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PRENOVA BOLNIŠNICE
TOPOLŠICA
Avgusta letos smo pričeli z energetsko
obnovo bolnišnice. Čeprav potekajo dela
nekoliko počasneje kot smo upali, pa se
obenem že veselimo skorajšnje otvoritve
prvega prenovljenega bolniškega oddelka v
3. nadstropju. V nekaj mesecih bodo dela
končana in Planika ter Smrečina bosta lepi
obnovljeni zgradbi. Za uspešen razvoj
bolnišnice samo obnovljene zgradbe ne
bodo
dovolj.
Potrebna
bo
notranja
preureditev po kateri kar kliče nepregleden
in neučinkovit sistem vodenja bolnišnice,
marsikje neurejeni delovni procesi in
seveda za današnji čas nezadostno
obvladovanje stroškov. Prvi korak k
notranji
preureditvi
bolnišnice
je
sprememba Statuta, zanj je potrebno tudi
soglasje ustanovitelja. V tem prispevku
želim kolektiv seznaniti s predvidenimi
spremembami in jih tudi razložiti oz.
utemeljiti. Spremembi Statuta bo nato
sledila še sprememba organigrama s
posledično spremenjeno sistematizacijo
delovnih mest.

Spremembe statuta
Zadnji veljaven Statut datira iz leta 2009
in je osnova na kateri smo zasnovali
spremembe. Spremenjen tekst je označen
v objavljenih osnutkih Statuta z rdečo
barvo, črna je nespremenjen tekst, zelena
pa daje pojasnila.
Prva večja sprememba je že v samem
uvodu. Gre za spremembo imena. Staro
ime Bolnišnice Topolšica bi spremenili v
Bolnišnico za pljučne bolezni Topolšica.
Dodali smo tudi ustrezen angleški prevod
imena.
Slednji
je
potreben,
ker
predvidevamo, da bo naša bolnišnica že
čez leto dni akreditirana kot evropska
bolnišnica. S spremembo imena pa smo
želeli bolnišnici dati jasno identiteto oz.
prepoznavnost.
Že
skoraj
stoletna
zgodovina naše bolnišnice je povezana z
zdravljenjem
pljučnih
bolezni.
Tudi
sporazum, ki ga je naša bolnišnica
podpisala s sosednjima, s soglasjem
Ministrstva in zdravstvene zavarovalnice
leta 2010, jo opredeljuje kot vodilno
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pljučno bolnišnico za celotno koroško in
celjsko regijo. Sama sprememba imena
seveda v ničemer ne posega v obstoječo
dejavnost, še manj v ukinjanje ali
zapostavljanje internistične dejavnosti.
Dejavnost ostaja takšna kot je že leta
nazaj. Zagotovo ne bomo »podarili« niti
delčka našega programa.
Sledi
nekaj
bolj
administrativnih
sprememb, ki so dovolj jasno napisane in
obrazložene v samem osnutku Statuta.
Pomembnejši je 6. člen, v katerem
poenostavljamo organiziranost bolnišnice
le v medicinski del in upravno tehnično
preskrbovalni del. Bolj smiselno kot do
sedaj ga delimo na bolniški del, to je del,
kjer imamo ležeče bolnike, nadalje
ambulante
in
enote
funkcionalne
diagnostike, službo zdravstvene nege in
seveda skupne medicinske službe. Na ta
način v Statutu določamo le splošno
organizacijsko shemo, podrobnejšo bomo
opredelili z novim organigramom (glej
naslednje poglavje).
Statut tudi na novo opredeljuje vodstvene
in vodilne delavce (2 pomočnika direktorja
ter predstojnike in vodje služb). Napredno
določilo Statuta je, da se mandat
odgovornih iz nedoločenega spremeni v
določen čas in sicer na štiri letno obdobje
za pomočnika in je vezano na mandat
direktorja, ter na 2 leti za predstojnike in
vodje. Mandat se seveda lahko podaljša.
Podrobneje osnutek Statuta opredeljuje
tudi strokovni svet, ki bo v bolnišnici
najbolj odgovoren kolektivni organ za
operativno vodenje bolnišnice.

Spremembe organigrama
Potem, ko ustanovitelj potrdi Statut le ta
stopi v veljavo. V roku meseca dni moramo
nato vse pravilnike bolnišnice uskladiti s
Statutom.
Med
njimi
je
gotovo
najpomembnejši
organigram.
Nova
organizacijska shema bo močneje posegla
v strukturo delovanja medicinskega dela
bolnišnice.
Osnutek
sheme
novega
organigrama je v prilogi. Po novem ne
bomo več imeli internega in pljučnega
oddelka, temveč le 3 bolniške oddelke od
katerih bo vsak imel okoli 33 postelj.
Enakovredna bo enota intenzivne terapije
in negovalni oddelek. Vsak bolniški oddelek
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bosta vodila predstojnik oddelka in
odgovorna sestra. Negovalni oddelek bo
vodila sestra. Vse medicinske službe in
oddelke bo usklajeval oz. vodil strokovni
vodja
in
pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego. S takšno organizacijo se
bomo izognili neproduktivnim nasprotjem,
ki so občasno nastajali med internim in
pljučnim oddelkom. Vsak oddelek posebej
bo tudi svoje delovišče in stroškovno
mesto. Slednje je izjemnega pomena za
bistveno boljše obvladovanje stroškov kot
do sedaj.
V dosedanji organizacijski shemi se
pojavlja
nepotrebno
podvajanje
ambulantno polikliničnih dejavnosti, tako
imamo npr. ultrazvok tako pod interni kot
pljučni oddelek, kar je povsem nesmiselno.
Po novi organizacijski shemi bo celotna
ambulantna poliklinična dejavnost enotna.
Vodil jo bo odgovorni zdravnik in sestra.
Služba zdravstvene nege in skupne
medicinske službe ne bo zajela večja
organizacijska
sprememba.
Celotno
medicinsko
dejavnost
bo
usklajeval
strokovni
vodja
in
seveda
direktor
bolnišnice kot odgovoren za strokovnost
bolnišnice.

Aktualno pri nas:
15.10.

Potekal je 2. poslovodni kolegij v
direktorjevi pisarni.
Potekala je kratka delavnica in
predstavitev projekta vpeljave
kliničnih poti.
Potekal je sestanek v Termah
Topolšica na temo sodelovanja
znotraj kraja Topolšica. Prisotni
so bili iz
Občine Šoštanj, PV
Centra
starejših
Zimzelen,
Terme Topolšica in naš direktor.
NET – TV – potekalo snemanje
oddaje z naslovom POGOVOR
TEDNA,
tema
DIHAJMO
PRAVILNO.
Oddaja
se
bo
predvajala
na
NET
TV,
5.11.2012
ob
20.00
uri.
Vabljeni k ogledu.
Direktor je bil prvič prisoten na
kolegiju odgovornih medicinskih
sester.

17.10.
16.10.

18.10.

18.10.

Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

Z navedenimi spremembami tako Statuta
kot organigrama, verjamem, da bo naša
bolnišnica uspela stopiti na pot, ki vodi k
napredku,
razvoju,
znanju
in
ne
navsezadnje ugledu.

Statut je objavljen
deskah BT 15 dni.

na

oglasnih

Svoje
pripombe
na
statut
posredujte na elektronski naslov:
duska.lalek@b-topolsica.si
do vključno dne 5.11.2012.

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

Slika (mag. Brigita Putar): Snemanje na NET TV

Misel:
Življenje je iskanje, je potovanje brez razdalje.
Potuješ od tam, kjer si prav zdaj, tja, kjer si že
ves čas. Od nevednosti k spoznanju, kajti storiš
le to, da prvikrat vidiš, kar že ves čas gledaš.
(Kahlil Gibran)

Uredniški odbor:





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