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Elani sveta zovoda Psihiduiind bolniinica Eegunje
Ministrstvo zd zdrdvje
Zdvod zo zdrovstveno zovdrovdnje Slovenije OE Krcni

Begunje na Gorenjskem, 10.07 .2OI9

Zadeva: PoroEilo o iakalnih dobah na dan 30.5.2019 v Psihiatriini bolniSnici Begunje ter o uspeinosti
izvaianja aktivnosti programa za obvladovan.ie fakalnih dob

Spoitovani!

Porotilo podajamo na podlagi 15. b dlena ZPacP in 1.3. tlena Pravilnika o naroianju in upravljanju takalnih

seznamovter najdaljiih dopustnih dakalnih dobah in dopisa Ministrstva za zdravje it. O1'4O-32/2O19/40,

kjer je dolodeno, da se svetu zavoda poroda o uspeinost izvajania programa preko nzelene tabele(, ki jo

po obravnavi in potrditvi na svetu skupaj s porodilom in sklepom sveta zavoda posredujemo Ministrstvu

za zdravje za ll. kvartalno obdobje najkasne.ie do 31.7.2019.

1) Splo5no:
- Stevilo VZS, kijih izvajalec uporablja po pogodbi z ZZZS:

o 1040P (Psihiatrieni pregled - prvi)

a IO44P (Pregled ob odvajanju odvisnosti od alkohola - prvi)

o 2015P (Pregled pri klinianem psihologu - prvi
- stevilo VZS, pri katerih.je preseiena dopustna dakalna doba za stopnjo nujnosti:

o Zelo hitro: 1(1040P)
o Hitro:3 (1040P, 1044P,2015P)

o Redno: 1(2015P)
- Stevilo VzS za katere je izvajalec uredil dakalne sezname v sistemu eNaroeanja in so

objavljeni podatki na spletni strani eNaroeanja toani:
o 1040P

o 1044P

o 2015P
- 5tevilo VZS za katere izvajalec na dan 30.06.2019 omogoia eNarodanje zavarovanih oseb

(upoSteva,e VZS za katere je eNarotanje omogoieno):
o 1040P

o 1044P

o 2015P

2l Vzroki za preseganje dopustnih aakalnih dob - splo5no

Velik priliv napotitev s stopnjo nujnosti ZELO HITRO, kijih veiji del triaziramo v stopnjo nujnosti HITRO (s

tem se poveda Stevilo iakajodih nad dopustno dobo pod HITRO) in v REDNO, vendar man.i'

Zelje pacientov po izbranem zdravniku prispevajo k podaljievanju iakalne dobe nad dopustno meio.

Nizka ozaveSienost pacientov za odjavljanje PR1, za katere vedo, da se ga, iz razlianih razlogov, ne bodo

udeleiili.
v leto5njem polletju smo imeli odsotnost zdravnikov - dalj5i bolniski staleii, odpoved sluibe.
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Zdravniki PBB so usmerjeni prvenstveno v hospitalno obravnavo bolnikov, ki jih nadaljnje spremljajo

ambulantno. Stevilo psihiatridnih timov za veiji priliv pacientov s cele goren.iske regije in od drugod je

premajhno.

3) Vzroki za dolge iakalne dobe - podrobnejia opredelitev (najveije preseganje dopustnih aakalnih

dob)

\rzs 1040P
Vzrok:

1. V letu 2018 je Psihiatriina bolniSnica Begunje presegla plan toak v specialistieni ambulantni

dejavnosti. Realizacua je bila L26,38o/.. Poleg omenjenega plana je bil preseZen plan prvih

psihiatrianih pregledov. Realizacija prvih pregledov je hila L09,47%. V drugi polovici leta 2018 je

bilo razvidno, da bo bolniSnica plane, ki jih ima z ZZLS sklenjene po pogodbi, presegla. lz tega je

izhajal ukrep, zmanj5anja Stevila kapacitet terminov za prve preglede. Posledidno se je podalj5ala

aakalna doba ter povedalo itevilo iakajodih pacientov.

2. BolniSnica je omogodala enako Stevilo terminov za prvi pregled s stopnjo nujnosti Hltro in Redno.

3. Velik delei pacientov, ki zaseda termin, na termin ne pride, niti ne sporodijo, tako da termini, ki bi

jih lahko zapolnili z drugimi pacienti, ostajaio zasedeni in neizkori5deni.

4. Vedno ved pacientov poiSde pomoi v urgentni ambulanti.

5. Stevilo psihiatridnih timov za gorenjsko regijo je premajhno.

vzs 1044P
Vzrok:

1. Na pregled ob odvajanju odvisnosti od alkohola - prvi omogoiamo narodanje prieni zdravnici.

\rzs 2015P
vzrok:

2. V kliniinopsiholoiki ambulanti presegamo dopustno dakalno dobo predvsem zaradi majhnega

obsega ambulantnega programa, ki ne dosega povpraievanja po storitvah v klinidnopsiholoiki

ambulanti.
3. Ob kadrovskem izpadu v zadnjem letu (porodniika odsotnost Stirih specialistk, polovidna

zaposlitev ene specialistke) ni bilo mogoie zagotoviti dodatnih terminov, s katerimi bi presegali

dogovorjen obseg programa, kot je bilo to v prejinjih letih. Preostali psihologi so polno zasedeni s

hosoitalnim delom.
4. Napotnice brez ustreznih indikacij, zato je triaiiranje otezeno.

4l Ukrepi za skrajianje lakalnih dob - splo5no

Dosedanje izkusnje kaiejo, kako pomembno je sprotno spremljanje in analiza preseganja dopustnih

dakalnih dob. Redno spremljanje omogoia fleksibilno adaptacijo in poslediino reorganizacijo strukture

dela v soecialistidnih ambulantah.
Predlagamo vei psihiatrianih timov za delo v ambulanti dejavnosti.

5) Ukrepi za skraj5anje dakalnih dob za VZS iz todke 3.

vzs lo4oP
Ukrep:

1. Vse ukrepe, kijih je planirala bolniinica, smo izvedli (gleite porodilo obravnavano na seji sveta

zavoda dne, 30. 4. 2019).
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2. lzvedli smo podrobno analizo specialistiine ambulantne dejavnosti ter doloaili nove ukrepe za

skrajievanje dakalnih dob ter zniianje Stevila iakajodih pacientov za stopnje nujnosti zelo hitro in
H itro.

a. Vse kapacitete terminov, kijih bolnilnica omogoda za stopnjo nujnosti Zelo Hitro, so izven

rednega ordinacijskega iasa. Za leto 2020 smo termine vkljudili v redni ordinacijski das.

b. V poletnih mesecih bodo pacienti, za katere nimamo moinosti doloaiti termina,
preusmerjeniv urgentno ambulanto. Posku5alijim bomo omogoaiti, da bodo pregledani v

zakonskem roku (14 dni).
c. Ugotovljeno je bilo, da je Stevilo aakajoiih pacientov nad dopustno iakalno dobo za

stopnjo nujnosti Hitro vedje kot za Redno, zato je bil izveden ukrep povetanja Stevila

kapacitet terminov za stopnjo nujnosti Hitro. Kapacitete za stopnjo nujnosti Redno smo

zmanjiali, zato je pridakovati dvig iakalne dobe za stopnjo nujnosti Redno. Temu ukrepu
je sledila reorganizacija strukture posamezne specialistidne ambulante v letu 2020.

d. Ugotovljeno je bilo, da visok delez pacientov, ki zaseda termin prvega pregleda, na pregled

ne pride, kljub temu, da 14 dni pred terminom prejmejo SMS obvestilo. V aprilu smo zaaeli

z aktivnim iskanjem informacij ali bo zaseden termin tudi izkori5ien.

e. V letoinjem letu je v urgentni ambulanti pomoa iskalo 38 pacientov, ki so imeli planiran

termin pregleda v specialistidni ambulanti. lz tega izhaja ukrep, da se pri vsakem

urgentnem pregledu preveri ali ima pacient ie planiran termin prvega pregleda. V kolikor
ga ima, se termin zavrne in nanj naroii drugega pacienta. Pregledanega pacienta pa

narodimo na kontrolni pregled.

\rzs 1044P
Ukrep:

1. Vse napotene paciente (VZS 1044P), ki so dakali nad dopustno iakalno dobo, smo povezall z VZS

1040P in s tem omogodili zgodnej5i termin pregleda.

2. Ukinitev VZS 1044P ter povezovanje napotnic na VzS 1040P.

vzs 2015P
Ukrep:

1. preureditev strukture urnika ambulante, tako da vodimo dakalne liste po stopnjah nujnosti in

omogoeamo termine za vse stopnje nujnosti.

2. PodaljSanje pogodbe o zaposlitvi za eno psihologinjo.

3. Pridobivanje dodatne dokumentacije in indikacij za izvajanje triaie napotnic.

6) Ugotoviwe o utemeljenosti napotitev za izbrane VZS (opredeli izvajalec) in predlog ukrepov v

primeru neutemeljenih napotitev

Ugotavljamo, da so mnoge napotitve s stopnjo nujnosti ZELO HITRO neustrezne ali manj ustrezne, vaasih

bi bila potrebna nujna obravnava.

V primeru, ko ni zadostne opredelitve problema, zaradi katerega pacienta posiljajo in na podlagi katerega

se vrsi tria:a, poSljemo napotnemu zdravniku zahtevo po kratki dopolnitvi informacii.

Sestanki s predstavniki OZG in preko njih informiranje zdravnikov na primarnem nivoju o 5e drugih

naiinih komunikacije (e - posvet, telefonski pogovori)

Priloge:
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iakalne dobe na dan 30.5.2019
Zelena tabela

Lepo pozd ravljeni.

Pripravila:
Jerca Zupan, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Vodja Sluibe za kakovost in razvoi

ln

Vladislava Stambi-dr. med. spec. psih.

1.

jnica specialistiine izvenbolniSnidne
zdravstvene dejavnosti

Por-Porodilo o dakalnih dobah (ZPacP) in uspeinost izvaianja programa skraisevanja dD na dan 
-30-0&2019
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