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Čas dopustov se je počasi iztekel, zato je
pred vami že tretja številka naših BOLTOP
novic, ki vas seznanja z naslednjimi
dogodki;

Uvajanje sistema vodenja
kakovosti (SVK)
Na področju uvajanja sistema kakovosti
(ISO 9001:2008) smo v mesecu avgustu
izdali dokument (organizacijski predpis)
OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE
TEKSTILIJ (PRA OP 75 01 OBVLADOVANJE
PROCESA OSKRBE TEKSTILIJ), skrbnik

dokumenta je Mateja Urleb - vodja
Pralnice.
Dne 3.9.2012 je
(navodilo za delo)

bil

izdan

dokument

POSTOPKOVNIK RAVNANJA Z
DOKUMENTOM - (SPK ND 62 01
POSTOPKOVNIK RAVNANJA Z
DOKUMENTOM - OBRAZEC ZA NAROČILO
IN ODPIS OSEBNE ZADOLŽITVE –
ZADOLŽNICA).

Ob izdaji dokumenta je Janez Sevčnikar
pripravil naslednje obvestilo:
Obveščamo vas, da se je v okviru ISO
dokumentov z dnem 1.9.2012 sprejel
dokument Postopkovnik ter NAROČILO IN
ODPIS
OSEBNE
ZADOLŽITVE
–
ZADOLŽNICA, s katerim se urejajo
razmerja v zvezi z delovno opremo, kot se
tudi
vzpostavlja
kadrovska
evidenca
delovne opreme po zaposlenem glede na
Pravilnik o varstvu pri delu in o uporabi
delovnih in zaščitnih sredstev Bolnišnice
Topolšica.
Na tej podlagi, prosimo, da se v primeru
potreb po zamenjavi/naročilu delovne
obleke zaposlenega, sporoči potreba po
tem v Splošno pravno-kadrovsko službo s
strani vodij služb/enot/ oddelkov in se ob
tem sporoči, koliko oblek/parov oblek,
obutve, druge delovne opreme,……, ki so
predmet naročila, zaposleni že ima in
kakšno obdobje jih ima ter navedbo ali je
oprema dotrajana do te mere, da je ni moč
popraviti. V primeru zamenjave stare
delovne opreme za novo, je staro opremo
potrebno vrniti. V primeru uničenja opreme
mora biti le to dodatno obrazloženo in
zapisano.

Zaposleni bo s podpisom na obrazcu
zadolžnica, ob prevzemu opreme, prevzel
tudi odgovornost za svojo delovno opremo.
(obvestilo posredovano na
e-naslove
uporabnikov BT dne 7.9.2012)
Oba IZDANA dokumenta sta dostopna in
vidna na vseh delovnih postajah (namizje
računalnika) v datoteki (mapi) ISO
STANDARDI.
Zapisala:
mag. Brigita Putar, PVK

Spremljanje porabe zdravil in
medicinskih pripomočkov na
pacienta
Priročna zaloga zdravil in sanitetnega
materiala na oddelkih bolnišnice je zaloga,
ki jo zagotavlja bolnišnična lekarna za
oskrbo oddelkov bolnišnice. Logistični
problem v smislu komunikacije lekarna –
oddelki in obratno smo delno rešili, kar pa
še ni privedlo do želenih rezultatov.
Naslednji korak, ki nas bo privedel do
končnih ciljev je uvedba spremljanja
porabe zdravil in materiala na pacienta.
Zavedamo se, da je to zopet dodatno delo
za uporabnika, predvsem medicinsko
sestro. Če želimo slediti viziji bolnišnice in
zagotavljati kvalitetno celostno oskrbo
pacienta, pa je takšno spremljanje za
bolnišnico nujno potrebno.
Po podatkih bolnišnic s takšnim beleženjem
lahko predpostavljamo, da bomo z uvedbo
spremljanja zdravil in materiala zagotovili
večjo ažurnost in sledljivost zalog v
lekarni, na oddelkih in ambulantah,
zmanjšali obseg administrativnega dela v
lekarni, zmanjšali št. obstoječih priročnih
zdravil,
predvsem
pa
racionalizirali
uporabo zdravil in sanitetnega materiala.
Pomembno je, da bo spremljanje porabe
na pacienta pripomoglo tudi k boljši oz
kakovostnejši oskrbi pacienta, namreč v
vsakem trenutku bomo lahko preverili: ali
je bolnik zdravilo dobil, katero zdravilo, v
kakšni količini, in kdo ga je izdal.
Z uvedbo modula bomo začeli na
pljučnemu oddelku, predvidoma v mesecu
novembru.
Očitek, ki je neljubo zaokrožil po bolnišnici,
da bomo privarčevali 40% na račun
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odtujevanja zdravil in materiala s strani
medicinskega osebja, je neresničen. Je pa
dejstvo, da so v bolnišnicah, kjer imajo
takšen sistem spremljana porabe že
uveden, privarčevali precej na račun bolj
discipliniranega
in
kontroliranega
naročanja v lekarno (uvedba limita), hkrati
pa zaradi natančnega pregleda porabe po
pacientu
tudi
bolj
discipliniranega
predpisovanja zdravil s strani zdravnikov.
Tem ciljem sledimo tudi v Bolnišnici
Topolšica.
Zavedati se moramo težkih časov, zato je
vsaka uvedba sistemov, ki pripomorejo k
racionalizaciji procesov, še toliko bolj
pomembna.
Zapisala:
Petra Kodrun, dipl. inž. log
Vsebinski koordinator za BIS
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novih članov. Sodelovala je tudi pri astma
šoli DPABS v Slovenj Gradcu. Polona Lebar
že več kot 12 let deluje aktivno v DPABS,
vodi respiratorno fizioterapijo v SavinjskoŠaleški regiji, sodeluje v šolah DPABS,
povezuje člane društva s Koronarnim
klubom
Velenje.
Polona
je
zgledna
fizioterapevtka s srčnim pridihom, ki to
odraža navzven in v težavah bolnikov,
članov DPABS zna prisluhniti in svetovati.
Je človek in sodelavka, ki vedno pomaga,
kadar je to potrebno.
Polona, iskrene
priznanja.

prejetju

Aktualno pri nas:

Priznanje Poloni Lebar






Dne 23.8.2012 in 5.9.2012 je
potekal svetovalni dan za uvajanje
sistema kakovosti (ISO 9001) s
skrbniki (lastniki) procesa.
Dne 23.8.2012 je bil s strani
direktorja
potrjen
Pravilnik
o
preprečevanju mobinga v BT.
Dne 17.8.2012 smo podali ugovor
na osnutek zapisnika, o nadzoru s
strani ZZZS za SPP primere.
Vsak torek potekajo koordinacijski
operativni sestanki z izvajalci in
podizvajalci v zvezi z Energetsko
sanacijo BT objekta Planika.
Dne
11.9.2012
–
Sestanek
Projektne skupine za zdravila –
Spremljanje
porabe
zdravil
in
medicinskega materiala na pacienta

Slika: Podelitev podelitev priznanja Poloni Lebar

Polona Lebar je z mag. Brigito Putar, Majdo
Drnovšek, spec.int.med. in prim. Majdo
Ustar – Latkovič
na »ustanovnem«
sestanku v Bolnišnici Topolšica leta 2001
zasnovala vsebino prve Astma šole za
pljučne bolnike v okviru DPABS, ter
pristopila s celotnim timom k aktivnemu
izvajanju astma šole v Šaleški dolini.
Polona
kontinuirano
deluje
na
prepoznavnosti društva in pridobivanju

ob

Zapisala:
mag. Brigita Putar



1.9.2012 v Lipici (Hotel Maestoso), na
srečanju članov Društva pljučnih in
alergijskih bolnikov Slovenije (DPABS), je
naša sodelavka iz enote
Fizioterapija
prejela priznanje za aktivno delo v društvu.

čestitke

Slika(Tatjana Perko): IV.nadstropje
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Še ena pohvala iz pljučnega oddelka, ki jo je
poslala gospa Pečnik Martina:
»Spoštovani!
V imenu svoje matere Prelogar Eme in svojem
imenu, se vam iskreno zahvaljujem za vso skrb
in prijaznost, ki je je bila deležna na vašem
oddelku.

Slika (Janez Sevčnikar): III. Nadstropje – balkoni

Vračamo pižamo, hvala, ker je smela v njej
domov!
S spoštovanjem, Pečnik Martina«
Posredujte nam vaše pohvale, kritike,
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-

Slika (Janez Sevčnikar): Priprava del – pogled iz
sprednje strani BT

Pohvale in pritožbe

topolsica.si.

Vaši prispevki so lahko tudi

anonimni.
Misel:
Ljudje, ki so spremenili vesolje, tega niso
storili tako, da so spreminjali uradnike,
temveč vedno tako, da so navdihovali ljudi.
Napoleon Bonaparte

Uredniški odbor:




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

