DOLGO VROČE POLETJE
Če smo v preteklih letih tožili nad kakšnim
vročinskim valom, smo letos preživeli kar
štiri. Dolgo vroče poletje se počasi ohlaja. Za
nami ostaja eno najbolj vročih poletij v naših
krajih od kar se merijo temperature. V večini
bolnišnic so trpeli številni bolniki zaradi
nemogočih temperatur, na delovnih mestih pa
so se »kuhali« zdravstveni delavci. Za razliko
so bile razmere v naši bolnišnici tako za
bolnike kot zaposlene precej bolj prijetne.
Čeprav klimatizacija bolnišnice še zdaleč ni
popolna, saj manjka centralno krmiljenje
preko CNS (centralnega nadzornega sistema),
pa smo zahvaljujoč energetski sanaciji
bolnišnice
uspeli
zagotoviti
zmerne
temperature, ki so omogočale prijetne bivalne
pogoje bolnikom, zaposlenim pa lažje
opravljanje delovnih nalog.
Nekoliko smo se že navadili ponovnega
sobivanja z delavci, ki nam obnavljajo
bolnišnico. Kljub motnjam pri delu se
veselimo končnega rezultata. Dobili bomo
prenovljen vhodni del pritličja, ki bo sedaj
tudi veliko bolj funkcionalen. Pomembna
pridobitev bo čisto nov vhod, ki bo bolnišnico
že na zunaj predstavil v precej lepši luči.
Imeli bomo vhod za urgenco, poleg tega pa
še osebni vhod. Takoj ob vhodu bo tudi
informacijski pult s centralnim vpisom za
sprejeme oz. preglede v urgentni ambulanti.
Tudi v kleti bo veliko sprememb v primerjavi
z načrtovanimi. Po izločitvi Smrečine iz
projekta obnove smo prisiljeni zagotoviti
ustrezne prostore za mikrobiologijo v okviru
sedanjih kapacitet. Pri načrtovanju so nam
pomagali partnerji iz NIJZ območne enote v
Celju. Velika zahvala gre dr. Čretnikovi, dr.
Zdolškovi
in
dr.
Štormanovi.
Tudi
organizacijsko se bomo tesno povezali z
mikrobiološkim laboratorijem v Celju, kar bo
zagotavljalo visok strokovni nivo, bolnišnici pa
tudi lažje obvladovanje stroškov. Povsem
novo podobo bo dobil naš biokemični
laboratorij. S prenovo bo omogočena sodobna
organizacije dela dvoranskega tipa. Številnim
zaposlenim bo prenova kleti omogočila
dostojne garderobne prostore z dovolj velikim
številom garderobnih omaric. Po vsaki gradnji
se najde nekaj stvari, ki ne delujejo tako kot
bi morale. Že sedaj vse zaposlene naprošam,
da takšne stvari javijo Marjanu Brglezu, da se
evidentirajo ter popravijo pred prevzemom
prostorov in naprav.

Veliko preglavic nam je povzročal naš zastarel
RTG aparat, tako da so nam jasno povedali,
da ta aparat ne bo dobil delovnega
dovoljenja, če ga med prenovo premaknemo,
kar pa bo potrebno. Najbrž niti deloval ne bi
več. Rešitev, ki je ekonomsko zelo vzdržna
smo, dobili z odkupom rabljenega rtg aparata
Medicinske opreme Gorenje GTI. Predvidoma
konec avgusta ga bodo že montirali.
Po treh letih usklajevanj se končno bližamo
sprejetju novega Statuta. Sejo sveta zavoda
načrtujemo 8. 9. 2015. Po potrditvi mora
dodati zadnje soglasje še Ministrstvo za
zdravje in imeli bomo veljaven nov statut. Le
ta bo podlaga za sprejem oz. prenovo
ustreznih
pravilnikov.
Med
njimi
bo
najpomembnejši nov pravilnik o organizaciji
in sistematizaciji delovnih mest. Sedanji
datira iz obdobja, ko smo postali samostojen
javni zavod, kar pomeni, da je star že 20 let
in ga je dodobra povozil čas. V tako dolgem
obdobju se je spremenilo marsikaj. Danes
imamo diplomirane medicinske sestre, ki jih
tedaj še ni bilo. Delovni proces zahteva
močno spremenjeno razmerje med višjimi oz.
diplomiranimi sestrami glede na srednje
medicinske sestre. Smo ena redkih bolnišnic,
ki še nima delovnega mesta transporterja.
Seveda
bi
lahko
naštevanje
še
kar
nadaljevali.
Nova
organizacija
in
sistematizacija bosta uredili to, kar dejansko
tudi že počnemo, le da včasih stihijsko.
Delovni procesi bodo tekli bolj gladko,
delovne
obremenitve
pa
bodo
bolj
enakomerno porazdeljene.
Tudi drugih nalog ne bo zmanjkalo: počasi se
bomo morali pričeti intenzivneje pripravljati
na mednarodno akreditacijo, ki jo sicer
načrtujemo za prihodnje leto. Jeseni bomo
objavili javen razpis za nabavo novih
endoskopov,
z
MZ
pa
nadaljujemo
dogovarjanja
glede
načina
financiranja
nabave novega sodobnega rentgena.
Prim. Leopold Rezar,
direktor Bolnišnice Topolšice

OBISK PREDSTAVNIKOV ZAVODA
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
(ZZO
HNŽ/K)
V torek 4.avgusta smo v bolnišnici imeli goste
iz Bosne in Hercegovine in sicer vodstvo ZZO
HNŽ/K. Gostom smo v dopoldanskem
programu predstavili bolnišnico od prvih
začetkov pa do danes, osrednja tema je bila
namenjena
prijavljanju,
poročanju,
evidentiranju neljubih dogodkov. V krajši
predstavitvi je direktor ZZO HNŽ g. Rade
Bošnjak predstavil zdravstveni sistem v BIH
in njihovo Etičko linijo, na katero so še
posebej ponosni, preko te linije lahko vsak
državljan javlja na zavod o nepravilnostih v
zdravstvu- predvsem o korupciji in ostane
anonimen.

USPOSABLJANJE
PRESOJEVALCE

ZA

NOTRANJE

V četrtek 10. septembra bo od 12 pa do 19
ure potekalo usposabljanje za notranje
presojevalce za ISO 9001:2008.
Za notranje presojevalce se bodo usposabljali
zaposleni iz vrst zdravnikov, zdravstvene
nege, laboratorija in službe za finance in
ekonomiko. Usposabljanja se bo udeležilo 10
zaposlenih (skrbniki procesov).
Pripravila: mag. Putar Brigita,
Predstavnica vodstva za kakovost

PREDAVANJE
KAKOVOST
VARNOST PACIENTOV

IN

Letos je v okviru obveznega internega
izobraževanja
zaposlenih
v
Bolnišnici
Topolšica
tema Kakovost in varnost
pacientov.
V goste smo povabili izkušenega strokovnjaka
s področja kakovosti mag. Mirana Remsa, dr.
med., spec. kir.

Gostom smo z ogledom po bolnišnici
predstavili delovanje posameznih enot in
služb.

Predavanje bo v kinodvorani Bolnišnice
Topolšica, in sicer v četrtek 24. septembra
2015. Ura pričetka predavanja bo objavljena
v obvestilu zaposlenim vsaj sedem dni pred
pričetkom predavanja. Udeležba je obvezna
za vse zaposlene.
mag. Putar Brigita,
Predstavnica vodstva za kakovost

Pripravila: mag. Putar Brigita,
Predstavnica vodstva za kakovost

KADROVSKE SPREMEMBE V ENOTI
FIZIOTERAPIJE
V poletnih mesecih je v enoti fizioterapije
prišlo do rahle kadrovske spremembe.
Dosedanja delovna terapevtka Lucija Polak je
z mesecem avgustom odšla na porodniški
dopust in tako se je ponudila priložnost, da se
priključim enoti fizioterapije in rehabilitacije.
Sem Anja Jesenšek, od leta 2012 diplomirana
delovna
terapevtka.
Pripravništvo
sem
opravljala v Splošni bolnišnici Celje na
oddelku za medicinsko rehabilitacijo. V letu
2014 sem se tam tudi zaposlila, večino časa
pa sem preživela na nevrološkem oddelku.

delovnim časom. Pravilna uporaba pripomore
k zmanjšanju izgube teže hrane ter poveča
okus in sočnost samega živila tudi po
regeneraciji. Saj uporaba šok komor omogoči,
da znotraj živil oz. hrane nastajajo le mikro
kristali
kar
ohranja
organoleptične
in
prehranske lastnosti hrane.
Uporaba šok komore zmanjša stroške,
zagotavlja
manj
odpadkov
prehrane,
omogoča večji prihranek časa ter kar je
najpomembnejše, ohranja hrano zdravo in
okusno.

S poletjem 2015 sem se pridružila enoti
fizioterapije in rehabilitacije v bolnišnici
Topolšica.
V dopoldanskih urah me boste najpogosteje
srečevali na negovalnem oddelku. Popoldan
pa se posvečam predvsem udeležencem
pljučne in srčne rehabilitacije.
Pripravil: Peter Blaj, vodja kuhinje

NOVOSTI V PRALNICI
Objekt v katerem je pralnica in šivalnica je bil
zgrajen leta 1920. V 95 letih je stavba služila
različnim potrebam, zato je bila večkrat
obnovljena. V pritličju so pralnica in šivalnica
v prvem nadstropju pa stanovanja.
Obnovljena je kotlovnica, ki služi ogrevanju
vode in prostorov za pralnico in stanovanja.

Anja Jesenšek, dipl.del. ter

NOVA PRIDOBITEV V KUHINJI
ŠOK KOMORA (HITRI
OHLAJEVALEC- ZAMRZOVALEC)
Šok komora je najboljša izbira, ne le zaradi
doslednega
upoštevanja HACCP načel,
ampak
predvsem
zaradi
KAKOVOSTI
ZDRAVE PREHRANE. S šok komoro smo
optimizirali in racionalizirali delovne procese v
kuhinji tako daleč, da so v popoldanski izmeni
namesto trije sedaj dva ter eden s polovičnim

Pridobitev je tudi nova je elektro-omarica,
stara nam je zaradi električnih sunkov
povzročala velike težave na pralnih strojih.

Top predlog je pravi naslov, povejte- izrazite
predlog – na intranetni strani bolnišnice zavihek Storitveni center – Top predlog –
zapišite in pošljite - bodite eden izmed
zaposlenih, ki boste prispevali izboljšavo za
vse zaposlene in vse uporabnike (paciente,
obiskovalce...) pravo - Top idejo- predlog...
Pripravila: Mateja Urleb, vodja pralnice

ZAHVALE
Ne moremo doumeti,
Ne moremo razumeti,
Zakaj se usoda tako kruto igra,
Da naše drage iztrga iz tega sveta,
V naših srcih hudo bolečino zada,

Predloge za III. četrtletje posredujte do 4.
septembra 2015.

Naj sodelavec - povabilo
Glasove
do 10.
oddelku
dobite v

za MINI SODELAVCA 2015 oddajte
septembra 2015 v nabiralniku na
ali v tajništvu bolnišnice. Glasovnico
zadnji številki TOPLIČNIKA.

V jesenski številki TOPLIČNIKA izberemo
drugega finalista za končno žrebanje NAJ
SODELAVCA.

Ki se jo nikakor zaceliti ne da!
Bilo je petkovo jutro 31. 7. 2015, ko nas je
zapustil dragi mož in oče Mirko Pavić. Ni ga
več med nami, a ostala je neizmerna
hvaležnost za vso Vašo nesebično pomoč v
trenutkih, ko jo je potreboval. Hvala, da ste
nas poslušali, svetovali, sprejemali in bodrili.
Vaš nasmeh nam je vedno sporočal, da je
vredno vztrajati ter ceniti in spoštovati vsak
sleherni trenutek dneva.
Še enkrat iskrena hvala dr. Fürstovi, dr.
Gaberšček Parežnikovi, dr. Ramšakovi, dr.
Kočarjevi ter celotnemu negovalnemu osebju
plučnega oddelka.
Žena Slavica in hči Katja

Vljudno vabljeni k sodelovanju
oblikovanja
jesenske
številke
TOPLIČNIKA
Prispevke za jesensko številko TOPLIČNIKA
nam pošljite v elektronski obliki na e-naslov:
boltop.novice@b-topolsica.si.
Prispevke za naslednjo številko zbiramo do
18. septembra 2015.
Imate dobro »fotko«, ki bi polepšala
našo jesensko številko – verjetno je
milijon stvari, ki bi lahko krasile
naslovnico
Topličnika, zato
vzemite
fotoaparat v roke  poslikajte  pošljite.

Spoštovana ekipa Bolnišnica Topolšica
Iskreno iz vsega srca se vam zahvaljujeva za
vašo strokovnost, prijaznost in ves trud, ki
ste ga vložili vame.
Z odličnim spoštovanjem

Misel:
Življenje je kot fin pesek na plaži.
Pazi, kje hodiš, kajti vsaka stopinja bo
vidna.

Ana, hčerki Cveta in Vera
Uredniški odbor:


TOP predlogi,ideje…
Spoštovani sodelavci- prepričani smo, da v
bolnišnici med vami in pri vas obstaja še
ogromno neslišanih idej, predlogov, ki jih
imate za predat naprej.




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

