porod ob ali po
dopolnjenem 37. tednom nosečnosti
Ostale diagnoze
Skupaj

474
38
40
66
25

499
47
51
56
33

544
51
51
50
39

486
52
44
41

11

15

14

39
693

46
747

56
805

22
12
41
698

Pri najpogostejših SPP-jih v ginekologiji so se na prvih dveh mestih zamenjali
medikamentozni splavi in posegi na spodnjem delu reproduktivnega sistema. Glede na
realizirano število uteži pri SPP-jih v ginekologiji so prvo mesto prevzeli rekonstruktivni
posegi na ženskem reproduktivnem sistemu, histerektomij zaradi nemalignih tvorb pa je bilo
precej manj.
Najpogostejši SPP primeri obračunani na ginekološkem oddelku v letu 2011 (za vse plačnike)
- REDNI PROGRAM
koda

utež

št.primerov

št.uteži

0,44

139

61,16

0,34

124

42,16

0,68

109

74,12

0,39

77

30,03

0,28

72

20,16

1,29

58

74,82

0,56

47

26,32

O04Z

Diagnostična abrazija ali diagnostična histeroskopija
Bolezni ženskega reprodukcijskega sistema in
motnje menstrualnega ciklusa brez sp.bol.stanj ali
zapletov
Rekonstruktivni posegi na ženskem reprodukcijskem
sistemu
Endoskopski posegi na ženskem reprodukcijskem
sistemu
Po porodu in po splavu s posegi v operacijski
dvorani

0,74

33

24,42

O40Z

Splav z D&C, aspiracijska abrazija ali histerotomija

0,40

29

11,60

N04Z

Histerektomija zaradi ne malignih tvorb
Odstranitev jajčnika in kompleksni posegi na
jajcevodih zaradi ne malignih tvorb brez
katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih
stanj ali zapletov

1,70

26

44,20

1,37

19

26,03

N09Z
O63Z
N07Z
N10Z
N62B
N06Z
N08Z

N05B

opis grupe
Konizacija in posegi na nožnici, materničnem vratu
in zunanjem spolovilu
Splav brez D&C (dilatacije in abrazije aspiracijske
kiretaže ali histerotomije
Ostali posegi na maternici, jajčnikih in jajcevodih
zaradi ne malignih tvorb

Razporeditev SPP-jev na ginekološkem oddelku glede na realizirano število uteži v letu 2011
(za vse plačnike) - REDNI PROGRAM
koda
N06Z
N07Z

opis grupe
utež
Rekonstruktivni posegi na ženskem reprodukcijskem
sistemu
1,29
Ostali posegi na maternici, jajčnikih in jajcevodih
zaradi ne malignih tvorb
0,68
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št.primerov

št.uteži

58

74,82

109

74,12

N09Z

Konizacija in posegi na nožnici, materničnem vratu
in zunanjem spolovilu

0,44

139

61,16

N04Z

Histerektomija zaradi ne malignih tvorb

1,70

26

44,20

O63Z

Splav brez D&C (dilatacije in abrazije aspiracijske
kiretaže ali histerotomije

0,34

124

42,16

N10Z

Diagnostična abrazija ali diagnostična histeroskopija 0,39

77

30,03

Pri najpogostejših SPP-jih v porodništvu ni pomembnih sprememb. Pri razporeditvi SPP-jev glede na
realizirano število uteži pa se kaže izrazitejše povečanje vaginalnih porodov z resnimi zapletenimi
diagnozami.

Najpogostejši SPP primeri obračunani na porodnem oddelku v letu 2011
Koda

opis grupe

utež

št.primerov

št.uteži

O60D

Vaginalni porod brez zapletenimi diagnozami,

0,91

450

409,5

O01D

Porod s carskim rezom brez zapletenimi diagnozami

1,71

75

128,25

O64Z

Lažni porod

1,17

41

47,97

O60B

Vaginalni porod z resnimi zapletenimi diagnozami,
Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi zmernih
ali brez zapletenih diagnoz
Porod s carskim rezom z resnimi zapletenimi
diagnozami
Vaginalni porod z zapletenimi posegi v operacijski
dvorani
Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi zapletenih
diagnoz

0,34

35

11,9

0,33

20

6,6

1,56

16

24,96

2,11

12

25,32

0,42

10

4,2

O65B
O01B
O02Z
O65A
O60C

Vaginalni porod z zmernimi zapletenimi diagnozami,
1,11
9
9,99
Vaginalni porod s številnimi zapletenimi diagnozami,
O60A
vsaj ena resna
1,59
9
14,31
Razporeditev SPP-jev na porodnem oddelku glede na realizirano število uteži v letu 2011
Koda

opis grupe

utež

št.primerov

št.uteži

O60D

Vaginalni porod brez zapletenimi diagnozami,

0,91

450

409,50

O01D

Porod s carskim rezom brez zapletenimi diagnozami

1,71

75

128,25

O60B

1,17

41

47,97

2,11

12

25,32

1,56

16

24,96

3,05

8

24,40

O60A

Vaginalni porod z resnimi zapletenimi diagnozami,
Porod s carskim rezom z resnimi zapletenimi
diagnozami
Vaginalni porod z zapletenimi posegi v operacijski
dvorani
Porod s carskim rezom s številnimi zapletenimi
diagnozami,vsaj ena resna
Vaginalni porod s številnimi zapletenimi diagnozami,
vsaj ena resna

1,59

9

14,31

O64Z

Lažni porod

0,34

35

11,90

O60C

Vaginalni porod z zmernimi zapletenimi diagnozami,

1,11

9

9,99

O65B

Ostali primeri sprejema pred porodom zaradi zmernih
ali brez zapletenih diagnoz

0,33

20

6,60

O01B
O02Z
O01A

Razpon čakanja na odpustno listo po mesecih je bil od 1,01 do 1,68 dni, v povprečju so
pacientke čakale 1,34 dni na odpustnico (v letu 2010 1,45 dni).
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Kazalnik kakovosti - čas po dnevih od odpusta do
odposlane odpustnice
3
2
1,68

1

1,24

1,25

1,01

1,47

1,62
1,36

1,28
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Na Ginekološko kliniko je bilo na ginekološko-onkološki konzilij poslanih 20 pacientk z
diagnozo ginekološkega raka in sicer: 8 z rakom materničnega telesa, 5 z rakom jajčnika, 3 z
rakom materničnega vratu in 3 z mejnomalignim tumorjem ovarija ter 1 rak zunanjega
spolovila (v letu 2010 skupaj 17 pacientk). 12 od teh pacientk je bilo nato operiranih pri nas,
kar pomeni 60 % kompletne obravnave pacientk z ginekološkim rakom. Poleg teh je bilo
operiranih še 5 pacientk z rakom iz leta 2010.
V Register raka RS smo prijavili še 12 primerov CIN 3 in 1 primer VAIN 3.
Iz ambulante za bolezni dojk smo na nadaljnjo obravnavno na Onkološki inštitut poslali tudi
14 pacientk s potrjeno diagnozo raka dojke (v letu 2010 38 pacientk) in 21 pacientk s
suspektnimi spremembami za raka dojke.
4.4.1. Porodništvo
V letu 2011 se je rodilo 638 otrok, 14-krat so se rodili dvojčki.
Kot transport in utero smo v Porodnišnico Ljubljana poslali 5 nosečnic – 0,8 % (v letu 2010
1,7 %).
Po porodu je bilo v terciarni center premeščenih 6 novorojencev 0,9 % (0,8 % - v letu 2010)
in na pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Jesenice12 novorojencev 1,8 % (1,4 %).
Mrtvorojen je bil en otrok 1,5 ‰ (2,8 ‰) in sicer eden od dvojčkov, kjer je bil načrtovan carski
rez v 35. tednu nosečnosti zaradi velike obremenitve matere.
Porod je bil induciran iz kakršnega koli razloga v 16,1 % (16,2 %; 25,8 %; 19,3 %). Oxytocin
je bil ordiniran kadar koli med porodom pri 36,9 % porodov (49,8 %; 60,9 %; 69,7 %; 80,8
%).
Epiduralna analgezija je bila dana pri 34,8 % porodov, kar je približno stalen delež za vsa
leta od leta 2004 naprej.
Vaginalno je brez epiziotomije in brez rupture rodilo 36,8 % porodnic (41,7 %, 46,5 %).
Epiziotomija je bila napravljena le pri 16,4 % porodnic, kar je izjemno (20,9 %; 24,6 %; 31,6
%; 35,7 %, 46,7 %) Rupture porodnih poti so iz leta v leto v rahlem porastu – 34,0 % (32,3
%, 31,4 %; 30,3 %).
V medenični vstavi je bilo rojenih 6,1 % otrok (3,7 %; 3,1 %; 5,9 %), od tega 15,3 %
vaginalno, kar je premalo za vzdrževanje stalne dobre prakse in zadostnih izkušenj.
Porod se je končal vaginalno v 85,0 % primerov. Z vakumsko ekstrakcijo (VE) je bil olajšan v
6,1 %. Kaže se izrazito zmanjševanje deleža teh posegov (7,4 %; 8,7 %; 9,5 %; 10,7 %; 12,6
%). Brez upoštevanja epiduralne analgezije (EA) je bila VE izvedena le v 2,9 % porodov (4,7
%; 5,9 %; 5,2 %; 6,0 %).

202

Porod smo dokončali s carskim rezom v 15,0 % (14,6 %; 14,9 %; 10,9 %; 13,2 %; 15,1 %),
kar kaže na vzdrževanje deleža carskih rezov v priporočenih merilih. Urgentnih carskih rezov
je bilo 6,7 %, elektivnih carskih rezov pa 8,3 % in to razmerje je precej ugodno.
Indikacije za urgentni carski rez so bile: kefalopelvina disproporca v 7 primerih, fetalni
distres, medenična vstava in stanje po predhodnem carskem rezu po 6 primerov,
nenapredovanje poroda v 5 primerih, dvojčki v nepravilni vstavi v 2 primerih, ostale
indikacije so bile po enkrat.
Indikacije za elektivni carski rez so bile: stanje po predhodnem carskem rezu 28 primerov,
medenična 17 primerov, pričakovan velik plod v 4 primerih, predležeča placenta v 2 primerih
in enkrat dvojčki s plodom A v medenični vstavi.
V 63,8 % je bil carski rez napravljen v splošni anesteziji, v spinalnem bloku v 29,7 % in v
poglobljeni EA v 6,5 %.
Po predhodnem carskem rezu je sedaj vaginalno rodilo 16,4 % žensk (27,1 %; 23,6 %; 24,0
%; 12,5 %; 38,4 %).
Skupno operativno dokončanih porodov je bilo 22,0 % (22,5 %; 24,1 %; 21,2 %; 24,1 %; 27,1
%).
Krvavitev z izgubo več kot 500 ml krvi pri porodu je bilo 3,7 % (1,7 %; 2,4 %; 1,9 %; 3,3 %).
Transfuzijo krvi so dobile 3 pacientke po porodu.
Najmanjši novorojenec je tehtal 550 g, največji pa 4.820 g. Nobenih ukrepov za oživljanje ni
bilo potrebnih pri 95,3 % novorojencev (97,4 %; 96,8 %; 98,0 %), aspiracija je bila potrebna
4-krat, ventilacija na masko 12-krat. Intenzivno nego je potrebovalo 1,1 % otrok (1,3 %; 0,7
%; 0,9 %), intenzivno terapijo pa 0,3 % otrok (0,3 %; 0,1 %).
Na fototerapiji je bilo 3,9 % novorojencev (7,5 %; 7,9 %; 6,7 %).
Popolnoma zdravih je bilo rojenih 71,6 % novorojencev (60,9 %; 70,1 %; 66,6 %).
Prirojenih napak je bilo najdenih 15 - 2,3 % (3,5 %; 1,3 %; 1,4 %; 2,2 %) in sicer 4-krat
glava, 2-krat srce, 2-krat ustna votlina, 4-krat spolovila in 3-krat sečila.
Porodnih poškodb je bilo 18 ali 2,8 %. (2,0 %; 1,8 %; 3,0%, 5,5 %) in sicer 10-krat
kefalhematom, 3-krat Erbova paraliza, 2-krat zlom ključnice, 1-krat zlom nadlahtnice, 1-krat
poškodba skalpa.
Težave z dihanjem je imelo 0,8 % novorojencev (0,7 %; 0,3 %; 0,8%), infekti so bili
ugotovljeni pri 2,5 % (2,9 %; 2,7 %; 6,3 %), zlatenica pri 5,8 %;16,0 %; 12,4 %; 13,5 %),
anemija pri 0,1 % novorojencev (0,4 %; 0,6 %; 0,2 %).
Pri porodih z EA je 82,0 % nosečnic rodilo spontano vaginalno (81,0 %; 78,6 %; 75,4 %; 67,6
%), 11,9 % s pomočjo VE (12,4 %; 14,6 %; 17,8 %; 17,2 %; 24,3 %). S carskim rezom je bilo
dokončan porod pri EA v 5,9 % (6,6 %; 8,9 %; 3,6 %; 6,4 %). Epiziotomijo smo napravili pri
19,8 % porodnic z EA (29,8 %; 30,0 %; 41,1 %, 43,8 %; 57,6 %).
V letu 2011 smo imeli ob porodu 29 odvzemov krvi za matične celice (43; 35).

4.4.2

Ginekološka operativa

V letu 2011 smo v anesteziji napravili 639 ginekoloških operacij: 398 večjih ter 241 manjših.
Posegi brez anestezije so bili napravljeni pri 193 pacientkah. V skupnem je bil kakršen koli
poseg napravljen pri 738 ginekoloških pacientkah, kar predstavlja 81,2 % vseh (84,9 %; 85,6
%; 76,2 %; 82,0 %).
Povečuje se število laparoskopskih (191) in histeroskopskih operacij (73), tudi bolj
zahtevnih. Napravljenih je bilo 8 laparoskopsko asistiranih vaginalnih histerektomij (LAVH),
od tega v 6 primerih še laparoskopska pelvična limfadenektomija (LPL). Število
laparotomijskih operacij (139) se ne povečuje, je pa v porastu število operacij opravljenih
zaradi »staging-a« (8). Vaginalnih operacij smo napravili več (135), predvsem na račun TVT
operacij (54), vaginalnih histerektomij pa je bilo precej manj (12).
Medikamentozno prekinjenih zgodnjih nosečnosti je bilo 153 (132; 85; 41 ), inštrumentalno
dokončanih zgodnjih nosečnosti pa je bilo 29 (18; 48; 96).
Vseh histerektomij je bilo napravljenih 43 in sicer 23 abdominalnih, 12 vaginalnih in 8
laparoskopsko asistiranih. Indikacije za abdominalno histerektomijo so bile: 9-krat
miomatozni uterus, 5-krat rak jajčnika, 4-krat rak materničnega telesa … Indikacije za
vaginalno histerektomijo so bile: 5-krat subtotalni prolaps uterusa, 2-krat totalni prolaps
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uterusa, 2-krat cistokela … in za LAVH: 6-krat rak materničnega telesa, 1-krat materničnega
vratu in 1-krat subtotalni prolaps uterusa.
Transfuzijo je dobilo 6 pacientk in sicer 1 pacientka po abdominalni histerektomiji in 5
pacientk zaradi hudih izvencikličnih krvavitev.
KRI
PLAZMA

2006
2.243
370

2007
7.241
2.145

2008
3.620
1.475

2009
2.671
77

2010
3.081
630

2011
4.970
785

Med pooperativne komplikacije smo šteli:

Opeklina na stegnu po laparoskopski operaciji.

Preobremenitev z glukozo pri histeroskopski operaciji.

Opeklina ob LLETZ-u.

Hematom porodne rane po carskem rezu.

Močna krvavitev po konizaciji.

Ruptura uterusa v 36. tednu nosečnosti.

Preobčutljiva reakcija na metilensko modrilo po HSC in LPSC operaciji – pacientka je
bila sprejeta na opazovanje v EIT0S.
Vsi zapleti so bili razrešeni brez večjih posledic za zdravje.
Ob koncu leta je ena pacientka umrla v uremični komi ob hitro napredovalem,
nezdravljenem, metastatskem raku materničnega vratu.
V letu 2011 smo dobili dva nova inštrumenta in sicer morcelator z generatorjem in bipolarni
resektoskop z osnovno enoto, kar nam v veliki meri olajšuje operativno delo. Dobili smo tudi
nekaj novega inštrumentarija za laparoskopske operacije in novo operativno mizo v
prenovljenih operativnih prostorih. Na oddelku smo dobili novo infuzijsko črpalko in nekaj
druge osnovne opreme.
4.4.3. Ambulantna dejavnost

realizacija načrt
2010
2011
Dispanzer
za žene
Ginekološka
ambulanta
GCBD
SKUPAJ

realizacija INDEKS INDEKS
2011
real/načrt 11/10

39.697

32.315 35.108

108,64

88,44

31.869
25.105
96.671

33.731 33.403
25.111 20.857
91.157 89.368

99,03
83,06
98,04

104,81
83,08
92,45

realizacija načrt
2010
2011
Ginekološka
ambulanta 2.767
GCBD
3.796

3.634
3.765

realizacija INDEKS INDEKS
2011
real/načrt 11/10
3.024
4.099

83,21
108,87

109,29
107,98

V ginekološkem dispanzerju je bilo v letu 2011 odvzetih 1.697 brisov (1.761) materničnega
vratu po Papanicolau. Vseh uporabnih brisov je bilo 96,5 % (94,8 %), manj uporabnih 3,4 %
(4,9 %) in neuporabnih 0,06 % (0,2 %). Brisov iz skupine A je bilo 86,1 % (90,5 %), brisov iz
skupine B 9,5 % (6,3 %) in patoloških brisov iz skupine C 4,4 % (3,2 %).
Konziliarnih pregledov je bilo napravljenih 78 (83).
V okviru ginekološkega dispanzerja je bilo napravljenih 1.954 UZ pregledov pri ginekoloških
pacientkah in nosečnicah, v okviru specialistične ambulante pa še 1.402.
V ambulanti za bolezni dojk je bilo napravljenih v letu 2011: 136 tanko igelnih punkcij (133),
tipljivih lezij dojke in odvzetih 33 brisov (33) izcedka iz dojk. S tanko iglo je bil potrjen rak
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dojke v 14 primerih (24), suspekten pa je bil izvid s tanko iglo v 13 primerih (10), po brisu
izcedka pa v 6 primerih (2). Aspirat punkcije je bil neuporaben za citološko preiskavo v 23,5
% (30,0 %), bris izcedka v 24,2 % (13,0 %).
Razpored dela v specialistični ambulanti, v ginekološkem dispanzerju in v ambulanti za
bolezni dojk ostaja enak kot za leto 2010.

Obravnave po glavnih diagnozah
Ginekološka specialistična ambulanta
(G1)

Diagnoza
Z340 Nadzor nad normalno prvo
nosečnostjo
O268 Druga opredeljena stanja,
povezana z nosečnost.
Z988 Druga opredeljena stanja po
kirurških posegih
N879 Displazija materničnega vratu,
neopredeljena
R104 Druge in neopredeljene bolečine v
trebuhu
O47 Nepravi porod
Z34 Nadzor nad normalno nosečnostjo
Z640 Težave, povezane z neželeno
nosečnostjo
O200 Grozeči splav
O021 Splav z odmrlim plodom (missed
abortion)
N832 Druge in neopredeljene ciste
jajčnika
N840 Polip materničnega telesa
Z348 Nadzor nad drugimi normalnimi
nosečnostmi
O300 Nosečnost z dvojčki
N813 Popolni uterovaginalni zdrs
N948 Druga opredeljena stanja,
povezana z ženskimi
Ostale diagnoze
Skupaj

Leto
2008

2009

2010

2011

št.diagnoz

št.diagnoz

št.diagnoz

št. diagnoz

864

1.148

1.083

154

160

145

28

72

95

1.084
151
107
74

70

69

72

78

92

102
196
7
34

87
12
83

61
53
83

83
47

101
38

82
55

91
76
67
63
52
48

47

41

41

50
427

43
227

50
51

43
223

35
161

36
98

1.533
3.882

1.381
3.737

860
2.954
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45
43
39
37
35
22
1.127
3.082

Gorenjski center bolezni dojk (G3)
Leto
2008

2009

2010

2011

št.diagnoz

št.diagnoz

št.diagnoz

št. diagnoz

3.775

3.407

3.398

3.411

N645 Drugi znaki in simptomi v dojki

182

105

155

150

N602 Fibroadenoza dojke

46

133

128

76

N63 Neopredeljena zatrdlina v dojki

86

60

46

43

N601 Difuzna cistična mastopatija

5

38

34

34

N62 Hipertrofija dojke

10

18

10

19

D24 Benigna neoplazma dojke

4

29

15

11

C50 Maligna neoplazma dojke

12

7

45

89

14
36

8

ostale diagnoze
Skupaj

4.165

3.886

3.836

4.138

Leto
2008

2009

2010

2011

Diagnoza
N608 Druge benigne displazije dojke
D60 Begina displazija dojke
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N948 druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi

46

Z014 ginekološki pregled (splošni)(rutinski)

33

92

Dispanzer za žene (G4)

Diagnoza
Z014 Ginekološki pregled (splošni)(rutinski)

št.diagnoz

št.diagnoz

št.diagnoz

št. diagnoz

1.704

1.693

1.712

1.664

ostale diagnoze

-6.344

-6.446

-6.422

-7.091

Z304 Nadzor nad kontracepcijskimi sredstvi

1.741

1.516

1.419

1084

N948 Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi

911

878

1.012

778

Z340 Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo

325

338

648

606

Z348 Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi

421

405

646

526

O47 Nepravi porod

177

166

414

O268 Druga opredeljena stanja, povezana z
nosečnost.
Z391 Oskrba in pregled doječe matere

165

245

389

234

228

258

236

N911 Sekundarna amenoreja

333

308

243

236

O200 Grozeči splav

246

159

259

187

N959 Menopavzna in perimenopavzna motnja,
neoprede
Z321 Potrjena nosečnost

121

132

139

30

91

143

174

N760 Akutni vaginitis (kolpitis)

287

231

146

138

Z301 Vstavitev (intrauterinega) kontracepcijskega

103

104

111

O470 Nepravi porod pred dopolnjenim 37.tednom
nosečnosti
Z349 Nadzor nad normalno nosečnostjo,
neopredeljen
Skupaj

17

32

107

359

500

196

9.288

8.455

9.222

Z34 Nadzor nad normalno nosečnostjo

341
316
295

178

N710 Akutna vnetna bolezen maternice

132

206

89
41
0
8.339

Strokovnih prispevkov v letu 2011 nismo imeli, izobraževali pa smo se na naslednjih
srečanjih:

European University Diploma of Gynecological Operative Endoscopy (drugi del) –
Clermont-Ferrand, Francija.

10. Svetovni kongres fetalne medicine, Malta.

Advanced Ultrasound Course, London.

Ohranjanje plodne sposobnosti pri onkoloških bolnicah in bolnikih, Ljubljana.

International Birth Conference, Laško.

Matične celice, popkovnična kri in posteljica v regenerativni medicini, Ljubljana.

7. Hrvaški kongres ginekološke endokrinologije, humane reprodukcije in menopavze in
6. Hrvaško-slovenski simpozij o menopavzi in andropavzi, Brioni.

Matične celice v reproduktivni medicini, Ljubljana.

Novosti v uroginekologiji, Ljubljana.
4.5. Kazalniki kakovosti
Število lastnih kazalnikov smo zmanjšali, tako da ostajajo trije v ginekologiji in trije v
porodništvu.


Delež transfuzij po histerektomiji.

Delež transfuzij po histerektomiji
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2007

2008

2009

2010

2011

Zaradi relativno majhnega števila histerektomij se vsaka transfuzija pozna. Kazalnik bi v
prihodnjem letu opustili, ker je že prisoten pri kazalnikih pri ZZZS. Uvedli bomo nov kazalnik
in sicer delež transfuzij pri vseh ginekoloških pacientkah.
Ciljna vrednost je manj kot 1,0 % transfuzij po histerektomiji.
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Delež GVT in PTE po operaciji.

Delež GVT in PTE po operaciji
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
2007

2008

2009

2010

2011

Podatki veljajo samo za PTE, ker primerov za GVT nismo imeli. V nadaljnjem bi kazalnik
omejili samo na PTE. Številke so majhne, vendar je vsak primer zelo pomemben.
Ciljna vrednost je 0,0 % PTE po operaciji.


Delež pooperativnih hematomov, abscesov ali krvavitev, ki zahtevajo revizijo.

Delež pooperativnih hematomov, abscesev
ali krvavitev,ki zahtevajo revizijo
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2007

2008

2009

2010

2011

Število primerov ostaja nizko, je pa še vedno pomemben pokazatelj kvalitete opravljenega
dela. Ciljna vrednost je manj kot 0,2 % revizij po operaciji.
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Delež epiziotomij pri standardnih prvorodkah.

Delež epiziotomij pri standardnih
prvorodkah
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2008

2009

2010

2011

Napredek je očiten, vendar je napredek pri celokupnem številu epiziotomij še izrazitejši, zato
mislimo da bi bil morda bolj uporaben kazalnik, če upoštevamo vse porodnice.
Ciljna vrednost je pod 20 % epiziotomiji pri standardnih prvorodkah.


Delež carskih rezov pri standardnih prvorodkah.

Delež carskih rezov pri standardnih
prvorodkah
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2008

2009

2010

2011

Tudi tu je napredek očiten, se nam pa zdi vseeno ustrezen kazalnik celokupen delež carskih
rezov brez izključitvenih dejavnikov, kot je to pri kazalniku ZZZS št 37.
Ciljna vrednost je pod 10 % carskih rezov pri standardnih prvorodkah.
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Stopnja perinatalne mortalitete.

Stopnja perinatalne mortalitete (v
promilih)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Mrtvorojenost
Zgodnja neonatalna
smrtnost

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rezultati so spremenljivi, a številke vseeno ostajajo nizke. Mrtvorojenost je odvisna od
številnih dejavnikov, na katere pogosto nimamo posebnega vpliva.
Ciljna vrednost je 0,0 ‰ perinatalne mortalitete.
Kazalniki kakovosti, ki jih spremljamo na državnem nivoju so bili redno poročani vsake 3
mesece.


KK 2: Izključno dojenje ob odpustu

Izključno dojenje ob odpustu
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
Prvo
tromesečje

Drugo
tromesečje

Tretje
tromesečje

Četrto
tromesečje

Celo leto

Rezultati so relativno slabi in potrebujejo podrobnejši pregled in razlago. Sklenili smo, da se
bomo dojenju posvetili izraziteje že v času nosečnosti. Želimo ohraniti priznanje Unicefa in
bo s tem namenom formirana ožja skupina s pripravo programa svetovanja in osveščanja
žensk o dolgoročnem pomenu dojenja. Ciljna vrednost je 95 % dojenja ob odpustu.
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KK 36: Poškodbe ob porodu pri vaginalnem porodu

Poškodbe ob porodu pri vaginalnem
porodu
0,008
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0
Prvo
tromesečje

Drugo
tromesečje

Tretje
tromesečje

Četrto
tromesečje

Celo leto

Hujših poškodb ob porodu ni veliko, se jih pa pogosto ni možno ogniti. Tudi pri napravljeni
epiziotomiji lahko pride do hujših ruptur presredka. Ciljna vrednost je manj kot 0,5 % hujših
poškodb ob vaginalnem porodu.


K 37: Delež carskih rezov

Delež carskih rezov
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Prvo
tromesečje

Drugo
tromesečje

Tretje
tromesečje

Četrto
tromesečje

Celo leto

Število carskih rezov zaenkrat ostaja v sprejemljivih mejah, so pa pri tem kazalniku številni
izključitveni kriteriji, ki popačijo realno sliko. Ciljna vrednost je manj kot 10 % carskih rezov
pri upoštevanju izključitvenih kriterijev, sicer manj kot 15 % carskih rezov celokupno.
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KK 38: Ginekološke operacije – izguba krvi

Ginekologija - ginekološke operacije izguba krvi
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Prvo
tromesečje

Drugo
tromesečje

Tretje
tromesečje

Četrto
tromesečje

Celo leto

Izgube krvi, ki potrebujejo transfuzijo niso pogoste, vendar vsak primer hitro pokvari
statistiko. Transfuzija po operaciji ni vedno odraz slabe kvalitete operiranja. Ciljna vrednost je
manj kot 1 % transfuzij zaradi izgube krvi pri operativnem posegu.


KK 39: Perinatologija –Apgar

Perinatologija - Apgar
0,008
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0
Prvo
tromesečje

Drugo
tromesečje

Tretje
tromesečje

Četrto
tromesečje

Celo leto

Številke so k sreči konstantno nizke, je pa ocena vsekakor odraz slabega stanja
novorojenca in je zanesljiva. Ciljna vrednost je manj kot 0,3 % novorojencev z Apgarjem 6 ali
manj po 5. minuti po rojstvu.



KK 40: Perinatologija-transfuzije
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Perinatologija - transfuzije
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
Prvo
tromesečje

Drugo
tromesečje

Tretje
tromesečje

Četrto
tromesečje

Celo leto

Številke so variabilne med letom. Potrebno je še izboljšati preventivo večjih poporodnih
krvavitev (protokol, trening). Ciljna vrednost je manj kot 0,4 % poporodnih krvavitev, ki
zahtevajo transfuzijo krvi.


KK 41: Perinatologija - porodi brez intervencij

Perinatologija - porodi brez
intervencij
0,64
0,62
0,6
0,58
0,56
0,54
0,52
Prvo
tromesečje

Drugo
tromesečje

Tretje
tromesečje

Četrto
tromesečje

Celo leto

Rezultati tega kazalnika so kar dobri, ni pa v navodilih za spremljanje zajeta tudi vakumska
ekstrakcija, kar je čudno. Ciljna vrednost je več kot 60 % brez intervencij.
Rezultati izvedene ankete med porodnicami so po analizi bili zelo dobri, za kar smo bili tudi
pohvaljeni. Vsekakor pa bo treba določene stavi še urediti. Najpogostejša pripomba je bila
pomanjkanje zasebnosti v porodni sobi. Obstaja že plan in ideja za rešitev problema.
V letu 2011 je zaživelo pisanje odklonov in tudi mi smo jih dobili kar nekaj, še več pa smo jih
napisali sami. Vse odklone smo skupaj razrešili in predvideli ukrepe.
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5. Cilji za leto 2012













Ohranitev zadostnega števila specialistov za redno delo.
Zagotovitev nadaljevanja dobre prakse operiranja pacientk z ginekološkim rakom in
dodatno izobraževanje v zvezi s tem.
Nadgradnja in nadaljnji razvoj pri zahtevnih endoskopskih operacijah.
Izvedba predvidenega prospektivnega programa TVT operacij.
Ohranitev in nadaljnji razvoj diagnostične obravnave dojk.
Izdelava novih kliničnih poti (TVT, histerektomija …), informacije za posamezne
operacije in navodila za pacientke po odpustu domov.
Skrb za in uresničevanje popolnejše dokumentacije.
Poglabljanje znanja in izkušenj pri naravno vodenih porodih.
Skrb za dobro porodniško prakso.
Ohranitev priznanja Unicefa za »Novorojencu prijazno porodnišnico«.
Ureditev varne podporne infrastrukture v primeru porodov doma.
Kultura varnosti pri vsakdanjem delu.

6. Zaključek
Naše želje in napori so usmerjeni v ohranjanje in izboljševanje dela v okviru Splošne
bolnišnice Jesenice, vendar je na naši poti večkrat precej ovir. Trudimo se za njihovo
uspešno premagovanje in odstranjevanje še naprej .
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Poročilo službe zdravstvene nege na ginekološko – porodniškem
oddelku
Marta Smodiš, dipl. m. s.
Koordinatorica zdravstvene nege na ginekološko – porodniškem oddelku
1 Uvod
Zdravstvena nega na gin-por oddelku stremi k zagotavljanju strokovne, profesionalna, varne,
kakovostne, sodobne in odprte zdravstvene nege. Pri vsakdanjih aktivnostih zdravstvene
nege želimo zagotavljati zasebnost in intimnost in ponuditi možnost za aktivno vključevanje
pacientk in njihovih svojcev v svetovanja in zdravstveno-vzgojne vsebine z možnostjo
elektronske komunikacije.
Večino našega dela je povezano z zdravimi ženskami, otročnicami in novorojenci, pri katerih
izvajamo kontinuirano svetovanje o dojenju, negi otroka in pripravo otročnice na domačo
oskrbo. Redno, vsakodnevno obveščamo patronažno službo o novorojencih in s tem
omogočamo kvalitetno in varno obravnavo otročnice v domačem okolju.

2 Management v zdravstveni negi
Management v zdravstveni negi na ginekološko-porodniškem oddelku je usmerjen k
kakovostni in varni zdravstveni negi, pri kateri imajo veliko vlogo zaposleni na oddelku, ki z
rednim izobraževanjem nadgrajujejo svoje znanje in usposobljenost.
2.1 Kadri
Leto 2011 smo na ginekološko-porodniškem oddelku zaključili z naslednjim številom kadra:
Oddelek
PNN
Porodna soba
SMS/TZN
5
5
Dipl. m. s.
2
Dipl. babica
1
3
Babica
4
Tabela 1: Kadrovska struktura na gin.por. odd.

2.2 Izobraževanje v zdravstveni negi
Zaposleni v zdravstveni negi so se redno udeleževali izobraževanj. Eksternih izobraževanj je
bilo v letu 2011 - 24 in 1 aktivna udeležba. Ker je naše delo povezano s svetovanji pri
dojenju, se 1 dipl. babica izobražuje za Mednarodno pooblaščeno svetovalko za laktacijo
IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)«,
1 dipl.babica pa bo opravila še izpit

2.3 Poročilo o kategorizaciji zdravstvene nege pacientov v letu 2011
Gin por oddelek
1.kat
2.kat
3.kat

2008
7,0
88,0
5,0

2009
12,0
46,0
8,0

2010
20,0
70,0
10,0

Tabela 2: Kategorizacija
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2011
13,0
73,0
13,0

2.4 Realizacija postavljenih ciljev v letu 2011
2.4.1 Komunikacija med patronažno službo in gin-por. oddelkom
CILJ:
Vzpostavitev komunikacije in sodelovanje v ZN na primarnem
nivoju – patronažna služba

Realizacija: realizirano
Učinkovitost:
cilj dosežen

AKTIVNOSTI:
 vsakodnevna komunikacija dipl.m.s. o posredovanju
informacij odpuščenih otročnic in novorojencev,
 komunikacije med patronažno službo in gin-por.
oddelkom pri odpuščenih ginekoloških pacientkah, ki
potrebujejo nadaljevanje obravnave patronažne
medicinske sestre.
EVALVACIJA:
 cilje dosegamo z rednim vsakodnevnim obveščanjem o
odpuščenih otročnicah in novorojencih,
 zagotovovljeni optimalni pogoji odpuščenim otročnicam
in novorojencem ter ginekološkim pacientkam po
odpustu v nadaljno obravnavo patronažni službi.

2.4.2 Srečanje patronažnih služb gorenjske
CILJ:
 Vzpostavitev komunikacije in sodelovanje v ZN na
primarnem nivoju- patronažna služba,
 poenotenje svetovanj o dojenju in nadaljevanje
obravnave pri že doseženih vpeljanih aktivnostih.
AKTIVNOSTI:
 Organizacija srečanja s strani gin. – por. oddelka.
Povabljeni zaposleni v patronažni službi.
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Realizacija:
Ni realizirano
Učinkovitost:
Ni realizirano

EVALVACIJA:
 Uspešnost sestankov in s tem posredovanje enakih
informacij.

2.4.3 Anketiranje vseh otročnic pri odhodu domov
CILJ:
 Izboljšati zadovoljstvo otročnic od sprejema do
odpusta.
 Na podlagi rezultatov še izboljšati delo.
AKTIVNOSTI:
 Poenotiti informacije pri dojenju in enakost svetovanja
medicinskih sester otročnicam pri dojenju –
mednarodni svetovalki za dojenje po opravljenem izpitu
 Sestanek z medicinskimi sestrami z ginekološko
porodniškega in pediatričnega oddelka.

Rok izvedbe:
 April 2012

Realizacija :
Realizirano
Učinkovitost:
Realizirana

EVALVACIJA:
 vsake tri mesece preveriti rezultate ankete.
 usklajenost mnenj o dojenju med pediatričnim
oddelkom in gin-por. oddelkom,
 Predstavitev rezultatov anket pomočnici direktorja za
ZN.

2.4.4
CILJ:
 Pripraviti predavanje o dojenju – povabilo zunanje
predavateljice v okviru gin-por. oddelka.

Realizacija:
realizirano
Učinkovitost:
realizirano

AKTIVNOSTI:
 Srečanje je bilo organizirano v letu 2011.
EVALVACIJA:
 Predavanje je omogočilo potrditev izvajanja pravilnega
svetovanja, ki ga že izvajamo in določenih novih
možnosti k izboljšanju, kar kaže tudi anketni vprašalnik.
2.4.5 Aplikacija zdravila po naročilu zdravnika iz
ambulante
CILJ:
 Ustrezna aplikacija zdravila po naročilu zdravnika iz
ambulante – upoštevanje pravila 6P.
AKTIVNOSTI:
 Izdelati obrazec za zapis izvajanja postopka.
EVALVACIJA:
 Obrazec je izdelan in se uporablja.
2.4. 6 Klinična pot za medikamentozni splav
CILJ:
 klinična pot za medikamentozni splav.
AKTIVNOSTI:
 Izdelati klinično pot za medikamentozni splav
(multidisciplinarni tim).
EVALVACIJA:
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Realizacija
učinkovitost

Realizacija :
Realizirano
Učinkovitost:
Realizirano



Uporaba klinične poti v praksi.

2.4.7 Snemanje CTG
CILJ:
Bolj varno snemanje CTG- ja 20-30 minut.

Realizacija :
realizirano
učinkovitost:
realizirano

AKTIVNOSTI:
 Udeležba na predavanju snemanje CTG.-ja.
 Izdelava in vpeljava protokola v neposredno delo.
EVALVACIJA:
 Prenašanje znanja na ostale zaposlene in upoštevanje
pravil snemanja.
2.4.8 Dokončna izdelava temperaturnega lista
CILJ:
 Dokončati in uvesti temperaturni list gin – por. oddelka

Realizacija:
realizirano
Učinkovitost:
realizirano

AKTIVNOSTI:
 Izdelava temperaturnega lista – multidisciplinarni tim.
EVALVACIJA:
 Temperaturni list je izdelan in se ga na oddelku
uporablja.
2.4.9 Identifikacija kurirjev
CILJ:
 Varnost pri prevzemu paketa z matičnimi celicami –
identifikacija kurirjev s pomočjo pridobljenega seznama.
AKTIVNOSTI:
 Pridobitev seznama kurirjev, ki prevzemajo pakete
(identifikacija),
EVALVACIJA:
 S pomočjo seznamov se identificirajo osebe pri
prevzemu paketa.
2.4.10 Standard za HSG
CILJ:
 Seznaniti zaposlene, ki izvajajo postopek.
AKTIVNOSTI:
 Izdelati standard – multidisciplinarni tim.
EVALVACIJA:
 Novozaposleni so sesznanjeni s postopkom.
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Realizacija:
realizirano
Učinkovitost:
realizirano

Realizacija:
Realizirano
Učinkovitost:
Realizirano

3 Kakovost in varnost v letu 2011
Izvajanje varnostnih vizit in razgovorov o varnosti ter sprotno izvajanje korektivnih
ukrepov pripomorejo k boljši kvaliteti dela in večji varnosti pacientk. Potekajo enkrat
tedensko, redni delovni sestanki pa enkrat mesečno.
Število VV/VR glede na nivo izvedbe 32
Število izrečenih ukrepov
28
Število/delež uspešno izvedenih
28
ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR
28
Tabela 3: Varnostne vizite
Varnostni
Korektivni ukrepi
problem/zaplet
Identifikacija pacienta ni
- Seznanitev zaposlenih
1.

2.

bila opravljena

- Pregled dokumentacije
- Nameščanje
identifikacijske zapestnice

Neupoštevanje pravila
pri aplikacij zdravila 6P

- Razgovor v timu
- Standard - aplikacija
zdravila
- Redno preverjanje in
upoštevanje pravilnega
načina komunikacije o
identifikaciji

3.1 Poročilo anketnega vprašalnika o zadovoljstvu porodnic
Primerjava anket iz leta 2008, 2009, 2010 in 2011 nam prikaže dvige ali padce zadovoljstva
na posameznih področjih zdravstvene obravnave. Velik napredek se kaže v pridobitvi
zadovoljivih informacij o poteku poroda 98,2%, želje med porodom so bile upoštevane v
97%, pri nudenju podpore in pomoči pri oskrbi novorojenca 89,9%, nasveti in praktična
pomoč pri dojenju in enotnost nasvetov pa 96;6%. Na vprašanje o ustrežljivosti in prijaznosti
osebja je odgovorilo pozitivno 99,8%.
Statistika kaže, da je bilo vseh porodov 624. Deklic 309, dečkov 315. Vseh dojenih otrok je
bilo 488, delno dojenih 121. Od leta 2000 imamo certifikat Unicefa » Novorojencem prijazna
porodnišnica«, zato se trudimo spodbujati in vzdrževati izključno dojenje in rooming in.
Želimo pa biti prijazni tudi do mamic..
3.2 Najpogosteje prijavljeni odkloni
Strokovni
Pritožba
Skupno
Sporočili
število
drugi/sami
odklon
pacienta/svojca
odklonov
6
6
2
1
Tabela 4: Odkloni
Realizacija: Vsi odkloni so bili v celoti zaključeni
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drugo

Število
ukrepov

3

6

3.3 Letni razgovori
Letni razgovori so bili opravljeni v celoti. Potrebno bo realizirati dogovorjene cilje in s tem
doseči,da zaposleni kar najbolje prispevajo k dobrim rezultatom dela na oddelku.

5. Zaključek
V letu 2012 bi želeli organizirati srečanje s patronažnimi medicinskimi sestrami na primarni
ravni, organizirati izobraževalni dan gin-por. oddelka, omogočiti porodnicam čim bolj naraven
način vodenja poroda in realizirati njihov porodni načrt. Za zagotavljanje povratne informacije
o kvaliteti dela in zadovoljstvu porodnic na našem oddelku, bomo še naprej redno spremljali
ankete, ki nam bodo dale informacije, o tem, kaj delamo dobro, kaj bi bilo potrebno izboljšati.
Zavedamo se, da je velik problem v porodni sobi še vedno zagotavljanje intimnosti vsake
posameznice in s tem varovanje podatkov. Še naprej bomo delali po načelih Unicefa, to
pomeni da smo Novorojenčku prijazna porodnišnica, načelo biti prijazen, pa nas vodi tudi pri
delu do njihovih mamic. Želeli bi spremljati tudi zadovoljstvo ginekoloških pacientk.

6. Cilji in aktivnosti za leto 2012
Cilj:
1: Realizirati sklepe rednih letnih
razgovorov
Kazalnik
Št. realiziranih sklepov do konca leta
Cilj:
2.Izboljšanje varnosti in kakovosti
dela na oddelku- število varnostnih
vizit
Kazalnik
Število VV/VR
Cilj:
3. Izdelava dokumentacije
novorojenca
Kazalnik
Število posodobljenih dokumentov

Rok izvedbe
Do konca leta 2012

Cilj:
3. padci

Rok izvedbe
Kontinuirano v letu
2012

Odgovoren
Koord. ZN, MS gin-por.
oddelka

Rok izvedbe
Odgovoren
Kontinuirano, celo leto Koord. ZN, MS gin-por.
oddelka in babice v porodni
sobi
Rok izvedbe
Odgovoren
Kontinuirano, celo leto Koord. ZN, MS gin-por.
oddelka

Kazalnik
Število vseh padcev na leto
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Odgovoren
Koord. ZN, MS gin-por.
oddelka

Oddelek za anestezijo in reanimacijo
Judita Mandelc Kunčič, dr.med.
Predstojnica Oddelka za anestezijo in reanimacijo

Oddelek za anestezijo in reanimacijo
-

OPERACIJSKI BLOK
EITOS -enota za intenzivno terapijo kirurških strok
DNEVNI ODDELEK
PORODNA SOBA
CENTER ZA INTERDISCIPLINARNO ZDRAVLJENJE BOLEČINE IN
PALIATIVNO OSKRBO je novo ime za dosedanji Center za zdravljenje
bolečine in blažilno oskrbo neozdravljivo bolnih.
- URGENCA
Predstojnik oddelka:
Judita Mandelc Kunčič, dr. med., spec. anest.

Vodja enote za intenzivno terapijo kirurških strok:
Vlado Jurekovič, dr. med., spec. anest.
Strokovn delo na Dnevnem oddelku in Centru za interdisciplinarno vodenje bolečine in
paliativno oskrbo je vodila do septembra 2011
Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., spec. anest.
Vodja urgence do 31.12.2011:
Jelena Vilman, dr. med., spec. anest.
Na oddelku vsi zdravniki delamo v operacijskem bloku in na Dnevnem oddelku. Prav tako vsi
zdravniki opravljamo dežurno službo. V enoti intenzivne terapije v rednem delovnem času
delajo trije zdravniki, izmenjaje na časovno obdobje približno enega tedna. Samo ena
zdravnica anesteziologinja pa se ukvarja s paliativno oskrbo bolnikov.

Realizacija ciljev:
Preteklo leto smo imeli zastavljenih osem cilj, od katerih enega nismo uresničili in se z njim
tudi nismo ukvarjali. Ta cilj je bil uvedba kazalnika kakovosti, ki govori o punkciji trde
možganske opne pri uvajanju epiduralnega katetra.
Ta kazalnik bo ostal naš cilj za v naprej in se mu lahko pridruži še spremljanje incidence
postpunkcijskega glavobola.
Kakor smo si zastavili, tako smo nadaljevali že ustaljene metode in pričeli z uvedbo novih
načinov hemodinamskega nadzora bolnika med operacijo.
Ultrazvočno vodena regionalna anestezija je še naša želja za bodočnost, doslej pa je le na
nivoju učenja na delavnicah.
Uveden je bil tudi sistem za zdravljenje akutne pooperativne bolečine, ki pa ga je verjetno
potrebno v rednem rutinskem delu dograjevati, uveljavljati in edukacijsko utrjevati.
Sodelovali smo pri uvedbi reanimacijske opreme in pri novih gradbenih načrtih za našo
bolnišnico, ki obsegajo predvsem prostore za operativo in urgenco.
Od treh specializacij smo pridobili dve, mladi specializantki že nekaj mesecev delata na
našem oddelku.
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ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA
V anesteziološki ambulanti se opravi pregled dokumentacije in bolnikov za večji kirurški
poseg in tistih z večjim tveganjem za anesteziološke in kirurške zaplete, katerih pojavnost
skušamo zmanjšati z ustreznimi pripravami in dodatno terapijo.
Anesteziološka ambulanta je namenjena tudi pojasnilni dolžnosti bolniku, ki bo dobil
anestezijo in o njej mora imeti podatke o poteku, učinku in predvsem o zapletih.
Leto 2011

Enota izvajalca

Poglavje

N1
C00-D48 Neoplazme
ANESTEZIOLOŠKA
AMB.
E00-E90 Endokrine, prehranske

Hier.števec

87,00
2,00

G00-G99 Bolezni živčevja

5,00

I00-I99 Bolezni obtočil

50,00

J00-J99 Bolezni dihal

1,00

K00-K93 Bolezni prebavil

328,00

L00-L99 Bolezni kože in podkožja

3,00

M00-M99 Bolezni mišičnoskelet.

489,00

N00-N99 Bolezni sečil in spolovil

36,00

O00-O99 Nosečnost, porod in po

1,00

R00-R99 Simptomi, znaki ter ne

5,00

S00-T98 Poškodbe, zastrupitve

71,00

Z00-Z99 Dejavniki, ki vplivajo

25,00

Skupaj

1.103,00

Iz podatkov je razvidno, da smo v ambulanti pregledali 20% operiranih bolnikov. Naš cilj je,
da bi bila večina bolnikov pred operacijo pregledana v naši ambulanti, ki nima samo značaj
triažiranja, pač pa tudi informacijsko edukacijski namen.
Dnevi, ko imamo anesteziološko ambulanto so določeni samo za en mesec v naprej in so
neenakomerno razporejeni. Ambulanto namreč lahko vodimo samo takrat, ko je število
anesteziologov zadostno za delo na vseh deloviščih. Prednost imajo delovišča z
operacijskimi posegi in intenzivna enota.
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OPRAVLJENO DELO:
Operacijski blok in ginekološka oziroma ortopedska operacijska soba.
V slednji je bil od oktobra 2011 program vsak dan. Trikrat v tednu ortopedski in
dvakrat ginekološki operativni program.
Po obrazcu št. 11, za evidentiranje anestezij in posegov v zvezi z anestezijo, ki se beležijo v
operacijskem bloku in ginekološki oziroma v ortopedski operacijski sobi je bilo v letu 2011
zabeleženih 21 214 aktivnosti, kar je 13 % več kot v predhodnem obdobju. To je odraz
večjega števila anestezij, ki jih je bilo v letu 2011 4 487. Razmerje med splošno anestezijo
in regionalno pa je v zadnjih dveh letih približno enako v razmerju 1:6 v korist splošne
anestezije..
EVIDENTIRANI POSEGI V GRUPI AKTIVNOSTI - ANESTEZIJA - v letu 2011
SPLOŠNA ANESTEZIJA
92502-00 Intravenska splošna anestezija
283
92502-01 Inhalacijska splošna anestezija
19
92502-02 Intravenska in inhalacijska splošna anestezija
3.707
92502-03 Splošna anestezija , kombinirana z velio regionalno anestezijo
125
SKUPAJ
4.134
SPINALNI BLOK
18206-08 Injiciranje opioida v spinalni kanal (pred operacijo, med oper
18209-08 Injiciranje lokalnega anestetika v spinalni kanal (pred operac.)
SKUPAJ

27
441
468

KOMBINIRANO SPINALNO-EPIDURALNA ANESTEZIJA
18216-02 Infuzija lokalnega anestetika v epiduralni prostor (pred operac.)
18216-05 Infuzija opioida v epiduralni prostor (pred operacijo, med operac.)
SKUPAJ

26
23
49

BLOKADA PERIFERNIH ŽIVCEV ALI PLETEŽEV (Z ALI BREZ KATETRA)
18254-00 Blokada brahialnega pleteža z lokalnim anestetikom
18270-00 Blokada femoralnega živca z lokalnim anestetikom
18272-02 Blokada poplitealnega živca z lokalnim anestetikom
18278-00 Blokada ishiadičnega živca z lokalnim anestetikom
SKUPAJ

28
75
6
76
185

Skupno število vseh vrst anestezij je: 4836 v op. bloku in ginekološko ortopedski
operacijski, 977 na dnevnem oddelku in 729 za posege v spodnji operacijski (468
ambulantnih in 261 hospitalnih). Približno 10% (točneje 470) operacij je bilo narejenih
v dodatnem programu, ki smo ga opravili izven rednega delovnega časa, to je popoldan in
ob sobotah, v pomladanskih mesecih (26.03.-23.06.2011) in jeseni (17.09. – 22.12.2011).Ob
sobotah so bile operacije endoprotez kolčnega sklepa, le-teh je bilo 76. V dodatnem
programu so bile delane še operacije odstranitve osteosintetskega materiala, žolčnikov,
ingvinalnih in ventralnih kil in operacije krčnih žil.
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DNEVNI ODDELEK
V letu 2011 je na Dnevnem oddelku skupno število vseh vrst anestezij, splošnih in
regionalnih, 977, kar je manj kot v preteklih letih, več pa je bilo operacij v lokalni
anesteziji, ki je domena operaterja. Nihče od operiranih pacientov ni bil po odpustu z
Dnevnega oddelka zaradi zapletov po operaciji ponovno sprejet v bolnišnico.
Po operaciji 9 pacientov (manj kot 0.92%) ni bilo odpuščenih v domačo oskrbo, pač pa so
bili premeščeni na bolnišnični oddelek. Razlogi za premestitev so bili: 3x motnje srčnega
ritma, po 3x večji kirurški poseg in 2x bolnik ni ima spremstva po odpustu, enkrat pa nemir in
agresivnost bolnika po končanem posegu.
Izredno majhen je odstotek pooperativnih zapletov, ki so jih bolniki navedli v telefonskem
preverjanju počutja v dneh po operaciji. Težave je imelo 14 bolnikov (o,14%). Eden od njih
je imel glavobol in trd tilnik, ostali pa težave z oteklino in bolečino v predelu kirurškega
posega.

CENTER ZA INTERDISCIPLINARNO ZDRAVLJENJE BOLEČINE IN
PALIATIVNO OSKRBO je prenehal s svojim delom s 01.09.2011
zaradi logističnih težav.
Delo v tem centru se je po strokovnih vsebinah in po številčnosti bolnikov, ki
ga obiskujejo izredno povečalo in bo predstavljeno v samostojnem poročilu.

AMBULANTNE ANESTEZIJE:
V spodnjih operacijskih prostorih dobijo bolniki anestezijo za male kirurške posege (septika
in repozicije zlomov). V letu 2011 je bilo takih anestezij 799.
V zvezi z ambulantnimi posegi smo pripravljali dokumentacijo za pooperativno opazovanje.
Tako imenovani »recovery« v preteklem letu še ni popolnoma zaživel.

PORODNA SOBA:
Epiduralna analgezija in subarahnoidna analgezija za lajšanje porodnih bolečin je bila
narejena pri dobri tretjini porodov, 226 porodnicah, kar je 36,2% . Porod z epiduralno
analgezijo se je končal s carskim rezom pri 11 porodnicah, kar jev 4,8% (7x v splošni
anesteziji, 2x v subarahnoidnem bloku in 2x v epiduralni anestziji). Vakumsko dokončanje
poroda pri porodnicah z EDK analgezijo se je končalo pri 26 porodnicah, to je v 11,5 %. Za
vse nosečnice, ki želijo imeti porod olajšan z epiduralnim katetrom imamo predavanje o tem
načinu lajšanja bolečin, tako kot doslej, ob torkih ob 13. uri, brez predhodnega naročanja.
Število instrumentalno dokončanega poroda pri epiduralnem načinu lajšanja bolečin je
malenkost manjše kot leto prej. Število vakumsko dokončanega poroda pri porodnicah z
EDK pa je skoraj trikrat večje kot pri porodnicah brez EDK (11,5% vakuma pri EDK in 3,8%
pri porodnicah brez EDK).
192 porodnic ali 84,6% je bilo zadovoljnih in zelo zadovoljnih z lajšanjem bolečine z EDK. V
8 primerih (3,5%) EDK nismo uspeli vstaviti.
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LETO

ŠTEVILO
PORODOV

ŠTEVILO
EDK, SB
analgezij

%
EDK

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

428
518
453
578
630
621
662

84
117
163
221
202
219
253

19,6%
22,5%
35,9%
38,2%
32,0%
35,2%
38,2%

2010

696

249

35,8%

2011

624

226

36,2%

Odstotek:
zadovoljne
+
zelo
zadovoljne

Neuspešno
Uvajanje
EDK

ŠTEVILO
S.C. pri
EDK

ŠTEVILO
VACUUM
dok.por. pri
EDK

ŠTEVILO
spl.
anestezij
v por.sobi

204
porodnice
90,6%
193
porodnic
84,6%
192
porodnic
84,9%

5

18(8,8%)

6

15(6%)

30(12%)

13(1,3%)

8

11(4,8%)

26(11,5%)

10(1,6%)

Splošnih anestezij za operativne posege v porodni sobi (iztipanje, šivanje, porodi z
medenično vstavo) je bilo 10.
V preteklem letu je bilo narejenih 96 operacij s carskim rezom. Od tega večina v splošni
anesteziji in ena tretjina (točno 33) v regionalni anesteziji.
Lajšanje bolečine med porodom z vstavljanjem epiduralnega katetra evidentiramo posebej in
podatki kažejo, da absolutno število epiduralnih katetrov, ki jih vstavimo, vsako leto narašča.

ŠTEVILO PORODOV IN EDK TER S.C.
NA GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKEM ODDELKU
SPLOŠNE BOLNIŠNICE JESENICE
LET0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ŠTEVILO PORODOV ŠT.
S.C.
428
40
518
69
453
50
578
85
630
83
621
76
662
97

ŠTEVILO EDK
84
117
163
221
202
219
241
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16,6%
22%
35%
38%
32%
35%
36%

KADROVSKA ZASEDBA
V letu 2011 je bilo na Oddelku za anestezijo in reanimacijo zaposlenih 9 specialistov s
polnim delovnim časom in ena specialistka s polovičnim delovnim časom.
V tem letu smo imeli daljše odsotnosti zaradi dveh porodniških dopustov. Ena od specialistk
je bila odsotna vse leto druga pa le nekaj tednov ob koncu leta.
Na oddelku imamo 5 specializantov.
Dobili smo dve specializantki anesteziologije, eno spomladi in drugo jeseni 2011.
Na kroženju za specializacijo so še trije; dve specializanti, eden na začetku in drugi dve
specializantki v drugi časovni polovici kroženja.
Pogodbeno delo za izvedbo dodatnega kirurškega programa, ki je obsegal 123
operativnih dni, v katerih je bilo narejenih 470 operacij, je bilo osemnajstkrat delano z
anesteziologi iz drugih ustanov, to je v 15%. Pomoč tujih anesteziologov smo potrebovali tudi
za redni program, posebej v jeseni, ko smo začeli vsakodnevno operirati na peti op. mizi;
vendar je delež nizek, le v 17 primerih, kar je 1,7% celotnega dela. Tuji anesteziologi so
dežurali v naši ustanovi dvaindvajsetkrat, to je 6% vseh dežurstev.

MENTORSTVO
V letu 2011 je bilo na izobraževanju o anesteziji in intenzivni medicini 10 pripravnikov, ki se
izobražujejo 14 dni, na več mesečnem kroženju so bili 4 specializanti (kirurgije in
ginekologije) in trije specializanti anesteziologije.

ZAKLJUČEK
Po podatkih o opravljenem delu smo v letu 2011 opravili 13%več evidentiranih
posegov in verjetno 10% več anestezij. Zaradi različnosti podatkov ne morem navesti
pravega števila anestezij.

CILJI
Ponovno uvesti delo v Centru za zdravljenje bolečine in blažilno oskrbo
Izboljšati pooperativno vodenje oziroma zdravljenje akutne bolečine.
Uvesti moderne načine medoperativnega hemodinamskega nadzora bolnikov.
Začeti z ultrazvočno vodeno regionalno anestezijo bolnikov.
Sodelovati pri ustanovitvi urgentnega bloka.
Uvesti kazalnik kakovosti; »punkcija trde možganske opne in postpunkcijski
glavobol.«
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POROČILO O DELU CENTRA ZA INTERDISCIPLINARNO ZDRAVLJENJE
BOLEČINE IN PALIATIVNO OSKRBO
JANUAR –SEPTEMBER 2011
Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med.
V Centru za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo (CIZBPO) smo od
januarja do septembra 2011 izvajali konziliarno in ambulantno dejavnost, svetovanje
medicinskemu osebju po telefonu, delovanje mobilnega tima na terenu in spremljali lajšanje
akutne pooperativne bolečine na oddelku. V okviru Centra smo delovale 2 medicinski sestri
in ena zdravnica.
Konziliarno dejavnost smo izvajali na internem, kirurškem in ginekološkem oddelku v smislu
načrtovanja celostne paliativne oskrbe v bolnišnici in kasneje po odpustu, v domačem okolju.
Po prvem pregledu smo bolnike spremljali še dva dni in nato po potrebi naprej vodili v
CIZBPO. Opravili smo 110 konziliarnih pregledov.
V okviru ambulantne dejavnosti smo vodili bolnike s kronično bolečino in bolnike z
napredovalo neozdravljivo boleznijo.
Skupaj s kirurškim oddelkom in enoto za fizioterapijo smo izdelali protokol za vodenje
bolnikov z akutnim in kroničnim KRBS. Pridobili smo recepturo za kremo z
dimetilsulfoksidom , ki jo je pripravljala zunanja lekarna in tako zadostili evropskim
smernicam za vodenje KRBS. Poleg rednega nadzora s strani fizioterapevtke smo uvedli tudi
vaje z ogledalom. Podaljšali smo uporabo TENS-a in uporabljali specifične modalitete za
KRBS.
Skupaj z radiološkim oddelkom smo začeli izvajati UZ vodene blokade malih sklepov pri
bolečini v križu in blokade perifernih živcev pri kronični bolečini po operaciji dimeljske kile.
Izvajali smo tudi enkratne epiduralne blokade in vstavljali epiduralne katetre.
V povezavi z ortopedskim oddelkom in fizioterapijo smo razvili program za vodenje kronične
bolečine v križu. Vključili smo številne moderne manualne pristope. Zagotovili smo tudi
psihološko podporo in izvajali motivacijski trening.
Pri bolnikih v paliativni obravnavi smo v okviru dnevne bolnišnice izvajala punkcije telesnih
votlin, nadomeščali kri in krvne pripravke, če je bilo potrebno, organizirali družinske sestanke
in sestanke z osebnimi zdravniki in patronažnimi med. sestrami. Nudili smo psihološko
podporo. V okviru dokumentacije smo razvili terapevtski list za vodenje terapije na terenu.
Za medicinsko osebje smo nudili 24urno možnost svetovanja po telefonu za bolnike, ki niso
bili napoteni v našo obravnavo.
Za bolnike, ki so bili sicer vodeni pri nas, smo v okviru mobilnega tima obiskovali bolnike in
njihove svojce v soglasju z osebnimi zdravniki, če je bilo to potrebno. Začeli smo z razvojem
primarne paliativne mreže na Gorenjskem. Povezali smo se z osebnimi zdravniki in v ZD
Radovljica začeli z rednimi mesečnimi sestanki.
Vključili smo zunanjo lekarno, ki je omogočila distribucijo zdravil in podkožnih črpalk do
najbližje lekarne bolnikovem domu. V obravnavo na domu smo vključili tudi prostovoljce
hospica in prostovoljce društva Palias. Bolnikom je bila na voljo 24 ur dostopna mobilna
številka. Mobilni telefon smo si sprva izmenjavali, od februarja pa ga je ves čas imela samo
zdravnica.
Po zgledu vodenja akutne pooperativne bolečine v dnevni bolnišnici smo želeli uvesti enak
sistem na ostalih oddelkih. V soglasju s predstojnikom kirurškega oddelka smo organizirali
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več predavanj za zdravnike, pa tudi za sestre. Na strokovnem svetu smo predstavili model
akutne protibolečinske službe, ki pa je kasneje zaradi nestrinjanja ožjega vodstva bolnišnice
z njeno uvedbo, vseeno nismo mogli uvesti.
Za spremljanje kakovosti našega dela smo uporabljali program Quipps, vodili smo evidenco
zadovoljstva naših bolnikov in njihovih svojcev z našimi storitvami.
Na področju izobraževalne dejavnosti smo vse tri aktivno sodelovale v organizacijskem in
strokovnem odboru Šole za paliativno oskrbo Auda Sapere, ki je bila organizirana v okviru
Ragorja s finančno pomočjo društva Palias, in Izobraževanja za koordinatorje iz paliativne
oskrbe, ki ga organiziralo Ministrstvo za zdravje.
Pogoj za delovanje Centra je stalna prisotnost osebja, saj sicer neprekinjena dejavnost ni
možna. Svoje nestrinjanje z ukrepi vodstva bolnišnice, ki ni dopustilo prisotnosti medicinske
sestre v primeru odsotnosti zdravnice, smo izrazili tako, da je dejavnost Centra v septembru
2011 zamrla. Vsa prizadevanja v smislu utemeljitev naših zahtev so bila neuspešna.
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Strokovno poročilo enote intenzivne terapije operativnih strok
Vlado Jurekovič, dr.med.
Vodja dejavnosti

Podatki za EITOS po letih
2004
2005
št.
112
119
bolnikov
869
1.039
BOD*
ure meh.
ventilacije
umrljivost
(%)*

2006
86

2007
131

2008
161

2009
129

2010
166

2011
130

1.079

965

956

1.185

1.188

978

11.853

16.529

17.219

11.626

9.672

14.855

11.157

9695

27

27

25

20

19

22

28

23

BOD *– bolnišnično oskrbni dan
umrljivost* – koliko % vseh sprejetih bolnikov je umrlo v EITOS
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Podatki za točke TISS 28 po letih
št. TISS 28 točk
št TISS 28 točk / BOD
št TISS 28 točk / bolnika
vrednost TISS 28 točke (EUR)*

2008
32874
34,4
283,3
7,64

2009
37836
31,9
293,3
8,73

2010
40512
34,1
244
7,86

2011
34872
35,65
268,24
8,31

* izražena glede na vrednost porabe zdravil in zdravstvenega materiala v EITOS
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Povzetek:


















smo enota intenzivne terapije, ki zdravi predvsem starejše bolnike. Komaj 14 bolnikov
(dobrih 10% vseh) je bilo mlajših od 49 let
trend staranja zdravljenih je viden tudi v primerjavi povprečne starosti bolnikov, ki
je leta 2006 bila 64 , leta 2010 pa 70,4 leta, v letu 2011 pa 69 let
število sprejetih bolnikov in število bolnišnično oskrbnih dni je manjše kot leta 2010,
vendar znotraj »normalne medletne fluktuacije«
ure mehanske ventilacije niso merilo teže bolnikov, boljši »približek« je število TISS
28 točk
analiza doseženih TISS točk pokaže, da smo v minulih treh letih delali enako (št.
TISS/BOD), da pa smo v letu 2011 zdravili nekoliko bolj bolne bolnike, kot leto
poprej (št. TISS/bolnika)
točkovni sistem TISS 28 se je v minulih letih tudi v naši ustanovi pokazal kot primeren
opisni kazalec teže bolnikov, intenzivnosti zdravljenja in ocene stroškov
vrednost TISS točke je v primerjavi z letom 2010 višja (2010 – 7,8€, 2011 – 8,3€).
Porast vrednosti gre predvsem na račun pogostejše uporabe »redkih in dragih
zdravil« (levosimendan, anidulafungin, iloprost)
večina bolnikov je bila zdravljena v (arbitrarno določenem) »razumnem« trajanju dveh
tednov, še vedno pa je preveliko število bolnikov, ki so bili v EITOS manj kot dva
dneva (29 bolnikov ali 22% vseh bolnikov)
bolniki zdravljeni manj kot 48 ur bi morali biti deležni večje pozornosti, zlasti v smislu
racionalnejše »alokacije« intenzivnega zdravljenja; umrljivost je v tej skupini najvišja
(44%) in kar 42% vseh umrlih v EITOS sodi v to kategorijo
55% bolnikov je sprejetih neposredno iz operacijske, 30% z oddelkov in le 15%
neposredno iz urgence
12% bolnikov je sprejetih z oddelka, ne da bi bili predhodno operirani
(samo) četrtina (33 bolnikov) sprejetih je zaplet po predhodni operaciji
pet bolnikov (4%) smo sprejeli iz drugih ustanov in šest (4,5%) premestili v drugo
ustanovo (UKC 5, 1 bolnik repatriacija)
slednji podatki so pomembni, saj govorijo o tem, da smo praktično vse bolnike, ki so
potrebovali intenzivno terapijo zdravili »doma«. Z drugimi besedami: če na KRG
oddelku bolnikov zaradi narave bolezni ali poškodbe takoj ne premestimo v drugo
ustanovo, potem praktično vse, ki v poteku bolezni ali kot posledici zapleta po
operaciji postanejo kritično bolni, zdravimo v naši ustanovi.
celokupna umrljivost se skozi leta malo spreminja; vrednost tega podatka je
sorazmerno majhna
v letu 2011 je:
 bila celokupna smrtnost v EITOS 23% - umrlo je 30 bolnikov od 130 sprejetih
v EITOS
 če odštejemo umrle v prvih 48 urah, je bila umrljivost 14,5%
 dodatnih 13 bolnikov je umrlo na oddelku po odpustu iz EITOS, kar je 14%
vseh odpuščenih iz EITOS (6 premstitev v drugo ustanovo ni vštetih)
 od vseh bolnikov zdravljenih v EITOS je v času hospitalizacije v SB Jesenice
umrlo 43 (33%) bolnikov
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Izpostavljamo:
1. nadaljevanje odličnega sodelovanja s Centrom za hemodializo
2. dobro sodelovanja s kolegi kirurškega oddelka
3. nadaljevanje rednega sodelovanja z bolnišničnim dietetikom in uporaba lastnega
računalniškega programa za spremljanje prehrane kritično bolnih
4. sodelovanje s kliničnim farmakologom
5. nadaljevanje sodelovanja v mednarodnem projektu primerjave enot intenzivne
terapije (PROSAFE)
6. že utečen in preverjen lastni sistem »nadzora« nad stroški ustvarjenimi s porabo
zdravil in zdravstvenega materiala
7. strokovnost, delavnost, natančnost, prizadevnost in požrtvovalnost vseh zaposlenih v
enoti intenzivne terapije, vse preko meja »obveznega«
Zahvaljujemo se še vsem neimenovanim posameznikom in službam v naši bolnišnici, ki s
svojim delom omogočajo in dopolnjujejo naše delo.
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Strokovno poročilo o dejavnosti zdravstvene nege na anesteziji
Ozrenka Nikolič Vranič, dipl.m.s.
Vodja zdravstvene nege na anesteziji
1.

Uvod

Začetek leta je vodenje anestezijskih medicinskih sester / zdravstvenikov prevzela nova
vodja.
Za optimizacijo prikaza dela in večjo preglednost izvedenega in vseh odstopanj smo izvedli
popravke naše dokumentacije AN RE 4 in AN RE 16.
Za večjo kakovost in poenotenje dela smo izdelali mapo z kratkimi, praktičnimi navodili za
določene intervencije. Izdelana je kot sistematičen opomnik pri praktičnem izvajanju posega,
za hitro teoretično ponovitev intervenicij katere ne izvajamo pogosto in kot učno gradivo za
novozaposlene.
Izdelali smo:
 navodila za pripravo sistema za invazivno merjenje RR in odvzem krvi za analizo iz
invazivnega sistema
 navodila za uporabo BIS-a
 navodila za uporabo Lidco Rapid-a
S člani celotnega tima v operacijski dvorani smo v mesecu aprilu pričeli z izvajanjem
Kirurškega varnostnega kontrolnega seznama.
V pomladno – poletnem obdobju smo uspešno prestali tudi presoji ISO in NIAHO, ki za naše
delo pomenita večjo kakovost in varnost pri delu z pacientom.
Konec poletja je bila prenovljena ginekološka operacijska soba. V tej operacijski dvorani
poteka delo vse delovne dni v tednu, poleg ginekološkega programa poteka tudi ortopedski
operativni program. Ta sprememba je prinesla logistične oz. organizacijske težave, ki jih še
vedno sprotno rešujemo – več materiala v enako velikem prostoru, nabava potrebnih
tehničnih pripomočkov, dva različna stroškovna mesta v istih prostori, problem dislociranega
delovišča pri pogostem podaljševanju dela…
V novembru je v sklopu celotnega operacijskega bloka potekala tudi notranja presoje, ki
nam je v skupno reševanje dodelila 2 neskladji in 7 priporočil. Od tega smo eno neskladje
štiri priporočila že pričeli reševati skupaj z operacijskimi medicinskimi sestrami, za reševanje
ostalega pa bo potrebno multidisciplinarno sodelovanje.
Vodja enote anestezijskih medicinskih sester/zdravstvenikov je tudi član IO Sekcije za
anestezijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo ter Delovne skupine za anestezijo, kjer že
nekaj časa na državnem nivoju aktivno pripravljajo delokroge anestezijskih medicinskih
sester.
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2. Management zdravstvene in babiške nege
V enoti se nenehno trudimo za varno obravnavo in za čim višjo stopnjo kakovosti izvedenih
storitev in tako želimo doseči čim bolj zadovoljne izvajalce in prejemnike. Glede na vsa
dosedanja izobraževanja s teh področij je pri večini sigurno viden napredek tako v
razmišljanju, kot tudi v izvajanju storitev. Cilje si postavljamo vedno višje in vse bolj aktivno
razumemo kaj je tisto, kar si v prihodnosti lahko opredelimo za kazalnike kakovosti našega
dela.
2.1 Realizacija postavljenih ciljev
Varnost pacientov
Planiranega Protokola o postopkih dela pri pacientu z znano alergijo na latex nismo
realizirali.
Sodelovanje pri Kirurškem varnostnem sistemu se izvaja rutinsko.
Kakovostna in varna reanimacija na oddelku
Cilj bomo realizirali v mesecu marcu 2012, ko bo nabavljen še manjkajoči del opreme za
reanimacijske vozičke (kisikove jeklenke, defibrilatorji). Standard opremljenosti je izdelan,
sprejet bo po dokončni opremi vozičkov. Prav tako je v zaključni fazi tudi protokol reanimacij
po posameznih oddelkih. Potrebno je še izvesti delavnice reanimacije po oddelkih.
Kakovostno delo s študenti
Mentorja vedno določimo vnaprej in poskušamo doseči, da bi imel študent v času ko je v
naši enoti istega mentorja. Prav tako smo naredili začetni nabor naslovov z našega
področja, ki so primerni da jih študentu dodelimo za predpisano individualno delo; letos
bomo vsebine še dopolnili.
Varna obravnava pacientov
Izvedli smo 16 varnostnih vizit oz. razgovorov na katerih smo obravnavali tako potencialne
nevarnosti (podobnost nove embalaže infuzijskih raztopin, skrb za stalno pripravljenost
delovišč, pomoč med oddelki, nadzor nad zdravili v hladilniku…), kot tudi reševali aktivno
varnostno problematiko (izgubljena dokumentacija pacienta, neprepoznava vstavitve i.v.
kanile v arterijo, zagotavljanje intime pacientov, prenapolnjenost kontejnerjev za ostre
predmete…).
Varno delo z anestezijskimi aparati
V letu 2011 smo delno spreminjali list evidence dela z anestezijskimi aparati. Poimenovali
smo ga Evidenčni list dela anestezijskih medicinskih sester na delovišču (OBR AN-RE 4).
Vodi se mesečno na vsakem delovišču. Vsebuje osnovne podatke o samem delovišču,
izvajanje testov tesnosti, menjave potrošnega materiala, ureditev delovišča in podpis
izvajalca za posamezni dan. List predstavlja zelo dobro evidenco dela na posameznem
delovišču in je zasnovan tudi tako, da bo tudi dobra pomoč za planirane aktivnosti v
prihodnje.
Če je v delovanju anestezijskega aparata zaznana kakeršnakoli nepravilnost se to zabeleži v
obrazec Evidenca odstopanj pri delu z AA (OBR AN-RE 16), katerega smo prav tako začeli
uporabljati v letošnjem letu. Le ta nam omogoča hitro in pregledno evidenco vseh odstopanj
posameznega anestezijskega aparata. Vsa odstopanja je potrebno reševati sproti, saj brez
varnega AA ne moremo delati, kar pomeni odpovedovanje operativnih posegov.
2.2 Timski sestanki
V letošnjem letu smo imeli organiziranih10 timskih sestankov s planirano tematiko.
Obravnavali smo strokovne kot tudi organizacijske vsebine kot so ponovitve oz. izboljšava
že znanih postopkov ali v sklopu vpeljevanja raznih novosti.
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3. Management zdravstvene prakse
3.1 Kazalniki kakovosti
V naši enoti smo zaenkrat imeli le kazalnik kakovosti optimalnega izpolnjevanja
perioperativne dokumentacije. Za leto 2012 imamo v načrtu kar nekaj novih kazalnikov z
nadzorom katerih se bomo trudili dvigniti raven naših storitev.
Optimalno izpolnjene klinične poti
Ta kazalnik smo še pred začetkom merjenja vsebinsko razširili in preimenovali v optimalno
izpolnjevanje periopperativne dokumentacije, ki poleg kliničnih poti vključuje tudi
perioperativne liste. Merjenje smo izvedli po planu 2x – v septembru in decembru. Rezultati
prvega merjenja so bili nad pričakovanji – v 93% popolno izpolnjena dokumentacija, v
mesecu decembru pa so bili rezultati zelo slabi – le v 72% popolna izpolnjenost. Po
decembrskem slabem rezultatu smo izvedli varnostno vizito in se o tem pogovorili. V letu
2012 sva si z vodjo operacijskih medicinskih sester zadale omenjeni kazalnik za skupni in
bomo preverjali izpolnjenost vseh rubrik, ki jih izpolnjujejo predstavniki zdravstvene nege v
operacijskih prostorih. Merjenje bomo izvajali mesečno in izmenično.
3.2 Odkloni
Dodeljeni odkloni
VRSTA ODKLONA
Neprimeren odnos

VSEBINA
Neurejena dokumentacija pacientov ob
prihodu iz op.
Obremenjevanje oddelčne popoldanske
dipl. m. s. s transporti krvnih derivatov
iz oddelka za transfuzijo.

Strokovni odklon

Shranjevanje zdravila COCAINIJEV
KLORID za potrebe ORL op. prog. v
našem depoju za narkotična zdravila
brez evidence le tega.
Bolečine še na oddelku na mestu, kjer
je bila v op. pri pacientu uvedena i.v.
kanila paravazalno.

REŠEVANJE
 Varnostna vizita.
 Pogovor s predstojnico ANRE in vodjo OPMS.
 V reševanje vključena tudi
PDZN; sprejet naslednji
dogovor:
- dopoldan:transportna
služba,
- popoldan: ZT v op,
- ponoči: SMS z ortop. odd
 pogovor z PDZN in zdravnico
ter prenehanje izvajanje
omenjenega.




nepravilna vstavitev je bila
prepoznana in ustrezno
oskrbljena že v op.
(odstranitev, obkladek),
oddelek sporoči le zaradi
ukrepov, ki so bili še potrebni
(analgetik)
Varnostna vizita

Izrečeni odkloni
VRSTA ODKLONA
Strokovni odklon

VSEBINA
Zamenjana dokumentacija treh
pacientov

Že takoj ob sprejemu pacienta ugotovljen
močan neoskrbljen in nikjer zabeležen
flebitis (flegmona?) po odstranitvi i.v.
kanile
Zamenjava vrstega reda aplikacije
zdravil ob uvodu v anestezijo.
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REŠEVANJE
 Opozorimo ZT, ki pride po
pacienta po op.
 Obvestimo koordinatorico
ZN krg. odd
 Oskrba defekta – obkladek
 Obvestimo oddelčno
dipl.m.s.
 Obvestimo koordinatorico
ZN int.odd
 Pogovor z izvajalcem
 Skupna varnostna vizita

4. Kadrovski viri
V enoti je zaposlenih 9 dipl.m.s./zdr., ki v dopoldanskem času vsakodnevno pokrivajo 6
delovišč. V popoldanskem času in času dežurstev dežurna anestezijska medicinska
sestra/zdravstvenik sodeluje pri:
 urgentnih kirurških in ginekoloških operativnih posegih hospitaliziranih in
ambulantnih pacientov,
 pri zagotavljanju obporodne analgezije preko epiduralnega katetra
 obravnavi bolečine pri hospitaliziranih pacientih z različnimi katetri in PCA črpalkami
 obravnavi novosprejetih pacientov v urgenci
 urgentni obravnavi hospitaliziranih pacientov
6 mesecev (april – maj, september – december) je 7 zaposlenih sodelovalo tudi pri izvajanju
dodatnega operativnega programa od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob
sobotah dopoldan, kar je vsekakor velika dodatna obremenitev.
Pri izvedbi letnih razgovorov je 87,5% (en sodelavec je sodelovanje zavrnil) vseh zaposlenih
podalo v glavnem pozitivne informacije, da so z delovnim mestom zadovoljni, želijo si več
možnosti za udeležbo na internih izobraževanjih (to je velikokrat nemogoče zaradi narave
dela – trajanje operativnih posegov), več sodelovanja z EITOS-om, izobraževanja v sklopu
našega tima (sodelovanje tudi z zdravniki), zaposlene moti redno podaljševanje operativnega
programa, kar nam onemogoča primerno ureditev delovišča ob zaključku dela…
Izobraževanja, ki smo se jih udeležili:
 Interna v sklopu bolnišnice:
- Uvajanje kulture varnosti (6)
- Tuberkoloza (1)
- Bolnišnične okužbe (1)
- Priprava pacienta na operacijo (1 – aktivno)
- Temeljni postopki oživljanja (1 – aktivno, za pripravnike)

-

Zunanja :
Moja kariera – Quo vadis – Specializacije v zdravstveni negi (1)
Varnost – rdeča nit celostne obravnave bolnikov (4)
Nadzor in vrednotenje življenjskih funkcij (1)
Tečaj ALS (3)
4. šola mentorstva (1)
Urgentni pacient – znanje za kakovostno obravnavo (1)
Managemen(1)
Kakovost – včeraj, danes, jutri (1)
Srečanje dr. Toma Ploja – Od dejavnikov tveganja do oživljanja (2)

5. Aktivnosti, kazalniki kakovosti in cilji za leto 2012
5.1 Združene aktivnosti AMS in OPMS
Za leto 2012 smo načrtovali s koordinatorico ZN v operativni delavnosti določene
aktivnostih, ki jih bomo združili in zadevajo delo vseh treh profilov zdravstvene nege v
operacijskih prostorih: AMS, OPMS in ZT:
 V sodelovanju s krg. odd. bomo prenovili perioperativni list
 Načrtovanje skupnih kazalnikov kakovosti:
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KAZALNIK
KAKOVOSTI
Izpolnjevanje
perioperativne
dokumentacije

Časovna izkoriščenost
prostorov in zaposlenih

Odpovedane elektivne
operacije

AKTIVNOSTI ZA
OCENO
 Kontrola
naključnega vzorca
dokumentov
pacientov po
op.(5kom)
 Izdelava obrazca
za sistematično
izvajanje kontrole
 Beleženje
»časovnic«





Poškodbe kože v
perioperativnem
obdobju





Beleženje odpadlih
op. posegov z
navedenim
vzrokom
Izdelava obrazca
ali zvezek za
sistematično
evidenco
Vodenje evidence
vseh poškodb
nastalih med op.
posegom
Izdelava obrazca
za sistematično
beleženje

POGOSTOST
IZVAJANJA
 1x mesečno
kontrola
(izmenično AMS in
OPMS)
 Poročanje PDZN
2x letno

ODGOVORNA
OSEBA
 AMS: Lavrič
Slavica, Nikolič
Vranič Ozrenka
 OPMS: Rajgelj
Darja













Sproti za vsak op.
poseg
Poročanje končnih
rezultatov obema
vodjema v op. 2x
letno




Dnevno ob koncu
dopoldanske
službe
Poročanje obema
vodjema 2x letno



Sprotno
opazovanje in
beleženje
Poročanje
koordinatorici za
oskrbo ran in
PDZN 2x letno



AMS: beleženje na
papir/piši-briši tablo
OPMS: vnos v
Birpis
Černe Eva:
vodenje končne
evidence
Koordinatorica v
op.bloku Petrič
Erika

Rajgelj Darja,
Nikolič Vranič
Ozrenka ter vsi
ostali zaposleni v
op. bloku

5.2 Kazalniki kakovosti enote za AN-RE
KAZALNIK
KAKOVOSTI
Popolna opremljenost
anestezijskega vozička
z zdravili

Optimalna reanimacija
v sklopu celotne
bolnišnice

AKTIVNOSTI ZA
OCENO
 Kontrola vozičkov
po deloviščih –
pregled vsebine po
standardu
 Izdelava obrazca
za izvajanje
sistematične
kontrole
 Sprejem novega
standarda
opremljenosti
reanim. vozičkov
 Protokol
reanimacije
 Kontrola reanim.
vozičkov – pregled
vsebine po
standardu
(+izdelava
obrazca)
 Izdelava zgodnje

POGOSTOST
IZVAJANJA
 Mesečno – vsa
delovišča
 Poročanje PDZN
2x letno

ODGOVORNA
OSEBA
 Košir Irena
 Nikolič Vranič
Ozrenka
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Kontrola vozičkov
na 3 mesece – vsi
oddelki; poročanje
PDZN 2x letno



Repinc Mateja
Nikolič Vranič
Ozrenka
Kramar Zdenka


Izvajanje del v skladu s
sprejetimi standardi
kakovosti in SOP-i



Varna obravnava
bolnika





opozorilne skale
(ZOS) za vse
oddelke
Plan izobraževanja
za zaposlene v ZN
iz vsebin TPO, ILS
Ponovitve
posameznih
standardov in
SOP-jev v sklopu
jutranjih sestankov
ter vodenje
evidence le tega
Predvidevanje
potencialnih ter
ažurno
prepoznavanje in
reševanje aktualnih
nevarnosti
Sporočanje
zaznanih in
reševanje
dodeljenih
odklonov



Vsaj 1 vsebina
mesečno



Varnostne vizite 2x
mesečno
Sporočanje in
reševanje odklonov
sprotno
Poročanje PDZN
2x letno










Lavrič Slavica
Novak Aleksander
Košir Irena
Novak Iztok
Nikolič Vranič
Ozrenka

5.3 Cilji za leto 2012
Veliko je tega, kar si želimo narediti s skupnim ciljem čim bolj kakovostnega dela ter čim
večjega vsestranskega zadovoljstva.
 V sklopu celotne operacijske sodelovanje pri obnovi oz. popravilu dokumentov o
protokolu dela v op. in COP-a
 Izdelava protokola o menjavi potrošnega materiala
 Izdelava protokola o pripravi delovišča pred pričetkom dela
 Izdelava protokola dela z narkotiki za našo enoto
 Izboljšava že obstoječega sodelovanja a z EITOS-om
 Narediti program čiščenja za vsa delovišča
 Dogovor o razdelitvi dodatnih zadolžitev znotraj našega tima
 Poprava protokola za kalibracijo in testiranje anestezijskih aparatov
 Optimalna ureditev organizacijske problematike v ginekološko ortopedski operacijski
 Rešitev problematike opazovanja ambulantnih pacientov po splošni anesteziji
 Obisk strokovnih sodelavk v kateri izmed drugih bolnišnic za eventuelno prepoznavo
dobrih praks, izmenjavo mnenj in izkušenj
 Sprejem novih sodelavcev v kolektiv še pred upokojitvijo naših (uvajalno obdobje)
 Realizacija plana nabave
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Poročilo o delu službe zdravstvene nege v Enoti intenzivne terapije
operativnih strok - EITOS
Zorica Panić, dipl m. s.
Vodja zdravstvene nege v EITOS

1. UVOD
Okoliščine delovanja Enote intenzivne terapije operativnih strok se bistveno niso razlikovale
od okoliščin delovanja v preteklih obdobjih. Kljub temu so v poročilu, po posameznih
področjih dela izpostavljene okoliščine, ki so posredno ali neposredno vplivale na delo enote
ali so v notranji javnosti izzvale večji odziv. Pri tem velja omeniti menjavo kadrov, ki je za
enoto predstavljalo dodatno obremenitev saj je bilo potrebno nove zaposlene vključili v delo
enote. Z mentorskim delom in stalnim nadzorom nad delom nam je uspelo zaposlene
seznaniti z delom enote do tolikšne mere, da lahko delo opravljajo samostojno in strokovno.
Tako kot v preteklosti, enota opravlja delo z najzahtevnejšimi oziroma življenjsko ogroženimi
in kritično bolnimi pacienti kar je razvidno iz kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege in
številom TISS 28 točk. Posebno pozornost smo polagali na dvig kakovosti dela in varnosti pri
delu, na področju katerega smo izvedli več aktivnosti samo stanje pa ocenjujemo kot zelo
dobro.
V zdravljenje pacientov v enoti sta vključena bolnišnični dietetik in klinični farmakolog,
fizioterapevtke in delovna terapevtka

2. MANEGEMENT V ZDRAVSTVENI NEGI
Leto 2011 je bilo zaznamovano z kadrovskimi zamenjavami tako smo leto zaključili s 7
diplomiranimi medicinskimi sestrami in 6 tehniki zdravstveno nego. Tekom leta so bile zaradi
porodniškem dopust in daljši bolniški odsotne 3 diplomirane medicinske sestre.
Pet zaposlenih nadaljuje s šolanjem na dodiplomskem - izrednem študijo na Visoki šoli za
zdravstveno nego Jesenice, od teh imajo trije zaposleni status - absolventa zdravstvene
nege . Prav tako ena zaposlena obiskuje podiplomski magistrski študij s področja
zdravstvene nege .
Zaposleni v EITOS so se internih strokovnih izobraževanj in delavnic udeleževali redno, saj
smo mnenja, da se le s sprotnim izobraževanjem prispevamo k izboljšanju kvalitete dela v
timu. Zaposleni smo tudi aktivni člani projektnih skupin za preprečevanje padcev,
preprečevanje razjed zaradi pritiska, pripravo dokumentacije v zdravstveni negi, projektni
skupini za pripravo in izdelavo standardov, v timu za raziskovanje, projektni skupini za
zasebnost.

2.1 KATEGORIZACIA ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE
V EITOS beležimo IV. kategorije v 88% in III. kategorije v 11% in II. kategorizacije 1%. S
pomočjo TISS 28 točkovnega sistema smo zaradi zahtevnosti pacientov in obremenjenost
medicinskih sester, v letu 2011 medicinske sestre opravile 34872 TISS točk, kar znaša
369653 minut dela medicinskih sester. V primerjavi z letom 2010 beležimo upad IV.
kategorije (- 8) in porast III. kategorije(+ 7), samo stanje pa je enako kot v letu 2008.
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Slika 1: Prikaz kategorizacije
2.2 IZVEDENE AKTIVNOSTI V OKVIRJU UVAJANJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI
Realizacija
CILJ:
učinkovitost
Zmanjšanje števila koloniziranih venskih katetrov
DA
AKTIVNOSTI:
Neposredno opazovane oskrbe žilnih poti po standardu kakovosti
Izvajanje strokovnega nadzora v zvezi z žilnimi potmi.
Izvajanje negovalnih in varnostnih vizit po potrebi glede na
zastavljen cilj.
Glede na postavljeni cilj
EVALVACIJA:
- je cilj dosežen.
Evidenčni list uvajanja osrednjega venskega katetra, PICCO,
dializnega katetra.
Izdelava mesečnega poročila - konice katetrov rezultati.
Neposredno opazovanje oskrbe žilnih poti.
CILJ:
Izvajanje predavanj in učnih delavnic, s tem doseganje
visoke strokovne usposobljenosti MS v EITOS
AKTIVNOSTI:
Organizacija učnih delavnic.
Organizacija izobraževalnega dne ( 8 učnih ur).
Uspešno opravljen interni izpit.
Udeležba na notranjih in zunanjih strokovnih izobraževanjih.
Aktivna udeležba na strokovnih seminarjih.
Spremljanje udeležbe na projektnih skupinah in vodene projektnih
skupin.
EVALVACIJA:
4-5 učnih delavnic v okviru enote.
Evidenca o udeležbi zaposlenih na internih in eksternih
izobraževanj.
Seznam udeležencev projektnih skupin.
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Realizacija
učinkovitost
DA

V enoti smo organizirali
učne delavnice, glede
na problematiko. Izvedli
smo en izobraževalni
dan v EITOS.
Zaposleni so se
udeležili izobraževanj v
predpisanem številu s
strani organizatorja.

CILJ:
Ohranjanje zadovoljstvo svojcev in njihovih sorodnikov
AKTIVNOSTI:
Spremljanje zadovoljstva svojcev in sorodnikov preko anketnega
vprašalnika.
Izdelava zloženke za svojce in sorodnike ob sprejemu v enoto –
posodobljen obstoječi list informacij.
EVALVACIJA:
Zloženka za svojce je v postopku priprave.
Razdeljeni vprašalniki anket – ob prvem stiku s svojci pacienta.

CILJ:
Izboljšati varnost in kakovost v enoti
AKTIVNOSTI:
Izvedba varnostnih in negovalnih vizit, pogovor o varnosti.
Predstavitev študij primera celotnemu negovalnemu timu EITOS.
Sodelovanje s koordinatoricami ZN.
Ocenjevanje ogroženosti za padec in za nastanek RZP.
Izvajanje preventive RZP.
Spremljanje števila odvzetih brisov MRSA, VRE, ESBL.
EVALVACIJA:
Izvajanje varnostnih vizit, razgovorov in negovalnih vizit 1 krat
tedensko – z mogočimi odkloni.
Dobra informiranost zaposlenih o novosti.
Beleženje varnostnih zapletov/ potencialnih zapletov.
Izvedeni ukrepi po opravljenih VV in NV.
Zapisi VR po padcu pacienta.
Študija primera pri novo nastalih RZP.

Realizacija
učinkovitost
DA
NE
Na podlagi anket
ugotavljamo, da so
svojci pacientov z
delom ZN zadovoljni,
saj beležimo le en
primer nezadovoljstva.
Realizacija
učinkovitost
DA

Zaposleni v enoti smo
izvedli 34 varnostnih
vizit/razgovorov.
Izvedeni so bili vsi
ukrepi po opravljenih
VV/VR.

Ohraniti uspešno vodenje skupnih kazalnikov kakovosti ZN

Realizacija
učinkovitost

AKTIVNOSTI:
Znižati število pridobljenih RZP v enoti.
Ohraniti uspešen kazalnik MRSA.
Ohraniti uspešen kazalnik padci.

DA
DA
NE

CILJ:

EVALVACIJA:
Prepoznati nemirnost pacienta in ukrepanje ob tem izvajanje
fizičnega ukrepa.
Obrazec za nadzor obračanj pacientov ( terapevtsko mirovanj).
Zapisi VR po padcu pacienta.
Dokumentacija zdravstvene nege.

Korektivni ukrep podan
s strani namestnice
pomočnice direktorja za
področje ZN. Ocena
za nevarnost za padec
se opravi ob sprejemu,
ob spremembi
zdravstvenega stanja
pacienta in ob
premestitvi/ odpustu.
V letu 2011 nismo imeli
prenosa MRSA.
Zabeležen 1 padec
pacienta.

3. MANEGEMENT ZDRAVSTVENE PRAKSE – KAKOVOSTI IN
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KULTURE VARNOSTI
3.1 Poročila varnostne vizite/razgovora od 01. 01. - 31.12.2011
V enoti intenzivne terapije operativnih strok je bilo izvedenih 34 varnostnih vizit / razgovorov
(vodja ZN je opravila 10 VV/VR in 24 VV/VR je opravila odgovorna MS) in 25 negovalnih vizit
s strani odgovornih MS. Število izrečenih ukrepov 10, število uspešno izvedenih ukrepov 8.
Varnostna vizita/ razgovor se opravi predvidoma vsak teden, do odstopanja v realizaciji
zastavljenih ciljev v letu 2011 je prišlo zaradi povečanega obsega dela oziroma neodložljivih
del v zdravstveni negi, ki so povezani si poslabšanji zdravstvenega stanja pacienta.
V letu 2011 sta bila zabeležena dva odklona. Oba odklona sta bila uspešno realizirana.

3.2 UPRAVLJANJE S KADROVSKIMI VIRI
V letu 2011 so bili izvedeni letni razgovori z vsemi zaposlenimi. Vodilo vseh zaposlenih je
strokovna rast in veselje do dela v enoti. Zaposleni vidijo svoje delo v enoti, kot osebno rast
in razvoj v karieri.
V letu 2011 smo aktivno sodelovali na petih seminarjih/kongresih. Zaposleni smo v
sodelovanju z zdravniki izvedli V. izobraževalni dan » Prehrana kritično bolnega bolnika«.
V letu 2012 bomo skupaj z bolnišnično dietetičarko nadaljevali z razvojem prehranske
obravnave pacienta v enoti.

4. CILJI IN AKTIVNOSTI ZA LETO 2012
CILJ
Incidenca
kolonizacije OVK

CILJ
Visoka strokovna in
praktična
usposobljenost
negovalnega tima

AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

ODG. OSEBA

 Neposredno
opazovane oskrbe
žilnih poti po
standardu kakovosti.
 Izvajanje
strokovnega nadzora
v zvezi z žilnimi
potmi.
 Izvajanje negovalnih
in varnostnih vizit po
potrebi glede na
zastavljen cilj.

Kontinuirano do
31.12.2012

Negovalni tim v EITOS
( za OVK in PICCO )

2X letno
april / oktober

Negovalni tim na
dializnem oddelku
(DVK)

AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

ODG. OSEBA

 Organizacija učnih
delavnic v enoti.
 Organizacija
izobraževalnega
dne ( 8 učnih ur).
 Uspešno opravljen
interni izpit.
 Udeležba na
notranjih in
zunanjih strokovnih
izobraževanjih.
 Aktivna udeležba
na strokovnih
seminarjih.
 Spremljanje
udeležbe na
projektnih skupinah
in vodenje
projektnih skupin.

2-3 letno do konca leta
2012

Sodelovanje
zdravnik/MS
Vodja enote EITOS
Vodja ZN v EITOS

tedensko po programu
Vodja ZN v EITOS in
na dializnem oddelku

Februar 2012
Kontinuirano

Vodja ZN v EITOS
Kontinuirano
Do konca leta 2012
Kontinuirano
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CILJ
Zagotavljanje
varnosti in
kakovosti v enoti

CILJ
Uspešno vodenje
skupnih kazalnikov
kakovosti ZN

CILJ
Dosledno
izpolnjevanje
dokumentacije ZN

AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

ODG. OSEBA

 Izvedba varnostnih
in negovalnih vizit.
 Predstavitev študij
primera celotnemu
negovalnemu timu
EITOS.
 Sodelovanje s
koordinatoricami ZN.
 Ocenjevanje
ogroženosti za
padec in za
nastanek RZP.
 Izvajanje preventive
RZP.
 Spremljanje števila
odvzetih brisov
MRSA, VRE, ESBL.

Tedensko

Odgovorne MS
Vodja ZN v EITOS

Po odklonu
Po odklonu

Kontinuirano

AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

ODG. OSEBA

● Znižati število
pridobljenih RZP v
enoti.
● Ohraniti uspešen
kazalnik MRSA.
● Ohraniti uspešen
kazalnik padci.

Kontinuirano

Negovalni tim
Vodja ZN v EITOS

AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

ODG. OSEBA

 izvajanje pregleda
pacientove
dokumentacije.

Mesečno

Negovalni tim
Vodja ZN v EITOS

Kontinuirano
Kontinuirano
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Radiološki oddelek
Igor Dražić, dr.med.
Predstojnik radiološkega oddelka

Uvod
Na radiološkem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice izvajamo specialistično radiološko
dejavnost za potrebe hospitaliziranih bolnikov in za potrebe ambulantnih bolnikov gorenjske
regije.

Organizacijska struktura in kadrovska zasedba oddelka
Organizacijsko je oddelek razdeljen na posamezne diagnostike: klasična rentgenska slikanja
in diaskopijo na matičnem oddelku (slikovni rtg aparat in diaskop), rentgenska slikanja v
prostorih urgence (slikovni rtg aparat), v operacijski sobi (C-lok) in na oddelkih (mobilni rtg
aparat), UZ diagnostiko, CT diagnostiko, MR diagnostiko in mamografsko diagnostiko.
Leta 2011 je bilo na radiološkem oddelku zaposlenih šest specialistov radiologov: Marjetka
Berdajs Avsenek, dr. med., Marija Jekovec, dr.med., Jana F. Rejc, dr.med., Larisa
Vengar,dr.med.(po opravljenem specialističnem izpitu maja meseca), Jasmina Koteska,
dr.med. (na novo zaposlena specialistka od maja dalje) in Igor Dražić, dr. med.
Radiološke inženirje je najprej vodila Monika Kunšič, ki je meseca maja prekinila delovno
razmerje v SBJ, nadomestila jo je Renata Rabič (inženirji na oddelku: Filip Lajmiš- upokojen
julija, Mija Frelih, Andreja Grilc, Slavko Terseglav, Radoja Berlisk, Jelka Treven, Manca
Kosmač, Nataša Potočnik, Teja Zalar, Ana Tolar, Tina Omanovič, Jože Fele , Urša Matučec
– pripravnica, Danijela Todorović – pripravnica in Jasmina Lukan – pripravnica).
Poleti je le nekaj dni po upokojitvi umrl bivši dolgoletni vodja inženirjev Filip Lajmiš.
Medicinska sestra oddelka je bila Karmen Ravnik, administratorke pa Ljubica Lukič, Katja
Kolman (porodniški dopust), Brigita Horvat, Karin Smolič in Polona Kobentar.
Na KIR KC Ljubljana so za gorenjsko regijo ali neposredno za SBJ opravljali specializacijo iz
radiologije Aleš Agatonović, dr.med., Bojan Prosenik, dr.med.(specializant za SBJ), Nina
Tušek, dr.med. in Ana Milić, dr.med. – slednjo kolegico pričakujemo kot specialistko
spomladi 2012, ostali kolegi imajo do izpita več kot leto dni kroženja.
Pri zagotavljanju službe stalne pripravljenosti sta domačim radiologom do avgusta pomagala
zunanja sodelavca specialista radiologa Branko Cvetičanin, dr.med. (CT preiskave
teleradiološko) in mag. Igor Požek, dr.med. (CT preiskave teleradiološko in urgentne UZ
preiskave).
Od avgusta dalje zaradi kadrovskih okrepitev domačih radiologov nismo več potrebovali
pomoči zunanjih kolegov pri zagotavljanju stalne pripravljenosti.
Honorarno zaposleni zunanji specialisti radiologi, ki so izvajali ambulantne preiskave:
- Marija Može, dr.med.: mamografije in UZ dojk ,
- doc.dr. Igor Kocijančič, dr.med.: CT preiskave teleradiološko (do avgusta),
- prim.mag. Miha Škrbec, dr.med.: MR nevrodiagnostika – teleradiološko,
- Dimitrij Lovrič, dr.med.: MR nevrodiagnostika – teleradiološko,
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- Jadran Koder, dr.med.: MR mišično-skeletna diagnostika- teleradiološko,
- Nejc Šavs, dr.med.: MR mišično-skeletna diagnostika- teleradiološko.
Radiologi in radiološki inženirji so dnevno krožili po deloviščih (diagnostikah) na osnovi
mesečnega razporeda dela, ki smo ga določili vsaj dva tedna pred začetkom naslednjega
meseca, poleti smo razpored določili dva meseca v naprej.
Septembra 2011 smo uvedli dvoizmenski način dela za radiologe (dopoldanski in
popoldanski turnus), kadar kadrovska zasedba to dopušča (razen v času dopustov in drugih
odsotnosti radiologov z dela).

Aparature na oddelku
Klasični rtg aparat na radiološkem oddelku (Philips, letnik 1992) in rtg aparat v urgentnem
bloku (Toshiba, letnik 1996) sta delovala ob manjših popravilih brez večjih težav, ob rednih
pregledih sevalnih doz pa so strokovnjaki ZVD ugotovili nadpovprečno visoke doze sevanja
rtg aparata Philips.
Na CT aparatu Aquilion Toshiba (letnik 2006) je konec maja prišlo do večje okvare in do
posledičnega enotedenskega zastoja na CT diagnostiki. Ob rednih pregledih sevalnih
obremenitev (ZVD Ljubljana), pa so pri večini CT preiskav ugotovili nadpovprečno visoke
zabeležene doze sevanja. Vzrok naj bi bila stara programska oprema CT aparata, ki ne
omogoča meritev dejanskih doz, zaradi česar tudi ni možno natančno oceniti učinkov
optimizacije protokolov.
UZ aparat Philips iU22 (letnik 2005) je sicer deloval nemoteno, prišlo pa je do mehanske
obrabe abdominalne sonde, kar sicer ni onemogočalo dela, dolgoročno pa bi posledično
lahko pripeljalo do okvare računalniškega dela aparata.
Diaskopski rentgenski aparat Siemens Axiom Luminos je deloval brez motenj, enako tudi Clok Siemens Arcadis Orbic v operacijski dvorani.
Mamografski aparat Hologic Lorad M-IV je deloval nemoteno.
Z mobilnim rtg aparatom ni bilo težav.
Novi MR aparat Siemens Magnetom Essenza Tim (25x8) 1.5 T, s katerim smo pričeli delati
januarja, je deloval brez težav.

Opravljeno delo
Leta 2011 smo na radiološkem oddelku opravili:
5.733
6.313
9.049
2.556
3.617
957

CT preiskav
UZ preiskav
rtg preiskav
MR preiskav
mamografij
UZ dojk

(3.513 ambulantnih, 2.220 hospitalnih)
(4.495 ambulantnih, 1.818 hospitalnih)
(od tega 416 diaskopskih preiskav)
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Od skupno 5.733 CT preiskav smo opravili:
2.485 preiskav glave
2,158 preiskav toraksa in abdomna
915 preiskav skeleta
175 angiografij (pljučne arterije ali aorte)
Realizacija delovnega programa (indeksi: real.ZZZS 11 / načrt ZZZS 2011)
CT
UZ
RTG
MR
mamografije

indeks: 92,30
indeks: 103,38
indeks: 110,04
indeks: 102,40
indeks: 96,66

Primerjava števila opravljenih preiskav leta 2011/ 2010:
CT
5.733 / 5.343
UZ
6.313 / 4.765
RTG 9,049 / 10.451
Mamografije 3.617 / 3.4943
Realizacija programa zavarovalnice za CT preiskave leta 2011 ni bila v celoti izpolnjena;
organizacijsko je težavno združevanje rednega ambulantnega dela (ki edino šteje v
realizacijo programa) in hospitalnega dela (strokovno praviloma zahtevnejši bolniki, ki
zahtevajo prednostno obravnavo). Leta 2010 smo opravili 1.398 hospitalnih CT preiskav, leta
2011 pa že 2.220 hospitalnih CT preiskav.
Pomenljiv je tudi podatek, da je bila čakalna doba na ambulantne CT preiskave ob koncu
leta manj kot dva tedna (zelo kratka čakalna doba). Druga skrajnost je UZ diagnostika, kjer
smo glede na zavarovalnico presegli načrtovani program, čakalna doba za ambulantne UZ
preiskave pa je konec leta znašala več kot dva meseca.
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Čakalne dobe na radiološke preiskave leta 2011 (radiološki oddelek SBJ):
1. Število čakajočih (MR, CT)
na dan 1.5.2011
hitro
redno

na dan 1.6.2011
hitro
redno

na dan 1.7.2011
hitro
redno

na dan 1.8.2011
hitro
redno

na dan 1.9.2011
hitro
redno

na dan 1.10.2011
hitro
redno

na dan 1.11.2011
hitro
redno

na dan 1.12.2011
hitro
redno

MR hrbtenice

21
62

59
142

21
54

54
98

12
53

25
99

2
41

20
58

10
48

32
54

20
71

37
64

27
88

40
84

30
111

47
136

MR skeleta

71

73

68

71

51

82

40

41

68

59

96

82

108

98

134

103

CT skeleta

15
59

30
196

10
42

29
201

13
44

24
140

15
34

23
139

0
10

30
136

4
1

20
67

7
27

26
54

0
0

32
9

1
1

16
4

0
0

23
6

4
0

27
8

2
0

18
5

8
4

34
9

21
3

21
7

na dan 1.10.2011
hitro
redno

na dan 1.11.2011
hitro
redno

na dan 1.12.2011
hitro
redno

MR glave in vratu

CT glave in vatu
CT trebuha (abdomna)
CT prsnega koša

2. Pričakovana doba (MR, CT)
na dan 1.5.2011
hitro
redno

na dan 1.6.2011
hitro
redno

na dan 1.7.2011
hitro
redno

na dan 1.8.2011
hitro
redno

na dan 1.9.2011
hitro
redno

MR glave in vratu

45

90

45

90

35

60

35

45

33

47

45

85

48

82

60

78

MR hrbtenice
MR skeleta

45
45

90
90

45
45

90
90

45
45

90
90

50
45

76
70

58
60

75
75

60
65

90
98

68
89

90
104

85
89

83
104

CT skeleta

30

60

30

60

30

60

30

30

30

15

15

10

16

CT glave in vatu

120
30

60
30

120
30

60

CT trebuha (abdomna)

60
30

100
30

45
15

90
15

45
14

90
15

15
20

15
20

10
20

19
19

CT prsnega koša

30

30

30

30

30

0

15

15

15

15

10

14

3. Podatki za UZ na dan 1.11.2011
Čakalna doba

Ultrazvok neopredeljen
Ultrazvok trebuha
Ultrazvok kolkov otrok

Število čakajočih

85

50

90
31

148
40

Pri urgentnih pacientih so bile vse preiskave opravljene takoj, ambulantna rtg slikanja pljuč
smo prav tako opravili brez čakalne dobe.

Dejavnosti za izboljšanje varnosti in kakovosti dela
Prenovili smo navodila bolnikom za pripravo in izvedbo preiskav, dopolnili smo opise potekov
radioloških diagnostičnih procesov, ki so dostopni na intranetu bolnišnice.
Pred invazivnimi preiskavami morajo preiskovanci izpolniti standardiziran vprašalnik in podati
pisni pristanek za preiskavo, radiolog bolniku natančno razloži potek preiskave in možne
zaplete ter izpolniti svoj del vprašalnika. Varnost bolnika je na ta način večja, tveganje zaradi
nepričakovanih zapletov manjše, čas postopka za osebje je daljši.
Napotitve bolnikov na radiološke preiskave potekajo v digitalni obliki, še vedno smo
istočasno zahtevali tudi izpolnjeno pisno napotnico – pri CT preiskavah zaradi zastarele
programske opreme CT aparata moramo ročno zabeležiti podatke o prejeti dozi sevanja in
podatke o kontrastnem sredstvu, kar je najbolj pregledno in varno zabeležiti na napotnico, ki
je opremljena s popolnimi podatki bolnika. Obenem na napotnico sproti zabeležimo podatke,
ki so pomembni pred pravilno izvedbo preiskave (npr.: kdaj točno je bolnik prejel peroralno
kontrastno sredstvo, ali je potrebna aplikacija rektalnega kontrasta,..).
Proti koncu leta smo uvedli redne tedenske sestanke radiologov, na katerih obravnavamo
tekoča organizacijska in strokovna vprašanja. Radiološki inženirji imajo organizirane
varnostne vizite, na katerih smo prisotni tudi radiologi.
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Kazalniki kakovosti:
- spremljanje povprečnega časa od napotitve do opravljene CT preiskave (hospitalni bolniki):
5,17 ure (lani 5,45 ure),
-spremljanje povprečnega časa od napotitve do izvedbe rtg preiskave (vsi bolniki):
35 min (lani 65,2 min).

Izobraževanja zaposlenih
Radiologi smo se v letu 2011 izobraževali :
- v Davosu (Diagnostika prsnega koša – ena radiologinja),
- na Dunaju (Evropski kongres radiologov 2011 – dva radiologa),
- na Mykonosu (GR) (Seminar o abdominalni diagnostiki – dve radiologinji),
- v Ljubljani (UZ delavnica mišično-skeletnega sistema – dva radiologa),
- v Kopru (Forum o raku jeter – dva radiologa),
- v Kranjski gori (Seminar o vlogi radiologije v onkologiji – štirje radiologi) .
Vzdržujemo redne strokovne stike s KIR KC Ljubljana, KOPA Golnik, SB Izolo in ZVD
Ljubljana.

Načrti za leto 2012
V naslednjem letu (zopet) načrtujemo nadgradnjo programske opreme CT aparata (nova
oprema bo po zagotovilih dobavitelja nujna za optimizacijo protokolov preiskav, kar bi znižalo
previsoko povprečno dozo sevanja in omogočilo boljšo in kakovostnejšo izvedbo nekateri
preiskav - predvsem angiografij ).
Glede na zelo visoke delovne obremenitve rtg aparata v urgentnem bloku, je potrebna
nabava novega digitalnega slikovnega aparata za urgenco, kar bi olajšalo in pospešilo delo
osebja, predvsem pa omogočilo udobnejšo in hitrejšo obravnavo bolnikov .
Potrebna je nabava novega digitalnega slikovnega rtg aparata na radiološkem oddelku
(sedanji je letnik 1992).
Sedanji UZ aparat je zaradi stalne intenzivne uporabe obrabljen in dotrajan, zato bo potrebna
nabava novega, kratkoročno bo nujna vsaj nabava nove abdominalne sonde.
Potreben je nov, zmogljivejši prenosni UZ aparat v urgentnem bloku, ki bi ga po potrebi lahko
uporabili kot rezervni aparat ob okvari glavnega aparata na radiološkem oddelku ali v
primeru povečanega obsega dela na UZ diagnostiki.
Kljub dvoizmenskemu delu radiologov večkrat nastopijo težave z dostopom do prostih
delovnih postaj in predvsem do razpoložljive (licencirane) programske opreme – do
programa Voxar za rekonstrukcijo CT posnetkov in do programa Speech-Magic za
prepoznavo govora pri diktiranju izvidov. Nujna bo nabava novih licenc za omenjene
programe. Zaradi pogostega kopičenja zaostalih izvidov je opisana težava zelo moteča za
radiologe.
Klasični mamograf sicer še zadošča minimalnim tehnično-varnostnim standardom,
glede trenutnega finančnega stanja v bolnišnici in v slovenskem zdravstvu je zelo majhna
možnost nakupa novega digitalnega mamografa, obstaja tudi nekaj neznank glede bodoče
organizacije centrov za bolezni dojk.
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V naslednjem letu načrtujemo dodatno usposabljanje domačih radiologov na področju MR
diagnostike – delo si bomo razdelili na tri skupine (nevrodiagnostika, mišično-skeletna,
abdominalna diagnostika), v vsaki skupini bosta po dva radiologa.
Zaradi povečevanja obsega dela in rednih popoldanskih ambulant bo potrebno zaposliti
dodatno medicinsko sestro na radiološkem oddelku.

Zaključek
Leta 2011 je bila glavna pridobitev radiološkega oddelka nov aparat za magnetno
resonančne preiskave, kar je dvignilo raven diagnostične obravnave predvsem ortopedskih
in nevroloških bolnikov. Izvide MR preiskav teleradiološko odčitavajo honorarno zaposleni
kolegi iz KC Ljubljana.
Na novo sta se zaposlili dve specialistki radiologije, na oddelku je tako polno zaposlenih šest
radiologov.
Zaključili smo sodelovanje s honorarno zaposlenimi zunanjimi radiologi, ki so nam lani in v
začetku leta 2011 izdatno pomagali pri odčitavanju ambulantnih CT preiskav in pri
zagotavljanju službe stalne pripravljenosti.
Delovna obremenitev posameznega domačega radiologa se kljub kadrovskim okrepitvam ni
zmanjšala. Zaradi teženj po še varnejšem in kakovostnejšem delu se je za radiologe
podaljšal čas izvedbe nekaterih preiskav, predvsem invazivnih. Zaradi preobremenjenosti
domačih radiologov z rednim dosedanjim delom, še ni bilo možno primerno organizirati
dodatnega izobraževanja na področju MR diagnostike in prevzeti odčitavanja izvidov MR
preiskav.
Število radioloških preiskav narašča, kar je posledica boljših diagnostičnih možnosti in večjih
zahtev s strani napotnih zdravnikov, delno tudi zaradi vse bolj defenzivne medicine.
Stanje aparatur na oddelku je z izjemo MR aparata in diaskopa slabo; ostali aparati so stari
in izrabljeni, potrebni zamenjave. Predvsem je problematičen CT aparat, pri katerem bo po
podatkih servisnih in nadzornih služb potrebna vsaj programska nadgradnja in optimizacija
protokolov, s čimer bi dosegli nižjo povprečno dozo obsevanja. Nujna je nabava dodatne
programske opreme na delovnih postajah.
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Strokovno poročilo dela radiološkega oddelka
Renata Rabič, dipl. inž. rad.
Vodja radioloških inženirjev

1. Uvod
V letu 2011 smo na radiološkem oddelku sledili predvsem vizijam in ciljem, ki smo si jih
zastavili. Predvsem smo se usmerili v novo diagnostiko magnetno resonanco, s katero smo
pričeli v januarju 2011. Dobili smo MR aparat z jakostjo magnetnega polja 1.5T.

2. Realizacija postavljenih ciljev
CILJ:
IZVAJANJE VARNOSTNIH VIZIT

Realizacija / učinkovitost
66%

AKTIVNOSTI: Izvajanje radiološkega procesa
po protokolih
EVALVACIJA: Izvajanje varnostnih vizit 1 krat
mesečno na radiološkem oddelku smo
realizirali v 66%, saj smo izvedli 4 varnostne
vizite.
CILJ:
IZVEDBA ANKETE O ZADOVOLJSTVU
PACIENTOV NA RADIOLOŠKEM ODDELKU
AKTIVNOSTI:
Anketo smo izvedli v mesecu novembru 2011.
Anketirali smo 100 pacientov, nazaj smo
dobili 95 pravilno izpolnjenih anket.
EVALVACIJA:
Učinkovita izvedba, pacienti so v večini
zadovoljni s našimi uslugami.

Realizacija / učinkovitost
100%

CILJI:
OPREMA IN IZVEDBA V PRIMERU
REANIMACIJE NA MAGNETNI RESONANCI
AKTIVNOSTI:
-simulacija reanimacije na magnetu,
-oprema: monitoring, reanimacijski voziček
primeren za prostore magneta,
-tečaj TPO vseh inženirjev na radiološkem
oddelku.
EVALVACIJA: uspešna simulacija v primeru
reanimacije na magnetni resonanci.

Realizacija / učinkovitost

CILJI:
PRIPRAVA PROTOKOLOV ZA SLIKANJE Z
MAGNETNO RESONANCO
AKTIVNOSTI:
priprava protokolov tekom preiskav za
slikanje s magnetno resonanco.

Simulacijo smo izvedli. Tečaj bomo opravili v
letu 2012. Na radiološkem oddelku smo dobili
nov reanimacijski voziček.

Realizacija / učinkovitost
80%
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EVALVACIJA:
protokoli za slikanje z magnetno resonanco
so pripravljeni skoraj v celoti za področje
nevroradiologije. Mišičnoskeletne protokole
moramo nekatere še dopolniti oziroma
izboljšati, kar pa delamo tekom preiskav.

3. Management zdravstvene prakse – kakovost in kultura
varnosti
3.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov na radiološkem oddelku
Anketo smo izvedli v mesecu novembru 2011. Anketirali smo 100 pacientov, vrnjenih
je bilo 95 pravilno izpolnjenih anket.
Rezultati ankete so dobri, saj kažejo, da so naši pacienti v večini zadovoljni z našimi
storitvami. Želimo, da bi v prihodnje presegli 88%, kjer so pacienti menili, da rad.inž. z njimi
ravnamo prijazno ter spoštljivo. Prav tako se bomo še bolj trudili, da paciente čimbolj
zaščitimo pred nezaželenimi pogledi.
3.2 Odkloni
V letu 2011 smo prejeli 3 strokovne odklone. Vse tri smo na oddelku obravnavali in naredili
varnostno vizito. Za enkrat smo bili učinkoviti, saj se nam dodeljeni odkloni ne ponavljajo.
3.3 Varnostne vizite
Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Izvedli smo 4 varnostne vizite od julija do
decembra 2011.
Število izrečenih ukrepov
Izrekli smo šest ukrepov.
Število/delež uspešno izvedenih ukrepov
Od šestih ukrepov smo jih realizirali štiri.
Skupna učinkovitost VV/VR
Kar se dogovorimo na varnostnih vizitah to
tudi upoštevamo, zato mislim, da smo bili
učinkoviti.
Varnostni zaplet/problem
Korektivni ukrep
Rezultat
Transport pacientov na rtg
preiskave in odvoz nazaj na
oddelke, še posebno iz CT
preiskav, kjer je zaradi
danega kontrastnega
sredstva še posebno lahko
ogrožena varnost
pacientov.
izpada urinskega katetra pri
prestavljanju pacienta na
preiskovalno mizo.
nepravilno oskrbovan i.v.
kanal po zaključku
preiskave.
Neobveščenost osebja na
rtg oddelku o kontaminaciji
pacienta z MRSA.

Pokličemo SMS na oddelek po
aplikaciji kontrastnega
sredstva na CT.
SMS za koordinacijo
transporta po štiri ure.

Še vedno v vseh primerih ne
pokličemo SMS na oddelek
po opravljeni preiskavi.
SMS za koordinacijo
transporta se ureja.

O tem smo se pogovarjali
znotraj tima in se dogovorili,
da bomo posvečali večjo
previdnost pri prestavljanju, ter
prisotnost več oseb.
SMS ali dipl.rad.ing. pregleda
okolico i.v.kanala po zaključku
preiskave, če je potrebno
okolico očisti, ter poskrbi, da je
i.v. kanal pravilno oskrbovan.
Pogovor v timu, ter pogovor z
oddelčnimi sestrami in ISS.

Dogovorjenih in delegiranih
ukrepov držimo.
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Dogovorjenih in delegiranih
ukrepov držimo.

V večini primerov smo
obveščeni predhodno iz
strani oddelka pacienta ali
nas na možnost okužbe
opozori osebje ISS, ki takega
pacienta pripelje.

4. Upravljanje s kadrovskimi viri: izvedba letnih razgovorov
V letu 2011 sem izvedla šest letnih razgovorov. Pri izvedbi le teh vidim prednost predvsem v
tem, da bolje spoznaš sodelavce, prav tako pa se velikokrat samoinciativno zadajo cilje, ki so
v pomoč pri načrtovanju dela na oddelku.
4.1 Izobraževanje
V letu 2011 se je del inženirjev izobraževal predvsem iz področja magnetne resonance.
Izobraževanje je potekalo v SBJ.
Štiri inženirke smo se udeležile šole slikanja z magnetno resonanco, ki je potekala na
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.
V mesecu marcu je naš oddelek v okviru društva organiziral strokovno izobraževanje v SBJ.
Imeli smo tri predavanja, pri katerem je aktivno sodelovalo šest inženirk, po zaključku
predavanj pa smo organizirali ogled našega oddelka za naše kolege iz drugih ustanov.
Maja je potekal strokovni seminar Urgentne radiološke tehnologije v Bohinju, katerega se je
udeležilo pet inženirk.
Udeleževali smo se tudi Strokovnih izobraževanj v regijskih bolnišnicah, ter strokovnih
sestankov sekcije.
5. Zaključek
V letu 2011 je sigurno največja pridobitev za naš oddelek magnetna resonanca, ter realiziran
program na magnetni resonanci, kljub začetnim težavam. Zahvala za to gre inženirkam na
magnetu, ki smo kar hitro osvojile potrebno znanje, čeprav smo se vse prvič srečale z to
diagnostiko.
6. Cilji in aktivnosti za leto 2012
1.CILJ: IZVAJANJE VARNOSTNIH VIZIT
Izvajanje radiološkega procesa po protokolih
AKTIVNOSTI:
Izvajanje varnostnih vizit enkrat mesečno.
EVALVACIJA:
Poročanje v polletnih in letnih poročilih.
KAZALNIK:
Število opravljenih varnostnih vizit.

Kontinuirano

2. CILJ: PONOVITEV ANKETE O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV NA RADIOLOŠKEM
ODDELKU
Do decembra 2012
AKTIVNOSTI:
Izvedba ankete
EVALVACIJA:
Anketiranje pacientov
KAZALNIK:
Rezultati in obdelava anket
3. CILJ: OPTIMIZACIJA DOZE V KLASIČNI RADIOLOGIJI
31.12. 2012
AKTIVNOSTI:
 Slikanje opravljeno po protokolu
 Povečanje KV
 Optimizacija pogojev slikanja
 Sodelovanje z dozimetristom
EVALVACIJA:
 Delo opravljeno po protokolu
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Kontrola iz Zavoda za varstvo pri delu,
dozimetrist preveri poročila meritev.
KAZALNIK:
 Pacient prejme čim manjšo dozo.
 Rentgenogram kvaliteten.
4. CILJ: UREDITEV NAROČANJA NA CT PREISKAVE
Julij 2012
AKTIVNOSTI:
 Obvestiti paciente o pravilni pripravi na
preiskavo.
 Pošiljanje navodil po pošti.
 Časovna usklajenost.
EVALVACIJA:
 Pregled časovne usklajenosti.
 Ureditev navodil za CT preiskavo.
KAZALNIK:
 Zadovoljstvo pacientov.
 Boljša priprava pacientov na preiskavo.
5. CILJ: ZMANJŠATI DOZO NA RAČUNALNIŠKI TOMOGRAFIJI – CT
Junij 2012
AKTIVNOSTI:
 Izobraževanje dveh dipl.inž.rad
 Optimizacija protokolov
 Delo na aparatu s pomočjo zunanjih
sodelavcev
 Zmanjšati dozo
 Sodelovanje z dozimetristom
EVALVACIJA:
 Delo opravljeno po protokolu
 Kontrola iz Zavoda za varstvo pri delu
KAZALNIK:
 Meritve doze
 Zmanjšanje doze pri preiskavah
6. CILJ: INTERNO IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE IZ PODROČJA RADIOLOGIJE
31.12. 2012
AKTIVNOSTI:
Izvedba in organizacija predavanja
EVALVACIJA:
Seznanitev zaposlenih v SBJ z delom na
radiološkem oddelku
KAZALNIK:
Čim večja udeležba na predavanjih
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Oddelek za patologijo
Gregor Kalan, dr.med.
Vodja oddelka

Uvod
V letu 2011 smo po uvajanju nadaljevali s prilagajanjem delovnih postopkov, po oceni
vzpostavljenega dokumentiranega in nadzorovanega sistema dela, ki omogoča sledenje
vsakega obravnavanega vzorca. Vključeni smo v certificirano britansko mrežo zunanje
kontrole izvajanja preiskav UK NEQUAS.

Organizacija oddelka
Organizacijska struktura ostaja podobna tisti v preteklem letu. Strokovno delo na oddelku za
patologijo je temeljilo na primerno izobraženem kadru ter zadovoljivih prostorskih in
materialnih danostih, ki lahko omogočajo uspešno delo.
Organizacijsko se oddelek deli na dve lokacijsko ločeni enoti:
 histopatološki laboratorij in
 prosekturo z mrtvašnico.
Oddelek in obenem laboratorij vodi specialist patolog Gregor Kalan, dr.med. V
histopatološkem laboratoriju sodelujejo še inženirka laboratorijske biomedicine in
laboratorijska tehnica ter administratorka. V letu 2011 je v našem laboratoriju pričela
usposabljanje laboratorijska tehnica, za kasnejše nadomeščanje porodniške odsotnosti v letu
2012. V letu 2012 je za področje gorenjske regije pričela specializacijo iz patologije mlada
zdravnica, ki je zaposlena v naši bolnišnici.
V našem laboratoriju se vrši sprejem, pregled in histopatološka obdelava vzorcev, predvsem
s področja bolezni kože in prebavil, v manjši meri pa vzorci s področja urologije, ORL,
bolezni dojk in bolezni lokomotornega sistema. Večina ginekopatoloških vzorcev se še vedno
pošilja v histopatološko obdelavo zunanjemu izvajalcu zaradi kadrovske nezadostnosti,
deloma pa tudi strokovne zahtevnosti.
Tabela 1. Kadri oddelka za patologijo
Vrsta kadra
Vodja oddelka in HP laboratorija
Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine
Laboratorijski tehnik
Administrator
Obdukcijski pomočnik 1
Obdukcijski pomočnik 2
Laboratorijski tehnik - pripravnik

Status
stalno zaposlen
stalno zaposlen
stalno zaposlen
stalno zaposlen, skrajšan del.čas
pogodbeni sodelavec
pogodbeni sodelavec
začasno zaposlen za nadomeščanje

V prosekturi se izvajajo občasna dela. Poleg izvajalcev iz laboratorija, sta tu soudeležena še
dva obdukcijska pomočnika, zdravstvena tehnika, sicer zaposlena v drugi enoti bolnišnice. V
organizacijskem smislu se na tem mestu kaže pomanjkanje stalnega nadzora nad
sprejemom in izdajo trupel iz mrtvašnice. Prostorske danosti zastarelih prostorov nam brez
gradbenih posegov onemogočajo ločevanje čistih in nečistih poti.
Ob koncu leta 2011 so bilo na oddelku za patologijo tako redno zaposleni 4 uslužbenci, 2
pogodbeno in 1 začasno, za čas nadomeščanja sodelavke v času porodniškega dopusta.
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Realizacija ciljev za leto 2011
Od lanskoletnih ciljev smo uspeli zadostiti bolnišničnim potrebam s področja patologije
prebavil in kože. Ocenjujemo, da smo skupaj z vodji operativnih in ambulantnih dejavnosti
uspeli pozitivno vplivati na časovne zamude v predanalitični fazi preiskav in zmanjšati
pogostnost maksimalnih odstopanj.
Informacijska podpora našemu delu ostaja na enaki ravni kot poprej.

Opravljeno delo
Naše delo se opravlja v histopatološkem laboratoriju in v prosekturi, kjer se vršijo obdukcije.
Histopatološke preiskave in diagnostiko opravljamo za naše ambulantne enote, kot tudi za
potrebe pooperativne diagnostike hospitaliziranih bolnikov. Poleg osnovnih postopkov,
vršimo tudi specialna histokemična barvanja in imunohistokemične preiskave. V okviru
zahtev po zunanji kontroli naših metod, smo član v programu obdobne naključne kontrole, ki
jo izvaja certificirana britanska mreža UK NEQUAS.
V letu 2011 smo tako sprejeli vzorce odvzete ob 2485 (2298 – 2010) obravnavah bolnikov –
število biopsij. V porastu je tako delež preiskav ob ambulantnih obravnavah - 1861 obravnav
(1739 v 2010), kot tudi ob hospitalnih - 624 obravnav (559 obravnav 2010). Skupno je bilo za
pregled poslanih 3080 (2992 -2010) različnih tkivnih vzorcev. V naši obdelavi je bilo
pripravljenih 9216 (8969 – 2010) tkivnih blokov (Tabela 1.). Postopek vklopa tkiv v parafinske
bloke (pri kožnih ekscizijah in izoliranih bezgavkah pri črevesnih resektatih) z vklopom dveh
tkivnih vzorcev v en blok, zmanjšuje število tkivnih blokov za vsaj 3000. S takšnim načinom
dela se zmanjšuje obremenitev laboratorijskega osebja, kljub naraščanju števila tkivnih
vzorcev, obenem pa se zmanjšajo potrebe po arhivskem prostoru.
Tabela 2. Število poslanih tkivnih vzorcev po enotah
Enota/oddelek
endoskopije
ambulante
operacijski blok z dnevno kirurgijo
Skupaj

Število tkivnih vzorcev
2011
1347
1262
471
3080

2010
1479
1081
432
2992

V prosekturi smo opravili 45 obdukcij, od tega 1 obdukcija mrtvorojenega otroka, iz vzorčenih
tkiv pa v laboratoriju 1115 tkivnih blokov (Tabela 2.)
Tabela 2. Število naročenih obdukcij po oddelkih
Enota/oddelek
Interni oddelek
IIT
Urgentna internistična ambulanta
Kirurški oddelek
EITOS
Ginekološko-porodniški oddelek
Skupaj

Število obdukcij
2011
16
4
4
8
12
1
45

2010
19
20
8
11
10
2
70

Strokovno sodelujemo s kolegi drugih ustanov, predvsem Inštituta za patologijo Medicinske
fakultete v Ljubljani in Onkološkega inštituta.
Vzorce za histopatološki pregled pregledujejo tudi zunanji izvajalci, predvsem v primerih, ko
področja dela strokovno ne pokrivamo ali ob odsotnosti patologa. V obdobju odsotnosti
patologa so bili pokojniki za obdukcijo prepeljani na Inštitut za sodno medicino Medicinske
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fakultete, bioptični vzorci pa v DC Bled. Vzorci s področja ginekologije se v celoti
pregledujejo na Oddelku za patologijo Ginekološke klinike KC.
V primeru smrti po poškodbah, zastrupitvi ali smrti povezanih s sumom na napačno
zdravljenje se obdukcije vršijo na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete.
Še vedno nismo uredili pogodbenega razmerja z zunanjimi izvajalci.
Na našem oddelku še ne izvajamo naročil za zunanje naročnike preiskav.
Sodelujemo v multidisciplinarnem timu naše bolnišnice, ki skuša optimizirati in usmerjati
obravnavo posameznega bolnika, zaenkrat predvsem pooperativnih bolnikov po operaciji
prebavil. Želimo prispevati k pospešitvi pooperativne obravnave bolnika s čimprejšnjim
zaključkom histopatološkega izvida, obenem pa prispevati h kvaliteti kirurškega dela ob
obojestranski razpravi in ne zgolj kot nadzorni organ. V letu 2011 smo začeli s pripravo in
posredovanjem tumorskega materiala za molekularno genetske preiskave, na zahtevo
onkologov, ki tako lahko ocenijo primernost uporabe bioloških zdravil pri zdravljenju
posameznega tumorja.

Bibliografija in izobraževanja
Gregor Kalan,dr.med. je habilitirani visokošolski učitelj na Visoki šoli za zdravstveno nego
Jesenice, poučuje predmet anatomija.
Vključeni smo v delovanje raziskovalne enote SB Jesenice.
V letu 2011 smo imeli 1 novo objavo:
1. KALAN, Gregor. Debelosti pridružena obolenja = An overview of obesity related diseases.
V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja
(ur.). Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola
za zdravstveno nego, 2011, str. 82-86. [COBISS.SI-ID 29072601]
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Kazalniki kakovosti dela na oddelku za patologijo
V oceno kakovosti našega dela sodi analiza časovnih dogodkov v predanalitični in analitični
fazi, dodatno pa kazalci, ki govorijo o kakovosti izvedbe našega dela. V analizo smo vzeli
podatke iz celotnega leta 2011, izločili pa smo podatke iz obdobja kolektivnega dopusta, ko
prihaja do pričakovanih odstopanj. Skupno smo v tem času prejeli naročilo za pregled tkiv ob
2485 obravnavah bolnikov. Podatke smo razdelili v tri velike skupine naročnikov naših
preiskav, to so E - endoskopske ambulante N=974 (N=982), O - operacijski blok z dnevno
kirurgijo N=439 (N=407) in A - ostale ambulante N=1072 (N=871). V razliki časov so
upoštevani vsi dnevi, ne samo delavniki.
Predanalitična faza
Čas odvzem-naročilo
Sistem naročanja preiskav zahteva vnos podatkov v bolnišnični informacijski sistem (BirPis),
za katerega je odgovoren zdravnik, ki preiskavo naroča. Različni momenti ambulantnega
dela onemogočajo sočasno naročanje, kljub temu pa mora biti kar se da ažurno. Optimalno
bi bilo takojšnje naročilo preiskave po odvzemu, kot je ustaljena praksa v večini kirurških
ambulant, ali pa vsaj isti dan. Še dopustni zamik bi moral biti največ 1 dan.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

čas od odvzema vzorca do vnosa naročila v BirPis
BirPis
vsota razlik med odvzemom vzorca in vnosom naročila
vsa naročila oddana v določenem obdobju
letno

Deleži naročil glede na čas vnosa naročila od odvzema vzorca
E
A
2010
2010
2011
2011
isti dan
91,8
99,9
94,2
99,6
naslednji dan 4
0
2,7
0,3
1 teden
3,7
0,1
2,6
0,1
več
0,5
0
0,5
0

O
2010
97,8
1,7
0
0,5

2011
98,9
0,9
0,2
0

S stalnim opozarjanjem naročnikov preiskav ob prekoračitvi rokov se stanje postopno še
vedno izboljšuje.
Čas odvzem-prevzem
Po odvzemu tkivnih vzorcev, kljub sočasnemu naročilu preiskave, ni vedno možnosti
takojšnjega transporta vzorca v histopatološki laboratorij (HL). Dogaja pa se, da se vzorci na
mestih odvzema zbirajo dlje časa, kot je potrebno za izpolnitev naročila preiskave v BirPis.
Optimalno bi bilo, da se vzorci čimprej po vnosu naročila odnesejo v laboratorij, najmanj pa
enkrat dnevno, ne glede na količino vzorcev. Večdnevno zbiranje vzorcev znotraj hiše ne bi
smelo biti dopustno. V letu 2011 smo transport vzorcev iz endoskopske enote in ambulantne
operacijske organizirali s pomočjo medicinskih tehnikov – informatork, ki ga vršijo redno
najmanj enkrat dnevno.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

čas od odvzema vzorca do prevzema vzorca v HL
BirPis
vsota razlik med odvzemom vzorca in prevzemom vzorca
vsa naročila prevzeta v določenem obdobju
letno
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Viden je upad deleža vzorcev, ki jih prevzamemo iz endoskopskih enot znotraj 18 ur, se je pa
bistveno zmanjšal delež vzorcev, ki jih dobimo več kot 36 ur po odvzemu. Kot pri prejšnjem
kazalniku, lahko primerjalno ugotovimo, da je stanje podobno. Bistveno odstopanje se je
pojavilo pri operativnih nenujnih vzorcih, kjer je delež vzorcev, ki so prevzeti kasneje kot po 5
dneh, kar 8,4%. Razlog je v politiki zavoda, da nenujni vzorci v času letnih dopustov
počakajo na kasnejši prevzem in obdelavo. Sicer so razlog tudi odvzemi ob petkih oziroma
sobotah in nedeljah, ko zaradi delovnega časa laboratorija čimprejšen prevzem tkiv ni
možen.
Deleži naročenih preiskav glede na čas do prevzema vzorca v laboratorij
E
A
O
2010
2010
2010
2011
2011
18 ur
38,9
57,8
65,3
22,9
58,5
1 dan
17
22
16,9
50
23,5
do 5 dni
39,8
19,6
17
21,6
17,4
več
4,3
0,6
0,8
5,5
0,6

2011
56,3
17,1
18,2
8,4

Število zavrnitev/neustreznih naročil
Navodila za naročilo preiskav in pripravo materiala so podana, kljub temu lahko pride do
napak oziroma neskladnosti med podatki na naročilnici za preiskavo in oznakami, količino,
vrsto vzorca, morda celo zamenjavo vzorca. Po merilih za zavrnitev vzorca, se izpolni
zavrnitveni obrazec, ki ga posredujemo naročniku preiskave. Ta s podpisom dokaže, da je bil
o napaki/neskladju obveščen in jo odpravi.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

število zavrnjenih naročil po kriterijih za zavrnitev
dnevnik zavrnitev
število zavrnitev
vsa naročila oddana v določenem obdobju
letno

V analiziranem obdobju smo ugotovili večje neskladje po kriterijih za zavrnitev pri 12 naročilih
(2010 pri 8 oz. 0,3%), kar predstavlja le 0,5% vseh biopsij. Zaključimo lahko, da je
seznanjenost s postopki naročanja preiskav in pravilnim označevanjem vzorcev dobra, do
napak pa prihaja v izvedbi postopkov.
Analitična faza
Čas prevzem-izvid
V priporočilih republiškega strokovnega kolegija za patologijo so podane smernice o
primernosti časov obdelave tkivnih vzorcev, glede na njihovo vrsto, do izdaje izvida. Kazalnik
meri naše timsko prizadevanje za pravočasno izvedbo celotne analitične faze.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

čas od prevzema vzorca do avtorizacije izvida v BirPis
BirPis
vsota razlik med prevzemom vzorca in izdajo (avtorizacijo) izvida
vsa naročila oddana v določenem obdobju
letno

V tem primeru vsled povečanja števila vzorcev beležimo podobne rezultate kot v letu 2010.
Znotraj 10 delovnih dni je bilo zaključenih 87% biopsij (2010 – 88%). Pri približno 10% biopsij
opravimo zunanjo konzultacijo, kar znatno podaljša čas obravnave.
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1 dan
1 teden
2 tedna
1 mesec
več

E
2010
3,7
54,5
34,1
7,1
0,6

2011
5,8
53,5
35,1
5,4
0,2

A
2010
0,8
45,9
41,5
9
2,8

2011
1,6
39,5
41,4
12,5
5

O
2010
1,5
40,3
36,6
20,6
1

2011
3,2
36,7
39,4
16,6
4,1

Število napak/ponavljanj priprave histoloških preparatov
Raznolikost delovnih postopkov in težavnost njihove izvedbe zahteva doslednost, natačnost
in izurjenost laboratorijskega osebja. V dnevnik napak skušamo zabeležiti vsako neželjeno
odstopanje od uveljavljenih postopkov ali rezultatov našega dela. To število odraža
primernost, kakovost in nadzor kakovosti izvedbe postopkov.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

število napak/ponovitev/zavrnjenih histoloških preparatov
dnevnik napak
število napak
število opravljenih postopkov v določenem obdobju
letno

V analiziranem obdobju smo v HL opravili 52053 (2010 – 52911) storitev. V tem obdobju smo
odkrili in zabeležili 89 (2010 – 95) napak, ki smo jih z ustreznimi ukrepi popravili.
Postanalitična faza
Število pritožb/reklamacij ali naknadno ugotovljenih odstopanj
Pri našem delu težimo k temu, da ne bi bilo napak, zamenjav, oziroma je teh čimmanj. Z
dokumentiranjem napak, ki jih ugotovijo naši naročniki, skušamo nadzirati, če in zakaj se to
dogaja. Enako, v postopkih revizijskih pregledov naših histoloških vzorcev v drugih
ustanovah, sledimo njihovim ugotovitvam in beležimo odstopanja.
Definicija
Vir podatka
Števec
Imenovalec
Primerjava

število pritožb naročnikov po izdaji izvida
dnevnik pritožb
število realno osnovanih pritožb
vsa naročila oddana v določenem obdobju
letno

V celotnem obdobju preteklega leta smo obravnavali 2 takšna primera (2010 – 3 primere).
Ena je bili osnovana pritožba naročnika, v izvidu je bila napačno zavedena lokacija odvzema.
Napaka je izvirala iz nenatančno opredeljene lokacije odvzema na naročilnici preiskave. V
drugem primeru so bili podani dodatni anamnestični podatki, zaradi katerih smo izvedli
dodatne preiskave, te pa so vodile v spremembo prejšnje diagnoze.
Ob reviziji se je v enem primeru pokazalo, da je naša diagnoza odstopala od revizijske.
Za preteklo leto je v pripravi anketa zadovoljstva naročnikov.
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Doseženi cilji iz leta 2011
Od lanskoletnih ciljev smo uspeli zadostiti potrebam zavoda v okvirih načrtovane dejavnosti.
S pozitivnim pristopom do predanalitično faze preiskav smo s spremembami v transportu
vzorcev zmanjšali pogostnost maksimalnih odstopanj.
Z zunanjimi izvajalci preiskav še vedno nimamo urejenih pogodbenih odnosov.
Informacijska podpora v okviru bolnišničnega informacijskega sistema ostaja nezadostna.

Cilji v letu 2012
Med primarnimi cilji za leto 2012 ostaja zadostiti potrebam zavoda, kljub naraščajočemu
številu preiskav. V ta namen bomo poskušali prevzeti vsaj del histoloških preiskav s področja
ginekopatologije. Zaradi potreb v diagnostiki sklepnih kristalopatij, uvajamo ustrezne
diagnostične metode.
Želimo si ureditev partnerskega odnosa z zunanjimi izvajalci patoloških preiskav.
Poleg težnje k boljšim rezultatom v analitični fazi, si želimo izboljšati informacijsko podporo v
bolnišničnem informacijskem sistemu.
Nameravamo nadaljevati s pozitivnim vplivom na predanalitično fazo preiskav in zmanjšati
pogostnost maksimalnih odstopanj.
V dosedanji praksi smo imeli posamezne primere, ki bi bili primerni za objavo v medicinskih
publikacijah ali predstavljeni na strokovnih srečanjih.
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Poročilo oddelka za zdravstveno nego
Gordana Sivec, dipl. m. s.
Koordinatorica ZN na oddelku za zdravstveno nego

1 Uvod
Oddelek za zdravstveno nego (OZZN) je namenjen v obsegu šestih postelj pacientom s
kronično rano, obseg 14 postelj pa neakutni obravnavi pacientov. Pri slednjih smo v letu
2011 poskusno uvedli obravnavo pacienta po klinični poti, kar je bilo tudi navedeno med
strateškimi cilji za leto 2011. Pomembna pridobitev za paciente in zaposlene na OZZN je bila
zaposlitev delovne terapevtke.

2 Management v zdravstveni negi
Tabela 1: Število obračunanih pacientov na OZZN
jan

feb

mar

apr

maj jun

jul

avg sep okt

nov dec 2011

plačnik ZZZS 3
ostali
plačniki
0

14

13

14

16

15

15

15

17

14

15

10

161

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

SKUPAJ

14

13

14

17

15

15

15

17

14

15

10

162

3

Tabela 2: Letni načrt in realizacija neakutne obravnave v BOD-ih
načrt uresničeno indeks
4.315 4.390
101,74

OZZN

Tabela 3: Povprečna ležalna doba po mesecih (pri obračunanih pacientih)
jan
OZZN

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

19,63 21,83 22,25 23,67 23,78 24,22 23,41 23,84 23,86 23,89 23,81 24,56

Tabela 4: Starost in spol pacientov na OZZN
Starost
pacientov
št.pacientov delež
90 - dalje
10
5,81
80 - 89 let
73
42,44
70 - 79 let
45
26,16
60 - 69 let
16
9,30
50 - 59 let
12
6,98
40 - 49 let
6
3,49
30 - 39 let
6
3,49
20 - 29 let
4
2,33
skupaj
172
100,00
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Spol
pacientov
moški
ženske
skupaj

št.
pacientov
67
105
172

delež
38,95
61,05
100

Tabela št. 5: Oddelki s katerih so bili pacienti sprejeti
oddelek
št. pacientov
NI
83
NK
83
skupaj
166
Tabela št. 6: Odpuščeni pacienti
kraj odpusta
št.
iz SBJ
142
umrli
11
na INT oddelek
7
na KRG oddelek
6
SKUPAJ
166

%
85,5
6,6
4,2
3,6
100,0

V letu 2011 je bilo 13 pacientov, zaradi poslabšanja osnovne bolezni, premeščenih iz
neakutne obravnave na interni in kirurški oddelek.
Odpuščenih je bilo 142 pacientov, od tega je bilo 78 pacientov odpuščenih v domačo oskrbo.
Pri pacientih odpuščenih v domačo oskrbo, je tekom hospitalizacije prišlo do zvečanja
sposobnosti samooskrbe, kar je omogočilo odpust domov (ni možno navesti razlike v stopnji
kategorizacije, ker jo opredeljujejo posamezni dejavniki; npr. pri nekaterih se je izboljšala
aktivnost gibanja, pri drugih osebne higiene itd.).
V institucionalno varstvo je bilo premeščenih 53 pacientov in sicer v domove ostarelih.
Ostalih 11 pacientov pa je bilo odpuščenih direktno na zdraviliško zdravljenje (3 pacienti) ter
premeščenih v drugo zdravstveno ustanovo z namenom nadaljevanja zdravljenja (npr. OI,
PBB).

2.1 Realizacija postavljenih ciljev
1. CILJ
Vpeljava klinične poti v neposredno delo.
AKTIVNOST:
Informiranje zaposlenih in vpeljava v delo
Dnevna uporaba KP,
Sprotno spremljanje in evalvacija.
EVALVACIJA
95% KP smo uspešno vpeljali v delo,
težave nastajajo pri zdravnikovi oceni stanja pacienta, ker ga
le-ta ob odpustu ne pride pogledati.
2. CILJ
Vpeljati potrebne spremembe glede kritičnih mnenj o
pogledu na delo na OZZN po mnenju študentov na klinični
praksi.
AKTIVNOST:
Pregled in obravnava študentskih poročil po opravljeni
klinični praksi,
Na oddelčnih sestankih,
Anketa med študenti in zaposlenimi.
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ROK
15.2.2011 pilotno obdobje
1.4.2011 kontinuirana obravnava
pacienta po klinični poti
REALIZIRANO
Da

ROK
30.12.2011
REALIZIRANO
Delno

EVALVACIJA
80%
Pregledali smo poročila (IDŠ), in se o njih na oddelčnem
sestanku 6.12.2011 pogovorili.
Anketa med študenti in zaposlenimi ni bila izvedena.
Rezultati bodo predstavljeni in na osnovi rezultatov bo podan
predlog izboljšav.
3. CILJ
Preprečevanje prenosa MRSA na oddelku
AKTIVNOST:
Izvajanje preventivnih postopkov, dosledno upoštevanje
SOP – izolacija pacientov,
Varnostne vizite in mesečna poročila.
EVALVACIJA
0% ker smo v enem primeru MRSA prenesli.
4. CILJ
Zmanjšati število padcev za 3 na leto (iz 8 na 5)
AKTIVNOST:
Izvajanje preventivnih postopkov, dosledno upoštevanje
SOP,
Varnostne vizite in mesečna poročila.
EVALVACIJA
100% od januarja do decembra 2011 smo imeli 5 padcev.
5. CILJ
Zmanjšati nastanek RZP za 5%.
AKTIVNOST:
Izvajanje preventivnih ukrepov, dosledno upštevanje SOP,
Varnostne vizite in študija primera pri nastanku RZP.
EVALVACIJA
0% od januarja do decembra 2011 smo pridobili 4 RZP.
6. CILJ
Nadgradnja znanja zaposlenih (teme: RZP, paliativa,
sladkorna bolezen in drugo)
AKTIVNOST:
Mesečna izobraževanja,
Poročanja udeležencev strokovnih izobraževanj
EVALVACIJA
V 80% udeleženi predstavijo teme izobraževanj .

ROK
31.12.2011
REALIZIRANO
Ne

ROK
31.12.2011
REALIZIRANO
Da

ROK
31.12.2011
REALIZIRANO
Ne

ROK
30.12.2011
REALIZIRANO
Delno

2.2 Realizacija sklepov oddelčnih sestankov in ostalih sprememb
V letu 2011 smo imeli 9 oddelčnih sestankov. O tekoči problematiki smo se dogovarjali
sprotno. Vse sklepe, za katere smo se dogovorili, smo realizirali ali pa so v postopku
realizacije.

3. Management zdravstvene prakse
V letu 2011 je bilo na OZZN zaposlenih 11 zdravstvenih tehnikov in 3 diplomirane
medicinske sestre, vendar je tekom leta prišlo do kadrovskih sprememb (zaključeni
porodniški dopusti, odhod dipl. m. s.).

3.1 Poročilo varnostnih vizit/razgovorov
Število VV/VR
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR

32
79
79
100%
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4. Kadrovski viri
4.1 Letni razgovori
Letni razgovor je bil opravljen s sedmimi zaposlenimi. S petimi zaposlenimi ni bil opravljen
zaradi odsotnosti na porodniškem dopustu, ena oseba pa je imela status pripravnika.
Zaposlenim je še vedno težko postavljati cilje, čeprav jim je všeč, da razgovori potekajo
individualno in da pri tem lahko izrazijo svoja mnenja.

4.2 Izobraževanje
Internih izobraževanj se glede na plan udeležuje celoten tim ZN na OZZN. Obiskujejo se
predvidena zunanja strokovna izobraževanja. Po končanem izobraževanju zaposleni
pripravijo kratko poročilo in na oddelčnem sestanku temo tudi predstavijo. V letu 2011 je bilo
na pasivnih izobraževanjih udeleženih 9 zaposlenih, dvakrat pa je bila udeležba aktivna, in
sicer predstavitev prispevka na znanstveni konferenci in ob mednarodnem dnevu
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

4.3 Komunikacija znotraj tima
Velik poudarek na vseh oddelčnih sestankih je bil namenjen komunikaciji, vključujoč
komunikacijo s pacientom in komunikacijo znotraj tima. Pomanjkljivosti oz. neželenosti v
komunikaciji posameznikov smo odpravili ali pa so v postopku izboljševanja. Evalvacija
slednjih je izvedena na letnih razgovorih.

5. Zaključek
Lahko rečemo, da je značilnost OZZN celostna obravnava pacienta in skrb za njihovo dobro
počutje tekom hospitalizacije. Slednje smo nadgradili z vključitvijo delovne terapevtke v
zdravstveni tim. Rezultati se kažejo v obliki pozitivnih mnenj, ki jih izražajo pacienti, njihovi
svojci, študenti, ter ne nazadnje tudi zaposleni. Poskusna uvedba klinične poti je bila
uspešna, odkrite pomanjkljivosti smo že upoštevali in jih bomo v letu 2012 uvedli..

6. Cilji in aktivnosti za leto 2012
CILJ:
100% izpolnjena dokumentacija klinične poti (KP)
pacientov vodenih na neakutni obravnavi
AKTIVNOSTI:
Sprotno pregledovanje KP
Opozarjanje zaposlenih na oddelku o pomenu
dokumentiranja
CILJ:
Število pridobljenih RZP v letu 2012 bo manjše od
števila 5
AKTIVNOSTI:
Izvajanje preventivnih ukrepov, dosledno upoštevanje
SOP,
Varnostne vizite in študija primera pri nastanku RZP
CILJ:
Spremljanje odpustov / premestitev pacientov glede
na lokacijo odhoda
AKTIVNOSTI:
Informiranje dipl. m. s
Opredelitev lokacije odpusta glede na izkušnje v letu
2011
Sprotno beleženje
CILJ:
Izboljšati sposobnost samooskrbe hospitaliziranih
pacientov na neakutno obravnavo za eno stopnjo

269

Realizacija
31.12.2012

Odgovorna oseba
Dipl. m. s.

31.12.2012

Dipl. m. s.

31.12.2012

Dipl. m. s.

31.12.2012

Negovalni tim

AKTIVNOST:
Izdelava merskega instrumenta s petstopenjsko
lestvico
Informiranje zaposlenih, vključitev študentov mentorjev
VŠZNJ
Vrednotenje stopnje samooskrbe pri sprejetem
pacientu in ob odpustu po vnaprej določenih
življenjskih aktivnostih
CILJ:
ugotoviti zadovoljstvo pacientov in svojcev z
obravnavo pacientov na neakutni obravnavi
AKTIVNOST:
Oblikovanje anketnega vprašalnika za svojce
Anketiranje svojcev
Prikaz rezultatov
CILJ:
Število padcev v letu 2012 bo manjše od 5
AKTIVNOST:
Izvajanje preventivnih postopkov, dosledno
uopštevanje SOP,
Varnostne vizite in mesečna poročila
CILJ:
Preprečiti prenos bolnišničnih okužb
AKTIVNOST:
Izvajanje preventivnih postopkov, dosledno
upoštevanje SOP – izolacija pacientov,
Varnostne vizite in mesečna poročila.
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31.12.2012

Dipl. m. s

31.12.2012

Negovalni tim

31.12.2012

Negovalni tim

Laboratorijska dejavnost
Doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik
Vodja oddelka za laboratorijsko dejavnost

1. ORGANIZACIJA LABORATORIJA
Organizacija laboratorija ustreza zahtevam Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS 64/2004
in standardu ISO 15189. Laboratorij je opredeljen v temeljnem aktu SB Jesenice kot Oddelek
za laboratorijsko dejavnost. Ima Poslovnik, ki opredeljuje prostorsko in kadrovsko strukturo,
navaja pristojnosti vodje in namestnika vodje, pooblastila laboratorijskemu osebju,
obratovalni čas, katalog preiskav, opis sistema zagotavljanja kakovosti in spremljanje
kazalnikov kakovosti. Izvajanje laboratorijske dejavnosti poteka organizirano po
opredeljenem diagnostičnem procesu SOP DGN LAB1.
Konec leta 2010 smo opredelili kvantitativne in kvalitativne cilje laboratorijske dejavnosti za
leto 2011. Kvantitativni cilji so se vsebinsko nanašali na obvladovanje števila laboratorijskih
preiskav in povečanje laboratorijskih storitev na samoplačniški ravni. Kvalitativni cilji so
vključevali spremljanje trendov šestih kazalnikov laboratorijskega procesa.

2. OBVLADOVANJE ŠTEVILA LABORATORIJSKIH PREISKAV
Laboratorijske preiskave so integralni del zdravstvene obravnave pacientov. Laboratorijska
diagnostika je finančno težko obvladljiva, zato so se 23. maja 2011 prvič sestali člani
Komisije za laboratorijske preiskave. Področja delovanja komisije so:
- spremljanje trendov v vrstah in številu laboratorijskih naročil,
- priprava priporočil za selektivno naročanje preiskav,
- nadzor nad uvajanjem POCT na posameznih oddelkih,
- nadzor nad kakovostjo POCT rezultatov,
- nadzor nad uvajanjem novih preiskav,
- oblikovanje priporočil o dejavnikih, ki vplivajo na rezultate laboratorijskih preiskav.
V letu 2011 smo za ambulantni in hospitalni segment opravili 889 224 preiskav. Statistika
opravljenih preiskav od leta 2002 do konca 2011 ima sicer trend naraščanja, vendar je ta v
letu 2011 dosegel najnižjo raven (Graf 1). Primerjava 2010-2011 je pokazala 0,43% porast v
številu opravljenih preiskav. Doseganje ugodnih trendov smo pripisali delovanju Komisije
za laboratorijske preiskave. Komisija je začela preučevati tudi vzroke za naraščanje števila
odvzetih hemokultur. Ker je število septičnih stanj na letni ravni relativno nizko, je bilo
priporočilo komisije usmerjeno v bolj ciljano in diagnostično upravičeno naročanje hemokultur
na internem oddelku (Graf 2).
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Graf 1. Laboratorijske preiskave v obdobju od 2002 do 2011.

Graf 2.Število hemokultur v obdobju od 2007 do 2011.
Laboratorij opravlja laboratorijske preiskave tudi za zunanje naročnike (zdravstvene postaje,
zdravstvene domove in za bolnišnice). V letu 2011 smo opravili za 10980 točk zunanjih
storitev. Graf 3 prikazuje trende v doseganju števila laboratorijskih točk za te preiskave od
leta 2007 do 2011.
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Graf 3.Število opravljenih laboratorijskih točk za zunanje naročnike laboratorijskih preiskav.

3. SAMOPLAČNIŠKE LABORATORIJSKE STORITVE
Laboratorij deluje pod strokovnim vodstvom doc. dr. Ivice Avberšek –Lužnik in dveh
specialistov medicinske biokemije: mag. Maje Gartner in mag. Martine Pogačar Kavčič.
Laboratorij je tehnično opremljen z analizatorji in sodobnim laboratorijskim informacijskim
sistemom. Laboratorijsko osebje (diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine in
laboratorijski tehniki s specialnimi znanji) je učinkovito na različnih področjih laboratorijske
diagnostike. Med tržnimi dejavnostmi so tudi samoplačniške laboratorijske preiskave, ki
prebivalcem gorenjske regije omogočajo, da v kratkem času in na enem mestu opravijo
laboratorijske preiskave. Nabor samoplačniških preiskav je obsežen, zainteresiranim
omogoča skrajšanje časa negotovosti, rezultati so jim namreč na voljo v istem dnevu oz. v
najkrajšem možnem času. Ob teh storitvah zagotavljamo strokovnost, zanesljivost in
prijaznost.
Samoplačniške storitve našega laboratorija so na voljo tudi vsem bolnikom, ki želijo
laboratorijske storitve v obsegu z doplačilom. Število opravljenih samoplačniških storitev smo
začeli spremljati od leta 2008, ko smo jih izvedli samo 377, nato pa je začel trend
povpraševanja po samoplačniških storitvah naraščati (Graf 4.). V letu 2011 smo opravili 4311
samoplačniških storitev.
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Graf 4. Število opravljenih preiskav za samoplačmike od 2008 do 2011.

4. TRENDI KAZALNIKOV LABORATORIJSKEGA PROCESA
V laboratoriju smo v letu 2011 spremljali trende šestih Kazalnikov:
KK1-Število odstopov v kakovosti vzorcev v predanalitični fazi.
KK2-Število odstopov v kakovosti vzorcev za mikrobiološke preiskave.
K3- Število preiskav na pacienta v ambulantni obravnavi.
K4: Povprečen čas izvedbe URG naročenih preiskav.
K5: Delež uspešno izvedenih kalibracijskih postopkov
K –LAB: Zadovoljstvo pacientov, zaposlenih in naročnikov laboratorijskih preiskav.
Ob koncu leta 2011 je analiza trendov (Tabela 1) posameznih Kazalnikov pokazala:
1. KK1: Število odstopov (napak) v kakovosti prejetih vzorcev za laboratorijske
preiskave je znašalo 1177. V primerjavi z letom 2010, ko je bilo teh odstopov 962,
beležimo trend povečevanja napak, kar vpliva na kakovost rezultatov in posledično
tudi na kakovost obravnave pacientov.
2. KK2: Število odstopov na področju odvzema mikrobioloških vzorcev je v primerjavi z
letom 2010 narastlo od 286 na 315 in prav tako ni bilo obvladovano skladno z
zastavljenim ciljem po zmanjševanju števila teh napak.
3. K3: Število preiskav na pacienta, katerega obravnava se vrši na ambulantni ravni. V
letu 2010 smo opravili za 69605 pacientov 389 631 laboratorijskih preiskav, v letu
2011 pa za 71089 pacientov 409 576 preiskav. Število obravnavanih pacientov je
bilo v letu 2011 večje za 2%, število preiskav pa za 4,9%. Gre za rahel pozitivni trend
v številu preiskav, ki je posledica delovanja dermatološke ambulante in redne
urološke ambulante, rahlo pa k temu trendu prispevajo tudi druge ambulante.
4. K4: Povprečen čas izvedbe URG naročenih preiskav. Spremljali smo število preiskav,
ki ni bilo izvedeno v priporočenem času (TAT) in smo ugotovili, da smo v letu 2010
morali izvesti 79644 urgentno naročenih preiskav, v letu 2011 pa se je število teh
zmanjšalo na 64181. Število preiskav, ki niso bile izvedene v priporočem času se je v

274

primerjavi z letom 2010 značilno znižalo (od 2275 na 1384), kar kaže zelo pozitiven
rezultat.
5. K5: Delež uspešno izvedenih kalibracijskih postopkov. Ta kazalnik smo uvedli šele v
letu 2011. Namen spremljanja je pridobiti podatek o merjenju analitov, pri katerih je
vprašljiva točnost meritev. Delež uspešnih kalibracij se je povečal na sledečih
analizatorjih: Cobas e411, Biorad D10, EXP in MAX Siemens. Zmanjšal se je na
Immulite 2500, BN Prospec in Mini Cap. Na Architectu in Stratus Siemensu pa je
uspešnost kalibracij absolutna.
6. Anketiranje o zadovoljstvu zaposlenih in zadovoljstvu pacientov z laboratorijem v letu
2011 ni bilo opravljeno, izvedbo načrtujemo v letu 2012.
Tabela 1: Analiza trendov za kazalnike laboratorijskega procesa.
PARAMETER / LETO

2009

2010

2011

Število predanalitičnih napak –
biokemija
Štev. predanal. napak mikrobiologija

1039

962

1177

169

286

315

Štev. ambulantnih pacient.
Štev. ambulantnih preiskav

/
/

69605
389631

71089
409576

Število urgentnih preiskav
Število urgentnih s  TAT

/
/

79664
2275

64181
1384

Rezultati analize trendov pri posameznih kazalnikih (K1, K2,) imajo negativni predznak.
Oblikovali smo priporočila za intenzivno ukrepanje. Priporočila so navedena v Evalvacijskem
poročilu o trendih kazalnikov za proces diagnostične laboratorijske preiskave za leto 2011.
Poročilo je bilo izdelano 12.01.2012 in poslano na Oddelek za kakovost SBJ.

7. CILJI ZA LETO 2012
Rezultati laboratorijskih preiskav imajo ključno vlogo pri odkrivanju, diagnozi, terapiji,
spremljanju in vodenju bolezni. Primarna naloga laboratorija je zagotavljanje varnih in
diagnostično uporabnih rezultatov. Ker so laboratorijske preiskave tudi drage, bo vse večja
pozornost namenjena tudi vzdrževanju ekonomske učinkovitosti teh storitev. Na navedena
dejstva so vezani cilji laboratorija za leto 2012. To so:
1. Spremljanje Kazalnikov laboratorijskega procesa in ukrepanje ob odstopih.
2. Razvoj samoplačniških storitev laboratorija.
3. Ponudba laboratorijskih storitev na trgu in pospeševanje integracije laboratorijev v
gorenjski regiji.

8. STROKOVNO DELO IN ZAKLJUČEK STROKOVNEGA
POROČILA
Na raziskovalnem in strokovnem področju smo uspeli doseči dvanajst bibliografskih enot, ki
so dostopne v podatkovni bazi SICRIS.
1. STARIČ, Jože, KLINKON, Martina, STOJEVIĆ, Zvonko, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica,
ZADNIK, Tomaž. Effects of high-dose vitamin D3 injection prepartum as prophylaxis of milk
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fever on bone metabolism in dairy cattle. Am. Assoc. Bovine Pract. Conf., 2011, vol. 44, str.
160. [COBISS.SI-ID 3497082]
2. OMERSEL, Jasna, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, AHLIN GRABNAR, Pegi, KVEDER, Tanja,
ROZMAN, Blaž, BOŽIČ, Borut. Autoimmune reactivity of IgM acquired after oxidation. Redox
rep., 2011, vol. 16, no. 6, str. 248-256, ilustr., graf. prikazi.
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/rer/2011/00000016/00000006/art00005;jsessi
onid=dh3ir2h677e1.alexandra, doi: http://dx.doi.org/10.1179/174329211X13190184351680.
[COBISS.SI-ID 3180401]
3. UŽMAH, Darja, MARC, Janja, PEČOVNIK-BALON, Breda, ADAMLJE, Anton,
AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Intact or N-MID osteocalcin assays for assessment of bone
formation in hemodialysis patients? = Intaktna ali N-MID-OC-osteokalcin metoda za oceno
tvorbe kosti pri hemodializnih bolnikih?. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jan. 2011,
letn. 80, št. 1, str. 11-17, ilustr.
http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2011/januar/11-7.pdf. [COBISS.SI-ID
27862489]
4. PREZELJ, Marija, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Pričakovane kompetence nadzornikov in
nadzorovanih članov zbornice. V: Zbornik strokovnega izobraževanja ZLMS 2011, Ljubljana,
7. oktober 2011. Ljubljana: Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, 2011, str. 52-56.
[COBISS.SI-ID 3157617]
5. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Vpliv genetskih in epigenetskih dejavnikov na razvoj debelosti
= Genetic and epigenetic factors of obesity. V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELASAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Etiologija in patologija debelosti : zbornik
prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 55-62.
[COBISS.SI-ID 67960577]
6. GARTNER, Marija D., POGAČAR, Martina, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Laboratorijski
kazalci dislipidemije = Laboratory indicators of dyslipidemia. V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica
(ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Etiologija in patologija
debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011,
str. 125-132. [COBISS.SI-ID 67964673]
7. ZALOKAR, Tina, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Direktive Evropske unije v boju proti
debelosti prebivalcev Evropske unije = European legislative (directives) fighting obesity of
citizen of European union. V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.),
SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z
recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 183-191. [COBISS.SI-ID
67966721]
8. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Pisanje in objavljanje prispevkov s področja laboratorijskih
raziskav. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita,
ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, MIHELIČ ZAJEC, Andreja, MALNAR, Brina, PODLESEK, Anja,
AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, DORNIK, Ema, ŠUŠKOVIČ, Stanislav. Pisanje znanstvenega in
strokovnega članka : v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja
raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: =
College of Nursing, 2011, str. 50-56. [COBISS.SI-ID 3051889]
9. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Pričakovane kompetence mentorja za preverjanje veščin
specializantov. V: Zbornik strokovnega izobraževanja ZLMS 2011, Ljubljana, 7. oktober
2011. Ljubljana: Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, 2011, str. 37-41. [COBISS.SI-ID
29070553]
10. PREZELJ, Marija, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Pričakovane kompetence nadzornikov in
nadzorovanih članov zbornice. V: Zbornik strokovnega izobraževanja ZLMS 2011, Ljubljana,
7. oktober 2011. Ljubljana: Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, 2011, str. 52-56.
[COBISS.SI-ID 29071065]
11. OMERSEL, Jasna, ŽAGER, Urška, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, HODNIK, Vesna,
ANDERLUH, Gregor, ČUČNIK, Saša. Acquired autoimmune potential of posttranslationally
modified native human IgGand IgM. V: 2nd International Immune Tolerance Conference :
23rd - 25th October 2011, NH Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam The Netherlands :
conference abstracts. Amsterdam: Elsevier, 2011, [P1.41].
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http://www.immunetolerance.elsevier.com/conference-programme.html. [COBISS.SI-ID
3170673]
12. OMERSEL, Jasna, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, KVEDER, Tanja, SODIN-ŠEMRL,
Snežna, ROZMAN, Blaž, BOŽIČ, Borut. Pathogenic potential of the posttranslationalyy
modified human immunoglobulins class G and M : [oral presentations]. V: CORA,
Controversies in Rheumatology and Autoimmunity, March 10-12, 2011, Florence, Italy.
CORA : Controversies in Rheumatology and Autoimmunity : March 10-12, 2011, Florence,
Italy : abstracts, (Clinical and experimental rheumatology, Vol. 29, no. 1). Pisa: Pacini, 2011,
str. 164. [COBISS.SI-ID 2973297]

Zaposleni v laboratoriju smo ponosni na obseg opravljenega analitičnega in
strokovnega dela v preteklem letu. Visoko stopnjo učinkovitosti laboratorijske
ekipe omogoča laboratorijski informacijski sistem, v največji meri pa
predanost zaposlenih poslanstvu izvajanja laboratorijske diagnostike.
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Lekarna
Marina Ćurčija-Jurišin,mag.farm., spec
Vodja lekarne
Lekarna je medicinska enota skupnega pomena. Temeljna dejavnost je oskrba oddelkov in
enot z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki.

Delo v lekarni (področja):
-preskrba oddelkov in enot z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki
-izdelava magistralnih pripravkov vključno z aseptiko
-analizno -kontrolna dejavnost
-nadzor nad pripravo deionizirane vode za SBJ
-nabava zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov
-sodelovanje pri izvedbi javnih naročil
-delovanje na področju racionalne uporabe zdravil
-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

Kadri
V lekarni zaposlenih 7 strokovnih delavcev:
-1 mag. farmacije specialist
-1 mag. farmacije
-5 farmacevtskih tehnikov
Strateški cilji zaposlenih
Cilj aktivnosti na Predvide Nosilci
oddelku/enoti
ni čas
aktivnosti
izvajanja
aktivnosti
Aktivnosti na oddelku/enoti za
doseganje strateškega cilja
Strokovni sestanki, poročila,razgovori

Dobra
informiranost,
racionalna izraba
delovnega
časa,korektni
odnosi
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stalno

Farmacevti,
farm. tehniki

Ocena*
zunanjih
stroškov
aktivnosti

Delo
Osnovni namen lekarne je preskrba oddelkov in enot z zdravili in medicinsko
tehničnimi pripomočki.
Zaloge v lekarni so bile obvladljive, sproti naročamo manjše količine, kar
predstavlja več dela vsemu kadru. Zaloge na koncu obdobja (meseca) so se gibale
od 105 – 118 tisoč evrov. Zmanjšali smo tudi nekorantne zaloge.
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 in dolgim dobavnim rokom za zdravila in
medicinsko tehnične pripomočke. Na področju dializnih raztopin smo imeli dodatne
težave zaradi nepravočasne zamenjave nosilcev na dializnih aparatih s strani
dobavitelja.
Še vedno opažamo napačno zaračunavanje cen s strani dobaviteljev; izvajamo
redno kontrolo ujemanja cen.
Postopek javnega naročila medicinsko tehničnih pripomočkov se izvaja direktno
preko programa Go-Soft ( ustreznejša izbira adekvatnih artiklov z lažjo primerjavo
cen med dobavitelji ). Vedno več veledrogerij ponuja naročanje preko njihovih
spletnih strani, kar pomeni zmanjšanje napak pri prenosih naročil.
Posodabljali smo SOP-je.
Opažamo povečano število izdelanih magistralnih pripravkov v letu 2011.
V oktobru smo imeli zunanji strokovni nadzor s svetovanjem komisije, ki jo imenuje
LZS.
Komisija ni imela pripomb na kvaliteto in organizacijo našega dela. Ugotovili so več
primerov dobre prakse. Dobili smo priporočilo, da oddamo vlogo za verifikacijo
lekarne.
V juniju smo izvedli dva pregleda depojev zdravil na internem oddelku in v EITOS-u.

Asortima
Število kartic - zdravila in ostali material:14.989 ( v l.2010 – 14.542), število
kartic se je povečalo predvsem na račun novega osteosintetskega materiala ter
artiklov izbranih na javnih naročilih
Promet je potekal na 7510 karticah ( v l.2010 na 7358 karticah ).
Realiziranih je bilo 15.765 izdajnic ( v l.2010- 16.425).
Prevzemnic je bilo 8907 ( v l.2010 - 9129 ).
Podatki kažejo na racionalizacijo dela.
Na področju analitike smo izvedli naslednje kontrole kakovosti skladno s predpisi Ph. Euro.
6th Ed.:bilo je 275 opravljenih analiz vhodne kontrole surovin in preverjanj A - testov surovin.
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Galenski in sterilni pripravki, magistralna receptura
Glede na razpoložljivost na tržišču in smiselnosti lastne izdelave smo v letu
2011 izdelali:
- magistralni pripravki, reagenti: 7394kom (2010 - 6392kom)
Kupili smo Laminarno vertikalno komoro za pripravo magistralnih pripravkov po
aseptičnem postopku in prenovili prostore za pripravo magistralnih pripravkov.

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, LZS in SFD.
Vodja lekarne se je udeležila kongresa EAHP na Dunaju.

Cilji v letu 2012
Doseganje največje kvalitete dela v skladu z SOP in spremljanje kazalnikov
kakovosti.
Izdelava novih magistralnih pripravkov (sirupi) za otroški oddelek.
Priprava individualne protibolečinske terapije.
Posodobitev opreme za izdelavo magistralnih pripravkov.
Zadovoljstvo zaposlenih v kolektivu lekarne in ohranjanje dobrih odnosov z vsemi vključenimi
v naš proces dela.
Verifikacija lekarne.

Zaključek
Nadaljevali bomo s kakovostno in pravočasno oskrbo oddelkov, informiranostjo strokovnega
kadra o deficitarnosti, daljših dobavnih rokih ter paralelnih preparatih.
Z odprto obliko vodenja in komunikacije želimo doseči medsebojno zaupanje in vzpostaviti
most z vsemi sodelavci v bolnici.
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Otorinolaringološka ambulanta
Bašić Narić Brankica, dr.med.

Organizacija
ORL ambulanta dela v SBJ, en tim v ZD Kranj.
Zaposleni:
zdravnica
avdiometristka
srednja medicinska sestra
administratorka

ORL Kranj
Branka Krek Petrina, dr. med.
Jožica Pogačnik, dms
Sabina Telalović, sms
Zdenka Ažman

ORL Jesenice
Brankica Bašić Narić, dr.med.
Olga Karo, sms
Janja Bavdaž, sms
Petra Kutnjak

Od 1.6.2007 specializira za ORL Gorenjske Ajda Juvanec, dr.med., od 1.11.2009 pa tudi
Eva Šifrer, dr.med. Predvideni čas specializacije je 6 let.

Plan in realizacija
Na osnovi dolgoletnega preseganja dobivamo že leta še dodatni program in tudi tega smo
opravili v 97,91 %.
Konziliarni pregledi in operativa so navedeni še spodaj.
Plan za ORL team je nekaj malega manj kot 38.000 točk (ena koncesija).
Od lani veljajo tudi nova pravila ZZZS glede prvih in ponovnih pregledov (prvi pregled v
koledarskem letu je bil prvi pregled, sedaj ne več)
Opravljene ambulantne točke za ZZZS januar - december 2011:

ORL amb.
Kranj
ORL amb.
Jesenice
SKUPAJ

Ralizacija
2008
65.252,21

Realizacija
2009
66.538,15

Realizacija
2010
62.672,45

Realizacija
2011
64.477,25

Index
real/načrt
98,20

Index
11/10
102,88

58.274,44

65.002,91

59.203,95

57.234,99

97,60

96,68

123.526,6

131.541,06

121.876,40

121.712,24

97,91

99,87

Opravljene storitve (pregledi in operacije) :
ORL Kranj

ORL Jesenice

št.storitev (točke za ZZZS)
št.pregledov
(za ZZZS)
- prvi pregledi
- ponovni pregledi
Konziliarni pregledi
mali kirurški posegi:
- ambulantni
- hospitalni
kirurške operacije

64.477,25
5.116
2.578
2.538
0
207
207
0
107

57.234,99
4.634
1.729
2.905
393
221
202
19
36

SKUPAJ
121.712,24
9.750
4.307
5.443
393
428
409
19
143

Za ZZZS smo opravili skupaj 9.750 pregledov, kar je več kot v letu 2010 (9.724) in manj kot v
letu 2009 (10.645) .
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Pregled dela po letih (število počasi a vztrajno narašča.):
Amb.pregl.Kranj
-prvi pregledi
-ponov. pregl.
Amb.pr.Jesenice
-prvi pregledi
-ponovni pregl.
Konziliarni preg.
-Kranj
-Jesenice
Mali Krg. posegi
-Kranj amb
-Jesenice amb
-Jesenice hospit.
KRG operacije
-Kranj
-Jesenice

2009
5.366
3.496
1.870
5.279
2.687
2.592
353
6
347
530
316
203
14
93
62
31

2010
4.950
3.363
1.587
4.774
2.629
2.145
370
5
365
395
212
162
21
129
99
30

2011
5.116
2.578
2.538
4.634
1.729
2.905
393
4
389
428
207
221
19
143
107
36

Opravili pa smo naslednje klinične postopke pri hospitaliziranih bolnikih v okviru
prospektivnega programa
koda
41653-00
41846-00
41801-00
41671-03
92046-00
41704-00
41677-00
41689-00
47726-00
92047-00
30278-02
48242-00
41662-00
30052-00
47738-00
ostalo
SKUPAJ

Opis
Pregled nosne votline in zgornjega žrela
Laringoskopija brez splošne anestezije
Adenoidektomija brez tonzilektomije
Septoplastika s submukozno resekcijo nosnega
pretina
Zamenjava kanile pri traheostomi
Aspiracija in lavaža obnosnih votlin skozi ustje
Zaust.krvavitve v sprednjem delu nosu s
tamponado in/ali kavteri
Delna konhektomija, enostranska
Pridobitev kosti za presadek skozi drugo incizijo
Odstranitev kanile pri traheostomi
Frenulotomija (plikotomija) jezika
Kostni presadek z osteosintezo, ki ni uvrščena
drugje (notranjo učvrst
Odstranitev nosnih polipov brez splošne
anestezije
Oskrba rane zunanjega ušesa
Zaprta naravnava zloma nosne kosti
Ostalo

2010
količina
282
125
52
50

683

2011
2009
količina količina
329
290
137
123
53
32
49
62

37
28
21

27
30
19

18
33
11

17
16
11
10
9

15
8
2
3
3

31
5
3
12
6

5

1

8

?
?

?
2

8
3

623

728

Zgornja tabela je sicer netransparentna, ker je pri enem bolniku beleženih več posegov. Pod
ORL posege se štejejo tudi preiskave in operacije, ki jih dela kirurg na skočnem sklepu
(odvzem kosti za presadek in kostni presadek z osteosintezo). Zaradi majhnega števila se
hitro pozna tudi vsako nepravilno beleženje.
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Vizija
Problem ORL ambulante v Kranju ostaja neurejenost prostorov. Na Jesenicah pa dvigalo
zaradi težje mobilnih pacientov ter lažjega pregleda konziliarnih bolnikov.
Ostale nabave opreme (endoskopi, mikroskop…) ostajajo nerealizirane že vrsto let.
Ponavljanje ni več prijetno.
Čakalna doba na prvi pregled ostaja ista (zaradi povečanega dela pa se zvišuje utrujenost).
Zlorabe terminusa nujno in hitro so vsakdanjost.
V prihodnjem letu prihaja nova specialistka. Kam? Prostori?
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Dermatovenerološka ambulanta
Tamara Heraković, dr. med.
Organizacija
V letu 2011 sva delali dermatologinji Tamara Heraković, dr. med. in Lina Virnik Kovač, dr.
med., in sicer Tamara Heraković 5 dni v tednu s polnim delovnim časom in Lina Virnik
Kovač 3 dni v tednu. Vsa administrativna, strokovna dela in obsevanja – UVB 311 nm
terapijo pacientov sta izvajali srednji medicinski sestri, in sicer Mežnarec Milana in Langus
Damjana, ki je prišla v dermatološko ambulanto Line Virnik Kovač, dr.med. januarja 2012. V
sprejemni ambulanti je bil organiziran sprejem pacientov in dostava kartotek iz arhiva.

Plan in realizacija
V letu 2011 je bilo pregledano 9.542 pacientov, od tega 42,755 % 1. pregledov, 57,22 %
ponovnih pregledov; razmerje prvi/ponovni je bil 0,75. Opravljeno je 50.665,38 točk, index
realizacije je bil 127,22.
Najbolj pogost razlog obravnav so bile virusne bradavice; nato pregled zaradi nevusov po
koži, sledijo luskavica, seboroične keratoze, aktinične keratoze, varice ven spodnjih udov,
navadna mozoljavost, atopijski dermatitis, potem sledijo ostale dermatološke bolezni in
stanja.

Izobraževanje
Z Lino Vinik Kovač sva se udeležili naslednjih izobraževanj:
Marca 2011 Tretji mednarnodni anti-aging kongres na Bledu, junija 2011 v Gozd Martuljku
učna delavnica osnovne operativne tehnike v dermatologiji ter septembra 2011 mednarodni
kongres Sistemska terapija v dermatovenerologiji Ljubljana.
Lina Virnik Kovač, dr. med. se je še udeležila EADV pomladno srečanje v Karlovih Varih na
Češkem in oktobra 2011 Drugi simpozij katedra za temeljne vede, Etiologija in patologija
debelosti (aktivna udeležba).
Tamara Heraković, dr. med. se je maja 2011 udeležila strokovnega srečanja Kogojevi dnevi
v Ljubljani, Bolezni kože v starosti, oktobra 2011 EADV kongres Lizbona in novembra 2011
Beograjski dermatološki dnevi. Oktobra 2011 aktivna udeležba oz. predavanje za Društvo
psoriatičnih bolnikov Gorenjska, na temo Konvencionalna terapija luskavice.

Vizija
Od januarja 2011 je začela v drugi dermatološki ambulanti delati Lina Virnik Kovač, dr. med.
in tako so se skrajšale čakalne dobe. Povprečje trenutno znaša cca 3 mesece. Za potrebe
dermatološke ambulante smo dobili fotoaparat in imamo možnosti arhiviranja
fotodokumentacije. Še vedno imamo v načrtih nabavo nove sodobne dermatološke opreme v
smislu fototerapije. Začeli smo sodelovati z laboratorijem v smislu dodatne mikološke
diagnostične obravnave, kulture odčita Lina Virnik Kovač, dr.med., ki tudi enkrat tedensko
dela manjše kirurške posege in probatorne ekscizije za potrebe obeh dermatoloških
ambulant Tako so se zmanjšale napotitve v kirurško ambulanto in čakanje na poseg je
bistveno krajše.
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Poročilo službe zdravstvene nege v poliklinični dejavnosti in
urgenci
Nada Macura Višić, dipl.m.s.
Koordinatorica ZN za poliklinično dejavnost in urgenco

1. Uvod
Ob koncu leta 2011 je bilo v zdravstveni negi specialističnih ambulant in urgence zaposlenih
41 tehnikov zdravstvene nege in 10 diplomiranih medicinskih sester.
Tabela 1: prikaz delovišč in števila zaposlenih
Delovišče

Število zaposlenih v zdravstveni negi

Sprejem in urgenca
Kirurška ambulanta, mavčarna
Koordinator načrtovanih sprejemov
Ortopedska ambulanta Jesenice
Otorinolaringološka amb. Jesenice
Otorinolaringološka amb. Kranj
Dermatovenerološka amb.
Okulistična amb. – 1x tedensko
Endoskopske amb. Jesenice
Ginekološka ambulanta, GCBD
Kardiološki laboratorij
Diabetološka amb.
Internistične amb.
Protibolečinska amb.
Informacijski pult
Naročanje na spec. pregled

10 TZN, 6 dipl.m.s.
12 TZN, 1 dipl.m.s.
3 TZN
1 TZN iz krg.amb.
2 TZN
1 TZN, 1 dipl.m.s
1 TZN
2 TZN iz spec.a.
3 TZN
3 TZN
1 TZN, 1 dipl.m.s.
2 TZN
1 TZN
1 TZN, 1 dipl.m.s.
3 TZN
6 TZN

Kakovost zdravstvene nege in varne oskrbe pacienta se kaže tudi na področju ambulantne
dejavnosti, zato je pomembno zagotavljati ustrezno število usposobljenih medicinskih sester.
Zaradi večje varnosti in kakovosti je pomembno sprotno evidentiranje opozorilnih nevarnih
dogodkov, analiza neposrednih dejavnikov, ki so pripeljali do dogodka in posledično
odpravljanje sistemskih napak.
V prvi polovici leta, smo v kirurško ambulanto zaposlili 1 diplomirano medicinsko sestro, ki je
v sodelovanju s koordinatoricami sprejema prevzela redne sprejeme pacientov in skrbela za
kirurške paciente v dopoldanskem času (odvzemi krvi, aplikacija protibolečinskih infuzij).
V urgentni ambulanti pa smo pričeli z izpolnjevanjem klinične poti urgentega pacienta, kjer je
dodana rubrika Predaja pacienta s strani reševalcev. Kljub začetnim težavam, se klinična pot
popolnoma izpolnjuje oziroma predaja pacienta poteka ustno in v pisni obliki.
V centralnem naročanju smo prevzeli celotno naročanje, razen radiološkega oddelka, torej
tudi naročanje v pediatrične ambulante.
Ob koncu leta smo se pripravljali na delovanje nove nevrološke ambulante, ki je z delom
pričela 04.01.2012.

2. Management v zdravstveni negi
Na začetku leta je bilo vodenje ločeno za specialistične ambulante in urgenco in sprejem,
tako da so bili postavljeni cilji tudi ločeno. Po upokojitvi prejšnje koordinatorice, se urgenca in
sprejem ponovno pridružita specialističnim ambulantam.
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CILJ:
1. zagotavljanje varnosti pacientov ob prihodu v urgentno
ambulanto.
1. zagotavljanje ustreznosti naročanja pacientov na spec.
preglede*
AKTIVNOSTI:
Anketa o zadovoljstvu pacientov.
EVALVACIJA:
Anketa ni bila opravljena, zato cilj postavimo naslednje leto
* cilj, ki ga je postavila prejšnja koordinatorica

Realizacija
učinkovitost

Ni realizirano

CILJ:
2. varnost in kakovost – izvajanje varnostnih vizit/varnostnih
razgovorov.
AKTIVNOSTI:
Opravljeno je bilo 24 varnostnih vizit/razgovorov.
EVALVACIJA:
V devetih primerih je bila ogrožena varnost pacientov (kolaps
pacienta po splošni anesteziji, napačna identifikacija
pacienta, slaba predaja pacienta s strani ostalih enot).

Realizacija
učinkovitost

CILJ:
3. redni letni razgovori
AKTIVNOSTI:
Izvajanje rednih letnih razgovorov z zaposlenimi
EVALVACIJA:
Opravljenih je bilo 35 letnih razgovorov z zaposlenimi.

Realizacija
učinkovitost
Realizirano deloma

CILJ:
4. izobraževanje zaposlenih
AKTIVNOSTI:
Udeležba na strokovnem izobraževanju po planu
izobraževanja
EVALVACIJA:
Zaposleni so se udeležili izobraževanja po planu
izobraževanja, notranja in zunanja.

Realizacija
učinkovitost
realizirano

CILJ:
5. izdelava novih protokolov
AKTIVNOSTI:
Izdelani so bili : protokol obveščanje svojcev (SOP 38),
protokol helikopter (SOP 43), popravljen Proces celostna
obravnava pacienta (SOP 07); nov obrazec Naročilo
terapevstkih in diagnostičnih aktivnosti urgentni MS iz
kirurške ambulante (OBR 34), popravljena so bila navodila za
endoskopije (SOP NA 01 – 05) in izdelan List zdravstvene
nege na endoskopijah ter navodila za otroško kirurgijo (SOP
NA PED 15 – 17).
EVALVACIJA:
Niso bili še izdelani: protokol obravnave ZN v dermatološki
ambulanti, protokol ZN pacienta v kardiološkem laboratoriju in
protokol ZN obravnave ambulantnega pacienta v diabetološki
ambulanti (izdelava poteka sorazmerno z izdelavo klinične
poti za RZP – diabetično stopalo) ter protokol dogovorjenega
sprejema.

Realizacija
učinkovitost
Deloma realizirano

286

Delno realizirano

3. Management zdravstvene prakse
3.1. Beleženje odklonov
Tabela 2: število odklonov

Štukrepov

Drugo

Varnostni
incident
informacij

Tehnični
odklon

Neprimer
en
odnos

Poškodba
osebja

Pritožba
pacienta/
svojca

Strokovni
odklon

Odkloni
sporočeni

Sporočili
sami /

KIR
AMB
SPEC.
AMB
Urgenca

Skupno
število

Oddelek/
enota

1

1/0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

9

8/1

0

9

0

0

0

0

0

0

9

5

3/2

0

5

0

0

0

0

0

0

5

Najpogosteje prijavljeni odkloni:

ODKLON:
Napačno naročeni pacienti v čakalno knjigo
AKTIVNOSTI:
- varnostni razgovor
- delavnica z Majo Bertoncelj
EVALVACIJA:
- večja pozornost pri naročanju, dnevni pregled
napotnic in čakalne knjige

Realizacija
Učinkovitost (1 – 5)
3 (srednja)

ODKLON:
Nepravilno ločevanje odpadkov
AKTIVNOSTI:
- pregled protokola ločevanja odpadkov
EVALVACIJA:
- pravilno označevanje odpadkov (nalepke na
kontejnerjih)
- obveščanje ISS-a za odvoz smeti

Realizacija
Učinkovitost (1 – 5)
3 (srednja)

ODKLON:
Neodstranjeno rezilo na držalu za skalpel
AKTIVNOSTI:
- pregled protokolov Proces sterilizacije in Proces dela v
sterilizaciji
- večja pozornost pri pripravi inštrumentov za transport
EVALVACIJA:
- odstranjevanje rezil iz umazanih setov
- obveščanje oddelka o tem (OZZN)

Realizacija
Učinkovitost (1 – 5)
3 (srednja)

ODKLON:
Sladkorni pacient iz sprejema v OP
AKTIVNOSTI:
Skupni sestanek DMS iz krg. amb., koordinatorica sprejemov,
Pomočnice direktorja za področje ZN, koordinatorice ZN krg.
odd. in spec. ambulant
EVALVACIJA:
DMS pomeri vsakemu sladkornemu pacientu krvni sladkor in
nastavi diabetični list.
Ostala evalvacija glede odklona zapisana v odklonu.

Realizacija
Učinkovitost (1 – 5)
5 (srednja)
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3.2. Poročilo varnostnih vizit/razgovorov
Število VV/VR glede na nivo
izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih
ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR

24
62
60
Glede na določene ukrepe, so bile
varnostne vizite/razgovori uspešno
zaključene

Varnostni
problem/zaplet

Korektivni ukrepi

1.

Identifikacija pacienta ni
bila opravljena

- Seznanitev zaposlenih
- Pregled dokumentacije
- Nameščanje
identifikacijske zapestnice

- Večja pozornost pri
pregledovanje pacientove
dokumentacije
- Pravilno nameščanje
identifikacijske zapestnice
- Izboljšanje komunikacije
med člani zdravstvenega in
negovalnega tima.

2.

Kolaps pacienta v spodnji
OP

Opazovanje pacienta po
splošni anesteziji

3.

Identifikacija pacienta
(napačna registracija
pacienta v Birpis).

4.

Reševalci pripeljali
pacienta in niso obvestili
MS/ZT v urgenci o
prihodu.

- večja pozornost pri
identifikaciji pacienta (ne
samo ime in priimek
ampak tudi rojstni datum in
naslov)
- boljša komunikacija med
MS/ZT v urgenci in
administratorkami v
sprejemni pisarni
- opazovanje in sledenje
pacientov v čakalnici in v
računalniku

- večja pozornost pri odpustu
pacienta domov po splošni
anesteziji
- obveščanje anesteziologa o
dogodku
- podatki so bili takoj
popravljeni
- obvestili smo informatike, da
so prenesli tudi obravnavo

5.

Pacient je bil naročen na
preiskavo, datum imel
napisan na napotnici, v
čakalno knjigo ni bil
zaveden.

- informatiki pregledajo ali je
v Birpisu možnost napake
- delavnica z ga. Majo
Bertoncelj

Rezultat

- beležiti, če se bo ponovilo,
vzpostaviti kontakt z NMP

- večja preglednost pri
vpisovanju v čakalno knjigo
- možnost dodatne pomoči in
nasvetov s strani ga. Maje
Bertoncelj oz. njene
namestnice.

4. Upravljanje s kadrovskimi viri
4.1 Izvedba letnih razgovorov
Izvedenih je bilo 35 letnih razgovorov. Zaposleni so bili z razgovori zadovoljni, večina bi
imela takih razgovorov tudi večkrat. Večina zaposlenih se je na razgovor pripravilo. Prinesli
so veliko novih idej, spoznanj in pripravljenosti na sodelovanje. Zaposleni so z vodjo
zadovoljni, pogrešajo pa večjo prisotnost pri njih. Hkrati pa se zavedajo, da ob polni
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ambulanti si tudi sami težko vzamejo čas. Kar se tiče izobraževanja, so usmerjeni bolj v
svoje področje. Večina bi se rajši izobraževali izven bolnišnic, na strokovnih srečanjih. Bolj
so jim zanimive strokovne teme. Zavedajo se, da se morajo izobraževati tudi zaradi
pridobivanja licenčnih točk.

4.2 Izobraževanje
Zaposleni so se udeležili izobraževanja po planu, ki je bil izdelan na začetku leta. 45
zaposlenih se je udeležilo zunanjih in internih izobraževanj. V mesecu aprilu in maju se so
vsi zaposleni udeležili predavanja Kultura varnosti v SBJ. Aktivno udeležbo so imele 4 MS in
sicer Žansky Irena in Bassanese Ana trikrat (Izbrane teme paliativne oskrbe in praktične
delavnice v Ljubljani, Paliativna oskrba v času bolezni, umiranja in žalovanja v Zavodu
Hrastovec tar na Golniškem simpoziju – Paliativna oskrba) ter Šolar Brigita in Macura Višić
Nada (na Mednarodnem simpoziju za urgentno medicino v Portorožu).
Posamezniki so vključeni tudi v projektne time: dokumentacija, skupina za zasebnost,
bolnišnična higiena, preventiva razjede zaradi pritiska in skupina za padce. Plan
izobraževanja za leto 2011 je bil 100% izpolnjen. Pri internih izobraževanjih, ki smo jih
organizirali v ambulantah (venski port, transfuzija, torakalna drenaža, administracija v
nočnem času, beleženje odklonov) so bili prisotni zaposleni v ZN, glede na tematiko.

4.3 Komunikacija znotraj tima
Komunikacija v timu poteka dobro. V večini ambulant tim predstavljata zdravnik in
medicinska sestra. V večjih ambulantah (kirurška ambulanta, urgenca in sprejem) so bili
organizirani delovni sestanki, kjer je bila tudi točka dnevnega reda komunikacija in predaja
pacienta. Poudarek je bil predvsem na predaji pacienta, ki je zelo pomembna pri
zagotavljanju varne oskrbe pacienta.

5. Zaključek
Proti koncu leta smo pričeli tudi z urejanjem prostorov za prebujevalnico v kirurški ambulanti.
Izdelan je bil tudi obrazec, ki bo namenjen pacientom s kirurškimi posegi v splošni anesteziji.
Pacientom bo omogočen stalen nadzor s strani medicinske sestre in monitoringa. S tem
bomo povečali tudi nadzor pacientov, ki dobivajo infuzijo, nepokretnih pacientov, ki so brez
spremstva ipd. V kirurški ambulanti je v dopoldanskem času tudi prisotna diplomirana
medicinska sestra, ki je odgovorna za redne sprejeme in prebujevalnico. Na začetku je bilo
nekaj težav s prisotnostjo le-te, a smo jih na koncu vseeno uspeli rešiti. Ostane nam še
ureditev mavčarne.

6. Cilji in aktivnosti za leto 2012
1. Cilj:
Zagotavljanje ustreznosti
naročanja pacientov na spec.
preglede
Kazalnik
Anketa o zadovoljstvu pacientov

Rok izvedbe
Kontinuirano

Odgovoren
Koordinatorica ZN za poliklinično
dejavnost in urgenco

September 2011

Koordinatorica za kakovost

2. Cilj:
Redni letni razgovori

Rok izvedbe
Kontinuirano, celo
leto

Odgovoren
Koordinatorica ZN za poliklinično
dejavnost in urgenco

Kazalnik
Število opravljenih letnih razgovorov
na število zaposlenih

Kontinuirano, celo
leto
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3. Cilj:
Varnost in kakovost - izvajanje
varnostnih vizit

Rok izvedbe
Odgovoren
Kontinuirano, celo leto Koordinatorica ZN za poliklinično
dejavnost in urgenco

Kazalnik
Število varnostnih vizit

Kontinuirano, celo leto

4. Cilj:
Izdelava protokolov in
dokumentacije*
Kazalnik

Rok izvedbe
Odgovoren
Kontinuirano, celo leto Koordinatorica ZN za poliklinično
dejavnost in urgenco
Kontinuirano, celo leto

*
DIABETOLOŠKA AMBULANTA
- protokol ZN obravnave ambulantnega pacienta v diabetološki ambulanti
KARDIOLOŠKI LABORATORIJ
- Protokol ZN pacienta v kardiološkem laboratoriju
DERMATOLOŠKA AMBULANTA
- protokol obravnave ZN v dermatološki ambulanti
URGENCA IN SPREJEM
- izdelava obrazca Opazovanje pacienta, ki čaka na obravnavo (po triažnem sistemu)
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Poročilo socialne službe
Nina Zupan, univ. dipl. soc. del.

1. Uvod
Socialna služba bolnišnice je del multidisciplinarnega tima, katerega cilj je celostna in
kakovostna obravnava. Obravnavi sledi načrtovan ter varen odpust v okolje, ki pacientu
ponuja nego in oskrbo, kakršno glede na svoje zdravstveno stanje po zaključku
hospitalizacije potrebuje. Delo socialne službe je svetovalne in organizacijske narave. V času
hospitalizacije pacienta prepoznava dejavnike, ki bi onemogočali pravočasen in načrtovan
odpust ter jih poskuša razrešiti z informiranjem, svetovanjem in podporo pacientom in
svojcem, jim ponuja strokovno pomoč pri razreševanju osebnih in socialnih stisk, ki so lahko
posledica bolezni, vstopa kot mediator ter se povezuje s strokovnimi službami. V času
hospitalizacije zbira anamnestične podatke, ki ponujajo kompleksnejši vpogled v potrebe in
želje pacienta o organizaciji njegovega življenja po odpustu. Socialna služba istočasno
ponuja informacije o pogojih in postopkih glede varovanja in uveljavljanja pravic v
socialnem, zdravstvenem in pokojninsko invalidskem varstvu.
V letu 2011 so največji delež obravnav, kot je razvidno tudi iz poročil iz preteklih let,
predstavljali pacienti stari več kot 65 let, ki potrebujejo popolno nego in pomoč druge osebe
in so pri nas ocenjeni s III. kategorijo zdravstvene nege ( 62% ). Večina teh pacientov je
odšla po zaključku hospitalizacije domov z urejeno pomočjo na domu. Poseben izziv je
predstavljala obravnava pacientov, ki so pred hospitalizacijo živeli relativno samostojno,
medtem, ko se je v času hospitalizacije bodisi zaradi narave bolezni oz. poškodbe ali
preteklih bolezenskih dogajanj pokazala potreba po negi in oskrbi, katere v domačem okolju
svojci nisi več zmogli zagotoviti kljub pomoči ustreznih institucij. V takšnih primerih krajše
ležalne dobe, zasedenost kapacitet v domovih za starejše in postopki urejanja namestitev
kakor tudi nepričakovano soočenja pacienta z odhodom v dom otežkočajo optimalno
urejanje primerne oskrbe po odpustu. Pacientom je sprejem v domove za starejše v veliki
meri olajšala podaljšana hospitalizacija na oddelku za zdravstveno nego. V letu 2011 je bilo
zaznati tudi več primerov nasilja v domačem okolju nad pacienti s strani svojcev oz. znancev,
kjer smo se povezali s pristojnimi institucijami. V več primernih je bila potrebna vključitev
socialne obravnave tudi na pediatričnem oddelku. Hospitaliziran je bil tudi gluh pacient, ki je
za neposredno in nemoteno komunikacijo potreboval tolmača, kar smo mu tudi omogočili.
Proti koncu leta 2011 je pričel z delom koordinator odpusta, kar pomeni zgodnejše odkrivanje
pacientov, kjer se bo odpust težavnejši. S tem se je občutno povečal obseg dela in
kompleksnost primerov tudi v socialni obravnavi.
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2. Poročilo o izvedenih ciljih v letu 2011
Tabela 1:Izvedeni cilji 2011
1.Cilj

Kazalnik

Pravočasno
naročanje oz.
aktivacija socialne
službe
Odstotek pravočasno
naročenih ( vsaj 3 dni
pred odpustom )
obravnav glede na
število vseh
napotenih

Doseženo
v%
93 %

Rok

Opombe

Odgovoren

Januar
2012

92 %

Soc.služba

Cilj ni bil dosežen,
odstotek pa v
primerjavi z letom
2010 narašča, zato
cilja za naslednje
leto ne znižujemo.

Sorazmerno visok delež obravnavanih predstavljajo pacienti, kjer socialna služba ni bila
napotena (17,5%) temveč glede morebitnih težav pri odpustu seznanjena neposredno s
strani svojcev ali drugih pristojnih institucij, ki so pacienta že predhodno obravnavale.
Ohranja in povečuje se organizacija družinskih konferenc na oddelku za zdravstveno nego,
ki se izvajajo v sodelovanju s koordinatorico zdravstvene nege. V družinske konference je
zaželjena tudi prisotnost zdravnika. Glede na to, da je sredi preteklega leta prišlo do
kadrovske zamenjave v socialni službi, poskušam od nastopa dela uresničiti predhodno
zastavljene cilje, katerega rezultati bodo razvidni v prihodnje.

3. Izobraževanje v letu 2011
Obravnava suicidalno ogroženega pacienta –september 2011
Motivacijski komunikacijski trening, Vzpostavljanje kvalitetnega medgeneracijskega
prostovoljstva, Sodelovanje in komuniciranje med generacijami – oktober 2011
Promocija zdravja v bolnišnicah, Nasilje v družini –izkušnje in izzivi v praksi po sprejetju nove
zakonodaje - november 2011

4. Cilji za leto 2012
Tabela 2: Cilji 2012
1.Cilj
Kazalnik

2. Cilj

Kazalnik

Pravočasno naročanje
oz. aktivacija socialne
službe
Odstotek pravočasno
naročenih ( vsaj 3 dni
pred odpustom )
obravnav glede na število
vseh napotenih
Uvajanje družinskih
konferenc pri pacientih,
ki so premeščeni na
oddelek za zdravstveno
nego
Število izvedenih
družinskih konferenc
pacientov na oddelku za
zdravstveno nego

Doseženo v
%
93 %

Rok

Odgovoren

Januar
2013

Soc.služba

70%

Januar
2013

Soc.služba,
koordinatorica na
oddelku za zdravstveno
nego
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5. ZAKLJUČEK
Cilj socialne službe je učinkovita in neposredna komunikacija med vsemi, ki obravnavajo
pacienta, z namenom, da se kljub skrajševanju ležalnih dob pri vseh hospitalizacijah doseže
odpust, ki bo varen in primeren za pacienta. Dopolnjevanje dela in izmenjava ažurnih
informacij med socialno službo in koordinatorji odpusta kot tudi ostalimi službami pomeni
učinkovitejše in pravočasno zaznavo okoliščin, katere lahko že ob sprejemu nakazujejo
težave glede odpusta. V veliko primerih se izkaže, da je nekoliko podaljšana hospitalizacija
eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko pripomore k optimalnim odpustnim pogojem.
Z medsebojnim sodelovanjem in uglašenostjo ter dobro komunikacijo lahko skupaj
pripomoremo k trajnejši rešitvi za pacienta, kar bo preprečilo morebitno ponovno
hospitalizacijo ali zaplet ob odpustu.

Tabela 3: Število obravnav po posameznih letih
leto
2004
število
220
obravnav

2005
250

2006
320

2007
341

2008
346

2009
436

2010
419

2011
363

Iz tabele 3 je razvidno, da se število obravnav z leti povečuje. V letu 2011 je zabeležen upad
napotenih obravnav glede na leto 2010, kar pa lahko pripišemo daljši neaktivaciji socialne
službe zaradi odsotnosti strokovne delavke oziroma kadrovskih sprememb. V tem času so
bili pacienti z zaznanimi težavami ob odpustu obravnavali neposredno na oddelku.

Tabela 4: Kraj odpusta po končanem zdravljenju
Kraj odpusta
Število
/odstotek

DSO
81
22%

domov
226
62%
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umrli
36
10%

ostalo
20
6%

Poročilo o delu bolnišničnega dietetika
Pavla Lavrinec, dipl.m.s.
Bolnišnični dietetik

1. Uvod
Kot del zdravstvenega tima bolnišnični dietetik sodeluje pri prehranski obravnavi
hospitaliziranih in ambulantno vodenih pacientih. Njegovo delo je usmerjeno v izračun
hranilno energetskih potreb, iskanje ustreznih rešitev in prehranskih intervencij ob tveganju
za slabšo prehranjenost pacienta, izračun hranilno energetskega vnosa ter svetovanje
terapevtske prehrane pri posameznih obolenjih. Skrbi za povezovanje med osebjem
prehranske službe ter zdravstvenim osebjem, ki je vključeno v prehransko obravnavo in
pacienti.
V letu 2011 so bile aktivnosti usmerjene tudi v implementacijo novih smernic zdravega
prehranjevanja za dojenčke v bolnišnično pripravo hrane za dojenčke. Novost v letu 2011 je
uporaba zgoščevalca za tekočino in tekočo hrano pri zagotavljanju prehrane pacientom z
motnjami požiranja. Z zgoščanjem tekočin se pri teh pacientih lažje zagotovi ustrezno
hidracijo in zmanjša tveganje za aspiracijo.

2. Prehransko svetovanje in prehranska obravnava
Bolnišnični dietetik se redno vključuje v prehransko obravnavo kritično bolnih pacientov v
enoti za intenzivno terapijo operativnih strok, kjer je v letu 2011 obravnaval 75 oseb.
Tedensko sodeluje pri multidisciplinarni obravnavi pacientov na oddelku za zdravstveno
nego, kjer ob tveganju za slabšo prehranjenost predlaga ustrezne rešitve. Na ostalih
oddelkih se vključuje v prehransko obravnavo glede na trenutne potrebe.
Velik del njegovega dela predstavlja prehransko svetovanje V letu 2011 se je povečalo
število individualnih svetovanj o terapevtski prehrani, višji je delež nosečnic z gestacijskim
diabetesom.
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Tabela 1: Prehransko svetovanje pacientom glede na posamezno problematiko
2011

Število
skupinskih
svetovanj
19

Število
Skupno
individualnih število
obravnav
obravnavanih
oseb
23
122

Povprečne
pedagoške
ure na
obravnavo
2

Skupno
število
pedagoških
ur
84

Prehrana pri
novoodkriti sladkorni
bolezni
Prehrana nosečnic z
gestacijskim
diabetesom in MTG
Prehrana ob prehodu
na insulin
Reedukacija bolnikov s
sladkorno boleznijo
Edukacija za Bayeto,
Victozo
Funkcionalna
insulinska terapija
Prehrana ob dojenju
Resekcija debelega
črevesa- obravnava po
klinični poti
Prehrana otroka ob
alergiji na hrano
Prehrana otrok pri
ostalih obolenjih
Prehrana po PEG-u
Prehrana pri vnetnih
črevesnih boleznih,
celiakiji
Prehrana pri ledvični
odpovedi
Prehrana odraslih pri
ostalih obolenjih
SKUPAJ
Indeks 2011/2010

5

42

47

4

188

12

20

32

3

96

1

15

20

3

48

12

5

33

3

51

1

13

15

2

28

54
-

16
59

171
59

1
1

70
59

-

15

15

2

30

-

7

7

1

7

-

9
9

9
9

2
2

18
18

-

3

3

2

6

_

9

9

2

18

104
114

255
128

551
97

295

721
115

3. Realizacija postavljenih ciljev v letu 2011

1. CILJ: Uveljavitev novih smernic zdravega prehranjevanja za
dojenčke
AKTIVNOSTI: Pregled smernic
Priprava predloga za implementacijo smernic v pripravo hrane za
dojenčke v SBJ
Uskladitev predloga z otroškim oddelkom in kuhinjo
Priprava spremne dokumentacije, ter koordinacija dejavnosti, ki bodo
omogočale naročanje
Opis novooblikovane prehrane v šifrant diet
Nadzor nad sestavo jedilnikov
Seznanitev oddelkov z načinom naročanja, karakteristikami novo
oblikovane prehrane dojenčka
EVALVACIJA: Nove smernice zdravega prehranjevanja dojenčkov
upoštevamo pri pripravi bolnišnične prehrane od 13.6.2011
2. CILJ: Prispevati k strokovni rasti zaposlenih v ZN
AKTIVNOSTI: Izvedba 4 predavanj v okviru izobraževalnega dne
EITOS
Izvedba predavanj za pripravnike v ZN
Izvedba predavanja o prehrani pri sladkorni bolezni
EVALVACIJA: Izvedena so bila predavanja na izobraževalnem
dnevu EITOS, predavanje za pripravnike ter predavanje Osnovna
načela priprave hrane v času uvajanja mešane prehrane, ki ni bilo
načrtovano
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Realizacija
učinkovitost
Realizirano

Realizacija
učinkovitost
Realizirano
Realizirano

Preverjanje
znanja pred in po
izobraževanju je
bilo opravljeno pri
predavanju za
pripravnike.
Znanje se je
zvišalo za 85 %

4. Kakovost in varnost pri zagotavljanju prehrane
CILJ: Pacientom zagotoviti varno in kakovostno prehrano
AKTIVNOSTI:
 Razgovori v negovalnem timu o pomenu pravočasnega
razdeljevanja obrokov
 Razgovori o pripravi pacienta in osebja na prehranjevanje pacienta
 Razgovori v negovalnem timu o pomenu vmesnih obrokov za
zagotavljanje boljše prehranjenosti pacientov ali boljše urejenosti
krvnega sladkorja
 Preverjanje optimalne priprave pacientov in osebja na
razdeljevanje obrokov (3x letno)
 Stalno spremljanje vpisanih časov na listu Potrjevanje oddaje in
prevzema obrokov
 Poročilo o rezultatih spremljanja kazalnikov pomočnici direktorja za
področje zdravstvene nege 3 x letno
 Predstavitev rezultatov spremljanja kazalnikov negovalnemu timu
 Razgovori v kuhinji o upoštevanju navodil in normativov za delo ter
nadzor nad ogrevanjem servirne posode
 Nadzor nad temperaturo jedi po delitvi obrokov 2 x mesečno
EVALVACIJA:
Optimalna priprava pacientov in osebja na razdeljevanje hrane in
hranjenje pacienta ( cilj - 96% skladnost s standardom Naročanje,
transport in razdeljevanje hrane). Skladnost vsi oddelki skupno:
 marec – april 98,7%,
 julij -98,4 %,
 oktober – 98,7 %
Pacientom zagotoviti ustrezno temperaturo hrane – vsaj 90% jedi bo
imelo ob koncu razdeljevanja kosila na oddelku ustrezno temperaturo
 ustrezna temperatura pri 84 % jedi

Realizacija
učinkovitost
Realizirano
Realizirano

V letu 2011 je bila
najvišje dosežena
skladnost 97,7 %

Leta 2011 je
imelo 81,5% jedi
ustrezno
temperaturo

Povprečen čas od napolnitve vozička s hrano v kuhinji do serviranja
obroka vsem pacientom na oddelku- (zajtrk – 35 minut, kosilo in
večerja – 25 minut)
med 24.3.2011 in 13.4.2011 presega ciljne vrednosti
pri zajtrku:
 abdominalna kirurgija za 48 minut,
 travmatologija za 37 minut,
 splošna kirurgija za 22 minut,
pri večerji:
 endokrinološki odsek za 11 minut.
Med 30.7.2011 in 12.8.2011 presega ciljne vrednosti
pri zajtrku
 travmatologija za 46 minut,
 abdominalna kirurgija za 29 minut.
Med 8.10. in 14.10.2011 ter 22.10. in 28.10.2011 presega ciljne
vrednosti
pri zajtrku
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Rezultati zadnje







travmatologija za 9 minut,
abdominalna kirurgija za 22 minut,
ortopedski oddelek (splošna kirurgija) za 13 minut
gastroenterološki oddelek za 13 minut
oddelek za zdravstveno nego za 5 minut.

analize pokažejo
skrajšanje časa
razdeljevanja
zajtrkov na
kirurškem
oddelku

Zagotoviti ustrezno hranilno energetsko vrednost obrokov – doseči
100% ustreznost
Za analizo hranilno energetskih vrednosti so bili odvzeti 4 obroki. Pri
enem obroku je bilo razmerje med hranili neustrezno.

Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih
ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR

10
13
10 / 76,9 %
76,9 %

Varnostni
problem/zaplet

Korektivni ukrepi

Rezultat

1

Neskladnost pri
upoštevanju standarda
A.2.1.

Običajno se po
izvedenih ukrepih
pri naslednji presoji
na istem oddelku ne
ugotovi ista napaka

2

Naročilo izbirnega
jedilnika pri alergiji na
hrano

1/1/4/2011 Razgovor o pravilni
razporeditvi obrokov na 3
oddelkih
1/2/4/2011 Razgovor o beleženju
zaužite hrane na 1 oddelku
1/3/8/2011 Razgovor o pravilni
razporeditvi obrokov na 2
oddelkih
1/4/8/2011 Razgovor o beleženju
zaužite hrane na 1 oddelku
1/5/10/2011 Razgovor o pravilni
razporeditvi obrokov na 2
oddelkih
1/6/10/2011 Razgovor o higieni
rok pred razdeljevanjem obrokov
Varnostni razgovor o ustreznem
naročilu hrane pri prehranski
alergiji

3

Neustrezen obrok pri
žolčni dieti

Pregled jedilnika in izločitev
neprimernega obroka

4

Dodatek enteralne
formule poslan
napačnemu pacientu

Navodila za naročanje dodatkov,
ki jih ni možno vnesti v BIRPIS

5

Neupoštevanje
prehranske alergije ter
intolerance na laktozo
ob naročilu hrane V
BIRPIS

Varnostni razgovor
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Po razgovoru je
prišlo do iste
napaka na tem
oddelku še 1 x
Sprememba
jedilnika pri žolčni
prehrani
Ponovna
nepravilnost do
konca leta ni bila
zaznana
Po razgovoru na
tem oddelku ni
prišlo do iste
napake

5. Izobraževanja v letu 2011

5.1. Pasivna udeležba
11.1.2011, Ljubljana: Kaheksija – izziv sodobne medicine; Slovensko združenje za klinično
prehrano
7.in 8.4.2011, Gozd Martuljek: Dnevi Angele Boškin, Varnost – rdeča nit celostne obravnave
pacientov; SBJ in VŠZN Jesenice.
14. in 15.10.2011, Otočec: Bolnik s sladkorno boleznijo v modernem času; ZZBNS- Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.
24.11.2011, Rogaška Slatina: Prehransko rizični pacienti na dializi; ZZBNS- Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji.

5.2. Aktivna udeležba eksterno:
12.5.2011, Maribor: 8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije - »Medicinske sestre
in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov« s prispevkom
Zdravstvenovzgojna obravnava žensk z gestacijskim diabetesom – primer dobre prakse
Splošne bolnišnice Jesenice; ZZBNS
9.in 10.6.2011, Ljubljana: 4. mednarodna znanstvena konferenca: Na dokazih podprta
zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb
pacientov in znanj s prispevkom Skladnost pričetka enteralnega hranjenja kritično
bolnega v enoti intenzivne terapije s priporočili za prehrano kritično bolnega; VŠZN
Jesenice

5.3. Aktivna udeležba na predavanjih v Splošni bolnišnici Jesenice
26.1.2011 Izobraževalni dan EITOS: Predavanje v prostorih SBJ
 Izbira enteralnih formul
 Zapleti in preprečevanje zapletov enteralnega hranjenja
 Osnove zdrave prehrane
 Shujševalne diete
9.3.2011 Uvajanje mešane prehrane pri dojenčku: Osnovna načela priprave hrane v času
uvajanja mešane prehrane.
30.3.2011 Enteralna prehrana.
17.9.2011 Zdrava prehrana – izobraževanje pripravnikov.
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6.Cilji za leto 2012
V letu 2012 bodo aktivnosti usmerjene v prehransko svetovanje, sledenje in uvajanje na
dokazih temelječih priporočil pri zagotavljanje prehrane pacientom ter v pripravo prehranskih
navodil za paciente. Izpostavila bi naslednje cilje:
1. Cilj:
Prehranska podpora pri razjedi zaradi
pritiska (RZP)

Rok izvedbe
November 2012

Odgovoren
Bolnišnični dietetik
Koordinatorica za oskrbo
kroničnih ran
Vodstvo

Rok izvedbe
December 2012

Odgovoren
Bolnišnični dietetik

Kazalnik
Število pacientov s prehransko podporo
glede na število pacientov z RZP
(v decembru)

2. Cilj:
Razvoj stroke, ki bo temeljil na z dokazi
podprtih spoznanjih iz klinične
prehrane
Kazalnik
 Izdelava prehranskih navodil za
nosečnice z nosečnostno sladkorno
boleznijo
 prenovljen šifrant prehrane
 8 opisov terapevtske prehrane za
katalog bolnišnične prehrane

Maj 2012
Junij 2012
December 2012

7. Zaključek
Ustrezna prehranjenost pacientov je pomemben del zdravstvene obravnave. Odvisna je od
celotnega zdravstvenega tima, ki obravnava pacienta, od pacienta samega ter od osebja, ki
pripravlja bolnišnično hrano.
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Centralna sterilizacija
Tanja Pristavec, dipl. m. s.
Vodja ZN v centralni sterilizaciji

1 Uvod
Eno leto je za nami od kar imamo v uporabi popolnoma prenovljene prostore in novo
sodobno opremo. Po prenovi smo v oskrbo reprocesiranja prevzeli operacijski blok s petimi
operacijskimi dvoranami in dve operacijski sobi za manjše posege. V tem obdobju smo rešili
začetne težave in delo teče po ustaljenih tirih. Manjše vsakodnevne težave rešujemo sproti.
Trenutno nas je zaposlenih 11 srednjih MS, višji zdravstveni tehnik in ena dipl.m. s. od tega
štirje zaposleni za skrajšan delovni čas. Zaposleni so razporejeni po prostorih – zonah
centralne sterilizacije in po posameznih deloviščih. Za enakomerno delovno obremenitev se
menjajo na 3 oziroma 2 dni. V pomoč pri sestavi operacijskih setov so nam SMS/ZT iz
operacijskega bloka, ki so prisotni po en v dopoldanskem času. Lahko trdimo, da nam je
sodelovanje z njimi v veliko veselje, hkrati pa nam omogočajo hitrejše in lažje učenje pri
sestavi operacijskih setov.

2 Management v zdravstveni in babiški negi
2.2 Realizacija postavljenih ciljev
CILJ: Validacija vse strojne opreme: dveh parnih sterilizatorjev in dveh
termodezinfektorjev
AKTIVNOSTI: Validacijska storitev Robek d.o.o
Ukinitev 40% odvečnih kemičnih in bioloških kontrol
Zmanjšanje podvojenih mesečnih bioloških kontrol (ZZV)
EVALVACIJA: 2.520,96 € nižji strošek v letu 2011 kot v letu 2010 na račun
zmanjšanja 3 urnih bioloških A-testov
Ukinitev biološkega indikatorja (24-48 urni) – letni prihranek 668,33 €.
Letni prihranek zaradi ukinitve podvajanja bioloških kontrol in ukinitve
kontrole v ginekološki operacijski dvorani 1.198,08 € (skupaj 4.387,37 €)
CILJ: Elektronsko beleženje fizikalnih kontrol parnih sterilizatorjev in
termodezinfektorjev
AKTIVNOSTI: Namestitev programa T-doc cycle
Izpis fizikalnih kontrol v računalniški aplikaciji
EVALVACIJA: Prihranek na račun papirja in tonerjev 3.016,18 € letno
Smotrnejše (obvezno 5 letno) arhiviranje

CILJ: Zamenjava notranjih kemičnih integratorjev.
AKTIVNOSTI: Zamenjava kemičnih integratorjev 5. in 6. razreda s 4.
razredom v operacijske pakete in kontejnerje.

Realizacija
učinkovitost
Realizirano
Realizirano

Realizacija
učinkovitost
kontinuirano
Realizirano
100%
Realizacija
učinkovitost
Realizirano
100%

EVALVACIJA:
Prihranek v letu 2011 je 10.6686,54 €
CILJ: Elektronsko sledenje

Realizacija
učinkovitost

AKTIVNOSTI: Namestitev elektronskega programa T-DOC (nadgradnja)
EVALVACIJA: Prenos v naslednje leto
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0%

CILJ: Sledenje sterilnega materiala tudi na oddelkih in enotah
AKTIVNOSTI: Opremljanje s sledilnimi nalepkami vseh setov, ki so v
uporabi na oddelkih za medicinsko tehnične posege.
Lepljenje etiket s sledenjem v pacientovo dokumentacijo.
EVALVACIJA: Ob pojavu infekcije, možnost sledenja vseh 74 vrst
setov in preverjanja pravilnega procesa sterilizacije. Pravna
podlaga pravilnosti sterilizacije

Realizacija
učinkovitost
Realizirano
100%

2.3 Realizirani sklepi oddelčnih sestankov in ostalih sprememb s
pomočjo Oddelčnih sestankov
CILJ: Izboljšati znanje SMS in MS o procesu sterilizacije
AKTIVNOSTI:
Priprava predavanj
Priprava delavnic
EVALVACIJA: Odstotek pravilno rešenih testnih vprašanj
Po predavanju 75-85% pravilno rešenih vprašanj
CILJ: Pripraviti pripomoček pri sestavi operacijskih setov
AKTIVNOSTI: Oblikovanje elektronskega dokumenta s pisno sestavo
setov in slikami v Excel-ovi razpredelnici.
Namestitev dokumenta na računalnike v prostoru za sestavo
setov.
EVALVACIJA:
Hitrejše in pravilno sestavljanje operacijskih setov
Lažje prilagajanje spremembam v sestavi setov
Lažje in hitrejša iskanje pisnega in slikovnega gradiva setov
CILJ: Pravilno izpolnjevanje e-naročilnic
AKTIVNOSTI: Spremljanje odstotka pravilno izpolnjenih e-naročilnic
Pregled posredovanih naročilnic v CS
Polletna in letna analiza vseh posredovanih naročilnic
Poročilo oddelkom in enotam ter pomočnici direktorja za
področje ZN
EVALVACIJA: Lažje, hitrejše in kakovostnejše delo v CS
Manj manjkajočih setov na oddelkih
Analiza pravilno izpolnjenih e- naročilnic je pokazala v
povprečju 1-2 odstopanja na dan ali 97-99% pravilno
izpolnjenih naročil.
CILJ: Izboljšati kakovost dela v CS in meriti kazalnike zadovoljstva
uporabnikov
AKTIVNOSTI: Polletna in letna analiza vseh odklonov in pisnih
pritožb
Redni sestanki zaposlenih v CS
Anketa uporabnikov
EVALVACIJA: Pisna pritožba v tem obdobju je bila samo ena
Analiza anketnega vprašalnika poslanega vsem uporabnikom:
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Realizacija
učinkovitost

Realizirano

Realizacija
učinkovitost
Kontinuirano
spreminjanje in
dodajanje
Realizirano

Realizacija
učinkovitost
Kontinuirano

Realizacija
učinkovitost
realizirano

realizirano

2.4 Poročilo ankete
Elektronsko anketo o zadovoljstvu s storitvami centralne sterilizacije smo poslali našim
uporabnikom. Rezultati ankete so bili zelo dobri. Anketirani so ocenili, da so naše storitve
dobre. Delovni čas centralne sterilizacije jim ustreza. Komunikacijo in ustrežljivost osebja v
centralni sterilizaciji so ocenili dobro/zelo dobro, pravtako vodjo ZN. Anketirani so ocenili, da
je elektronsko naročanje dobro/zelo dobro. V anketi so naši uporabniki lahko izrazili tudi
svoje želje, mnenje in pobude glede naših uslug. Trudimo se upoštevati mnenja in pobude
anketiranih.

3. Management zdravstvene prakse
3.1 Beleženje odklonov

0

arnostni incident
formacij

ehnični odklon
0

0

t- ukrepov

0

rugo

0

eprimeren
dnos

trokovni odklon
1

oškodba
sebja

0

ritožba pacienta/
vojca

1/0

Odkloni sporočeni
nonimno

1

poročili sami /
odelili drugi

Sterilizacija

kupno število
dklonov

Oddelek/
nota

Tabela 2: število odklonov

0

1

Najpogosteje prijavljeni odkloni
ODKLON: Nekvalitetno reprocesiran op. set

Realizacija
Učinkovitost (1 – 5)
3 (srednja)

AKTIVNOSTI:
varnostna vizita
večja pozornost pri pripravi setov
slikovna pomoč
EVALVACIJA:
manj napak

Poročilo varnostnih vizit/razgovorov
Število VV/VR glede na nivo izvedbe
Število izrečenih ukrepov
Število/delež uspešno izvedenih
ukrepov
Skupna učinkovitost VV/VR

8
22
19
87%
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Varnostni problem/zaplet
V ZG.OP. se pojavljajo
nepravilno označeni seti

Korektivni ukrepi
Večja pozornost pri
označevanju.

Rezultat
Manj nepravilnosti

2.

Nepravilnosti po
termodezinfekciji
inštrumentov

Večja pozornost pri polnjenju
termodezinfektorjih

98% uspešnost

3.

Pomanjkljivo sledenje
novostim pri sestavi
posameznih setov

Informacijska podpora-V enaročilnici se rdeče obarva
koda seta.

Pomanjkljivosti po
varnostni viziti ni bilo
zaznati

4.

Nepravilno sestavljen
Op.set.

Večja pozornost pri
sestavljanju setov in uporaba
slikovnega gradiva

1.

4. Upravljanje s kadrovskimi viri
4.1 Izvedba letnih razgovorov
Izvedenih je bilo 10 letnih razgovorov. Na razgovor so se zaposleni pripravili. Z razgovori so
bili zadovoljni, večina bi imela takih razgovorov tudi večkrat letno. Z razgovori smo rešili
nekaj težav. Zaposleni so predlagali veliko novih idej, spoznanj in rešitev. Vsi so pripravljeni
sodelovati pri novostih. Zaposleni so letni razgovor sprejeli kot dodano vrednost v skupno
dobro. Večina so zadovoljni z delovnim mestom in z pogoji dela ter vodjo enote. Želijo se
izobraževati na svojem področju zaradi boljše kakovosti dela in zaradi pridobivanja licenčnih
točk.

4.2 Izobraževanje
Zaposleni v centralni sterilizaciji smo se udeležili izobraževanj po planu izobraževanja za leto
2011. Štiri zaposlene smo se udeležile strokovnega seminarja sekcije MS in ZT v
sterilizaciji,– Prepoznavnost našega dela- izziv ali zahteva? 07. in 08. aprila. Sodelovali smo
aktivno z predstavitvijo strokovnega članka: centralna sterilizacija v SBJ v novi podobi. V
mesecu aprilu in maju se so vsi zaposleni v naši enoti udeležili predavanja Kultura varnosti v
SBJ pod okriljem pomočnice direktorja za področje ZN Zdenke Kramar. Oktobra se je vodja
enote udeležila svetovnega kongresa sterilizacije v Estorilu na Portugalskem (WFHSS). Štiri
zaposlene so se izobraževale o varnosti in zdravja pri delu na Tradicionalnem izobraževanju
za varno delo s sterilizatorji. Posamezniki smo vključeni tudi v projektne time: dokumentacija,
skupina za zasebnost, bolnišnična higiena.

4.3 Komunikacija znotraj tima
Komunikacija v timu je zelo pomembna zaradi soodvisnosti delovišč v enoti centralne
sterilizacije in kakovosti poteka dela. Zaposleni se zavzemamo, da bi vzpostavili
profesionalen in dober nivo komunikacije, tako znotraj tima kot izven naše enote. Zato
posvečamo relativno veliko pozornosti komunikaciji na vseh delovnih sestankih.
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5. Zaključek
Sterilizacija je ena izmed osnovnih členov pri nadzoru in obvladovanju bolnišničnih okužb.
Enota centralne sterilizacije je pomemben del podpore v skupni zdravstveni dejavnosti naše
bolnišnice. Je pomemben del procesa v celostni obravnavi bolnika. Od decembra 2010 enota
deluje v popolnoma prenovljenih prostorih z učinkovitim standardiziranim in informacijsko
podprtim procesom dela ter centralizirano organizirano dejavnostjo.

6. Cilji in aktivnosti za leto 2012

1. Cilj:
Zagotavljati ustrezne in kakovostne
izdelke procesa sterilizacije
Kazalnik

Rok izvedbe
Kontinuirano

2. Cilj:
Visoko usposobljen in motiviran
kader v CS
Kazalnik

Rok izvedbe
Konec 2012

3. Cilj:
Doseči pravilno izpolnjevanje enaročilnic oddelkov in enot
Kazalnik

Rok izvedbe
Kontinuirano

Odgovoren
Tanja pristavec, vodja Zn v
centralni sterilizaciji

Beleženje pripomb
uporabnikov
Odgovoren
Tanja pristavec, vodja Zn v
centralni sterilizaciji

Strokovno timsko delo
Merjenje napak
Odgovoren
Tanja pristavec, vodja Zn v
centralni sterilizaciji

Beleženje odstopanj

4. Cilj:
Rok izvedbe
Validacija vse strojne opreme: dveh Januar 2013
parnih sterilizatorjev in dveh
termodezinfektorjev
Kazalnik
Brezhibno delovanje
strojne opreme

Odgovoren
Tanja pristavec, vodja Zn v
centralni sterilizaciji

5. Cilj:
Dopolniti e-program sledljivosti s
črtno kodo
Kazalnik

Odgovoren
Tanja pristavec, vodja Zn v
centralni sterilizaciji

Rok izvedbe
Konec 2012
Boljša sledljivost
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Raziskovalna dejavnost
Vodja: doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik
Raziskovalna enota

1. ORGANIZIRANOST
Raziskovalna dejavnost je integralni del diagnostičnega procesa. Od leta 2008 je
raziskovalna dejavnost SBJ organizirana v sklopu delovanja Raziskovalne enote. V
aprilu 2009 je bil zaključen postopek registracije SBJ na Agenciji za raziskovalno
dejavnost republike Slovenije. Naša bolnišnica je dobila šifro raziskovalne inštitucije
2833. Po CERIF klasifikaciji smo registrirani za 5 področij raziskovalnega delovanja,
posamezni raziskovalci pa delujejo na svojih specialnih področjih kot so:
abdominalna kirurgija, travmatologija, metabolne in hormonske motnje, mikrobiologija
in imunologija, onkologija, srce in ožilje, zdravstveni management, pravo in
ekonomija.

2. ZBOR RAZISKOVALCEV
Nosilci raziskovalne dejavnosti so registrirani raziskovalci, ki s svojimi dosežki dvigujejo
kakovost zdravljenja bolnikov in večajo strokovni in družbenoekonomski ugled SBJ. Najvišje
telo Raziskovalne enote je Zbor raziskovalcev, ki ga sestavljajo vsi raziskovalci SBJ. Zbor
raziskovalcev se sestaja enkrat letno in je namenjen predstavitvi dosežkov raziskovalcev za
preteklo leto in razpravi ter sprejemu načrta za raziskovalno delo v prihodnjem letu.
Temeljne naloge zbora so:
- spremlja delo raziskovalnih skupin,
- spremlja izvajanje projektov,
- razpravlja o nabavi raziskovalne opreme, vezane na izvedbo projektov,
- predlaga mentorje mladih raziskovalcev,
- spremlja rezultate in dosežke raziskovalnega dela zavoda,
- spodbuja mlajše sodelavce k vključevanju v interne in zunanje projekte.
V letu 2011 so se raziskovalci sestali 13.12.2011. Uvodno predavanje na zboru je izvedel
vabljeni predavatelj iz Fakultete za farmacijo, doc. dr. Iztok Grabnar. Naslov njegove
predstavitve je bil : BIOSTATISTIKA: OD RANDOMIZIRANIH KLINIČNIH RAZISKAV DO NA
DOKAZIH TEMELJEČE KLINIČNE PRAKSE. Doc. dr. Iztok Grabnar je predstavil nekatere vidike
uporabe statističnih orodij na primerih manjših in večjih kliničnih raziskav. Raziskovalci so
izrazili zanimanje za sodelovanje s Katedro za biofarmacijo na fakultati za farmacijo v
Ljubljani. Področje njihovega zanimanja je bilo poleg uporabe statističnih modelov tudi
porazdelitev in individualno prilagajanje odmerkov zdravilnih učinkovin (npr. antibiotikov, .. )
pri kritično bolnih pacientih na intenzivnih oddelkih.
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3. PODALJŠANJE RAZISKOVALNEGA NAZIVA
Nekaterim raziskovalcem je v letu 2011 poteklo imenovanje v naziv, zato so bili pozvani k
predložitvi vloge za podaljšanje raziskovalnega naziva. Pravnica (ga Zalokar Tina) je
raziskovalcem poslala dopis, ki je vseboval ključne informacije za pripravo vloge. Vsak
raziskovalec je moral podati dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so natančno opredeljeni v
6., 8., 11., 12. in 22. členu Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/2008,
41/2009 in 55/2011). Ti pogoji so:
- urejena bibliografija;

- dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu ter o raziskovalnih dosežkih;
- dokazila o morebitnih prejetih nagradah in priznanjih;
- morebitna druga dokazila za izpolnjevanje pogojev za razvrstitev v nazive.
Vloge raziskovalcev za podaljšanje nazivov obravnava Komisija za imenovanja v
raziskovalne nazive. Komisija za imenovanja v raziskovalne nazive se sestaja enkratletno in o sprejetih sklepih obvešča raziskovalce.

4. USPEŠNOST RAZISKOVALCEV
Uspešnost raziskovalcev smo spremljali po ARRS metodologiji kvantitativne ocene
bibliografskih enot in drugih aktivnosti posameznika. V obdobju od 2009 do 2011 je bila
kvantitativna ocena raziskovalcev sledeča:
Kvantitativna ocena raziskovalcev SBJ
Število citatov
Število točk iz naslova znanstvenih objav

Leto 2009
54
228,5

Leto 2010
60
256,02

Leto 2011
71
209,32

Število točk sodelovanja s financerji
projektov

1,82

1,97

1,88

Podatki o citatih, ki predstavljajo temeljno merilo uspešnosti Raziskovalne enote so:
Število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2002 - 2012) znaša 71.
ocena: 0.23
A1 - upoštevano število točk: 69.79
A2 - normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (2002 - 2012): 36
ocena: 0.60
"
'
A4 - izjemni dosežki pri znanstveni odličnosti 1/2(A /A1 + A /A1) + 1/20(Nc/Nč)
ocena: 0.07
'
A - zelo kvalitetni dosežki: 0
A" - izjemni dosežki: 0
Nč - število znanstvenih člankov, objavljenih v zadnjih 10 letih: 26
Nc - število normiranih citatov, ki jih je Nč člankov prejelo v zadnjih 10 letih: 36
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4. CILJI ZA DELO RAZISKOVALCEV V PRIHODNOSTI
Cilji Raziskovalne enote za leto 2012:
1. Samoaktivacija raziskovalcev in povezovanje le teh znotraj SBJ.
2. Sodelovanje raziskovalcev v projektih SBJ (Akreditacija bolnišnice, Varna
obravnava bolnikov, Klinične poti, Kazalniki, ....).
3. Aktivno vključevanje posameznih raziskovalcev v aplikativne in/ali
znanstveno orientirane projekte ARRS, če so k temu povabljeni s strani
drugih inštitucij (fakultet, inštitutov, bolnišnic, ..). Prijava na ARRS
projekte je uspešna le v primerih zelo močnih vodij, ki jih pa v tem trenutku še
nimamo, zato je bolj perspektivno, da so naši raziskovalci odzivni na
potencialna povabila zunanjih raziskovalnih inštitucij.
4. Izpolnjevanje pogojev za vodje projektov. Na spletni strani ARRS so
objavljena nova merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za vodenje
projektov. Priporoča se, da jih raziskovalci preučijo in začnejo usmerjeno
krepiti tisti delež bibliografskih dosežkov, ki je pri posamezniku deficitaren.

5. ZAKLJUČEK
Raziskovalci smo ponosni na obseg raziskovalnega dela, ki ga uspemo opraviti
ob naraščajočih delovnih obremenitvah.
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