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Vpliv COVID-19 pandemije na
organizacijo zdravniškega dela v 
UKC Maribor



COVID-19 pandemija – 1. VAL

• Nepričakovano
• Hitro
• Nepoznavanje bolezni
• Način prenosa?
• Nezadostni epidemiološki podatki in protokoli
• Nejasni diagnostični protokoli 
• Brez jasnih kliničnih protokolov zdravljenja
• Uporaba OVO (osebne varovalne opreme)?



Covid-19 pandemija – 1. VAL - UKCM

• Pomanjkanje kadra že za izvajanje rednih zdravstvenih 
programov
• Zaloge OVO zadoščajo le za nekaj dni
• Brez validiranih protokolov
• Brez posteljnih kapacitet za Covid-19 akutne paciente
• Brez posteljnih kapacitet za Covid-19 paciente, ki potrebujejo 

intenzivno terapijo
• Omejena in počasna diagnostika………



Covid-19 pandemija – 1. VAL – UKCM
Organizacija dela

• Namestitev COVID-19 akutnih pacientov v stavbi Klinike za 
ginekologijo in Oddelka za infekcijske bolezni
• Namestitev COVID-19 pacientov, ki potrebujejo intenzivno terapijo v 

prostore EIMOS (enota za perioperativno intenzivno terapijo)
• Vzpostavitev “sivih con”
• Vzpostavitev kontrolnih točk v UKC Maribor



Covid-19 pandemija – 1. VAL – UKCM
Organizacija dela

• Zagotavljanje kadra za obravnavo Covid-19 pacientov, delovanja sivih 
con in INFO kontrolnih vstopnih točk
• Selektivno krčenje nenujnih zdravstvenih programov
• Logistika
• Nabava in pravilna uporaba OVO
• Edukacija kadra
• Pomoč DSO in ostalim SVZ



Covid-19 pandemija
Strokovne, etične in ”človeške” dileme

• Strah pred sprejemanjem strokovnih odločitev pri zdravljenju neznane 
bolezni
• Preobremenjenost
• Nemotiviranost
• Infantilna opozicionalnost
• Spremenjeni protokoli delovnih procesov
• Nižanje strokovnih standardov pri obravnavi NE-Covid-19 pacientov
• Strah za lastno varnost in varnost bližnjih
• Zahteve po višjem plačilu…………….



Covid-19 pandemija
Kako motivirati zaposlene?

• Nagrajevanje
• Ustrezna predstavitev normativnih zahtev
• Psihološki prijemi (izražanja občudovanja njihovega truda, ki 

navdihuje…….)
• Psihološka podpora
• Preprečevanje izgorevanja



Covid-19 pandemija
Strokovne in etične dileme

• Kdo je usposobljen za zdravljenje COVID-19 pacientov? Infektolog, 
pulmolog, internist, družinski zdravnik….?
• Kdo je usposobljen za zdravljenje COVID-19 pacientov, ki potrebujejo 

intenzivno terapijo? Intezivist-infektolog, Intenzivist-internist, 
Intenzivist-anesteziolog, anesteziolog, kardiolog, pulmolog….?
• Kako zagotoviti strokovno in “pravično” triažo pri NE-COVID pacientih, 

kjer zdravljenje v času COVID-19 pandemije ni mogoče
• Kako nadomestiti segmente zdravstvenega sistema, ki v času COVID-

19 pandemije (zaradi kadrovske podhranjenosti tudi sicer) deluje 
izjemno insuficientno (primarni nivo)?





Covid-19 pandemija 
2. VAL

• Bolše poznavanje bolezni
• Dovolj časa za pripravo
• Dovolj zaščitne opreme
• Še zmeraj nezadostne prostorske in kadrovske kapacitete
• Nezadostna motiviranost zaposlenih








