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Uvodna beseda
Po zasneženem in mrzlem silvestrovem je
začetek letošnjega leta prinesel otoplitev,
ki je za januar neobičajna. Verjetno se
lahko tudi temu zahvalimo za močno
povečano število prehladnih obolenj.
Število
vsakodnevno
novo
sprejetih
bolnikov v bolnišnico je visoko. Obolelo je
tudi precej naših sodelavcev. Bolniški
oddelki so obremenjeni preko skrajnih
meja. Čeprav je podobno vsako leto v tem
letnem času, pa se tega hudega pritiska
nikakor ne moremo navaditi. A ne ostane
nam drugega, kot da stisnemo zobe,
naredimo kolikor lahko in se tolažimo, da
bodo topli pomladanski dnevi prinesli tudi
bolj zmerne delovne obremenitve.
Na poslovnem delu je začetek letošnjega
leta uspešen. Dobili smo dve zavezujoči
ponudbi bank za dolgoročno zadolžitev v
višini 2.000.000,00 EUR. Sedaj praktično
ni več realnega zadržka, da ne bi kredita
že v februarju tudi realizirali. S tem bomo
imeli zagotovljena finančna sredstva za
nadaljevanje
in
dokončanje
obnove
bolnišnice. Tudi likvidnost bo s tem
nekoliko izboljšana.
Začetek letošnjega leta je res buren.
Poleg pritiska na bolnišnico zaradi
prehladnih obolenj in dogovarjanja z
bankami imamo konec meseca še prvo
ponovno presojo po podelitvi certifikata
ISO 9001:2009. Verjamem, da smo dobro
pripravljeni in da bo tudi ta presoja minila
podobno kot lani le z minimalnimi
popravki.
Sredi januarja je svoj zadnji delovni dan
opravil Damjan Justinek, dr. med., spec.
int. med. Po četrt stoletja dela v naši
bolnišnici se je odločil svojo poklicno pot
nadaljevati v Splošni bolnišnici Celje.
Kljub popolni pripravljenosti vodstva, da
bi uskladili njegove poklicne interese ter
razvojne cilje bolnišnice, to njegove
odločitve žal ni spremenilo. Morda pa
včasih
v
življenju
potrebujemo
temeljitejšo spremembo za popestritev
našega
vsakdana.
Kljub
njegovemu
odhodu bomo v celoti obdržali program
diabetesa, ki ga bo še vedno pogodbeno
opravljal Damjan Justinek, dr. med., spec.
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int. med., in njegova nova sodelavka dr.
Navodnikova.
Letošnja pomlad bo prinesla tudi ponovno
brnenje gradbenih strojev. Po tem, ko bo
kredit na našem računu, bomo morali
obnoviti še vhodni del pritličja in klet. Po
pripravljalnih delih bodo verjetno potrebni
še od trije do štirje meseci za dokončanje
obnove bolnišnice. Z nekaj optimizma
imamo lahko bolnišnico obnovljeno že do
začetka poletja ali vsaj do začetka jeseni.
Čaka nas kar nekaj preizkušenj. Urediti bo
potrebno začasen urgentni vhod, ko bomo
obnavljali starega. Prav tako po navodilu
serviserjev ne smemo demontirati starega
RTG
aparata.
Mikrobiologijo
smo
načrtovali v Smrečini, ki pa so jo izločili iz
obnove. Že pripravljeno funkcionalno
zasnovo kleti bomo morali zato prenoviti.
Izzivov nam že sedaj ne manjka, a se
veselimo končane obnove, ko se bomo
lahko vsi skupaj posvetili novim izzivom.
Pripravil: prim. Leopold Rezar

Kotiček za kakovost
Kontrolna certifikacijska
presoja ISO 9001:2008
27. januarja 2015 je potekala zunanja
presoja, in sicer 1. kontrolna presoja ISO
9001:2008.
Presojo so izvajali Sandra Zoppe, vodja
presoje, Špela Smrkolj, zdravnica, in
Metka
Uhan
Petek,
zdravnica
iz
certifikacijske
organizacije
Bureau
Veritas.
Kontrolna presoja je zajemala pregled
sistema vodenja kakovosti v Bolnišnici
Topolšica.
Pregled
sistema
vodenja
kakovosti se je nanašal na pregled
dokumentacije na področju kakovosti,
pregled Poslovnika kakovosti, pregled
poročila o vodstvenem pregledu z dne 13.
1.
2015,
pregled
poročila
izvedbe
notranjih presoj v bolnišnici in podanih
ukrepov (korektivnih, preventivnih).
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Presojevalci so pregledali še naslednja
področja in procese:
Sistem vodenja kakovosti,
Ambulante (ambulantna
obravnava),
Oddelki/enote (bolnišnična
obravnava),
Zdravstvena nega,
Obvladovanje bolnišničnih okužb
Lekarna,
Fizioterapija,
Laboratorij,
Služba za javna naročila,
Kuhinja.

Pripravila: mag. Putar Brigita,
predstavnica vodstva za kakovost

Aktualno
dec. 2014
9.1.2015

15.1.2015
27.1.2015

Po končani presoji so presojevalci podali
zaključno poročilo z ugotovitvami in
pohvalami.
Ob presoji so našli eno neskladnost v
procesu bolnišnične obravnave.

28.1.2015

Izšla
nova
številka
TOPLIČNIKA.
Srečanje upokojenih delavcev
BT in tradicionalni koncert
PIHALNEGA
ORKESTRA
ZARJA v naši kinodvorani.
1. Strokovni svet BT.
1. Kontrolna presoja SVK po
ISO 9001 (3 presojevalci,
direktor, PDZN, PDGZ, PVK in
g. Tomšič iz Kakovosti 2000
d.o.o.).
Nočna smuka na smučišču
KOPE. Vabljeni!

Presojevalci so v zaključnem poročilu
pohvalili
vsa
področja,
ki
so
jih
pregledovali, in vse delavce, skrbnike, ki
so vpeti v sistem vodenja in obvladovanja
kakovosti. Pohvalili so prijaznost in
pripravljenost sodelovanja zaposlenih v
BT.
Pri pohvalah glede urejenosti procesa in
vseh zapisov so izpostavili naslednje
enote: Fizioterapija, ambulante, Služba
zdravstvene nege, Laboratorij, Lekarna,
sodelavce pri
procesu Obvladovanje
bolnišničnih okužb, Služba za javna
naročila in Kuhinja.
Certifikat ISO 9001:2008 smo ohranili in z
zelo dobro oceno opravičili njegovo
pridobitev v lanskem letu.

Pihalni orkester Zarja

Pripravila: Tatjana Perko, dipl. ekon.

Presoja ISO 9001:2008 z dne 27. 1. 2015
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Kratke novice z gospodarskega
dela
V kratkih novicah se želim omejiti zgolj na
informacije o dogodkih, ki se bolj ali manj
tičejo širšega kroga zaposlenih:
v teku so dogovori z Inštitutom Jožef
Stefan o pilotskem projektu elektronskega
izobraževanja, v okviru katerega bomo
pokrili dve temi z uvajalnega seminarja za
zaposlene, pripravljamo zamenjavo vseh
tiskalnikov
v
bolnišnici
z
novimi;
računamo, da bo pogodba podpisana do
sredine februarja.
Pripravil: mag. Bojan Jurca

Je družaben, nikoli samotar, zanj je
skupinsko delo nekaj samoumevnega.
Poštenost in poštna igra sta mu pisana na
kožo. Svoje interese ima raztresene na
vse
strani.
Nikoli
ni
sebičen
ali
dlakocepski. Ker ima visoka in čvrsta
moralna načela, se odziva predvsem
daljnim
in
mogočnim
idealom.
Nerazkrite skrivnosti mu namreč ne dajo
spati. Ljubosumnost ni njegova igra.
Zaupal vam bo toliko časa, dokler mu
tega zaupanja ne izneverite.
Kadar opravljamo psihično ali fizično delo
sproščeno in z veseljem, ga lahko
opravljamo poljubno dolgo, ne da bi se
količkaj utrudili. V nasprotnem bomo
občutili
utrujenost
in
potrebo,
da
prenehamo delati.

DOBREMU PRIJATELJU IN
SODELAVCU DAMJANU
JUSTINEKU

Pred dnevi ste mi dejali, da mora človek
poiskati reko in se prepustiti toku. Svoji
prihodnosti ste prepustili prosto pot in
upate, da vam bo prinesla to, kar si želite.

Človek, ki ne mara obdukcij in ne slovesa,
se po 25 letih poslavlja od ljudi, ki mu
nismo bili samo sodelavci.

Danes vemo, da ima vse, kar se dogaja,
svoj smisel in namen. To pa pomeni, da
se vse zgodi samo od sebe. Vse, kar smo
doživljali kot neprijetno, služi našemu
razvoju in izpolnitvi želja.
Če o ljudeh mislimo najboljše, jih
posredno prisilimo, da tudi oni ne morejo
misliti slabo o nas.

Avtor slike: Janez Poles

Preprosto nas ima rad, nas spoštuje in
nam pripoveduje življenjske modrosti
babice in dedka.
Boljšega prijatelja od
negi ne bomo imeli.
popolnih neznancev,
posebnega tisti, do
hladno.

njega v zdravstveni
Prijazen je celo do
zato je res nekaj
katerega se vede

V okolje, kamor odhaja, prenaša bogate
izkušnje dobrega, najboljšega diabetologa
daleč naokoli. Z žalostnim spoznanjem, da
se ni dobro preveč navezati na ljudi.
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Večkrat ste se spraševali, zakaj nekaterim
v življenju uspe tako rekoč vse. Povsod
dosegajo največje možne uspehe, čeprav
si zanje ne prizadevajo pretirano in
pogosto začenjajo iz nič. Po drugi strani
pa obstajajo ljudje, ki jim nič ne uspe,
čeprav se zelo trudijo, so delavni in
pogosto prisiljeni iskati sočutja pri drugih.
So ljudje, ki umirajo zgodaj, in taki, ki
dočakajo visoko starost. Obstajajo taki, ki
podležejo vsaki bolezni, in taki, ki so
zdravi kot dren. Vidimo ljudi, ki so lepi in
privlačni, pa tudi grde in iznakažene.
Veliko jih je ubogih na duhu, drugi so
modri in pametni. Nekateri so se rodili
bogati, drugi v skrajni bedi. Zakaj te
neenakosti v življenju? Zakaj ta očitna
krivica? Je to kruta usoda, ki ene prisili
živeti v revščini in pomanjkanju, medtem
ko druge obsipa z bogastvom in obiljem?

3

BOLTOP novice 1/2015
Vse, kar se nam pripeti, pa naj bo to
danes, jutri ali v neskončni verigi naših
življenj, je določeno že od nekdaj, vsi
upamo da je določena in zapisana tudi
vaša vrnitev.
Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.

Izbor naj sodelavca
V decembrski številki Topličnika smo
končno
razglasili
»Naj
sodelavca«
Bolnišnice Topolšica. Izbor je trajal vse do
5. 12. 2014, prejeli smo 52 glasovnic.
Zmagal je Nisad IBRAKIĆ.
Priznanje »Naj sodelavec za leto 2014« in
bon Term Topolšica v vrednosti 40 EUR
sta mu izročila pomočnik direktorja za
gospodarske zadeve mag. Bojan Jurca in
pomočnica direktorja za zdravstveno nego
Darja Kramar.

Čestitamo! 

Avtor slike: Janez Poles

Radi vas imamo in vse lepo na novem
delovnem mestu
Pripravila: Lidija Časl

Abraham na obisku v
Zdravstveni administraciji

Pripravila: Tatjana Perko, dipl. ekon.

Konec leta 2014 je sodelavko Vido
Delopst obiskal Abraham in jo vzel pod
svoje okrilje.

Misel:

Obisku in čestitkam smo se pridružile tudi
njene sodelavke.

Če mislite, da zmorete, ali če mislite, da
ne zmorete – v obeh primerih imate prav.
Henry Ford

Uredniški odbor:




Urednici: Metka Jevšenak,
mag. Brigita Putar
Člani:
Leopold
Rezar,
Lucija
Gabršček Parežnik, Darja Kramar,
mag. Bojan Jurca
Oblikovalca: Marko Oberstar in
Klemen Forneci

Vida, dobro se drži še naprej …
Pripravila: mag. Putar Brigita,
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