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SLOVENJGRAŠKA BOLNIŠNICA IZPOLNJUJE ZAHTEVNE KRITERIJE
ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA TEMOS
V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je med 17. in 18. junijem 2009 potekala revizija
vrhunskih strokovnjakov projektne skupine TEMOS. Direktorica projekta dr. Claudia Mika,
dr. Paul G. Tegtmeyer in Andreas Lanyi, so ugotovili, da slovenjgraška bolnišnica izpolnjuje
zahtevane kriterije in ji bo podeljen certifikat. Certifikat, ki ga pridobijo bolnišnice in druge
zdravstvene institucije v turistično zanimivih državah celega sveta, je kot prva v Sloveniji
prejela Splošna Bolnišnica Celje. Revizijski ogled, ki je bil pred nekaj dnevi končan tudi v
brežiški bolnišnici, še poteka v Splošni bolnišnici Jesenice.
»Delo revizorjev je operativno. Natančno preverijo podatke, ki smo jim jih je posredovali
pred nekaj meseci. Postavijo se v kožo pacienta, ki potrebuje zdravstveno pomoč in
ugotavljajo kako se mu le –ta nudi. Zelo so bili zadovoljni s strokovnim delom naših
zaposlenih. Problem je seveda neodgovarjajoča infrastruktura« pravi pomočnik direktorja za
strokovne zadeve Rajko Golobinek, dr. med.
TEMOS (TElemedicine for the MObile SOciety), ki je edinstven informacijski sistem
omogoča povezovanje in izmenjavo različnih strokovnih mnenj vseh certificiranih partnerjev
širom sveta.
Poleg tega lahko turisti kot tudi poslovni gostje v bolnišnicah s TEMOS – ovim certifikatom
pričakujejo kakovostno medicinsko oskrbo. Pomeni povezanost popotnikov, zdravstvenih
ustanov, mednarodnih podjetij, zavarovalnic in drugih institucij, ki nudijo najrazličnejše
oblike pomoči v tujini. Tako bo npr. uporabnik interneta v nekaj trenutkih izvedel vse
osnovne zdravstvene informacije o deželi v katero je namenjen.
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Strokovnjaki projektne skupine TEMOS so prepričani, da je v današnjem času več kot
pomembno ustvariti trg z inovativnimi izdelki in uslugami. Poznati znanstveno in
raziskovalno delo poslovnih partnerjev ter sodelovati z njimi, pomeni krepitev lastnih moči.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je bila ocenjena, kot pripravljena na soočanje z
mednarodnimi izzivi na področju zdravstva.
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