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Zavedamo se, da je komuniciranje v
našem zavodu pomemben dejavnik, ki
lahko pozitivno vpliva na organizacijsko
kulturo, delovno uspešnost, zadovoljstvo
zaposlenih, predvsem pa na pretok
informacij. To je bilo naše vodilo pri
odločitvi, da vas bomo 2 x na mesec (1. in
15. v mesecu) obveščali o aktualnih
novicah in novostih v naši bolnišnici in
sicer v BOLTOP novicah, ki bodo
dostopne na oglasnih deskah, na naši
internetni strani in na e-naslovih (vsi
uporabniki).
Poleg BOLTOP novic bomo z vašo pomočjo
izdali časopis Bolnišnica Topolšica
predvidoma 4 x na leto, ki bo poleg
aktualnih novic vseboval tudi predstavitev
naših oddelkov in zaposlenih, zdravstvene
zanimivosti in novice, poslovne novice,
statistični podatki, kadrovske informacije in
razne druge zanimivosti.
Pred vami je že prva številka BOLTOP
novic, v kateri smo za vas pripravili:






Potek
Energetske
sanacije
v
Bolnišnici Topolšica,
Spremembe
na
področju
obračunavanja
stroškov
za
službene poti,
Poročilo o predpresoji po NIAHO,
Zbiranje predlogov in vprašanj
zaposlenih,
Natečaj za zbiranje predlogov
imena novega Glasila Bolnišnice
Topolšica.

Energetska sanacija v Bolnišnici
Topolšica
Bolnišnica
Topolšica
je
julija
2010
podpisala pogodbo z Ministrstvom za
zdravje o energetski sanaciji objektov
Planika in Smrečina s katerimi je pridobila
2 milijona € nepovratnih evropskih
sredstev iz kohezijskega sklada. Po
prvotnem terminskem planu naj bi bila do
konca leta 2011 končana sanacija Planike,
maja 2012 pa še Smrečine. Skrajni rok, ko
je potrebno dela končati, je december
2012. Marca letos je Svet zavoda
bolnišnice zavrnil predlagano Energetsko
sanacijo s I. fazo rekonstrukcije vključno s
finančnim načrtom, ki je predvideval
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zadolžitev bolnišnice v višini 3 milijone €.
Kljub temu, da je nato bolnišnica izvedla
javno naročilo in izbrala izvajalca Esotech
d.d., se je zdelo, da je projekt izgubljen.
Čeprav obeti niso bili dobri, se je junija
vodstvo bolnišnice odločilo neomajno
spopasti z vrsto preprek. Naj omenim le
najpomembnejše:


nujno je bilo potrebno najti pravno
pot in doseči s Svetom zavoda
soglasen
način,
da
obdržimo
razpisano
javno
naročilo
in
izbranega izvajalca, saj bi v
nasprotnem
primeru
z
novim
razpisom izgubili preveč časa (vsaj
2 meseca) in uresničitev projekta
ne bi bila več možna,



na novo je bilo potrebno zasnovati
obseg projekta, ki bo časovno
izvedljiv,



potrebno je bilo sprejeti finančni
načrt bolnišnice vključno s finančno
konstrukcijo Energetske sanacije, ki
jo je nato Svet zavoda 3. julija tudi
soglasno potrdil,



z izbranim izvajalcem je bilo
potrebno oblikovati povsem nov
terminski plan, veliko delo pa je bilo
oblikovanje
ponudbenega
predračuna, ki je po obsegu in vrsti
del bistveno prenovljen s posledično
spremenjeno vrednostjo



organizirati je bilo potrebno način
delovanja
bolnišnice
med
izvajanjem obsežnih del in še bi
lahko naštevali.

Po mesecu in pol trdega dela veliko
predanih ljudi tako s strani bolnišnice kot
tudi izvajalca Esotech smo 30. julija 2012
podpisali pogodbo in Aneks št. 1 k tej
pogodbi, ki določa prenovo Planike v
vrednosti 2,5 milijona €. Čez mesec dni
bomo podpisali še podoben Aneks št. 2, ki
bo določal prenovo Smrečine.
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Osnovni namen energetske sanacije zaradi
katerih je bolnišnica pridobila nepovratna
sredstva
je
prihranek
energije.
Ocenjujemo, da bo bolnišnica iz tega
naslova letno prihranila okoli 50.000€.
Direktor:
Prim. Leopold Rezar, dr. med.,
spec. int. med. in pnevmologije

Slika: Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem Esotech
d.d.

S podpisom pogodbe se je projekt
energetske sanacije dejansko začel. Dela v
sklopu energetske sanacije se bodo pričela
z avgustom in končala do konca leta 2012.
Prenova bo potekala od zgoraj navzdol po
sklopih: najprej mansarda (uprava) in III.
nadstropje, kar naj bi bilo končano do
sredine septembra. Sledi prenova II. in I.
nadstropja, ki naj bi bila končana do konca
oktobra. Sledita še pritličje in klet. Hkrati
bo potekala prenova Smrečine, kamor se
bosta nato preselila laboratorij in uprava.
Energetska sanacija bolnišnice je šele
začetek prenove bolnišnice. Sedaj ne bomo
posegali v arhitekturo bolnišnice, ki bo
predmet prenove v sklopu rekonstrukcije.
Tudi
funkcionalna
shema
po
kateri
bolnišnica
sedaj
funkcionira
ne
bo
spremenjena razen že omenjene selitve
laboratorija in uprave v Smrečino.
Kaj nam bo ta projekt prinesel:


bolniške sobe se podaljšajo
konca sedanjega balkona

do



prenova fasade



menjava oken s senčili



klimatizacija in prezračevanje



prenova tlakov in stropov (s t.i.
armstrongi se bodo stropi znižali)



prenova svetil (varčne žarnice)

Sama prenova bo zahtevala sodelovanje in
potrpežljivost nas vseh. Obsežna dela bodo
močno moteča za bolnike, naše delo bo
precej oteženo. Kljub neprijetnostim se
veselimo bistveno boljših pogojev bivanja
za bolnike in dela za zaposlene, ko bomo v
ohlajenih prostorih poleti in prijetno toplih
pozimi zmogli delo, ki nam je naloženo.

Spremembe pri obračunavanju
potnih stroškov za javni sektor
Na
podlagi
sprejetega
Zakona
za
uravnoteženje
javnih
financ,
se
je
spremenil način obračunavanja stroškov za
službeno pot. V nadaljevanju so navedene
glavne spremembe.
Dnevnice za službena potovanja
državi (velja od 1.6.2012)






v

višina 16 €;
določitev enotne dnevnice, in sicer
samo za službena potovanja, ki
trajajo nad 12 ur;
ukinitev dnevnice za potovanja od
6–8 ur in 8–12 ur;
določitev dodatnega regresa za
prehrano v primeru službenega
potovanja v trajanju 8 do 12 ur;
če je v okviru službenega potovanja
zagotovljena
celotna
prehrana,
zaposleni nima pravice do dnevnice.

Kilometrina za uporabo lastnega vozila
v službene namene




kilometrina za občasno uporabo
lastnega vozila v službene namene
znaša 18% cene neosvinčenega
motornega bencina – 95 oktanov;
kilometrina za uporabo lastnega
vozila za opravljanje dela iz
pogodbe o zaposlitvi znaša 30%
cene
neosvinčenega
motornega
bencina – 95 oktanov.

Dnevnice za službena potovanja
tujino (velja od 7.7.2012)



v

znižanje dnevnice za 20%;
dnevnica pripada za potovanja od
10–14 ur in nad 14 ur.
Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon.
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Ocena predpresoje po NIAHO z
dne 7. in 8.6.2012
Končno
poročilo
po
mednarodni
akreditacijski presoji DNV (DIAS - standard
za bolnišnice) je bilo bolnišnici poslano 10.
julija 2012. Poročilo navaja ugotovitve, o
katerih je potekal pogovor na zaključnem
sestanku,
s
poudarkom
na
pomanjkljivostih.
Pomanjkljivosti
so
ugotovljene,
če
obstajajo
objektivni
dokazi
o
neizpolnjevanju
zahtev
(namera),
se
praksa razlikuje od predpisanega sistema
(izvajanje) oziroma sistem ni učinkovit
(učinkovitost).
Pomanjkljivosti
kategoriji:

so

razdeljene

v

dve

Neskladnosti so bile ugotovljene na
področju procesov in oddelkov po
standardu DNV (DIAS)
-

Upravljanje s kadri

-

Operacijske dvorane
(endoskopije)

-

Pacientove pravice

-

Fizično okolje

-

Vodenje zdravstvene
dokumentacije

Bolnišnica bo pripravila načrt korektivnih
ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in se
intenzivno
pripravljala
na
pridobitev
akreditacije po DIAS v letu 2013.
Mag. Brigita Putar, PVK

1. kategorija (večje pomanjkljivosti)






odsotnost enega ali več elementov,
ki jih zahteva sistem, ali situacija, ki
zbuja resen dvom o tem, da storitve
izpolnjujejo določene zahteve;
več
pomanjkljivosti
iz
druge
kategorije, ki se nanašajo na
nepravilno izvajanje ali učinkovitost
sistema, povezanega z zahtevami
standarda;
situacija,
ki
lahko
glede
na
razpoložljive objektivne dokaze vodi
neposredno
v
nesprejemljivo
tveganje za bolnika ali ne izpolnjuje
minimalnih standardov oskrbe.

2. kategorija(manjše pomanjkljivosti)
Pomanjkljivost je opredeljena kot manjša
pomanjkljivost, če v bolnišnici med
upoštevanjem
sistema/postopkovnih
zahtev primanjkuje discipline ali nadzora,
kar ne pomeni razpada sistema oziroma ne
zbuja dvoma o tem, ali storitve izpolnjujejo
zahteve. V celoti gledano je sistem
določen, se izvaja in je učinkovit.
Bolnišnica Topolšica je v končnem
poročilu
o
predpresoji
prejela
naslednje neskladnosti:
-

9 neskladnosti - 1. kategorija

-

4 neskladnosti – 2. kategorija

Zbiranje predlogov in vprašanj
zaposlenih
Vas v Bolnišnici Topolšica kaj navdušuje ali
moti?
Imate
predloge
izboljšave?

za

spremembe

ali

Posredujte nam vaša mnenja, vprašanja,
želje in predloge. Veseli bomo vsakega
vašega mnenja, novih idej in vprašanj, ki
jih lahko oddate v nabiralnike (pritožbe in
pohvale), v dnevnih prostorih na oddelkih
bolnišnice pri vhodu v pritličju bolnišnice,
ali
pa
posredujete
na
e-mail
boltop.novice@b-topolsica.si.
Lahko
so

anonimni.
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Natečaj za zbiranje predlogov
imena novega glasila Bolnišnice
Topolšica
Uvodoma smo vas seznanili, da bomo 4 x
na leto izdali časopis, ki bo zajemal novice
in zanimivosti vseh področij delovanja
Bolnišnice Topolšice. Vendar za pravi
časopis potrebujemo tudi pravo ime zato POZOR!!!
Objavljamo natečaj izbire IMENA za
novi časopis Bolnišnice Topolšica.
Najbolj izvirno ime, ki ga bomo izbrali, bo
»sladko« nagrajeno. Nagrada za izbrano
ime našega novega časopisa so dobrote iz
naše kuhinje.
Predloge zbiramo do vključno 3.septembra
2012. Vaše predloge pošljite na e-mail
naslov boltop.novice@b-topolsica.si
ali pa jih oddajte v nabiralnike (pritožbe in
pohvale), ki so
v prostorih Bolnišnice
Topolšica.
V komisiji za izbor novega imena časopisa
sodeluje uredniški odbor.
Prosimo, da na vaš predlog navedete:




da gre za NATEČAJ IMENA ZA
NOVI ČASOPIS,
predlog IME ČASOPISA,
ime in priimek predlagatelja (v
primeru, da bo avtor za izbrani
naslov neznan – se bo z nagrado
posladkal uredniški odbor).

Misel:
Ni mogoče živeti le od stvarnosti! Včasih
človek potrebuje tudi grižljaj fantazije in
požirek utopije.
Internet
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Uredniški odbor:




Urednici: Metka Jevšenak,
mag.Brigita Putar,
Člani: Leopold Rezar, Lucija
Gabršček-Parežnik, Borut Rijavec,
Darja Kramar,
Oblikovalca: Marko Oberstar,
Klemen Forneci.

