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19. SEJA SVETA ZAVODA
BOLNIŠNICE TOPOLŠICA
Obnova bolnišnice je v zadnje pol leta že
močno
spremenila
njeno
podobo.
Od
prvotnega načrta, po katerem naj bi izvedli le
energetsko sanacijo smo se že zdavnaj
oddaljili. Med obnovo se je izkazalo, da je
stanje Planike v bistveno slabšem stanju, kot
je bilo možno predvideti. Poleg tega, smo v
okviru
racionalnih
meja
izboljšali
funkcionalnost prostorov, tako da delno
izvajamo tudi rekonstrukcijo. Z relativno
majhnim vložkom bomo močno dvignili
standard bolniških sob, saj bodo vse imele
WC in majhno kopalnico. Na boljše čase že
nestrpno čaka Smrečina, ki je zaprta že
skoraj 18 let. Tudi ta objekt moramo obnoviti,
saj je nujna prostorska širitev bolnišnice. V
letu 2013 smo namreč v pogodbi z ZZZS
dobili dodaten program za nego, ki sedaj
znaša že 5590 BOD (od izhodiščnih 3229). Če
upoštevamo
85%
zasedenost,
izračun
pokaže, da potrebujemo 19 postelj. Teh
skoraj ni možno več zagotoviti v Planiki. Poleg
tega ima bolnišnica kot strateški cilj razvoj
rehabilitacije kroničnih pljučnih in srčnih
bolnikov, kjer želimo primat v Sloveniji. Tudi
ta dejavnost bo potrebovala vse več prostora.
Za strateški razvoj bolnišnice je obnova
Smrečine nujna. Njena obnova bo pomembno
prispevala k lepšemu videzu kraja.
Takšnega projekta seveda ni možno realizirati
v okviru planiranih sredstev za energetsko
sanacijo. Ocena celotne investicije je sedaj
presegla 6.000.000 €. Za njeno uspešno
dokončanje bi potrebovali kredit v višini
3.500.000 €. Ta je bistveni element v
Finančnem načrtu in programu dela Bolnišnice
Topolšica za leto 2013 in osrednja tema za
bolnišnico izjemno pomembne seje Sveta
zavoda. V pripravo nanjo je bilo vloženo
veliko dela odgovorne skupine sodelavcev.
Zavedali smo se, da bo Svet zavoda takšno
zadolžitev v današnjih časih podprl le, če
bodo argumenti dovolj tehtni.
Na seji smo Svetu zavoda predstavil razloge,
zakaj je dokončanje investicije nujno za
strateški razvoj bolnišnice. S pomočjo
sodelavcev
smo
pripravili
tudi
jasne
projekcije, kako bo bolnišnica uspela vračati
kredit vse do leta 2024. Letno bo v ta namen
potrebnih okoli 445.000 € ali cca 4% prihodka
bolnišnice. Kljub temu naše projekcije kažejo,
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da bo ostalo še vedno del amortizacije za
prepotrebno obnovo medicinske opreme. Pri
projekciji smo računali na prihodke enake, kot
so planirani za letošnje leto. V prihodnjih letih
vendarle
lahko
pričakujem
izboljšanje
financiranja po tem, ko se bo recesija umirila.
Prav tako računamo na dodaten prihodek
predvsem iz naslova širitve programa nege in
nato tudi trženja rehabilitacije. Argumenti so
Svet zavoda prepričali in soglasno so potrdili
najem kredita. Pohvalili so skrbno in tehtno
pripravljen finančni načrt. Po končani seji je
svetnike bolnišnica povabila na skromen
prigrizek, saj je seja prvič potekala v
prenovljenih
prostorih
bolnišnice
v
predavalnici
4.
nadstropja.
V
lepem
pomladanskem dnevu se je seja tako končala
v prijetnem prijateljskem vzdušju. S sklepom
o najetju kredita ima bolnišnica odprto pot za
svoj razvoj. Naša usoda je sedaj v naših
rokah.

Seja Sveta zavoda BT v IV. nadstropju
V zaostrenih razmerah sestava Finančnega
načrta ni bila enostavna. V primerjavi z lani je
ZZZS znižal vrednost storitev za 3%, kar
pomeni tudi toliko manjši prihodek. Kljub
povečanju programa nege, bo letošnji
prihodek za okoli 300.000 € manjši od
lanskega.
Da
smo
lahko
planirali
uravnoteženo poslovanje, smo morali letos
zmanjšati stroške za kar 484.000 €. To bomo
dosegli zahvaljujoč varčevalnim ukrepom iz
leta2012, saj smo v drugi polovici lanskega
leta znižali stroške za okoli 250.000 €, enak
pa bo finančni učinek lani sprejetih ukrepov
tudi letos. Dodatno bomo morali letos znižati
stroške še za 234.000 €. Kljub temu, da
predstavljajo
stroški
dela
60%
vseh
odhodkov, ne razmišljamo o znižanju plač ali
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celo odpuščanju, v kolikor to ne bodo
zahtevali najnovejši ukrepi sedanje vlade, ki
se ravno te dni o tem dogovarja s sindikati.
Vsekakor pa bo v bolnišnici nujno potrebno
racionalneje organizirati procese. Vse oblike
dela preko rednega delovnega časa bo
potrebo organizirati bolj varčno, kjer je
možno pa takšno delo tudi odpraviti. Naša
storilnost se bo morala povečati. Za enako
plačo bomo morali narediti več. Poleg tega
moramo znižati materialne stroške, predvsem
pri porabi zdravil, sanitetnega materiala in
dragih preiskavah. Varčevati bomo morali
prav povsod. Več kot bomo prihranili, lažje
bomo živeli. V poštev pa ne pridejo nobene
oblike varčevanja na račun bolnikov. Le na ta
način bomo krizo preživeli in se izognili
najbolj skrajnim ukrepom kot je nižanje plač
in izguba delovnih mest.

namenjena bodočim opazovalcem izvajanja
higiene rok za potrebe spremljanja kazalnika
kakovosti v bolnišnicah. 5. maja 2013 bo v
slovenskih bolnišnicah (tudi v BT) potekalo
pilotno spremljanje tega kazalnika. Obvezno
spremljanje tega KK bo z letom 2014.

Trdno verjamem v lepo prihodnost naše
bolnišnice. Verjamem, da bo vsako leto boljše
in lažje. A sedaj je čas, ko moramo strniti
vrste z zavedanjem o resnosti situacije in
nesebično vsak prispevati svoj delež, da bo
jutri za vse nas lepši dan kot je danes.

OBVLADOVANJE PROCESA OSKRBE S
PREHRANO(KUHOP7501)
skrbnik
dokumenta Vodja kuhinje - Peter Blaj.

Direktor Bolnišnice Topolšica
prim. Leopold Rezar, dr. med.,
spec. int. med. in pnevmologije

Kotiček za kakovost
5. marca je bil drugi sestanek Projektnega
tima ISO, kjer so bile predstavljene
spremembe terminskega plana Uvajanja
sistema vodenja kakovosti ISO 9001. Člani
projektne skupine, ki so skrbniki procesov in
dokumentov
so
pregledali
nerealizirane
naloge na projektu ISO, za katere so se
določile odgovorne osebe in roki izvedbe.
Naslednji sestanek je napovedan v mesecu
aprilu, kjer bo Projektna skupina pregledala
nabor izvedenih nalog.
V Bolnišnici Topolšica spremljamo na področju
bolnišnične obravnave pacientov kazalnike
kakovosti. Za prvo tromesečje v letu 2013 si
lahko izmerjene kazalnike kakovosti ( padci
pacientov, razjeda zaradi pritiska, kolonizacija
z MRSA, Čakanje hospitaliziranih pacientov na
CT, poškodbe z ostrimi predmeti) ogledate na
naši spletni strani
http://www.boltop.si/Doc/Kakovost/.
11. aprila se je Kristina Plaskan, higienik,
udeležila prve strokovne delavnice , ki je bila

Tim kakovosti
Dne 29. 3. 2013 je ob 13.30 uri, v P III
sestal Tim kakovosti na prvem sestanku v
letu 2013, kjer so bili predstavljeni naslednji
predlogi dokumentov.
PROCES IZVAJANJA FIZIOTERAPIJE IN
DELOVNE TERAPIJE(FTHOP7501) - skrbnik
dokumenta Vodja fizioterapije - Renata
Vrečar - Mošmondor.

OBVLADOVANJE
ČLOVEŠKIH
VIROV
(SPKOP6201) PRAVILNIK O REŠEVANJU
ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE
PACIENTOVIH PRAVIC (SPKPR7201)
LETNI RAZGOVORI (SPKON6201)- skrbnik
vseh treh dokumentov je Vodja SPKS – Duška
Lalek.
IZVAJANJE
KOREKTIVNIH
UKREPOV
(SPLOP8509) - skrbnik dokumenta PVK –
mag. Brigita Putar

1. Sestanek tima kakovosti v letu 2013
Pripravila:
mag. Brigita Putar, PVK
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KOTIČEK ZA INFORMATIKO načrtovanje srečanja in
rezervacija sob
1. V meniju Novo kliknite Novi elementi in
nato kliknite Srečanje.

Bližnjica na tipkovnici Če želite ustvariti novo
zahtevo za srečanje, pritisnite CTRL+SHIFT+Q.
2. Vnesite opis v polje Zadeva.
3. V polje Mesto vnesite opis ali kliknite Sobe, če
želite izbrati katero od razpoložljivih sob za
samodejno
razporejanje
z
Microsoft
Exchangeem.
5. Na seznamih Začetni čas in Končni čas izberite
začetni in končni čas srečanja. Če je srečanje

celodnevni dogodek, potrdite potrditveno
polje Celodnevni dogodek.
6. Vnesite informacije, ki jih želite dati v skupno
rabo s prejemniki, priložite datoteke ali
ustvarite delovni prostor za srečanja.
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6. Na kartici Srečanje v
Skupini Pokaži kliknite Pomočnik za
razporejanje.
Pomočnik za razporejanje pomaga pri iskanju
najprimernejšega časa za srečanje.

7. Kliknite Dodaj
udeležence in
izberite
udeležence iz Adresarja
8. V pogovorno okno Izberi udeležence in
sredstva v polje Iskanje vnesite ime osebe
ali vira, ki ga želite povabiti na srečanje.
9. Izberite ime na seznamu rezultatov,
kliknite Zahtevano (zahtevana udeležba na
srečanju), Izbirno (izbirna udeležba na
srečanju) ali Sredstva (lokacija srečanja) in
nato še V redu.

10. Za pošiljanje vabila, na kartici Srečanje v
skupini Pokaži kliknite Sestanek, ter gumb
Pošlji.
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obravnavo tudi članom SZ.
V časopisu Naš čas – objava članka – Do
razvoja tudi s sodobnejšo organizacijo.
19. seja Sveta zavoda, potekala je v Bolnišnici
Topolšica, v 4. nadstropju.
Sestanek v prostorih ZZZS v Ravnah na
Koroškem
glede
pogodbe
o
izvajanju
programov zdrav. storitev za pogodbeno leto
2013.

4. 4.
11. 4.
15.4.

Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

Pripravil:
Klemen Forneci

Popestritev velikonočnega zajtrka
za paciente

Aktualno pri nas
26.2.
5. 3.

5.3.
12.3.
13.3.

15. 3.,
22.3.,
28. 3.
25.3.
25.3.

29.3.
2. 4.
2. 4.

3. 4.

Potekala 18. redna seja Sveta zavoda v
večnamenskem prostoru PV centra starejših
Zimzelen.
1. Strokovni svet BT. v novi sestavi: strokovni
vodja – Jurij Šorli, vodja vseh bolnišničnih
oddelkov - Andreja Pečnik (v času odsotnosti
Lucije Gabršček Parežnik), vodja intenzivne
terapije
–
Boštjan
Rožič,
vodja
endoskopskega
centra
–
Jasna
Furst
Dobelšek, PDZN – Darja Kramar in direktor.
Zapisniki od SSBT so objavljeni na
oglasnih deskah in na naši spletni strani
BT.
Potekal sestanek – projektni tim ISO v PV
Zimzelen.
2. Strokovni svet BT.
VTV – na sporedu je bila enourna oddaja:
Skrbimo za zdravje – Bronhoskopija. O tej
temi sta govorila zdravnica ga. Jasna Furst
Dobelšek in g. Fredi Tajnšek.
Potekali sestanki – tloris pritličja. Prisotna tudi
arhitekt Bojan Purg in vodja projekta
energetske sanacije stavb Franjo Bartolac.
Izšla nova številka TOPLIČNIKA. Prijetno
branje!
Pri nas v BT je opravljala zdravnica Ljiljana
Ledina preizkus strokovne usposobljenosti
(ustno, teoretično + praktično). Gostili smo
izr. prof. dr. Mitja Košnika, dr.med., višji
svetnik, člana sta bila Katarina Osolnik,
dr.med., prim. Leopold Rezar, dr.med. Izpit je
uspešno opravila – ČESTITKE!
Potekal sestanek KKVP (tim kakovosti),
poročevalka je bila mag. Brigita Putar.
3. Strokovni svet BT.
Sprejet nov pravilnik o omejitvah in
dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril v
Bolnišnici Topolšica.
Začetek veljavnosti
pravilnika je 2. 4. 2013.
Dokončno narejen Program dela in finančni
načrt BT za leto 2013 in 4. 4. poslan v

Naši sodelavci v kuhinji so pripravili
velikonočni zajtrk za paciente. Tako so tudi
pacienti saj malo začutili praznično vzdušje.

Misel:
Otroci nas lahko naučijo tri stvari;
Biti srečen brez razloga
Biti vedno radoveden
Neutrudno se boriti za karkoli.
Paulo Coelho

Uredniški odbor:





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

