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Sporočilo za medije

V UKC Ljubljana smo prejeli zaključno poročila DNV
Vsa neskladja so zaprta

Ljubljana, 22. oktober 2015 - V okviru DNV presoje, ki je potekala od 1. do 5. junija 2015, je
UKC Ljubljana 16. oktobra 2015 prejel zaključeno poročilo opravljene presoje.
Mednarodni presojevalci so v UKC Ljubljana ugotovili šest neskladij 1. reda (večja neskladja),
16 neskladij 2. reda (manjša neskladja) in podani sta bili dve priporočili.
Vsa neskladja so bila zaprta, kar pomeni, da so presojevalci sprejeli plan korektivnih ukrepov
UKC Ljubljana in dokazila o začetih aktivnostih kot primerna. Preverjanje učinkovitosti in
realizacije dogovorjenega načrta korektivnih ukrepov pa bo opravljeno ob naslednji letni
presoji v letu 2016.
Neskladja so se nanašala na:
 področje obvladovanja okužb in njihovih kazalnikov,
 obvladovanje okužb v povezavi s posebnimi prostori (operacijski prostori, sterilizacija),
umeščenimi v najstarejše stavbe UKC Ljubljana ter ločevanje čistih in nečistih poti v le-teh,
 fizično okolje, predvsem v zvezi s starostjo in vzdrževanjem stavb, opreme,
 področje dokumentiranja kliničnih kompetenc zaposlenih,
 izpolnjevanje zahtev na področju medicinske dokumentacije,
 sistem obvladovanja dokumentov in odklonov,
 področje obvladovanja zdravil (priprava, aplikacija itd).
Načrte korektivnih ukrepov, kot tudi časovnice za odpravo neskladij, so za posamezna področja
pripravljale delovne skupine strokovnjakov omenjenih področij. Le-ti so bili tudi zadolženi za
posredovanje dokazil o že odpravljenih neskladjih.
V času DNV presoje je v UKC Ljubljana potekala sočasna ISO certifikacijska presoja v osmih
organizacijskih enotah, ki jim bodo podeljeni certifikati skladnosti z ISO 9001:2008.

Od 16. oktobra 2015 ima UKC Ljubljana poleg DNV certifikata v 12 organizacijskih enotah
pridobljen tudi certifikat skladnosti z ISO 9001:2008, in sicer: Dermatovenerološka klinika, Inštitut
za medicinsko rehabilitacijo, Klinični inštitut za medicino dela, Nevrološka klinika, Očesna klinika,
Oskrbovalne službe, Reševalna postaja, Stomatološka klinika, Klinika za nuklearno medicino,
Ginekološka klinika, Ortopedska klinika, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok.
Tri organizacijske enote (Ginekološka klinika, Ortopedska klinika, Klinični oddelek za anesteziologijo
in intenzivno terapijo operativnih strok) imajo podeljen tudi certifikat skladnosti z EN 15224:2012.
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