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BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
javni zavod s specialistično bolnišnično in specialistično ambulantno 
dejavnostjo za pljučne in internistične bolezni.

240 zaposlenih



Področja delovanja BT na podlagi promocije 
zdravja

• Promocija zdravja na delovnem mestu

• Ohranjanje zdravja zaposlenih.

• Spreminjanje zdravstvenih ustanov v okolja, ki 
spodbujajo zdrave odločitve. 

• Krepitev zdravja lokalne 

skupnosti v neposrednem 

območju okrog zdravstvene 

ustanove. 



OHRANJANJE ZDRAVJA IN DELO 
ZAPOSLENIH V BT

• Delo v bolnišnici - 24 ur na dan, 365 dni v letu

• Nevarnost okužb, delo s kemikalijami, RTG žarki, 
dvigovanje bremen, psihična obremenitev, poškodbe pri 
delu- vbodi…



PROMOCIJA IN OHRANJANJE ZDRAVJA DELAVCEV 
– začetki l. 2012

• AKTIVNOSTI  NA PODROČJU PZ 
PREVZAMEJO SINDIKATI ( GIBANJE)

• POHODI ZA DELAVCE

• ŠPORTNE AKTIVNOSTI- ODBOJKA, 
TELOVADBA

• Rekreacija na DM



PREMIK – ZAGON PZ V BT ( l.2013)

• Sestanek pri direktorju BT

• Vodenje in usmerjanje posameznih področij 
promocije zdravja- vodi SZPZ

• Skupina za zdravje- skupina za ergonomijo

• L. 2013 - 5 sestankov

• Uspešna vloga na razpisu ZZZS



Promocija zdravja na področju ergonomije v Bolnišnici 
Topolšica v letu 2013 in 2014

• V projektni skupini za izvedbo 
Promocije zdravja smo sodelovali :

• vodja projekta Brigita Putar

• Renata Vrečar – Mošmondor, 
Polona Lebar, FTH

• Jurij Šorli, zdravnik

• Darja Kramar, dms



Cilji PPZ 

C 1: izvedba usposabljanja zdravstvenih delavcev za delo z obstoječimi 
ergonomskimi pripomočki (deska za premeščanje, premikanje pacientov).

C 2: nabava sodobnih ergonomskih pripomočkov za zdravstveno nego 
(hidravličnih postelj, prelagalne deske in drseče podloge za premike 
pacientov).

C 3: izvedba usposabljanja zdravstvenih delavcev za delo z nabavljenimi 
ergonomskimi pripomočki (hidravlične postelje,  prelagalne deske in drseče 
podloge za premike pacientov).

C 4: izvedba študije vpliva sodobnih ergonomskih pripomočkov in 
izobraževanj na zdravje zdravstvenega osebja.

C 5: priprava zloženke o Ergonomskih načinih dela .

C 6: obveščanje širše strokovne javnosti z objavo rezultatov projekta v 
Topličniku.



S projektom smo dosegli 

1.Povečanje zadovoljstva zaposlenih in z njim povezani ugodni učinki 
so v opravljeni študiji nakazani.

2. Edukacija skupin zaposlenih v zdravstvu, kljub njihovi oceni, da so s 
problematiko dobro seznanjeni je koristna in vodi v zmanjšanje 
obolevnosti zaposlenih in dviguje kvaliteto njihovega dela.

3. Slikovna predstavitev vaj za krepitev tarčnih mišičnih skupin, ki se 
uporabljajo pri vsakodnevnem delu.







PZ od l.2015 –2022

• Vsako leto pripravljen načrt aktivnosti za PZ

Aktivnosti:

• rekreacija zaposlenih- odbojka, košarka,

• pohodi zaposlenih,

• slovenski zajtrk ( zadnja 4 leta),

• nordijska hoja,

• ergonomski načini dela na različnih področjih-e 
izobraževanje,

• preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti.



PREMIK PO POSTELJI NAVZGOR-1

1. Pacient pokrči noge v 
kolenih, fiksiramo 
stopala, prime se za 
trapez in se prestavi



POSEDANJE PACIENTA PREKO ROBA 
POSTELJE

1. Pacienta obrnemo na bok.

2. Z eno roko ga primemo 
pod koleni in mu jih 
potegnemo preko roba 
postelje. 

3. Z drugo roko ga primemo 
pod lopatico.

4. Prosimo pacienta, da se 
poskusi odriniti od 
postelje in ga dvignemo v 
sedeč položaj.



PREMEŠČANJE NEPOKRETNEGA BOLNIKA S 
POSTELJE NA INVALIDSKI VOZIČEK

1. Pacienta prestavimo a na rob 
postelje in posedemo s 
pomočjo blazine.

2. Invalidski voziček pripravimo 
ob vzglavju, tako da s posteljo 
oklepa kot 45 stopinj.

3. Z ustreznim prijemom 
(Rautkov prijem) dveh oseb 
ga prestavimo na invalidski 
voziček. Lahko si pomagamo s 
pripomočki, kot so: drseča 
deska, pas za dvigovanje, trak 
iz rjuhe ipd.
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KREPITEV ZDRAVJA LOKALNE SKUPNOSTI
- kje vse so prisotni naši sodelavci



Aktivna vadba v krajevni skupnosti



Preprečevanje poškodb z ostrimi 
predmeti



Prve analize poškodb z ostrimi 
predmeti

• Leta 1981 se prične beleženje poškodb z ostrimi 
predmeti.

• 1987 – ločevanje uporabljenih ostrih predmetov.

• Po letu 1991 konceptne zasnove varnih ostrih 
predmetov ter zbiralnikov.

• Kompleksnost in visoka cena upočasnila razvoj varnih 
pripomočkov. 

• Poudarek na osebni varovalni opremi.



Zakonodaja
• Direktiva 2010/32/EU o preprečevanju poškodb 

z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in 
zdravstvenem sektorju. 

• Ocenjevanje tveganja.

• Prilagajanje dela posamezniku, tehničnemu 
napredku.

• Zamenjava nevarnega z manj nevarnim, 
razvijanje preventivne politike.

• Razvijanje kolektivne preventivne politike, 
dajanje ustreznih navodil delavcem.



Poškodbe z OP v številkah

• Na svetovni ravni se letno zabeleži 
385.000 incidentov z ostrim 
predmetom.

• Število 1.000 predstavlja dnevno 
povprečje svetovnih vbodov v 
zdravstveni negi.

• V Sloveniji se dnevno zbode vsaj ena 
oseba.



Poškodba z ostrim predmetom 
(OP)

• INCIDENT imenujemo poškodbo zdravstvenega delavca z 
ostrim predmetom, politje s krvjo ali izpostavljenost sluznice 
aerosolu krvi ali kužnim telesnim tekočinam.

• Poškodba z ostrim predmetom je vsaka poškodba ali vrez z 
iglo ali drugim ostrim predmetom, ki poškoduje kožo.

• Posledica takšnih incidentov je lahko izpostavljenost 
zdravstvenega delavca virusom, ki se prenašajo s krvjo.



Statistika okužb z OP

• V Bolnišnici 
Topolšica v zadnjih 
10 letih ni prišlo do 
okužbe zaposlene 
osebe med 
rokovanjem z ostrim 
predmetom. 



Pomembnost prijave poškodbe z OP

• Hitro, jedrnato, popolno

• Nadrejeni osebi

• Izpolnjena prijava isti dan ali

prvi delovni dan(več v VADON01)

• SOBO
• Pooblaščena oseba za varnost

• Tajništvo



Vzroki za poškodbe

• Najpogostejši vzroki in načini poškodbe:

 vbodi z iglo,

 pokrivanje uporabljene igle ali drugega 
predmeta,

 urez z ostrim predmetom,

 politje poškodovane kože,

politje sluznice s krvjo.



Poškodbe z OP v Bolnišnici 
Topolšica

Statistika prijavljenih 
poškodb

• 2014 - 4 poškodbe

• 2015 - 6 poškodb

• 2016- 6 poškodb

Statistika na podlagi Ankete v 
BT, april 2015



Poškodbe z OP v Bolnišnici 
Topolšica

S katerim OP ste se 
poškodovali?

• Največkrat z iglami (42)

• Lancete (6)

Kakšna je bila vrsta poškodbe z 
OP?

• Površinska (32)

• Srednje globoka (20)



Poškodbe z OP v Bolnišnici 
Topolšica



Prijava poškodbe



Varni pripomočki

• Vgrajen varnostni zaklep

• Uspešnost aktivacije z zaklepom  
vizualno in z zvokom



Varno rokovanje z ostrimi 
predmeti

• Pravilno odlaganje uporabljenih pripomočkov/naprav
• Ločevanje ostrih predmetov ter plastičnih odpadkov
• Polnjenje kontejnerja do treh četrtin
• Zapiranje vrhnjega pokrova



Varno odlaganje ostrih 
predmetov

• A: luer igle

• B: inzulinske igle

• C: skalpeli, okužene igle, luer igle

• D: skalpeli





Ukrepi za preprečevanje incidentov z ostrimi 
predmeti

• Pravilni postopki dela v zdravstveni negi

• Pravilno odstranjevanje uporabljenih ostrih 
predmetov

• Ustrezno čiščenje instrumentov

• Uporaba osebne varovalne opreme

• Usposabljanje novozaposlenih in obdobno 
usposabljanje ostalih zaposlenih- vsaj na 1 do 2 
leti.



Priporočila 

• Vsesplošna uporaba varnih ostrih predmetov

• Namestitev kontejnerjev za uporabljene ostre 
predmete v več prostorov

• Uporaba mobilnih osebnih kontejnrčkov ali 
pladnjev 



Program :  E učenje

• Leto 2016
• v sodelovanju z Inštitutom 

Jožef Štefan smo pripravili 
video vsebine za zaposlene in 
predvsem za novozaposlene:

• PREPREČEVANJE POŠKODB Z 
OSTRIMI PREDMETI V 
ZDRAVSTVENI NEGI



Št. poškodb z ostrimi predmeti



HVALA ZA POZORNOST


