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Opažamo, da ste BOLTOP novice izredno
lepo sprejeli, zato vam z veseljem
posredujemo že 4 številko z aktualnimi
dogodki.

NOV OBRAZ V Bolnišnici
Topolšica, Lucija Polak,
diplomirana delovna terapevtka
Definicija delovne terapije
govori, da je delovna
terapija ocenjevanje in
zdravljenje ljudi vseh
starosti, ki imajo fizične
ali mentalne probleme, in
to s posebno izbranimi in
stopnjevanimi
aktivnostmi, katerih
namen je, da bi bolnikom
pomagali doseči najvišjo
stopnjo funkcionalnosti in
neodvisnosti na vseh
področjih življenjskih
aktivnosti. Ta področja
vključujejo osebno
samostojnost, zaposlitev,
rekreacijo in aktivnosti
prostega časa ter medčloveške odnose. (THE
CURRENT OCCUPATIONAL THERAPY PRACTICE, 1987)

V Bolnišnici Topolšica sem se zaposlila
letos marca v Enoti fizioterapije. V našem
kolektivu sem našla prijatelje, dobre
sodelavce,
s
katerimi
oblikujemo
kakovosten tim. Prihod v bolnišnico me je
navdajal s strahom pred neznanim, ki pa
sem ga kaj hitro ovrgla, saj sem s
pripravljenostjo vseh zaposlenih, hitro
našla svoje mesto med njimi. Vizija, ki jo
imam je, da bi v bolnišnično okolje čim
bolje
vključila
delovnoterapevtsko
obravnavo za bolnike, predvsem, da bi
bolniki
in
sodelavci
zaznali
njeno
uporabnost.
Profil delovni terapevt, je v bolnišnici
verjetno
nekoliko
nepoznan.
Naloge
delovnega
terapevta
so
predvsem
usmerjene v rehabilitacijo bolnikov in
bolnikov na pljučni rehabilitaciji.
Kot delovna terapevtka se v bolnišnici
Topolšica srečujem s starejšo populacijo,
pri kateri je funkcionalna aktivnost in
samostojnost pri izvajanju najosnovnejših
dnevnih aktivnosti še kako omejena. Cilj
delovno terapevtske obravnave je tem
bolnikom, ki se soočajo z boleznijo,
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poškodbo
ali
drugimi
okoliščinami,
omogočiti bolj zadovoljno, lažje in/ali
samostojnejše
delovanje
v
njihovem
vsakodnevnem življenju. Delovna terapija
se osredotoča na aktivnosti, ki jih
posameznik mora ali želi početi na
področju ožjih in širših dnevnih aktivnosti,
ki so vezane predvsem na skrb zase
(oblačenje,
hranjenje,
kopanje,...),
mobilnost ter preživljanju prostega časa
(možnosti in sodelovanje v prostočasovnih
aktivnostih) in pri vključevanju v družbo (v
skupnost, družino, vrstnike…).
Zapisala:
mag. Brigita Putar

Spremembe, ki jih uvaja Aneks
št. 1 k Splošnemu dogovoru za
pogodbeno leto 2012 in so
pomembne za Bolnišnico
Topolšico:




nižje
cene
zdravstvenih
storitev po pogodbi z ZZZS za
dodatne 3% od 01.05.2012,
nova Priloga BOL II/b-1a, ki
se nanaša na znižanje cen za
CT preiskave od 01.06.2012,
nov
nabor
storitev
za
poročanje o čakalnih dobah
(dodatno bolnišnica poroča o
čakalnih dobah v diabetološki
ambulanti,
kardiološki
ambulanti, RTG, UZ srca in
UZ
vratnih
žil)
od
01.09.2012.

Od 01.01.2013 naprej:
 se plan obiskov v posamezni
specialistični
ambulantni
dejavnosti
posameznega
izvajalca določi na osnovi
razmerja med novim planom
točk
in
količnikom
med
realiziranim številom točk in
realiziranim številom obiskov
v zadnjem triletnem obdobju,
 se spremeni Priloga BOL II/b1a, po kateri se cene za CT
preiskave zvišajo.
Zapisala:
Nives Mazej Zilli,
Služba za finance in ekonomiko
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Kotiček za kakovost

Razjede zaradi pritiska pri pacientih (ob
sprejemu in pridobljene v bolnišnici),

Na področju uvajanja kakovosti smo v
Bolnišnici Topolšica v mesecu septembru
2012 izdelovali predloge dokumentov s
skrbniki (lastniki). Trenutno pripravljamo
dokumente na področju Službe za finance
in ekonomiko - in sicer Predlog dokumenta
Organizacijski
predpis (OP)
Finančno
poslovanje, katerega skrbnica je Vlasta
Jevšenak.
Skrbnica
Kristina
Plaskan
pripravlja predlog dokumenta OP Čiščenje,
vzdrževanje
in
higiena.
Z
vodjem
informatike
teče
izdelava
osnutka
dokumenta OP Elektronski informacijski
sistem. Z direktorjem bolnišnice pa se
pripravlja osnutek dokumenta OP Zunanje
komuniciranje.
Za lažje razumevaje sem pripravila razlago
za vrste dokumentov: osnutek, predlog,
čistopis, odobren dokument in izdaja.
Osnutek je osnovno oblikovan dokument.
Predlog
je
dokument.

dopolnjen

in

oblikovan

Čistopis je pregledan, dopolnjen in
dokončno oblikovan dokument, ki gre v
postopek sprejema.
Odobren dokument je po postopku
podpisan (pripravljavec, pregledovalec,
odobritelj) čistopis dokumenta.
Izdaja je odobren dokument, ki gre v
postopek uvajanja v prakso.

Kazalniki
kakovosti(KK)
klinične poti(KP)

in

V Bolnišnici Topolšica spremljamo na
področju bolnišnične obravnave pacientov
kazalnike kakovosti. Določeni kazalniki
kakovosti so zahteve naših financerjev v
okviru Splošnega dogovora in so obvezni
za spremljanje, ker izražajo našo kakovost
dela in varnost pacientov v bolnišnici. Na
Ministrstvo za zdravje kvartalno (na vsake
tri mesece) vodja kakovosti poroča o
rezultatih KK. V tem obdobju je bilo
poslano poročilo za obdobje spremljanja
KK od 1.7.2012 do 30.9.2012. Bolnišnica
Topolšica spremlja naslednje kazalnike
kakovosti:
Padci pacientov (za poročilo se pošiljajo
padci s postelje na 1000 oskrbnih dni),

Okužbe z MRSA (prisotne ob sprejemu in
pridobljene v bolnišnici),
Čakalna doba na CT pri bolnikih, ki so
hospitalizirani v urah,
Poškodbe z ostrimi predmeti,
Podatke o kazalnikih si lahko ogledate na
naši spletni strani
http://www.boltop.si/Doc/Kakovost/
Bolnišnica Topolšica mora vsako leto
pripraviti (izdelati) dve klinični poti in jih
posredovati našemu plačniku storitev ZZZS
(Zavod
za
Zdravstveno
zavarovanje
Slovenije). Klinične poti je potrebno
pripraviti v skladu s Splošnim dogovorom
za bolnišnice. Cilj vpeljave kliničnih poti je
izboljšanje delovnih procesov v smislu
optimizacije potreb po kadru za določeno
področje dela, optimizacije porabljenega
časa, boljšo oskrbo bolnikov.
Do 30. 9 2012 je bilo potrebno posredovati
dve KP. Na področju pulmologije je pod
koordiniranjem Jurija Šorli, spec. int. med.,
nastala klinična pot – Vključitev bolnika
v pljučno rehabilitacijo, drugo KP pa sta
pripravila asist. Lucija Gabršček – Parežnik
, predstojnica pljučnega oddelka in Jurij
Šorli, spec. int. med. in sicer KP Pljučna
punkcija. Obe klinični poti sta dani v
mapo Strokovni obrazci (na namizju
računalnika na delovnih postajah) in sta že
na razpolago, da jih zdravstvena stroka
lahko pri svojem delu vključi v proces.
Zapisala:
mag. Brigita Putar,
vodja kakovosti

Sprostitev na Češkem

Slika (Darja Kramar): skupna slika udeležencev

BOLTOP novice 4/2012
Topolšica, 15. oktober 2012

Stran 3 od 4

V noči iz 4. na 5. oktober smo se medicinske
sestre iz Bolnišnice Topolšica in člani
društva medicinskih sester Velenje odpravili
na tri dnevni izlet na Češko. Prvi dan smo si
ogledali izredno lepo mesto Češki Krumlau
in
mogočni
grad,
ki
spada
med
najpomembnejše
ter
najlepše
češke
gradove. Sledila je pot do mesteca Hluboka
in ogled prečudovitega gradu, ki s svojo
razgibano arhitekturo in čudovito notranjo
opremo velja za enega najlepših gradov v
vsej Evropi in očara vse obiskovalce.

Aktualno pri nas:
13.9.,
20.9.,
2.10.,
4.10.,
11.10.
14.9.

18.9.

20.9.

20.9.
20.9.
1.10.
24.9.
1.10.
1.10.

Slika (Darja Kramar): Grad Hluboka

Drugi dan je bil namenjen ogledu zlate
Prage, češke prestolnice in mesta s
čudovitimi palačami; ogledali smo si izjemno
lepo Mestno hišo, svetovno znano
astronomsko uro Orloy, staro mestno
središče, kjer dominira cerkev sv. Mikulaša
in spomenik češkemu reformatorju Janu
Husu. V svetovno znani pivnici smo pokušali
znamenito pivo, nato pa je sledil še sprehod
po nadvse živahni Kraljevi ulici do slovitega
Karlovega mostu nad reko Vltavo, ki je
priljubljeno zbirališče turistov vsega sveta.

3.10.
4.10
10.10.

Vzpostavljanje Registra tveganj
poslovanja v BT - revizorka ga.
Mateja Kupšek
Peter Blaj je prevzel vodenje v
organizacijski enoti KUHINJA
Direktor se je udeležil slavnostne
otvoritve prizidka Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec. Nove prostore je
namenu predal predsednik Vlade
RS– J. Janša
V časopisu Naš čas je bil objavljen
članek - Smrečino in Bredo čakajo
lepši časi
Smrečino – bodo začeli obnavljati že
letos
Vila Breda – se bo najprej razglasila za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Sestanek z ADRIATIC SLO – o
aktualnih zadevah in o oglaševanju
v glasilo Topličnik
Potekal je poslovodni kolegij v
direktorjevi pisarni
Inšpekcijski nadzor s področja
varstva pred požarom
Uvajanje sistema vodenja kakovosti
Za predstojnika enote intenzivne
terapije se je s 1.10.2012 imenoval
Boštjan Rožič, dr.med., spec.
int.med.
Sestanek projektne skupine za
spremljanje porabe zdravil in med.
potrošnega mat. na pacienta
V časopisu Naš Čas je bil objavljen
članek – Vila Breda kulturni
spomenik
VTV – ob 20.00 uri je bila oddaja o
BT – gosta oddaje sta bila direktor in
predstojnica pljučnega oddelka.
Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

Zapisala:
Darja Kramar

Slika (Janez Sevčnikar): III. Nadstropje

BOLTOP novice 4/2012
Topolšica, 15. oktober 2012

Stran 4 od 4
Zaposleni Bolnišnice bomo to naredili v
soboto 20.10. na igrišču v Skornem. Vsi, ki
se še niste odločili to storite takoj in
pokličite Suzano Platovšek (731), ali
Šajtegel Klavdijo (761).
Dobimo se ob 13 uri ob vsakem vremenu.
Sindikati Bolnišnice.

Slika (Brigita Putar): Priprava del – pogled iz sprednje
strani BT

Pohvale in pritožbe
Delovno okolje, medsebojne odnose,
in drugo lahko izboljšamo samo, če
poznamo vaše probleme, stisko, ideje,
mnenja…
Zato nam posredujte 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

topolsica.si.

Jesenski piknik zaposlenih

Misel:

Jesen krasen čas tisočerih barv in množice
darov, ki jih ponuja narava. To je čas, ko si
zelo radi ogrejemo dlani s pečenim
kostanjem.

Vaši prispevki so lahko tudi

anonimni.

»Dejanski namen učenja ni znanje, temveč
ravnanje.«
Herbert Spencer, angleški sociolog in filozof
(1820-1903)

Uredniški odbor:




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

