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SLUŽBA ZA FINANCE IN
EKONOMIKO
Obvestilo o prerazporeditvi del in
nalog v Službi za finance in
ekonomiko
Po odhodu sodelavk, Mire Lesnjak in Marjete
Čepin v pokoj konec leta 2013, so se dela in
naloge v Službi za finance in ekonomiko v
začetku letošnjega leta prerazporedila, in
sicer je Metka Jevšenak prevzela blagajniško
poslovanje, obračun potnih nalogov in
likvidacijo računov, Petra Borovšek pa je
prevzela evidentiranje prejetih računov.
Za potrebe
internega komuniciranja je v
nadaljevanju povzet del področij, ki jih
sodelavke pokrivajo in se v zvezi s tem lahko
obrnete nanje:
Metka JEVŠENAK

Petra BOROVŠEK

● blagajniško poslovanje

● fakturiranje

● obračun potnih nalogov

● evidentiranje prejetih
računov

● likvidacija računov

● plačilni promet

● knjigovodstvo osnovnih
sredstev

● kompenzacije

Irena DELOPST

Nives MAZEJ-ZILLI

● knjigovodstvo glavne
knjige

● evidentiranje in obračun
zdravstvenih storitev

● stroškovno
knjigovodstvo

● spremljanje realizacije
programa zdravstvenih
storitev in zdravstvena
statistika

● obračun DDV

● priprava cenikov
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evidentiranjem
storitev.

(http://intranet.btopolsica.si/StorCent.aspx?ID=7).
Z uporabo aplikacije sporočajte vsa
vprašanja,
pripombe,
predloge
in
zahtevke
povezane
s
finančnoračunovodskimi
zadevami
ter
z

obračunavanjem

S sodelavkami se bomo trudile ažurno
odgovarjati na vsa sporočila, prejeta preko
HelpDesk aplikacije. Hkrati vas prosimo, da
jo v čim večji meri tudi uporabljate.
Vlasta Jevšenak,
vodja Službe za finance in ekonomiko
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Za komunikacijo s Službo za finance in
ekonomiko
je
vzpostavljena
HelpDesk
aplikacija:

in

13.1.
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16.1.

12. Strokovni svet BT.
V časopisu Naš čas – objava
članka – Za obnovo Planike ni
bojazni, Smrečina ostaja »v
zraku«.
23. dopisna seja Sveta zavoda.
Člane SZ se je seznanilo s
poročilom direktorja z dne
20.12.2013
o
pregledu
zagotavljanja
likvidnosti,
izplačila plač v decembru 2013
in januarju 2014.
Izšla nova številka TOPLIČNIKA.
Dobili kadrovsko okrepitev –
novega sodelavca na področju
radiologije – g. Slavka Ristića. V
bolnišnici bo delal ob sredah
dopoldne in ob petkih popoldne.
Potekal sestanek na ZZZS v
Ravnah
na
Koroškem
z
direktorico ZZZS – ja glede
nerealiziranega programa za
leto 2013.
Vodstveni pregled na področju
kakovosti za leto 2013.
Srečanje upokojenih delavcev
BT in tradicionalni koncert
PIHALNEGA ORKESTRA ZARJA v
naši kinodvorani.
Sestanek pri direktorju
z
vodstvom
Kopa Golnik glede
medsebojnega sodelovanja.
Potekal
razširjeni
strokovni
kolegij – RSK, prisotni: direktor,
strokovni vodja in vsi zdravniki
BT - obravnavajo se strokovne
teme medicinskega področja.
Začetna presoja za pridobitev
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22.1.

23.1.24.1.

27.1.
29.1.,
30.1.

certifikata po ISO 9001. Prisotni
(2 presojevalca, direktor, PDZN,
PDGZ, PVK in g. Tomšiča iz
Kakovosti 2000 d.o.o.).
Na sporedu VTV je bila enourna
oddaja: Skrbimo za zdravje –
tema: okužbe. O tej temi je
govorila zdravnica ga. Majda
Kočar.
Zdravniki:
Jasna
Furst
Dobelšek, Boštjan Rožič in
Marija Aritonović so se na
Dunaju udeležili kongresa SPAF
ACADEMY.
Potekala bo 24. redna seja
Sveta zavoda v predavalnici BT.
Certifikacijska
presoja
za
pridobitev certifikata po ISO
9001.
Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

KOTIČEK ZA KAKOVOST
Uvodna certifikacijska presoja
ISO 9001:2008
16.1.2014 je potekala Uvodna presoja za
pridobitev certifikata ISO 9001:2008.
Presojo sta izvajala Peter Merljak, vodja
presoje in Metka Uhan Petek, zdravnica,
iz certifikacijske organizacije Bureau Veritas.
Uvodna presoja je zajemala pregled sistema
vodenja kakovosti v Bolnišnici Topolšica (BT).
Pregled sistema vodenja kakovosti se je
nanašal na pregled dokumentacije na
področju
kakovosti,
pregled
Poslovnika
kakovosti, pregled poročila o vodstvenem
pregledu z dne 8.1.2014, pregled poročila
izvedbe notranjih presoj v bolnišnici in
podanih ukrepov ( korektivnih, preventivnih).
Po končani uvodni presoji sta presojevalca
podala zaključno poročilo, da je sistem
vodenja kakovosti v BT skladen z zahtevami
standarda ISO in se lahko pristopi k
certifikacijski presoji.
21.1.2014 je BT prejela uradno pisno poročilo
z uvodne certifikacijske presoje po ISO 9001
in sicer, da je sistem vodenja kakovosti v BT
skladen z zahtevami standarda ISO 9001.

Stran 2 od 3
Ta dan nam je bil posredovan tudi plan
poteka Certifikacijske presoje, ki bo potekala
29 in 30. januarja 2014.

Uvodna certifikacijska presoja ISO 9001:2008
mag.Putar Brigita,
Predstavnik vodstva za kakovost

Zaključek projekta Razvoj in
implementacija KP (kliničnih
poti)
Produkt sodelovanja z Abeliumom na projektu
Razvoj in implementacija kliničnih poti
je
elektronska
oblika
klinične
poti
zunaj
bolnišnična pljučnica (ZBP).
Trenutno
narejena
elektronska
oblika
predstavlja pomembno nadgradnjo papirnate
oblike klinične poti ZBP, ki je v uporabi.
Zagotavlja sledljivo obravnavo bolnika z
izvedbo preiskav v smotrnem zaporedju, kar
bi
posledično
verjetno vodilo tudi
v
racionalnejšo obravnavo bolnikov s pljučnico.
Trenutna izvedba klinične poti ZBP,
ni
skladna z računalniškim sistemom, ki je v
uporabi v Bolnišnici Topolšica (BIRPIS) in je v
trenutni kadrovski in prostorski situaciji v
bolnišnici njena uporaba neizvedljiva.
Elektronska Klinična pot ZBP predstavlja
dobro podlago za izboljšanje delovanja , če se
bomo zanj v prihodnosti odločili.
Jure Šorli,dr.med.spec.int.med.
mag. Putar Brigita
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IN ŠE NEKAJ KRATKIH NOVIC IZ
DOGAJANJA
V
BOLNIŠNICI
TOPOLŠICA…

Zahvala

Naše ambulante od 13. Januarja 2014
delujejo v obnovljenih prostorih pritličja BT.

Želim se Vam predvsem zahvaliti za izredno
prijazno,
hitro,
učinkovito
in
uspešno
obravnavo. V najkrajšem možnem času ste
mi
opravili
EKG,
RTG,
laboratorijske
preiskave, UZ, osebni pregled pri zdravnici,
dogovor s torakalnim kirurgom na KC in
takojšen prevoz v Ljubljano.

Spoštovani!
Včeraj, 20. januarja 2014 ste me zjutraj
sprejeli v Vaši bolnišnici zaradi…

V prejšnjih službah sem vedno podpiral obstoj
in razvoj Vaše bolnišnice, vendar nisem bil
nikoli Vaš pacient. Zdaj vidim, da sem ravnal
prav.
Vsem Vam želim veliko poklicnih in osebnih
uspehov!
Prav lep pozdrav!
Vane Gošnik

Avtor slike: Tatjana Perko

Misel:
Nihče ni dolžan storiti več,
V petek, 10. januarja, je nam Pihalni orkester
Zarja iz Šoštanja pričaral lep glasbeni večer v
kinodvorani Bolnišnice Topolšica.

kot je mogoče.
Latinski pregovor

Uredniški odbor:




Avtor slike: Metka Jevšenak

Urednici: Metka Jevšenak, mag.Brigita
Putar,
Člani: Leopold Rezar, Andreja Pečnik,
mag. Bojan Jurca, Darja Kramar,
Oblikovalca: Marko Oberstar, Klemen
Forneci

