
 1 

 
MODRI DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19     DATUM: 22. 11. 2021   Štev. 1006

CEPLJENJE  PROTI 

SEZONSKI GRIPI     

2021/2021 

Virusi gripe se pogosto in hitro 

spreminjajo, zato se spreminja tudi 

cepivo, ki je vsako leto 

pripravljeno tako, da ščiti proti 

virusom, ki bodo predvidoma 

krožili v prihajajoči sezoni. Zato 

se je treba cepiti vsako leto z enim 

odmerkom cepiva, za otroke, 

mlajše od devet let, ki se prvič 

cepijo proti gripi, pa sta potrebna 

dva odmerka. Zaščita se vzpostavi 

približno dva tedna po cepljenju in 

traja več mesecev, postopoma 

upada in je po enem letu lahko že 

prenizka. Čeprav v lanskoletni 

sezoni gripe ni bilo uradno 

zabeleženega nobenega primera v 

Sloveniji, je cepljenje izjemno 

pomembno in smiselno tudi letos, 

kar velja zlasti za skupine, pri 

katerih gripa lahko poteka težje ali 

z zapleti. Lanskoletne okoliščine 

so bile namreč specifične 

(vzgojno-varstvene in šolske 

ustanove zaprte precej časa, ljudje 

so se zaradi epidemije covida-19 

manj družili ter upoštevali tudi 

druge ukrepe, ki zmanjšujejo 

pojavnost covida-19 in hkrati 

delujejo tudi v smeri zmanjševanja 

prenosa respiratornih virusov, 

vključno z gripo). Letošnjo jesen 

respiratorne virusne okužbe 

krožijo bistveno prej kot običajno, 

prevladujejo zlasti okužbe z 

respiratornim sincicijskim 

virusom (RSV), v nekaterih delih 

Evrope pa se že pojavlja gripa. 

V ponedeljek, 18. oktobra 2021, se 

je  v okviru kampanje Zavihajmo 

rokave! Cepimo se proti gripi 

začelo tudi letošnje cepljenje proti 

gripi v sezoni 2021/22.  

(Vir: Nijz) 

V naši bolnišnici je cepljenje proti 

sezonski gripi za vse zaposlene ob 

petkih v ambulanti za celjenje, 

predvidoma od 11.00 do 12.30. 

Prijava ni potrebna. Cepljenje je 

tudi letos brezplačno. Proti gripi 

se lahko cepimo sočasno s 

cepljenjem proti covidu-19.  
 

Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s., 

vodja obvladovanja bolnišničnih okužb 

 
 

DAR ŽUPNIJE LJUTOMER 

 
V sredo, 17. 11. 2021, je 

bolnišnico obiskal ljutomerski 

župnik Goran Merica in se zahvalil 

zaposlenim za trud v boju proti 

covidu-19. Župljani Ljutomera so 

za zahvalo darovali obilo peciva. 

Članom Karitasa in župnijskega 

pastoralnega sveta župnije 

Ljutomer ter župniku Goranu 

Merici se zahvaljujemo za trud, 

srčnost in dobro voljo ob tem 

plemenitem dejanju. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

HVALA ZDRAVSTVENEMU 

OSEBJU ZA PRIZADEVNOST 

V ČASU EPIDEMIJE 

 
RIS Dvorec Rakičan je bil pobudnik 

napisa, s katerim se 

zahvaljujejo bolnišničnemu osebju 

na poti v službo ali domov ter 

sporočajo, da njihova prizadevnost 

v vsesplošni stiski ni spregledana. 

V težkih časih je vsako 

dobronamerno dejanje še toliko bolj 

pomembno, zato hvala za lepo 

gesto. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

DAR BTT TEKSTILA 

Podjetje BTT tekstil je darovalo 

100 srajc za težke bolnike. V teh 

težkih časih, ki pestijo ves svet, je 

vsako dobronamerno dejanje 

toliko bolj plemenito in hvale 

vredno. Za donacijo se iskreno 

zahvaljujemo. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

V SPOMIN  PAVLI BENKO 

IN GERTI UTROŠA 

 

 

Ni smrt tisto, kar nas loči, 

in življenje ni, kar druži nas.  

So vezi močnejše. 

Brez pomena zanje so razdalje, 

kraj in čas. (Mila Kačič)  

 

V minulem tednu sta preminili 

upokojeni dolgoletni sodelavki v 

bolnišnici, Pavla Benko, višja 

medicinska sestra, in Gerta Utroša, 

srednja medicinske sestra. 
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Pavla Benko je bila ena prvih 

višjih medicinskih sester v naši 

bolnišnici, kjer se je  zaposlila po 

študiju. S kolegicami je v  prakso  

vnašala sodobne smernice 

zdravstvene nege. Skupaj z 

zdravnikom Francem Štivanom 

sta prevzela nefrološki odsek 

Internega oddelka, sestra Pavla pa 

je bila nekaj let tudi glavna 

medicinska sestra Internega 

oddelka. Bila je odlična mentorica 

mladim kolegicam, saj je bila pri 

delu izjemno natančna in 

spoštljiva do vsakega pacienta. Za 

prizadevnost ter odnos do dela in 

poklica, ki ga je opravljala do 

upokojitve, smo ji neizmerno 

hvaležni.  

 

Glavna medicinska sestra 

Infekcijskega oddelka Klaudija 

Sever Lovenjak je zapisala: 

   

Gerta Utroša je bila v prvi 

generaciji medicinskih sester, ki so 

končale Srednjo zdravstveno šolo 

v Murski Soboti. Bila je 

štipendistka Splošne bolnišnice 

Brežice, zato se je najprej 

zaposlila v tamkajšnji bolnišnici, 

nato pa odšla delat v Avstrijo. 

V naši bolnišnici je delala že na 

starem Infekcijskem oddelku 

(stavba stare porodnišnice) in nato 

do upokojitve leta 2000 na 

zdajšnjem Infekcijskem oddelku. 

Bila je požrtvovalna, 

komunikativna, znala je prisluhniti 

vsakemu bolniku, vzela si je čas za 

vsakega. Zelo radi so jo imeli 

hospitalizirani otroci. 

Bila je tudi zelo dober mentor 

številnim dijakom in 

pripravnikom. Imela je veliko 

znanja in delovnih izkušenj s 

področja zdravstvene nege, zato se 

je ob delu s srednjimi 

medicinskimi sestrami po potrebi  

vključevala tudi v proces dela 

višjih medicinskih sester. Radi 

smo jo imeli vsi na oddelku. 

 

Spoštovani kolegici, za vse kar sta 

na poklicni poti prispevali k oskrbi 

in zdravstveni negi pomurskih 

ljudi, smo vama hvaležni. 

Počivajta v miru. 

 
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. 

nege, vodja izobraževanja in razvoja kadrov  

v ZBN 

 
 

 

POSLOVILNI PROSTOR V 

BOLNIŠNICI 

 
Bolnišnica bo z decembrom dobila 

poslovilni prostor, kjer se bodo 

lahko svojci umrlega dostojno 

poslovili od preminulega. Prostor 

je namenjen vsem, katolikom, 

evangeličanom, predstavnikom 

binkoštne cerkve in drugih verstev 

ter ateistom. Zunaj je majhen park 

s klopco, kje se bodo lahko 

žalujoči svojci ustavili v miru in 

tišini. 

 

V naši družbi o umiranju in smrti 

še vedno premalo govorimo. To je 

običajno tema, ki se ji raje 

izognemo, kot da bi se na to 

pripravili. Kajti če govorimo o 

bolezni ali smrti, je v tem nekaj 

težkega, bolečega, 

obremenjujočega, predvsem pa 

nekaj dokončnega.  

 

Žalovanje je proces, ki se začne v 

trenutku, ko posameznik zazna, da 

je njegova izguba neizogibna. 

Najprej šok ob novici o smrti, nato 

zanikanje in jeza, ki je lahko 

usmerjena na okolico, na umrlo 

osebo, ali pa tudi nase. Potem se 

pojavi faza pogajanja, ki 

posameznika na neki ravni poveže 

z nečim, v kar verjame, ali globlje 

z njim samim. Šele kasneje se 

pojavi žalost, ki kaže na to, da je 

posameznik začel sprejemati 

realnost. 

Tudi pri nas je nekoč veljala 

tradicija, da krsto s pokojnikom po 

smrti pripeljejo na dom, kjer je 

truplo na ogled žalujočim kakšen 

dan pred pogrebom. Danes je 

takšne prakse – zlasti zaradi 

naraščajočega trenda upepelitev – 

vse manj, ob tem pa se postavlja 

tudi vprašanje, ali je ogled trupla 

pokojnika nujen za žalovanje ali 

ne, oziroma kakšne posledice 

lahko pusti na žalujočih. 

Odgovor  je vse prej kot preprost, 

osnovna teza pa je, da je izbira, ali 

si truplo pokojne osebe ogledati ali 

ne, odvisna od vsakega 

posameznika, njegove starosti, 

načina žalovanja, verskih 

dejavnikov, družinskih okoliščin 

ter psihičnega stanja. 

Za marsikaterega žalujočega je 

slovo od trupla pokojnika 

odločilen moment v njegovem 

procesu žalovanja. S tem, ko 

vidimo telo naše ljubljene osebe 

ležati mirno, brez življenja, se ga 

morda dotaknemo ali celo 

poljubimo, nam resnično postane 

jasno, da pokojnika preprosto ni 

več. Čeprav je izkušnja težka, je 

dejstvo, da pri mnogih žalujočih 

prav ta ogled močno pomaga pri 

sprejemanju in prebolevanju smrti 

oziroma pri žalovanju. 

Velika pridobitev za bolnišnico je, 

da bo lahko slovo od pokojnika 

omogočila v spoštljivem in 

primernem okolju. Navodila, 

protokol in organizacijsko 
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navodilo je v pripravi in ga boste 

dobili na oddelke. 

Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. 

nege, vodja izobraževanja in razvoja kadrov  

v ZBN 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 
 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu  bo strokovna direktorica 

bolnišnice Manuela Kuhar 

Makoter, dr. med., spec. 

krg., tema:  Trenutni utrip 

v  Splošni bolnišnici Murska 

Sobota. 

-  Direktor prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec., in 

pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve Marjan Maček, univ. dipl. 

ekon., sta se udeležila delovnega  

sestanka  pri županu  Mestne 

občine  M.  Sobota dr.  Aleksandru  

Jevšku. 

 

-   Sreda:  

- Strokovno izobraževanje 

Sodobno  zdravljenje  

hiperholesterolemije:  2 odmerka 

na leto – nova  smer  nadzora  

holesterola LDL, predaval bo prof. 

dr. Mitja Lainščak, dr med, spec.  

(soba kirurškega konzilija) 

    -  Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

 

 

Petek: 

- Strokovni kardiološki 

seminar SGLT-2 zaviralci in  

bolniki s srčnim popuščanjem, 

predavali bodo  prof. dr. Mitja 

Lainščak, dr. med., spec, prim. 

asist. Lea Majc Hodošček, dr. 

med., spec., in Urška Bencak 

Ferko, dr. med., spec. (soba 

kardiološkega konzilija) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 
 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na  Murskem valu  bo 

vodja obvladovanja bolnišničnih 

okužb Marija Kohek, M. Sc. 

(Avstrija), dipl. m. 

s., tema:  Cepljenje proti gripi. 

 

Torek: 

-  Obisk ministra za zdravje Janeza 

Poklukarja. 

 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
318 

ŠTEVILO BOD: 2035 

LEŽALNA DOBA: 5,30 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 11 

DOJEČE MATERE  BOD: 7 
 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

Misel 

Na mladih stoji svet,  
svet pa bo obstal edino z 

medsebojno pomočjo in občutkom, 
da moramo vedno ostati  
»človek človeku človek«. 

 

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

