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Kotiček za kakovost
Organizacijski predpis –
Izvajanje Korektivnih ukrepov
Korektivni ukrep je ukrep za odpravo vzroka
ugotovljene neskladnosti ali druge neželene
situacije.
Člani odbora za kakovost določijo področja
na katerih se izvajajo korektivni ukrepi, ki so
posledica izvajanja naslednjih aktivnosti:
vodstvenih pregledov, notranjih presoj,
zunanjih
presoj,
inšpekcijski
pregledi,
pritožbe pacientov in zaposlenih, reklamacije
naročnikov storitev, nadzora nad izvajanjem
procesov, sklepov strokovnega sveta.
Neskladnost v procesu ugotavlja nosilec za
ugotavljanje
neskladnosti.
Nosilci
ugotavljanja pri posameznih aktivnostih so
naslednji:
Vodstvenih pregledih – direktor,
Notranjih presojah – notranji presojevalci,
Zunanjih presojah – zunanji presojevalci,
Inšpekcijskih pregledih – (inšpektorji),
odgovorna oseba,
Pritožbe pacientov in zaposlenih, reklamacije
naročnikov storitev – direktor,
Problematika kakovosti poslovanja – Odbor
za kakovost,
Analiza opozorilnih nevarnih dogodkov ali
varnostnih incidentov – Pooblaščena oseba
za varnost pacientov, strokovni vodja,
Nadzor nad procesi – skrbniki procesov,
Neskladnosti
pri
izvajanju
storitev
(ponavljanje) – odgovorni nosilci storitev,
Ocena tveganj delovnih mest – pooblaš.
oseba za varnost in zdravje pri delu,
Interni strokovni nadzor in strokovni nadzor
s svetovanjem – strokovni vodja,
Strokovni nadzor zdravstvene nege – PDZN,
Register tveganja - PVK
Nosilci
ugotavljanja
neskladnosti
na
posameznih področjih določijo odgovorne
osebe za ugotavljanje vzrokov morebitnih
neskladnosti.

Stran 1 od 4
Odgovorna oseba, ki je zadolžena za
določitev vzrokov neskladnosti določi
najverjetnejši vzrok in pripravi predlog
korektivnega ukrepa, ki obsega aktivnost,
odgovornega nosilca izvedbe korektivnega
ukrepa in rok izvedbe. Predlog korektivnih
ukrepov odobri PVK, ki se po potrebi
posvetuje z direktorjem.
PVK v sodelovanju z odgovornim nosilcem
za izvedbo korektivnega ukrepa in po
potrebi z direktorjem preverja realizacijo
ukrepa v predvidenem roku in oceni
uspešnost korektivnega ukrepa.
Pripravila:
mag. Brigita Putar, PVK

Novo v endoskopiji
Na test smo dobili nov digitalen C-lok
Philips Veradius,s katerim bomo še
dodatno izboljšali diagnostiko na
bronhoskopiji.
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Očiščevalna akcija Bolnišnice
od 12.00 ure dalje.
4. Strokovni svet BT.
Direktor je predstavil FN
2013
vsem
zdravnikom,
vodjem in DMS v bolnišnici.
VTV – na sporedu je bila
enourna oddaja: Energetska
sanacija stavb. O tej temi je
govoril direktor.
Direktor se je udeležil 1.
Konstitutivne seje Odbora
bolnišnične
dejavnosti
v
Ljubljani.
Seljenje
(direktorjeve
pisarne
in
tajništva)
iz
prostorov Zimzelen nazaj v
BT. Končno dočakali ta dan!
Mednarodni dan medicinskih
sester
Udeležba
na
slavnostni
podelitvi
Akreditacijske
listine SB Brežice.
VTV – oddaja Skrbimo za
zdravje:
Rehabilitacija
srčnih
bolnikov
(prim.
Janez Poles, dr. med.)

Stran 2 od 4
Po končani akciji, tako ponedeljkovi kot
tudi četrtkovi, smo imeli organiziran obrok
v naši kuhinji. Naši kuharji so nam
pripravili dober golaž. Tako smo se na
koncu še okrepčali in še malo poklepetali.
Dokazali smo, da je v slogi moč. Da lahko
marsikaj naredimo, če vsi zavihamo
rokave.
Pripravila: Suzana Platovšek

Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

OČIŠČEVALNA AKCIJA »V
SLOGI JE MOČ«
Na pobudo Ovčjak Bojana smo tudi letos
organizirali očiščevalno akcijo okoli naše
bolnišnice. Prvo akcijo smo organizirali v
ponedeljek 22. 4. 2013. Na žalost smo
akcijo zaradi dežja prekinili. Vsi smo bili
dovolj zagreti, da smo se že ta dan
dogovorili, da akcijo nadaljujemo v četrtek
25. 4. 2013. V ponedeljek se nas je zbralo
okoli 30 do 40 sodelavcev, v četrtek pa
okoli 10 sodelavcev. Vzdušje je bilo
prijetno. Malo smo se nasmejali. Vsi pa
smo z obilo dobre volje in energije prijeli
za orodje in očistili našo okolico. Metle,
grablje,
košare,
vrečke
za
smeti…
Traktorska
prikolica
je
bila
polna
odpadkov, naša okolica pa je postajala
vedno lepša.

SINDIKALNE NOVICE
8. 6. 2013 bo vsakoletno srečanje članov
SINDIKATA
ZDRAVSTVA
IN
SOCIALNEGA VARSTVA in njihovih
družinskih članov v Šmarjeških toplicah.
Uradne plakate bom še razdelila, tako, da
boste videli in se lahko prijavili. Prijavite
sebe in svoje družinske člane. Upamo na
sončno vreme. Možnost kopanja, zato ne
pozabite kopalk. Seveda tudi obilo dobre
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volje. Program bo objavljen na plakatu.
Uro odhoda pa bomo določili naknadno.
Pripravila: Suzana Platovšek

12 . MAJ, MEDNARODNI DAN
MEDICINSKIH SESTER
12. maja smo obeležili mednarodni dan
medicinskih sester. Ta dan po svetu
obeležujejo v spomin na rojstvo Florence
Nightingale (1820-1910), ustanoviteljico
sodobnega sestrinstva.

Ta praznik je namenjen vsem medicinskih
sestram sveta in njihovi dejavnosti ob
bolniku, že nekaj let pa poteka s skupno
mislijo:
Poudariti
in
povezati
milenijske
razvojne cilje, ki so jih oblikovale
članice Združenih narodov do leta
2015.
Gre za osem ciljev, usmerjenih v boljše
življenjske pogoje, enakost in skrb za
zdravje svetovne populacije: izkoreniniti
skrajno
revščino
in
lakoto,
doseči
univerzalno
osnovnošolsko
izobrazbo,
spodbujati
enakost
med
spoloma,
zmanjšati smrtnost otrok, izboljšati zdravje
mater, boj proti virusu aidsu in drugim
boleznim,
zagotavljati
preprečevanje
škodljivih vplivov na okolje in razviti
globalno partnerstvo za razvoj, so zapisali
v glasilu Zbornice zdravstvene in babiške
nege Slovenije.
Letos
se
dejavnosti
in
sporočila
medicinskih
sester
osredotočajo
na
zmanjšanje smrtnosti otrok, izboljšanje

Stran 3 od 4
zdravja mater in boj proti aidsu ter drugim
boleznim.
V zadnjih letih lahko govorimo o dvigu
izobrazbene strukture medicinskih sester,
ki niso več le tiste, ki se vključujejo v
diagnostično terapevtski program in delajo
po navodilih zdravnika, temveč v veliki
meri izpolnjujejo in izvajajo svojo nalogo
biti ob bolniku in za bolnika.
Dan medicinskih sester in babic so
letos obeležili zaposleni v zdravstveni
negi z geslom Moč za spremembe medicinske sestre in babice smo v
prvih vrstah zdravstvenega sistema.

Pripravila:
mag. Brigita Putar, PVK

Čestitam vsem
medicinskim sestram
Bolnišnice Topolšica
za vaš praznik!
Direktor Bolnišnice Topolšica
Prim. Leopold Rezar, dr. med.,
spec. int. med. in pnevmologije

Vi sprašujete – mi
odgovarjamo…
Vas kaj zanima, imate vprašanja ali
predloge?
To rubriko bi želeli nameniti vašim
vprašanjem in predlogom. V kolikor vas
zanimajo
informacije
in
novosti
iz
delovanja Bolnišnice Topolšica, vam bomo
skušali
pomagati
s
pojasnitvami
in
odgovori na vaša vprašanja.
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Zato nam posredujte vaša vprašanja, želje
in predloge, 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@btopolsica.si. Lahko so anonimni.
Na vsa vprašanja bomo skušali poiskati
odgovore in to objaviti v naslednjih
številkah
boltop
novic
ali
glasila
TOPLIČNIK.

Enota vzdrževanje
Enota vzdrževanja se je po odhodu Jožeka
pred meseci okrepila z novo močjo in sicer
z Ivico Suhajem. Ivica je predhodno delal v
kuhinji, sedaj pa kot voznik v vzdrževalni
enoti.

Stran 4 od 4
Pohod se v primeru neviht ne izvede,
oblačno vreme pa nas ne bo zadržalo!
S sabo poleg ustrezne pohodniške
opreme in varnega koraka, prinesite
tudi obilico dobre volje.
V primeru odpovedi pohoda (v primeru
izrednih situacij), vas bomo o tem
pravočasno obvestili.
Prijave se zbirajo pri ga. Platovšek
Suzani, tel. št.: 03/898 77 31 ali v
Tajništvu Bolnišnice Topolšica,
ga. Perko Tatjani, tel. št.: 03/898 77
10 ali 03/898 78 21.
Vljudno vabljeni v čim večjem številu.

Misel:
Svet podari vse priložnosti tistemu, ki
jih zmore uporabljati.

Orison Swett Marden

VABILO

Uredniški odbor:

Vabimo vas na prijetno druženje, na
pohod kolektiva Bolnišnice Topolšica na
Lom (Lomek), ki bo v petek,



24. 5. 2013 ob 13.30 uri, izpred
menze/kuhinje Bolnišnice Topolšica.



Za lačne in žejne bo poskrbljeno na
cilju pohoda, na kmetiji Ovčjak na
Lomu. Čas trajanja pohoda se ocenjuje
na cca. 2 uri v eno smer.
Zbor pohodnikov med 13.00 in 13.30
uro. Odhod ob 13.30 uri.



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

