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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 15                             DATUM : 22. 5. 2017                                          Štev.: 773

DRUGA KONTROLNA 

PRESOJA PO 

MEDNARODNEM 

STANDARDU ZA 

ZDRAVSTVENE 

ORGANIZACIJE - AACI  

 
Dne 15.  in 16. maja je v naši 
bolnišnici potekala druga 

kontrolna presoja po 

mednarodnem standardu za 

zdravstvene organizacije AACI 

(American Accreditation 

Commission International), 

standardu ISO 9001:2008 in EN 

15224. Presojo so izvedli zunanji 

presojevalci AACI-ja. Spremljali 

so jih tudi opazovalci, med njimi 

je bil tudi državni sekretar 

Ministrstva za zdravje Republike 

Hrvaške. Področja, ki so jih 

presojali so bila: klinično okolje 

oziroma presoja oskrbe pacientov, 

fizično okolje in sistem vodenja 

kakovosti. V skladu z načrtom 

presoje so presojevalci obiskali 

oddelke in službe in se seznanili s 

procesi v bolnišnici ter opravili 

razgovore z zaposlenimi in 

pacienti. Prav tako so proučili 

zapise, politike, postopke in 

ukrepe iz prejšnjih presoj.  

Kljub temu, da končnega poročila 

še nimamo, podajamo naslednje 

informacije s presoje.  

Na področju sistema vodenja smo 

pregledali veliko zahtev tako 

standarda AACI kot tudi ISO 

9001:2008, začenši s Poslovnikom 

kakovosti, letnimi cilji kakovosti, 

politiko kakovosti, kazalniki 

kakovosti, upravljanje s tveganji, 

izvajanje pojasnilne dolžnosti, 

poročanje o neželenih dogodkih, 

izvajanje korektivnih ukrepov. Na 

področju upravljanja s človeškimi 

viri  smo prav tako pregledali 

osnovne dokumente od Pravilnika 

o notranji organizaciji in 

sistematizaciji, postopek 

ocenjevanja zaposlenih, urejenost 

personalnih map. V Bolnišnični 

lekarni so se med drugim seznanili 

z dejavnostjo farmacevtov, 

zanimala jih je razpoložljivost 

kliničnih farmacevtov na oddelkih 

in pogoji za delo. V sklopu 

kliničnega okolja so obiskali 

Kirurški oddelek, Centralno 

operacijski blok, Oddelek za 

laboratorijsko diagnostiko, 

Ginekološko-porodniški oddelek, 

odsek za endoskopije, Infekcijski 

oddelek, Otroški oddelek, 

Urgentni center. Na teh so med 

drugim pogledali rokovanje z 

vzorci (biološkim materialom), 

izpolnjevanje medicinske 

dokumentacije, križanje čistih in 

nečistih poti, parafiranje izvidov, 

označevanje zdravil. Na področju 

fizičnega okolja se je presojevalec 

seznanil z obvladovanjem opreme, 

delovnimi pogoji na Oddelku za 

patologijo, varnostnimi listi za 

kemikalije, ravnanjem z odpadki.   

Vsak presojevalec nam je ob 

zaključku presoje ustno poročal o 

svojih ugotovitvah. Na podlagi le 

teh nam bo tehnični odbor 

certifikacijske ustanove podal 

končno poročilo v desetih dneh.  

Če povzamemo skupno ugotovitev 

vseh presojevalcev, ki je bila 

podana na končnem sestanku 

oziroma poročanju, se je le ta 

glasila »dobro« oziroma 

»odlično«. Tisti presojevalci, ki so 

bili že večkrat pri nas, pa so še 

dodali, da se radi vračajo k nam, 

ker vedo, da smo motivirani za 

napredek na področju kakovosti in 

varnosti. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

 

 

STROKOVNO INTERNO 

IZOBRAŢEVANJE-  

APLIKACIJA ZDRAVIL 

 
Zadnji predvideni termin v 

letošnjem letu za izobraževanje o 

aplikaciji zdravil, ki ga  izvaja 

asist. dr. Alenka Premuš Marušič, 

mag. farm., spec. klin. farm. je 30. 

5. 2017, ob 14. uri, v knjižnici, v 

5. nadstropju kirurškega bloka in 

bo predvidoma trajalo 2 uri. Ob 

koncu bo sledil evalvacijski test. 

Udeleženci prejmejo tudi potrdilo 

o usposabljanju. Vodje oddelkov 

prosim, da  posredujejo seznam 

zaposlenih na e-mail: 

natasa.kreft@sb-ms.si. 

Izobraževanja se lahko udeležijo 

tudi tisti zaposleni, ki  niso 

pozitivno opravili evalvacijskega 

testa. 

 
 Nataša Kreft dipl. m. s., mag. zdrav.– 

soc. manag. 

 

 

 

PREDSTAVITEV 

TELEMEDICINE 

 
V sredo, 17. 5. 2017  sta dr. Drago 

Rudel in Metka Epšek-Lenart, dr. 

med., spec. predstavila 

telemedicinsko spremljanje 

sladkornih bolnikov. Po 

nekajletnih izkušnjah iz koroške 

regije oziroma iz slovenjgraške 

bolnišnice sta omenjena 

strokovnjaka podala izkušnje in 

rezultate, ki so spodbudni 

predvsem za bolnike, ker so bolje 

vodeni in urejeni, pa tudi za 

bolnišnico, saj se zmanjša 

hospitalizacija in ležalna doba 

sladkornih bolnikov. 

Zdravstveni svet Republike 

Slovenije še ni odobril omenjeni 

projekt, podobno je tudi za 

bolnike s kroničnim popuščanjem 
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srca, tako da projekt še ni plačan s 

strani ZZZS. 

Možnosti izvajanja telemedicinske 

obravnave sladkornih bolnikov pri 

nas bo podrobneje obravnaval še 

naš strokovni kolegij, predvsem 

internisti-diabetologi. 

 
Vodstvo 

 

 

IZOBRAŢEVANJE ZORA 

 
Dne 17. 5. 2017 je na Brdu pri 

Kranju potekalo že 7. 

izobraževanje programa ZORA, 

tokrat z mednarodno udeležbo. Iz 

Avstralije so povabili  Megan 

Smith, ki nam je predstavila 

izvedbo presejalnega programa  in 

precepljenost populacije za HPV 

viruse ter njihove rezultate in 

opažanja. 

Predstavljeni so bili tudi rezultati 

programa Zora v Sloveniji. 

Pregledanost je skoraj 72 % (v 

starostni skupini od 20-49 let), 

medtem, ko je v starostni skupini 

od 50-64 let ta pregledanost malo 

manjša. 

Velik poudarek je bil na HPV 

virusih, predvsem kateri testi 

izpolnjujejo merila za uporabo, 

triaža žensk s pozitivnim izvidom 

presejalnega testa HPV, prednosti 

in slabosti jemanja brisa HPV. V 

prihodnjih letih bo zaradi tega 

prišlo tudi do nekaterih 

sprememb. V ta namen naj bi se 

posodobil tudi informacijski 

sistem, ki bi omogočil bolj 

kakovostno in varno delo vsem 

izvajalcem programa ZORA.  

Razšli smo se z dobrimi vtisi in 

novim znanjem, ki nam bo 

pomagalo pri našem delu. 

 
Kolektiv Dispanzerja za ženske, 

Ginekološko-porodniški oddelek 

 

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠČITA 

NA 37. MARATONU TREH 

SRC 
 

Na 37. Maratonu treh src je 20. 

maja 2017, v Radencih 

zagotavljanje zdravstvene zaščite 

ponovno opravila ekipa 

zdravstvenih delavcev v 

organizaciji naše bolnišnice. 

Letošnje vremenske razmere so 

ekipi močno olajšale delo, saj 

razen nekaj manjših intervencij in 

nasvetov, dela za zdravstveno 

osebje ni bilo.  En tekač je bil 

prepeljan v bolnišnico in po oskrbi 

odpuščen domov. 

Posebno izstopajoči elementi 

delovanja so se tudi letos pokazali 

z odličnim medsebojnim 

sodelovanjem, do potankosti 

utečenim pristopom, medsebojno 

spoštljivostjo, umirjenostjo  in 

profesionalnostjo. Čestitke in 

pohvale odgovornim na maratonu 

prenašamo vsem sodelujočim, s 

čimer so k večanju ugleda 

bolnišnice ponovno dali poseben 

prispevek in to z opravljanjem 

zahtevnega in odgovornega 

strokovnega dela v svojem 

prostem času brez plačila.  

Tudi vodstvo bolnišnice se 

zahvaljuje in izreka priznanje 

vsem sodelujočim, ki so bili 

pripravljeni v svojem prostem 

času predstavljati bolnišnico in 

izvajati zahtevno delo v posebnih 

okoliščinah. Pohvala zdravnikom 

za strokovno delo in profesionalen 

pristop, osebju zdravstvene nege 

za izraz kolektivnega duha in 

tesno sodelovanje ter 

fizioterapevtom za predano 

podporo strokovni celovitosti 

oskrbe. Za vse prisotne je 

sodelovanja nova pozitivna 

izkušnja, ki nam odpira pogled 

tudi v prihodnost in zagotavlja 

možnost organiziranja take 

prireditve v naši regiji tudi v 

naslednjih letih. 

 
Prim. asist. Daniel Grabar, 

dr.med.,spec.anest. 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
 -  Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bila  Metka Vlaj, glavna 

fizioterapevtka Službe za 

fizioterapijo in 

rahabilitacijsko medicino, 

tema oddaje: »Maraton treh 

src«. 

-  Reakreditacijska presoja 

po mednarodnem standardu 

AACI in presoja sistema  

vodenja kakovosti po 

mednarodnem standardu 

ISO 9001:2008, EN 15224. 

 Torek: 
-  Reakreditacijska presoja 

po mednarodnem standardu 

AACI in presoja sistema  

vodenja kakovosti po 

mednarodnem standardu 

ISO 9001:2008, EN 15224. 

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Zastrupitev z ogljikovim 

monoksidom«, predavala  je  

Helena Marija Gyuran, dr. 

med.   

 Petek: 
- 1. konstitutivna  seja 

Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

Združenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije,  direktor 

Bojan Korošec, dr. med., 

spec. int. 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek: 

  - 19. seja razširjenega 

Strokovnega sveta za 

področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota   (knjižnica, V. nadst. 

krg. bloka). 

- Strokovno srečanje 

»Multidisciplinarni pristop k 

prepoznavi in obravnavi 

nasilja v družini« 

Vsebina strokovnega 

srečanja: 

 Trpinčeni otrok - prim. 

asist. mag. Zdravko Roškar, 

dr. med., spec. pediatrije; 

 Zakonska podlaga 

obravnave nasilja v družini, s 

poudarkom na spremembah 

Zakona o preprečevanju 
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nasilja v družini - Tina 

Vukan, univ. dipl. soc. del., 

spec.; 

 Prepoznava dinamike 

nasilja v družini ter znakov 

in posledic - Saša Car, univ. 

dipl. prav.; 

 Vloga centrov za socialno 

delo pri obravnavi nasilja v 

družini ter pomen 

medinstitucionalnega 

sodelovanja - Sandra 

Zemljak, univ. dipl. 

sociolog;        

 Vloga policije pri 

obravnavanju in 

preprečevanju nasilja v 

družini - Boris Rakuša, 

inšpektor uniformirane 

policije. 

Strokovno srečanje je 

prijavljeno pri Zdravniški 

zbornici Slovenije in 

udeležencem prinaša 2 

kreditni točki (predavalnica 

na Otroškem odd.).  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Zdravstvena vzgoja pri 

laktozni intoleranci«, 

predavala bo: Gabrijela 

Gabor, dipl. m. s. (knjižnica, 

V. nadst. krg. bloka). 

 Četrtek:  

- Red. prof. dr. Mitja 

Lainščak, dr. med., spec. bo 

imel javno nastopno 

predavanje ob izvolitvi v 

naziv rednega profesorja za 

področje interna medicina, v 

četrtek, 25. maja 2017, ob 

15. uri, v mali predavalnici 

na Medicinski fakulteti 

Univerze v Ljubljani, 

Korytkova 2, Ljubljana. 
- Predavanje »Akutni 

holecistitis«, predaval bo 

Aleksander Gönter, dr. med. 

(Krg. odd.) Predavanje je 

prijavljeno pri Zdraviški 

zbornici Slovenije in 

udeležencem prinaša 1 

kreditno točko. 
 

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             410 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2047 

5,30           4,66 

ŠT. NOVOROJ:                   15 

DOJ. MATERE:                                             19    

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 
 

 

 
 

 

 
 

 

Misel 
"Nikoli ne pusti spominom, da so 

veličastnejši od tvojih sanj in 

prihodnosti."  

(Doug Ivester) 

 

 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 
Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

