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OTVORITEV OBNOVLJENEGA 3.
NADSTROPJA BOLNIŠNICE
TOPOLŠICA V OKVIRU PROJEKTA
ENERGETSKE SANACIJE STAVB
Dne 13.11.2012 ob 14.15 uri je bila
otvoritev tretjega nadstropja, kot prvega
oddelka bolnišnice, kjer je energetska
sanacija strokovno in uspešno končana.
Člani Sveta zavoda, zaposleni in ostali
vabljeni so si po slovesni otvoritvi ogledali
obnovljene prostore
in
bili
prijetno
presenečeni.
Ob tej priložnosti je podjetje ESOTECH d.d.
Bolnišnici Topolšica doniral sredstva za
nabavo diagnostične opreme v višini
10.000,00€.

Slika
(Janez
Sevčnikar):
gosti
prenovljenega 3. nadstropja BT

na

otvoritvi

Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

16. SEJA SVETA ZAVODA
Po otvoritvi je 16. seja Sveta zavoda
Bolnišnice Topolšica potekala v PV centru
starejših Zimzelen. Na seji so bili prisotni
vsi člani Sveta zavoda. Kot najbolj
pomembna točka seje, se je obravnaval
predlog sprememb Statuta, ki je bil
objavljen
na
oglasnih
deskah
in
elektronskih naslovih zaposlenih. Podane
so bile tudi pripombe zaposlenih na
predlog statuta, ki so se na seji
obravnavale. Predlog Statuta se je
obravnaval zelo natančno, po posameznih
členih, kateri so bili večinoma od članov
soglasno sprejeti. Pri določenih členih pa
so člani imeli tudi manjše pripombe oz.
dopolnitve, ki se jih mora v čim krajšem
času popraviti. Čistopis Statuta bodo člani
obravnavali na korespondenčni oz. dopisni
seji.
Projektni vodja g. Franjo Bartolac je podal
kratko poročilo o poteku Energetske
sanacije bolnišnice. Razložil je, kako delo
poteka in da je prišlo do nekaj odmikov po
terminskem planu, tako da se bo projekt
podaljšal približno za dva meseca. Do
konca leta 2012 bo obnovljeno drugo
nadstropje,
urejena
bo
mansarda
bolnišnice in streha bolnišnice. Dela se
nadaljujejo v letu 2013 in sicer po
nadstropjih bolnišnice.

Slika (Janez Sevčnikar): Direktor ESOTECH d.d. je
predal ček v vrednosti 10.000,00€

Poročilo o poslovanju v obdobju januar –
september 2012 je podala ga. Vlasta
Jevšenak, poročilo je bilo sprejeto.
Seja Sveta zavoda se je zaključila ob 18.20
uri.
Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon
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Slika: mag. Brigita Putar – Sekcija v zdravstvu

Slika (Janez Sevčnikar): predsednica SZ Samira Ališič
Kovač in direktor BT prim. Leopold Rezar

KOTIČEK ZA KAKOVOST
Na področju uvajanja kakovosti v Bolnišnici
Topolšica v mesecu oktobru in novembru
2012 pripravljamo predloge dokumentov
s skrbniki (lastniki). S skrbniki procesov
pripravljamo dokumente na področju
Službe za finance in ekonomiko - in
sicer Predlog dokumenta Organizacijski
predpis (OP) Izdelava letnega poročila,
katerega skrbnica je Vlasta Jevšenak.
Skrbnica mag. Brigita Putar pripravlja
predlog dokumenta OP Varnost in
zdravje pri delu. Vodja informatike je
izdelal
dokument
OP
Elektronski
informacijski sistem z organizacijskimi
navodili
(ON)
Uporaba
službene
elektronske pošte in ON Navodilo za
upravljanje z gesli. Direktor bolnišnice
je pri procesih vodstva pripravil predlog
OP Zunanje komuniciranje.

UDELEŽBA NA KONFERENCI
Slovenskega združenja za kakovost in
odličnost (SZKO)
8. in 9. novembra je v Portorožu potekala
21. letna konferenca SZKO z naslovom
ODGOVOR JE KAKOVOST. Pokrovitelj
konference je bil Petrol in ugledni gost g.
Gregor Virant, Predsednik državnega
zbora. Konference sva se iz bolnišnice
udeležila direktor in predstavnica vodstva
za kakovost (PVK). PVK je bila aktivna
predavateljica in sicer na temo Priprava na
akreditacijsko predpresojo po standardu
DIAS v Bolnišnici Topolšica.
Pripravila:
mag. Brigita Putar, PVK.

Slika: direktor in PVK s članico SZ BT Biserko Simčič
in podjetje KAKOVOST 2000
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Aktualno pri nas:
19.10.
23.10.

25.26.10
26.10.
7.11.

13.11.
13.11.

15.11.

21.11.

3. obletnica otvoritve PV Center
starejših Zimzelen.
Aktivna udeležba na sekciji MS in
ZT v socialnih zavodih na temo
Neželeni
dogodki
v
socialnovarstvenem
zavodu
–
Darja Kramar s predavanjem
Konflikt na delovnem mestu in
mag. Brigita Putar s temo
Poškodbe z ostrimi predmeti
Direktor se je udeležil konference
Zdravstvo brez meja, ki je
potekala na Bledu
Redni nadzor od ZZZS na
področju KARDIOLOGIJA.
PROVARNOST – g. Andrej Majdak
– organizirano je bilo v PV
Zimzelen - usposabljanje za
varno delo in požarno varnost za novozaposlene in tiste, ki se
izobraževanja še niso udeležili.
Redni nadzor od IVZ RS
za
KOLONOSKOPSKI CENTER.
Slovesna otvoritev obnovljenega
3. nadstropja BT, po otvoritvi v
PV Zimzelen, potekala 16. redna
seja Sveta zavoda.
NET – TV – oddaja z naslovom
POGOVOR
TEDNA,
tema
DIHAJMO PRAVILNO,
se bo
predvajala
na
NET
TV,
19.11.2012 ob 20.00 uri.
Vabljeni k ogledu!
VTV – gost oddaje Juri Šorli,
spec.int.med. in pnevmologije na
temo KOPB in rehabilitacija
Vabljeni k ogledu!
Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

Slika (Tatjana Perko): na otvoritvi

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO
FOTOGRAFIJO NASLOVNICE
GLASILA TOPLIČNIK
Vsako dobro glasilo potrebuje tudi lepo
naslovnico. Zato vas vabimo k sodelovanju
pri oblikovanju naslovnice druge številke
našega glasila TOPLIČNIK.
Objavljamo natečaj
FOTOGRAFIJO.

ZA

NAJBOLJŠO

Najlepša in najbolj izvirna fotografija bo
»sladko« nagrajena. Nagrada za avtorja
izbrane fotografije so dobrote iz naše
kuhinje.
Predloge
zbiramo
do
vključno
30.
novembra 2012. Vaše predloge pošljite
na e-mail naslov
boltop.novice@b-topolsica.si.
V
komisiji
za
izbor
NAJBOLJŠE
FOTOGRAFIJE sodeluje uredniški odbor.
Prosimo,
da
navedete tudi:



poleg

vaše

fotografije

da gre za natečaj za NAJBOLJŠO
FOTOGRAFIJO,
ime
in
priimek
avtorja
fotografije.

Misel:
Potencial za boljše počutje je neskončen. Z drugimi
besedami, koliko jasnosti lahko imamo, koliko
dogodivščin in radosti lahko doživimo ter kako dobro
se lahko počutimo - omejitve za to ni.
Abraham, Ester Hicks

Uredniški odbor:
Slika (Janez Sevčnikar): obnovljena bolniška soba






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

