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ŽLED
V ponedeljek, 3. februarja sem se vozil v
službo z nelagodnim občutkom. Novice o
žledu, ki je prizadel velik del Slovenije so bile
slabe. Nekatere lokalne ceste so bile zaprte
zaradi podrtih dreves in je bilo potrebno
izbrati tudi kakšen obvoz. Skrbelo me je na
kaj bom naletel v Topolšici, kar pa se je
kasneje izkazalo kot popolnoma odveč. Ko
sem se pripeljal pred bolnišnični hrib sem
lahko opazil, da so fantje z Vzdrževalne
enote: Marjan Brglez, Matevž Potočnik, Drago
Tajnik, Bojan Delopst in Peter Delopst že sami
poskrbeli za vse. Uredili so pomožna
parkirišča, Matevž je usmerjal promet, splužili
in uredili so dovoz do Planike, podrli drevo, ki
je grozilo, da se bo zrušilo na stanovanjski
objekt ter še mnogo drugih stvari, ki jih zdaj
niti ne morem našteti.
Če bi izbirali sodelavce meseca bi tokrat
gotovo glasoval za njih. Na tem mestu pa se
lahko le zahvalim za njihov trud in pripadnost
kolektivu.

Pripravil: mag. Bojan Jurca

KOTIČEK ZA KAKOVOST
Certifikacijska presoja sistema
vodenja kakovosti ISO 9001:2008
29. in 30. januarja 2014 je potekala
Certifikacijska
presoja
sistema
vodenja
kakovosti po ISO 9001:2008 v Bolnišnici
Topolšica.
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Presojo so izvajali Peter Merljak, vodja
presoje, Smrkolj Špela, zunanja presojevalkazdravnica, Metka Uhan Petek, zunanja
presojevalka - zdravnica, Andrej Tumpej,
zunanji presojevalec vsi iz certifikacijske
organizacije Bureau Veritas.
Cilji presoje in pregleda sistema vodenja
kakovosti so bili naslednji:
1. Potrditev, da je sistem vodenja v skladu z
vsemi zahtevami presojanega standarda.
2. Potrditev, da je bolnišnica uspešno
implementirala
načrtovane
dogovore
s
predpresoje.
3. Potrditev, da je sistem vodenja sposoben
izvajati politiko in cilje organizacije, ter ocena
delovanja sistema vodenja, ki zagotovi, da
organizacija izpolnjuje veljavne zakonske,
regulativne in pogodbene zahteve.
4. Določitev področij, kjer
izboljšave sistema vodenja.

so

možne

5. Oceniti uspešnost in učinkovitost izvajanja
sistema vodenja v organizaciji.
Presoja je potekala skladno s planom v
odprtem in konstruktivnem vzdušju. Vodstvo
je aktivno sodelovalo pri izvedbi presoje.
Presojevalci so v dveh dneh ugotovili in
zapisali, da se Sistem vodenja kakovosti v
praksi izvaja. Vodstvo zavoda je zavezano
ideji kakovosti in je gonilna sila za izvajanje
sistema vodenja kakovosti. Pohvalno je, da so
aktivno vključeni skrbniki procesov in da je v
izvajanje sistema vodenja kakovosti vključeno
že tudi ključno osebje zavoda.
Presoja je bila izvedena na osnovi plana
presoje, ki se je osredotočil na večja tveganja
in cilje, ki jih zahteva standard. Presojevalne
metode, uporabljene na presoji so bile
opazovanje, razgovori in vzorčni pregled
stvarnih dokazov.
Na podlagi rezultatov presoje in prikazanega
stanja razvoja in zrelosti sistema vodenja
kakovosti je presojevalni tim ugotovil, da
sistem vodenja kakovosti Bolnišnica Topolšica
ni skladen z zahtevami ISO 9001:2008 in
podal 4 neskladnosti, zaradi katerih ponovni
obisk presojevalcev v bolnišnici ni bil
potreben.
Korektivne ukrepe za odpravo neskladnosti
smo pričeli izvajati takoj. Korekcija, analiza
vzrokov in plan korektivnih ukrepov, skupaj z
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ustreznimi dokazili o uvedbi/izvajanju, smo
dne
13.2.2014
poslali
certifikacijski
organizaciji .
Naslednji dan smo dobili
odgovor, da zapisi ugotovljenih vzrokov in
korektivni
ukrepi
zagotavljajo
uspešno
odpravo ugotovljenih neskladnosti. Dne
27.2.2014 smo po elektronski pošti prejeli
potrdilo o Certifikaciji ISO 9001:2008 (
vmesni
certifikat).
Naslednji
teden
pričakujemo izdajo certifikata, saj so postopki
za odobritev izdaje certifikata končani.

Stran 2 od 3

23.2.2014

27.2.2014
27.2.2014

4.3.2014

Bolnišnice Topolšica.
Na sporedu RTV SLO - Prvi
dnevnik ob 13.00 uri - je bil na
kratko objavljen prispevek –
Težave v Bolnišnici Topolšica.
Posnetek prispevka si lahko
ogledate na njihovi spletni strani.
Potekala je 25. redna seja Sveta
zavoda v predavalnici BT.
V mali sejni sobi je potekalo
predavanje na temo VARNO
DELO
Z
NEVARNIMI
KEMIKALIJAMI. Predavanja so se
udeležile delavke iz pralnice in
delavke iz enote čiščenja.
14. Strokovni svet BT. Glavna tema
sestanka bo - 95 letnica BT.
Pripravila:Tatjana Perko, dipl. ekon.

,

Certifikacijska presoja v ambulantni obravnavi

NOVI PROSTORI FIZIOTERAPIJE

mag.Putar Brigita,
Predstavnik vodstva za kakovost

Aktualno pri nas
11.2.2014

11.2.2014

12.2.2014

Potekal zdravniški kolegij – ZK,
prisoten direktor in zdravniki.
Obravnavale
so
se
teme
medicinskega področja.
Potekal sestanek članov projekta
Promocije zdravja - PZ. Prisotni:
prim. Leopold Rezar, mag. Brigita
Putar, Jurij Šorli, Darja Kramar,
Renata Vrečar Mošmondor, Polona
Lebar, Bojan Jurca. Potekalo je
nadaljevanje projekta PZ na
področju ergonomije.
Dobrodelna dražba slik s koledarja
Cerkve šoštanjske župnije, ki jo je
organizirala arhitektka ga. Urška
Delopst v sodelovanju z vilo
Mayer. Zbran denar (1.260 €) je
namenjen za oblačila pacientov

V januarju 2014 se je enota fizioterapije
preselila v nove prostore v prvem nadstropju.
Pridobili smo pisarno in prostore za
rehabilitacijo srčnih in pljučnih pacientov.
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Misel:
Otroci so srečni, ker v mislih in
prepričanju še nimajo ustvarjenega
oddelka z naslovom: Vse, kar bi lahko šlo
narobe.
(Marianne Williamson)

Naš prostor - telovadnica, ki se nahaja v
drugem nadstropju je namenjen izvajanju
delovne terapije, telovadbi s pripomočki in
dihalnim vajam.

Zahvala
HVALA VSEM TISTIM LJUDEM V MOJEM
ŽIVLJENJU, KI SO GA Z BESEDO, DARILOM,
ZGLEDOM IZBOLJŠALI!
(Pam Bromen)
Spoštovani!
V torek 21. 1. Sem bila pri vas na preiskavi
CTA možganskega žilja in žilja v vratu.
Manjkala mi je ena napotnica – katero va zdaj
pošiljam.
HVALA vam za Vašo prijaznost, ki ste mi jo
izkazali. Ko si bolan se velikokrat počutiš
nebogljenega – a sem srečna, ker prav v Vaši
bolnišnici srečam toliko spoštovanja, preprosti
besed in ljubeznivosti. Želim Vam veliko
zdravja, moči in poguma za naprej.
S hvaležnostjo…
Bernarda Zupančič

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

