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POMEN INTERNIH 

STANDARDOV TER 

UVAJANJE LE TEH V 

PRAKSO V SB MS 

 
Minuli ponedeljek, 23. julija 2018, 

se je kljub tako imenovanem 

»dopustniškem času« ponovno 

sestala delovna skupina za interne 

standarde (v nadaljevanju IS) v 

dobri številčni zasedbi. Gre za 

skupino zaposlenih, ki svoje 

poslanstvo pisanje internih 

standardov, sprva na področju 

zdravstvene nege, opravlja že od 

leta 1996. Prvo skupino je 

ustanovila takratna pomočnica 

direktorja za področje zdravstvene 

nege ga. Daniela Mörec, njene 

naslednice pa so jo ohranile. Z 

uvajanjem sistema vodenja 

kakovosti po mednarodnih 

standardih in akreditacijskih 

standardih za bolnišnice pa se je 

njihov pomen še okrepil oz. 

razširil. Zato smo v skupino 

povabili tudi predstavnike 

različnih strok: laboratorijske 

medicine, klinične farmacije, 

medicinke rehabilitacije in 

fizioterapije, radiologije ter 

sanitarnega inženirstva. 

Standard je dokument, ki nastane s 

konsenzom, ki ga odobri priznani 

organ, ki določa pravila, smernice 

ali značilnosti za dejavnosti ali 

njihove rezultate ter je namenjen 

za občo in večkratno uporabo in 

usmerjen v doseganje optimalne 

stopnje urejenosti na danem 

področju (Slovenski inštitut za 

standardizacijo, 2007a). Namen 

pisanja IS je: prispevajo k 

ustvarjanju infrastrukture (kdo 

naredi kaj, kdaj, kako in s čim), 

podpirajo izobraževanje in 

testiranje kompetenc za 

vzdrževanje procesov, dosežejo 

razumevanje osebja o ključnih 

procesih, omogočajo primerno in 

dosledno uporabo na dokazih 

osnovane zdravstvene prakse, 

preprečujejo začetne napake pri 

zanesljivosti. Na prvem oz. 

ponovnem srečanju smo 

spregovorili tudi o tem kakšni 

morajo biti IS: specifični - 

nanašati se morajo samo na eno 

temo; realni – da se po njih lahko 

ravnamo ali jih uporabljamo z viri, 

ki jih imamo na voljo, koristni – 

nanašati se morajo na zadevo, 

pomembno za paciente, druge 

uporabnike, osebje in druge 

zainteresirane skupine ali 

posameznike, zanesljivi – pomeni, 

da dosežemo enak izid 

zdravljenja, ko uporabljamo 

standard za določen poseg; 

veljavni – osnovani na 

znanstvenih dokazih ali splošno 

sprejemljivih izkušnjah, jasni – da 

jih vsakdo enako razume; merljivi 

– da jih lahko merimo. V 

nadaljevanju smo pregledali 

dosežene rezultate v preteklosti in 

predlagali ideje in cilje, ki jih 

bomo zasledovali. Prav tako smo 

se zahvalili ga. Sabini Ritlop, dipl. 

m.s. za dosedanje vodenje delovne 

skupine in rezultate na področju 

obnavljanja oz. strokovnega 

ažuriranja že napisanih IS. 

Dogovorili smo se, da se bo 

delovna skupina redno sestajala 

enkrat mesečno, vsak prvi torek v 

mesecu ob 13.00 in, da bomo 

predlagane cilje in način delovanja 

potrdili na septembrskem 

srečanju. Strinjali smo se, da 

skupino bogati ravno pestra 

sestava posameznikov 

strokovnjakov na svojem 

področju, ki vidijo v pripravi in 

uvajanju IS izziv. 

 
Koordinator delovne skupine za IS  

mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg. 

 

VPLIV PREVENTIVNE 

VADBE IN 

STABILIZATORJEV TRUPA 

NA DRŢO TELESA PRI 

OBREMENITVAH 

 
Splošna bolnišnica Murska Sobota 

je kot partner z Univerzo v 

Mariboru Fakulteto za 

zdravstvene vede podpisala 

partnerski sporazum o 

sodelovanju pri izvajanju projekta 

»Vpliv preventivne vadbe in 

stabilizatorjev trupa na držo telesa 

pri obremenitvah«. 

 

Študenti Fakultete za zdravstvene 

vede, danes in še v nekaj 

naslednjih dneh bodo  spremljali 

obremenitve negovalnega kadra 

po oddelkih. S strani bolnišnice je 

odgovorna oseba Anita Vogrinčič 

Černezel, dipl.m.s., mag. zdr. - 

soc. manag. 

 

Po oddelkih je bil razdeljen 

anketni vprašalnik in vabimo, da 

se ga v čim večjem številu izpolni, 

saj se bo na podlagi  analize 

vprašalnika in ugotovitev 

študentov ugotavljala obremenitev 

negovalnega kadra na delovnem 

mestu in s tem vpliv preventivne 

vadbe in stabilizatorjev trupa na 

držo telesa pri obremenitvah.  

   
Jožica Viher, spec.javne uprave   

 

PRVI SPECIALISTIČNI IZPIT 

V NAŠI BOLNIŠNICI 

V petek, 27.7.2018, je v konziliju 

urgentnega centra naše bolnišnice 

prvič potekal specialistični izpit. 

Zdravniška zbornica Slovenije je 

imenovala komisijo v sestavi 

predsednik prof. dr. Mitja 

Lainščak, člana izr. prof. dr. Bojan 
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Knap (nefrolog, UKC Ljubljana) 

in prim. Zdenko Kikec 

(gasterenterolog, Splošna 

bolnišnica Slovenj Gradec) in 

zapisnikar Danijel Crnčić, 

dr.med., ki jo je ob tej priložnosti 

pozdravil direktor Bojan Korošec, 

dr.med.. Kandidat je v naši 

bolnišnici najprej opravil praktični 

del in nato tudi teoretični del 

izpita ter pridobil naziv specialist 

interne medicine. Zahvaljujem se 

vsem sodelavcem, ki so kakorkoli 

pomagali pri izvedbi izpita, še 

posebej sodelavcem iz urgentnega 

centra in odseka za kardiologijo 

internega oddelka.  

Zaposleni iz naše bolnišnice redno 

sodelujejo v izpitnih komisijah za 

več specialističnih izpitov; 

izvedba izpita pri nas je 

pomemben preskok na tej poti, saj 

smo tako dobili tudi predsednika 

komisije in s tem možnost izvedbe 

v domači ustanovi. Upamo, da bo 

teh priložnosti vedno več in da 

bomo povečali nabor članov in 

predsednikov v komisijah za 

specialistične izpite. 

 prof. dr. Mitja Lainščak  

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je 

bilo 23. julija 2018 objavljeno 

javno naročilo po postopku 

malih vrednosti, katerega 

predmet so »Slikopleskarska 

dela«.  
Številka razpisa je 

JN005063/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje 

do 17. avgusta 2018 do 10.00 

ure. 

 

Na portalu javnih naročil je 

bilo 27. julija 2018 objavljeno 

ponovljeno javno naročilo po 

postopku malih vrednosti, 

katerega predmet je »Dobava 

goriva«.  

Številka razpisa je 

JN005225/2018-W01, rok za 

oddajo e-ponudb pa najpozneje 

do 13. avgusta 2018 do 10.00 

ure. 

 
mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bil  prof. dr. Mitja 

Lainščak, dr. med., spec. 

interne medicine in spec. 

kardiologije z vaskularno 

medicino. Tema oddaje: 

»Rehabilitacija srčnega 

bolnika.« 

 Torek: 
- Varstvo pri delu in 

požarna varnost  

 Četrtek: 
- Varstvo pri delu in 

požarna varnost  

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
   

 Torek: 
- Gostja radijske oddaje 

»Prebiranja« radia Murski 

val bo Metka Lipič Baligač, 

mag. zdr. nege, pomočnica 

direktorja za področje 

zdravstvene nege.  
 

 

 

  
Darja Cigut 

Tajništvo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             383 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1653 

5,30           4,03 

ŠT. NOVOROJ:                   20 

DOJ. MATERE:                                           11 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Služba ZEPA 
 

 

 
 

 

 
 

Misel 

 
Vsakdo potrebuje druge ljudi, 

 ki mu bodo pomagali  
uresničiti sanje. 

 Vsi potrebujemo 
 drug drugega. 

 (Jim Rohn) 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

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/

