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UVOD V LETNO POROČILO 2012
Leto 2012 bi za Bolnišnico Topolšica lahko na
kratko orisali kot težko, prelomno in uspešno.
Nedvomno je leto 2012 v Bolnišnici Topolšica
najbolj zaznamoval začetek energetske obnove
bolnišnice. To je največja investicija v naši
ustanovi vse od izgradnje Planike leta 1964. Po
tem, ko je Svet zavoda marca 2012 s sklepom
praktično ustavil investicijo in je grozilo, da bo
bolnišnica izgubila 2 milj. € nepovratnih
evropskih sredstev, smo z veliko napora uspeli
projekt poleti rešiti. Avgusta je izbrani izvajalec
Esotech d.d. pričel z deli. Do konca leta smo že
obnovili in predali namenu III. nadstropje
Planike in praktično dokončali II., ki je bilo
predano namenu takoj po Novem letu. Prav
tako smo obnovili fasado (razen zaključnega
sloja), streho, opravljena je večina del v
mansardi,
na
večjem
delu
objekta
so
zamenjana
okna.
Težavo
predstavlja
financiranje projekta, saj do konca leta nismo
dobili refundiranega niti evra, znatni pa so bili
izdatki za projekt, a smo tudi te hude
likvidnostne težave uspešno reševali.
V letu 2012 se je nadaljevalo slabšanje stanja v
zdravstveni blagajni, kar se je posledično
odražalo v okrnjenem financiranju javnih
zdravstvenih zavodov in s tem tudi naše
bolnišnice. Precej nevšečnosti v poslovanju nam
je povzročil Zakon o uravnoteženju javnih
financ (ZUJF). Že v polletju je 18 bolnišnic
ustvarilo 16 milj. € izgube. Notranje rezerve v
javnih zavodih so praktično povsem izčrpane.
Poleg tega je bila Bolnišnica Topolšica v sporu z
ZZZS zaradi nepriznanih 1.500 BOD za
neakutno obravnavo, ki smo si jih potem le
uspeli izboriti. Pogodbo z ZZZS smo zato
podpisali šele novembra. V drugi polovici leta
smo skrbno bdeli nad stroški. Bistveno smo
zmanjšali stroške iz naslova podjemnih pogodb.
Kljub slabim razmeram smo zato z velikimi
napori in s skrbnim črpanjem še zadnjih
notranjih rezerv uspeli ohraniti uravnoteženo
poslovanje.
Pomembna
novost
je
tudi
pričetek
organizacijske prenove bolnišnice. Novembra
smo sprožili postopek spremembe statuta in
organizacijske
sheme
medicinskega
dela
bolnišnice. Ukinjamo delitev bolnišnice na
internistični in pulmološki del. V prihodnje bo
organizacija bolj homogena, modernejša, bolj
prožna in bo ustrezala potrebam današnjega
časa. Omogočala bo hitrejši razvoj bolnišnice.
Velik napredek smo dosegli na področju
kakovosti.
Junija
smo
uspešno
prestali
predpresojo po visokih standardih ameriških
bolnišnic NIAHO, ki so jo opravili trije
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strokovnjaki iz ZDA. Istega meseca je
bolnišnica prejela ceritifikat HPH in postala tako
članica družine z okoli 900 bolnišnicami po
svetu, ki se zavezujejo promociji zdravja med
svojimi bolniki, zaposlenimi in prebivalstvom
nasploh. Močno smo pospešili delo na področju
uvajanje sistema kakovosti po standardu ISO
9001.
Pomanjkljivost Bolnišnice Topolšica je bila slaba
informiranost. Vrzel smo vsaj delno zapolnili s
pričetkom rednega izhajanja biltena BolTop
novice, ki je mesečnik z dodatnimi izrednimi
izdajami. Poleg tega smo izdali tudi dve številki
našega glasila Topličnik, ki bo izhajal vsako
četrtletje. Obe je kolektiv toplo sprejel.
Prenovili smo našo spletno stran. Pomemben
napredek so tudi stiki z mediji. V časopisih,
radiu in televizij so redno objavljali prispevke o
napredku v naši bolnišnici. Na VTV smo pričeli s
ciklom
strokovnih
oddaj,
kjer
poleg
zdravstvenega
izobraževanja
prebivalstva
prikazujemo strokovne dosežke naše bolnišnice.
Naši
strokovnjaki,
tako
zdravniki,
kot
diplomirane sestre in ostali visoko izobraženi
sodelavci so aktivno sodelovali na številnih
strokovnih
srečanjih.
Več
zaposlenih
je
vključenih v magistrski in doktorski študij.
Pristopili
smo
k
triletnemu
projektu
Implementacija e-Kliničnih poti, ki bo izboljšal
kvaliteto našega dela z bolniki. Pomembna
novost je spremljanje porabe zdravil po bolniku,
kar bo delo z zdravili napravilo preglednejše in
racionalnejše.
Aktivno
sodelujemo
v
nacionalnem preventivnem programu SVIT za
zgodnje odkrivanje raka črevesa, kjer po številu
preiskav bistveno presega predvideni program.
Med prvimi v Sloveniji smo pričeli z izvajanjem
rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov in
uspešno
nadaljujemo
rehabilitacijo
srčnih
bolnikov.
V letu, ko se je Slovenija utapljala v globoki
gospodarski in politični krizi, v letu, ko je ZZZS
beležila 100 miljonsko izgubo in ni videti
jasnega financiranja zdravstva, smo v Bolnišnici
Topolšica glede na navedene dosežke lahko
zadovoljni nad opravljenim delom v letu 2012.
Skrivnost uspeha se skriva v izjemnem
kolektivu, ki se ni predal malodušju zaradi
težkih okoliščin in nestimulativnih plač, temveč
se je odločno lotil delovnih nalog. Vsaka enota,
vsak
del
bolnišnice
je
prispeval
svoj
nadpovprečni delovni rezultat: kljub temu, da
smo dodaten program za neakutno obravnavo
dobili priznan šele novembra in je bilo št.
postelj zaradi obnove bolnišnice bistveno
zmanjšano, smo uspeli v celoti realizirati tako
akutni kot neakutni program. To je bilo možno
le
z
izjemnim
prizadevanjem
celotnega
medicinskega dela bolnišnice. Naši vzdrževalci
so z veliko mero dobre volje opravili izjemno
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delo pri obnovi bolnišnice z bistveno povečanim
obsegom dela v rednem delovnem času in tudi
preko njega. Pralnica je naš standardni paradni
konj, ko govorimo o prodaji storitev na trgu.
Kljub skromni in zastareli opremi in le zasilni
kadrovski zasedbi so uspešno poslovali. Kuhinja
je napravila korak naprej pri kvaliteti prehrane
za bolnike, ki jih jemljejo kot goste. Pričela je
tudi s povečanim obsegom trženja predvsem
drobnega peciva. Izjemno delo je opravila tudi
uprava, saj je bilo zaradi obnove bolnišnice
potrebno urejati nešteto stvari: od virov
financiranja, urejanja dokumentacije v zvezi s
projektom itd.
Krepko smo že zakoračili v leto 2013, ki skoraj
gotovo ne bo prineslo bolj prijaznih okoliščin.
Financiranje zdravstva je še vedno uganka,
obeti pa vse prej kot dobri. Napoved o 50%
zamiku mesečne akontacije z vidika likvidnosti
pomeni, da so bolnišnice ob štiriindvajsetino
letnega denarnega priliva. Kljub temu v to leto
vstopamo odločno in optimistično. Dokončali
bomo obnovo bolnišnice in jo finančno
zaokrožili, pridobiti želimo certifikat za kakovost
ISO
9001
in
konec
leta
mednarodno
akreditacijo bolnišnice in udejanjiti še številne
druge cilje.
Direktor Bolnišnice Topolšica
prim. Leopold Rezar, dr. med.,
spec. int. med. in pnevmologije

Kotiček za kakovost
Na področju uvajanja kakovosti v Bolnišnici
Topolšica v januarju in februarju 2013
skrbniki procesov pripravljajo dokumente
na področju FIZIOTERAPIJE in sicer
dokument Proces izvajanja bolnišnične
rehabilitacije(FTH OP 75 01).
Splošno pravno kadrovska služba –
pripravlja predlog dokumenta
Proces
obvladovanja človeških virov in Pravilnik o
reševanju zahteve za prvo obravnavo
kršitve
pacientovih
pravic,
katerega
skrbnica je vodja SPKS, Duška Lalek.
Vodja kuhinje, Peter Blaj pripravlja predlog
dokumenta Obvladovanje procesa oskrbe s
prehrano.
29.1.2013 je bil prvi Izredni sestanek
Projektnega tima ISO, kjer je PVK
predstavila
potek
terminskega
plana
uvajanja sistema vodenja kakovosti ISO
9001 in s člani ISO projektne skupine, ki
so skrbniki procesov in dokumentov
pregledala nerealizirane naloge na projektu
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ISO in so se zanje določili odgovorne osebe
in roki izvedbe. Naslednji sestanek je
napovedan prve dni meseca marca, kjer bo
Projektna
skupina
pregledala
nabor
izvedenih nalog glede na postavljene roke
za izvedbo nalog.
18.2.2013 bo izdaja Pravilnika o povračilu
stroškov za službena potovanja (SFE PR 61
03), PR bo dostopen na vseh delovnih
postajah v mapi ISO standardi v pdf,
original PR pa pri PVK .

Sindikalne novice
Dne 23. 1. 2013 smo javni delavci stavkali z
naslednjimi stavkovnimi zahtevami:
1. Ohranitev delovnih mest v javnem sektorju
2. Pogajanja o masi plač, ter o pogojih dela v
javnem sektorju za leti 2013 in 2014
3. Utrditev socialne države
kakovosti javnih storitev
4.
Spoštovanje
veljavnih
stavkovnih sporazumov

in

ohranitev

dogovorov

in

Naš skupni moto je bil:
Solidarnost naj oblikuje skupno prihodnost
Stavka v Bolnišnici Topolšici je potekala mirno v
skladu s pravili. Zagotovljen je bil minimum
delovnega procesa v skladu s prvim odstavkom
7. člena zakona o stavki, ki zagotavlja varnost
ljudi
in
premoženja,
da
je
bolnikom,
varovancem zagotovljena nujna medicinska
pomoč, nega in oskrba. Delo je potekalo
nemoteno, posamezne ambulante so bile
odpovedane. Pravice pacientov s stavko niso
bile kršene.
Stavkovni odbor SDZN in SDZV je zasedal od 7
do 11 ure - prisotnost sklepčna, kjer smo se
pripravljali na shod (transparenti, zastave...)
Ob 11 uri smo se zbrali v menzi bolnišnice
Topolšice, kjer smo prebrali stavkovne zahteve
in podali navodila za shod. Zbora se je udeležil
tudi direktor in povedal nekaj besed nam
stavkajočim v podporo.
Nato smo se z avtobusom odpeljali na Titov Trg
v Velenje - cca 50 ljudi. Tam so se nam
pridružili še nekateri sodelavci, ki so bili ta dan
prosti, nočni ali popoldanski.
Na Titovem trgu sva prebrali govor, ki sva si ga
pripravili. Opozorili sva na delavce v zdravstvu,
ki tiho delamo in skrbimo za vse kar
potrebujejo uporabniki naših storitev, ter
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predstavili
zdravstvu

problematiko
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vseh

zaposlenih

v

Opozorili sva, da medicinske sestre, zahtevajo
kadrovske normative zaradi preobremenjenosti
in izgorelosti na delovnem mestu, da si želijo
dostojanstvo na delovnem mestu zaradi
številnih groženj o odpuščanju, ter zahtevajo
plačilo za vse opravljene ure dela, kajti dovolj
imajo dela na etični pogon.
V borbi zase se medicinske
prizadevajo za kakovostno in
zdravstveno nego.

Potekal sestanek Projektne skupine za
ISO 9001
29.1.
Naslednji Projektni tim ISO bo
predvidoma v torek 5.3.2013.
Komedija v naši kinodvorani –
POLITIKA, BOLEZEN MOJA (17.2., ob
16. uri).

sestre
varno
17.2.

Z podanim govorom smo bili slišani in opaženi.
Predsednici
Topolšice:

sindikalnih

enot

Bolnišnice

Lilijana in Suzana

Dobrodelni koncert, ki ga Šaleški
koronarni klub Velenje v sodelovanju z
Odborom za pomoč občankam in
občanom Mestne občine Velenje
organizira, 17.2., ob 16. uri v dvorani v
Vinski gori.
Vljudno vabljeni!

18.2.

Sprejet je bil pravilnik o povračilu
stroškov za službena potovanja.
Začetek veljavnosti pravilnika je
18.2.2013.

Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

Natalija Mravljak: Skupinska slika pred našo menzo

Še nekaj »pustnih« utrinkov…
Aktualno pri nas
4.1.

Srečanje upokojenih delavcev BT in
tradicionalni koncert PIHALNEGA
ORKESTRA ZARJA v kinodvorani.

18.1.
19.1.

19. tradicionalno srečanje slov. in
hrvaških intenzivistov na GOLTEH.
Omenjeno srečanje je v organizaciji
Bolnišnice Topolšica (Lucija Gabršček
Parežnik) in pod pokroviteljstvom
Slovenskega združenja za intenzivno
medicino.

23.1.

Potekala stavka javnih uslužbencev.

31.1.

Potekal sestanek z vodji zunanjih
obratov – sestanek vodil pomočnik
direktorja za GZ mag. Bojan Jurca

Ena skupinska za spomin…
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Naše plavalke med delom…
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NATEČAJ ZA FOTOGRAFIJO
NASLOVNICE GLASILA
TOPLIČNIK
Želimo, da aktivno sodelujete pri oblikovanju
našega glasila, zato vas ponovno izzivamo, da
sodelujete tudi pri oblikovanju naslovnice tretje
številke TOPLIČNIKA.
Objavljamo natečaj za najboljšo fotografijo.
Najlepša in najbolj izvirna fotografija bo sladko
nagrajena.
Nagrada
za
avtorja
izbrane
fotografije so dobrote iz naše kuhinje.
Predloge zbiramo do vključno 25. februarja
2013. Vaše predloge pošljite na e-naslov
boltop.novice@b-topolsica.si.

In še obisk malih maškar v Zimzelenu…

Komisijo za izbor najboljše fotografije sestavlja
uredniški odbor.
Prosimo, da poleg vaše fotografije navedete
tudi:


da gre za natečaj
FOTOGRAFIJO,

za

NAJBOLJŠO



ime in priimek avtorja fotografije



»zgodbo« nastanka fotografije (kratek
opis).

Misel:
Čeprav imaš tisoč polj,
lahko naenkrat poješ le eno merico
riža;
čeprav je v tvoji hiši tisoč soban,
zvečer potrebuješ le eno posteljo.
(kitajski pregovor)

Uredniški odbor:




Urednici: Metka Jevšenak,
mag.Brigita Putar,
Člani: Leopold Rezar, Jurij Šorli,
Bojan Jurca, Lucija GabrščekParežnik, Darja Kramar,
Oblikovalca: Marko Oberstar,
Klemen Forneci

