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MODRI DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19     DATUM: 29. 11. 2021   Štev. 1007

OBISK MINISTRA ZA 

ZDRAVJE 

 
Minister za zdravje Janez 

Poklukar je v torek, 23. 11. 2021, 

v okviru vladnega obiska v 

Pomurju obiskal našo bolnišnico. 

Po sestanku z vodstvom je obiskal 

enoto intenzivne terapije na 

oddelku za perioperativno 

medicino.  

 

Osebju bolnišnice se je zahvalil za 

napore v boju proti covidu-19 in 

pohvalil maksimalno angažiranost 

osebja intenzivne enote pri 

zdravljenju covidnih bolnikov. 

Obenem je pozval, da smo kot 

družba enotni, da sleherni 

posameznik s svojim odgovornim 

ravnanjem, spoštovanjem ukrepov 

in cepljenjem pripomore k čim 

prejšnji zajezitvi epidemije. 

Hvala vsem, ki v teh časih 

posredno in neposredno pomagate 

ter se trudite, da zdravljenje v 

bolnišnici na covidnih in 

preostalih oddelkih teče 

nemoteno. 

Vodstvo bolnišnice 

 

LUKA ROŠKAR MED 

ZMAGOVALCI MEDISOVE 

NAGRADE ZA MEDICINSKE 

RAZISKAVE 

Mednarodni natečaj Medisove 

nagrade za medicinske raziskave 

(International Medis Awards for 

Medical Research 2021) že osmo 

leto nagrajuje izjemne 

raziskovalne dosežke zdravnikov 

in farmacevtov iz devetih držav 

srednje in jugovzhodne Evrope. 

 

V četrtek, 25. 11. 2021, so v 

dokumentarni oddaji Moč 

zaupanja razglasili devet 

zmagovalcev, ki letos prihajajo iz 

petih držav – Avstrije, Severne 

Makedonije, Srbije, Hrvaške in 

Slovenije. Med njimi je kot 

slovenski predstavnik Luka 

Roškar, dr. med., spec. gin. in 

porod., z Ginekološko-porod-

niškega oddelka naše bolnišnice, 

katerega znanstvenoraziskovalni 

prispevek je bil najboljši na 

področju ginekologije.  

Luka Roškar, dr. med., spec. gin. in 

porod., je v 

znanstvenoraziskovalnem delu 

obravnaval raka maternične 

sluznice (rak endometrija), ki je 

najpogostejše ginekološko 

maligno obolenje v razvitih 

državah. Je prvi avtor izvirnega 

znanstvenega članka z 

naslovom Tie-2, G-CSF, and 

Leptin as Promising Diagnostic 

Biomarkers for Endometrial 

Cancer: A Pilot Study, ki je bil 

objavljen v mednarodni 

znanstveni reviji Journal of 

Clinical Medicine. Soavtorji 

članka so še Tea Klančič, Tamara 

Knific, prof. dr. Tea Lanišnik 

Rižner in izr. prof. dr. Špela 

Smrkolj. Cilj njegovega 

znanstvenoraziskovalnega dela je 

odkriti potencialno natančnejšo, 

manj invazivno in hitrejšo metodo 

za diagnostiko omejenega raka ter 

bolj individualno prilagojen 

terapevtski pristop. Skupaj z 

raziskovalno skupino si obetajo, 

da bodo tako izboljšali prognoze 

bolnic in zmanjšali izpostavljenost 

nepotrebnemu invazivnemu 

zdravljenju.  

 

Ob prejemu nagrade je Luka 

Roškar, dr. med., spec. gin. in 

porod., povedal, da nagrade res ni 

pričakoval in da mu 

pomeni zavezo za nadaljnje delo. 

Za pomoč pri študiji se je zahvalil 

mentoricama, izr. prof. dr. Špeli 

Smrkolj in prof. dr. Tei Lanišnik 

Rižner. 

 

Za omenjene nagrade so se lahko 

potegovali zdravniki in 

farmacevti, ki so svoje 

znanstvenoraziskovalne prispevke 

objavili v uglednih znanstvenih 

publikacijah z dejavnikom vpliva, 

višjim od 1.50. Na natečaj se je 

letos prijavilo 230 raziskovalcev iz 

Avstrije, Bolgarije, Bosne in 

Hercegovine, Hrvaške, 

Madžarske, Severne Makedonije, 

Slovenije in Srbije. 80 prijav je 

zadostilo vsem 

zahtevnim merilom za mesto 
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nominiranca. Mednarodna 

strokovna komisija je prijave 

ocenila in izbrala 19 finalistov, 

med njimi pa devet zmagovalcev. 

Zmagovalci so prejeli unikatni 

kipec The Future, umetniško delo 

uveljavljenega kiparja Jakova 

Brdarja. 

 
doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

spec. javnega zdravja, 

vodja raziskovalne dejavnosti 
 

V bolnišnici smo ponosni na 

dosežek Luke Roškarja, dr. med., 

spec. gin. in porod., cenimo 

zavzetost vsakega posameznika in 

poskušamo ustvarjati ozračje, ki 

spodbuja  tovrstno delo. Iskreno 

mu čestitamo za uspeh in upamo, 

da bo še naprej zavezan 

kakovostnemu 

znanstvenoraziskovalnemu delu.  

 
Vodstvo bolnišnice in kolektiv Ginekološko-

porodniškega oddelka 

 

OBISK PREDSEDNICE 

ZBORNICE - ZVEZE 

 
Predsednica Zbornice zdravstvene 

in babiške nege Slovenije Monika 

Ažman je v petek obiskala našo 

bolnišnico. Zahvalila se je vsem 

zaposlenim za požrtvovalnost v 

boju proti covidu-19. Obiskala je 

covidni oddelek in covidno 

intezivno terapijo, se pogovarjala s 

pacienti in zaposlenimi. Zaposlene 

na rdečih conah je Zbornica - 

Zveza počastila z blejskimi 

kremnimi rezinami in majčkami s 

sloganom Skupaj zmoremo.  

Zahvaljujemo se za obisk, podporo 

in pozornost. 

 
Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag., 

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

19. ZNANSTVENA 

KONFERENCA POMURSKA 

AKADEMIJA 

Pomurska akademsko znanstvena 

unija (PAZU) je v petek, 26. 11. 

2021, pripravila 19. znanstveno 

konferenco Pomurska akademija 

Pomurju. Osrednja tema je bila 

tokrat znanstvenoraziskovalna 

dejavnost v Pomurju, katere razvoj 

in aktualno stanje so predstavili 

govorci na osrednjem plenumu, 

sledila so predavanja pomurskih 

doktorjev znanosti po posameznih 

znanstvenih področjih. 

Letošnja osrednja tematika je bila 

toliko bolj aktualna, saj je bil pred 

kratkim po mnogih letih 

prizadevanj sprejet nov Zakon o 

znanstvenoraziskovalni in 

inovacijski dejavnosti v Sloveniji. 

Zakon predvideva podvojitev 

sredstev, namenjenih znanosti, 

pozabljeno pa ni niti na skladnejši 

regionalni razvoj znanstve-

noraziskovalne dejavnosti. 

Na uvodnem plenumu, ki ga je 

povezoval izr. prof. dr. Mitja 

Slavinec, predsednik PAZU in 

državni sekretar na  Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport 

(MIZŠ), so sodelovali prof. dr. 

Simona Kustec, ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport, ki 

je zbrane nagovorila z 

videokonferenčnim klicem, dr. 

Aleksander Jevšek, župan Mestne 

občine Murska Sobota, prof. dr. 

Ludvik Toplak, predsednik Alme 

Mater Europaea, mag. Peter 

Volasko, vodja sektorja za znanost 

na MIZŠ, prof. dr. Robert Repnik, 

direktor javne agencije za 

raziskovalno dejavnost, dr. Milan 

Svetec, podpredsednik PAZU, in 

prof. dr. Mitja Lainščak iz naše 

bolnišnice. V razpravi so 

sodelujoči poskušali identificirati 

dejavnike, ki pomembno vplivajo 

na razvoj znanstvenoraziskovalne 

in inovacijske dejavnosti, prikazali 

so uspehe in zastoje pri razvoju te 

dejavnosti v Pomurju, predstavili 

ustanove, ki se v pomurskem 

prostoru aktivno vključujejo v 

razpise za pridobivanje 

raziskovalnih sredstev ter v luči 

novega zakona poskušali začrtati 

usmeritve za naprej. 

V predstavitvi doc. dr. Jerneje 

Farkaš Lainščak in prof. dr. Mitje 

Lainščaka je bila naša bolnišnica 

predstavljena kot eden od 

primerov odličnosti pri 

spodbujanju 

znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti in uspešnosti pri 

pridobivanju raziskovalnih 

projektov v pomurskem prostoru. 

Predstavitev je vključevala zadnje 

5-letno obdobje in slonela na 

ključnih kazalnikih raziskovalne 

uspešnosti – raziskovalno in 

projektno delo, znanstveno 

publiciranje ter mednarodna 

prepoznavnost z vidika citiranja 

znanstvenih publikacij. 

V nadaljevanju sta v sklopu 

farmacija in medicina imeli 

predstavitvi še dve sodelavki naše 

bolnišnice, doc. dr. Alenka 

Kovačič in doc. dr. Marija Šantl 

Letonja. Prva je predstavila 

zanimive podatke analize 

dveletnega spremljanja intervencij 

kliničnih farmacevtov v naši 

bolnišnici, druga pa aktualno 

tematiko s področja koronavirusne 

pljučnice in radioloških sprememb 

pljuč. 

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

spec. javnega zdravja, 

vodja raziskovalne dejavnosti 
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DOBRODELNA AKCIJA 

 
Hvaležnost je notranja svetloba, s 

katero lahko osvetlimo svojo dušo. 

Bolj ko smo hvaležni, več svetlobe 

izkusimo in bolj jo izžarevamo v 

svet. (Sharon Huffman). 

 

V imenu vseh pacientov in 

zaposlenih se zahvaljujemo 

organizatorjem dobrodelne akcije: 

ženskemu društvu Evangeličanka 

(adventni venčki), EHO 

Podpornica (darilca za zaposlene 

in paciente) in Evangeličanski 

cerkveni občini Gornji Slaveči 

(kava, kapučino in mandarine), ki 

so obdarili vse, ki smo na 1. 

adventno nedeljo delali, in tudi vse 

naše paciente. Tako so nas 

popeljali v čaroben praznični čas, 

ki nas navdihuje z upanjem, 

veseljem in mirom. 

 

Iz srca še enkrat hvala. 

 
Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag., 

v. d. pomočnice direktorja za zdravstveno 

nego 

 

 

SLADKORNA BOLEZEN V 

NOVEM DESETLETJU 

16. in 17. novembra je v virtualni 

obliki potekala endokrinološka 

sekcija o sladkorni bolezni (SB) in 

novih spremljevalcih. Predstavljen 

je bil državni program za 

obvladovanje SB do leta 2030, ki 

temelji na opolnomočenju oseb s 

sladkorno boleznijo (OSB), na 

preprečevanju zapletov pri bolezni 

ter stalni težnji k zniževanju 

glukoze v krvi. Novi standard 

obvezne opreme v ambulanti za 

edukacijo OSB po novih 

smernicah predpisuje računalnik s 

kamero in slušalkami, kar v naši 

ambulanti že imamo. Uporabljamo 

pa še ne, ker vse novoodkrite OSB, 

bodisi steroidni diabetes ali 

nosečnostno sladkorno bolezen, 

ob prvem pregledu pregledamo v 

živo. Kontrole meritev krvnih 

sladkorjev pa opravljamo s  

telemedicino po e-pošti ali s 

sodobnim povezovanjem z 

bolnikovimi samokontrolami na 

daljavo v oblaku. Torej, OSB, ki 

ima za to primeren sistem merjenja 

krvnega sladkorja, lahko privoli, 

da njegove vrednosti spremljamo 

na daljavo. 

 

Redno poteka presejanje zdrave 

populacije od bolnih 

posameznikov, pri čemer je 

pomembna zgodnja diagnostika, 

ko oseba še nima težav. Sicer pa je 

trend po Evropi že takšen, da se 

sladkorne bolezni tipa 2 aktivno ne 

išče več, ampak se preveri ob 

drugih ugotovljenih zvišanih 

parametrih, kot so povišan 

holesterol in trigliceridi. 

 

Veliki preboji so se zgodili na 

področju tehnologije in umetne 

inteligence. Le-ta v sodelovanju z 

znanostjo, predvsem na osnovi 

matematičnih izračunov OSB, 

znatno lajša vsakdanjik. Lahko je 

torej velika priložnost, včasih pa 

celo breme. 

Letos zaznamujemo 100 let 

inzulina. Gre za medicinsko čudo, 

ki pomaga številnim OSB 

preživeti, a žal ne ozdraveti. 

Morda kot zanimivost: zapisi o 

prvi uporabi inzulina na 

Slovenskem segajo v leto 1927, ko 

je v slovenjegraški bolnišnici 

bolnik prejel 2-krat po 50 IE 

inzulina. Pojav prvih glukometrov 

sega v osemdeseta leta, leta 1985 

so začeli prvič laboratorijsko 

določati parameter HbA1C. 

Strokovnjakinja za prehrano je 

izpostavila možnost uporabe 

sredozemske prehrane v 

Prekmurju ... no, ugotovitve so 

pokazale, da bi nekako po 

recepturi manj je več to morda bilo 

izvedljivo. Še vedno je pereča 

pretirana uporaba bučnega olja. 

 

Na koncu je strokovnjakinja 

pojasnila še pravilno razumevanje 

živilskih oznak, torej, kako se v 

trgovini s pravilnim branjem 

deklaracije odločimo za ustrezen 

nakup živila. Z novopridobljenim 

znanjem bomo nadgradili že 

usvojeno in s pridom uporabili pri 

obravnavi oseb s sladkorno 

boleznijo. 

 
Angela Ambrož, dipl. m. s. 

 

 

PARKIRIŠČE 

Z občino Murska Sobota smo se 

dogovorili, da bo parkiranje na 

parkirišču v lasti občine do konca 

leta brezplačno. Predlagamo vam, 

da ob prezasedenosti naših 

parkirišč uporabljate omenjeno 

parkirišče. Znotraj bolnišničnega 

kompleksa odpiramo več gradbišč, 

parkirna mesta bodo zasedli tudi 

izvajalci del, zato vas prosimo za 

razumevanje. 

 
Vodstvo 

  

INVENTURA V 

BOLNIŠNIČNI LEKARNI 

Bolnišnična lekarna bo v torek, 30. 

11. 2021, zaradi inventure zaprta. 

Kolektiv bolnišnične lekarne 

 

 

OBVESTILO ZBORNICE - 

ZVEZE O PODELJEVANJU 

LICENC ZA STROKOVNA 

PODROČJA  

Rok za podelitev licence za 

strokovna področja za medicinske 

sestre in medicinske tehnike iz 
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prvega odstavka 38. člena ZZDej-

K se izteče 17. 12. 2021. 

 

Vsi tehniki zdravstvene nege in 

srednje medicinske sestre, ki so 

bili razporejeni na delovno mesto 

diplomirana medicinska sestra na 

podlagi prvega odstavka 38. člena 

ZZDej-K in še niso oddali vloge za 

licenco pozivamo, da takoj oddajo 

vlogo za podelitev licence za 

strokovno področje. 
 

Več informacij lahko pridobite v 

Pravno-kadrovski službi. 
 

Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja Pravno-kadrovske službe 

 

 

POHVALA  

Objavljamo prejeto pohvalo: 

Spoštovani! 

Naša draga mama, babica in 

prababica je v soboto, 6. novembra, v 

91. letu starosti za vedno zaspala na 

vašem covidnem oddelku. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 

ji v teh tednih in dneh stali ob strani, 

jo zdravili in negovali ter ji lajšali 

bolečine in poskrbeli za dostojno 

slovo od tega sveta. 

Iskrena hvala! 

 
Družina Emilije Balažic 

 

 

DAR FAST FOOD PRI 

GASILCU 

V petek, 26. 11. 2021, je osebju 

oddelka za perioperativno 

medicino malico daroval Fast 

food pri gasilcu. Za lepo gesto se 

zahvaljujemo. 

 

 
Osebje oddelka za perioperativno medicino 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na  Murskem valu  je bila 

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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  4. seja  strokovnega sveta  

Splošne bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)  

Torek:  

 -   4. seja  strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Četrtek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Posegi v mali operacijski  sobi – 

smernice, predavala bosta 

Dominik Lanjšček, dr. med., in  

Robert Golob, dr. med.,  spec.  

(soba kirurškega konzilija) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
289 

ŠTEVILO BOD: 1925 

LEŽALNA DOBA: 5,73 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
13 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
12 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

Misel 

Izbira je tvoja,  

če boš hudoben ali pa zloben, 

vendar zate bolje je,  

če tvoje srce zlato je. 

 

Lejla Cimžar, 2. razred 
 

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

