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NAGOVOR STROKOVNE 

DIREKTORICE 

 
Spoštovani sodelavci, 

s strahospoštovanjem, a vendar z 

dobrim občutkom in željo, da 

uresničim vsa pričakovanja tako do 

same sebe kot do zaposlenih in 

pacientov, prevzemam funkcijo 

strokovne direktorice. Zavedam 

se,  da vseh  rešitev ne bom  mogla 

podati takoj,  prepričana pa sem, 

da s postopnimi, manjšimi, vendar 

stabilnimi koraki uspemo skupaj 

peljati bolnišnico po poti uspeha.  

Prizadevala  si bom, da s  svojo 

pozitivno energijo in veliko vnemo 

do novega dela prispevam k 

stabilnosti ustanove ter dobri in 

varni strokovni obravnavi 

pacientov ob upoštevanju čim bolj 

standardizirane obremenitve 

celotnega kadra. Pacienta, njegove 

potrebe in pričakovanja dajem na 

prvo mesto svoje usmeritve, ob 

tem pa ne želim pozabiti na vse 

vas, sodelavci, ki v teh kriznih 

covidnih časih dajete prav vse od 

sebe. Na tem mestu bi se posebej 

zahvalila za trdo, naporno delo v 

covidnih enotah prav vsakemu.  

Vaš prispevek k uspešnemu 

zdravljenju covidnih bolnikov 

nikakor ni prezrt in se vam iskreno 

zahvaljujem. V luči zmanjšanja 

covidnih bolnikov smo preostali 

kader preusmerili v obravnavo 

drugih bolnikov, ki prav tako 

potrebujejo medicinsko obravnavo, 

vi pa še vedno ostajate z enako 

težkimi obremenitvami kot na 

začetku epidemije.  

V luči dobrega sodelovanja in 

skupinskega dela želim, da nam bo 

vsem zaposlenim, kljub 

zahtevnemu delu, v veselje 

prihajati na delovno mesto. 

S spoštovanjem, 
 

Manuela Kuhar Makoter, dr. med., spec., 

strokovna direktorica  

 

 

NAGOVOR V. D. 

POMOČNICE DIREKTORJA 

ZA ZDRAVSTVENO NEGO 

 
Spoštovane sodelavke in sodelavci,  

življenje nam na pot nenehno 

postavlja nove izzive. Prevzem 

vodenja zdravstvene nege v naši 

bolnišnici me zavezuje, da bomo 

skupaj z drugimi člani vodstva 

prisluhnili slehernemu 

zaposlenemu in delali za dobrobit 

pacientov in bolnišnice. Znani rek 

pravi, da je veriga tako močna, kot 

je močan njen najšibkejši člen. 

Med epidemijo smo spet dokazali, 

da skupaj zmoremo; čeprav na 

robu moči, utrujeni in izmučeni, 

smo poskrbeli za vsakega pacienta, 

ki je potreboval pomoč. 

Verjamem, da smo dovolj zrela, 

empatična in srčna družba, da 

bomo znali podpreti tiste, ki jih bo 

ta čas epidemije zaznamoval bolj 

kot druge. Da bomo s skupnimi 

močni nadaljevali po začrtani poti 

odličnosti s poudarkom na varni in 

kakovostni oskrbi naših pacientov.  

Skupaj bomo gradili  na strpni, 

odprti komunikaciji in poudarjali 

pomembnost dobrih medsebojnih 

odnosov. 

Kot kaže, se epidemija covida 

počasi umirja, kar pomeni, da je 

primerov vse manj in da se delo v 

bolnišnici in življenju nasploh 

počasi vrača v ustaljene tirnice. 

Postavljeni smo pred nove izzive 

in vsak zaposleni prispeva svoj 

kamenček v mozaik uspeha. Želim 

si predvsem, da nam vrednota 

zdravje ostane na prvem mestu, saj 

bomo le tako lahko poskrbeli za 

naše paciente.  

Vsem nam želim veliko 

strokovnega dela, odprte 

komunikacije in medsebojnega 

zaupanja. 
 

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

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

 

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid sta v bolnišnici 

trenutno zasedeni 2 postelji v sivi 

coni in 36 postelj v rdeči coni, od 

tega je 7 bolnikov na oddelku za 

intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ČESTITKA 

Na visokošolski fakulteti Alma 

Mater Europaea je naša sodelavka 

Andreja Zadravec, zaposlena na 

odseku za dializo, uspešno 

zagovarjala diplomsko delo z 

naslovom Vloga medicinske 

sestre pri pravilni prehrani 

dojenčka in si pridobila naziv 

diplomirana medicinska sestra. 
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Za pridobitev strokovnega naziva 

ji čestitamo ter želimo veliko 

uspehov na poslovni in osebni poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZAHVALA OTROŠKEGA 

ODDELKA 

 
V imenu zaposlenih na Otroškem 

oddelku se iskreno zahvaljujemo 

Andreji Zadravec, ki je bila kot 

srednja medicinska sestra 20 let 

zaposlena na našem oddelku. Ob 

uspešno končanem visokošolskem 

izobraževanji na Almi Mater 

Europaea ECM bo delo nadaljevala 

kot diplomirana medicinska sestra 

na odseku za dializo. Na novem 

delovnem mestu ji želimo veliko 

uspeha.  
 

Kolektiv Otroškega oddelka 

 

 

MEDNARODNI DAN 

MEDICINSKIH SESTER IN 

BABIC 

Slogan ob letošnjem mednarodnem 

dnevu babic je Sledite podatkom, 

vlagajte v babice in poudarja 

pomembnost delovanja babic v 

družbi. 

Svetovna babiška organizacija na 

to opozarja vse leto, še  posebno 

zato, ker želi opozoriti na sprejeti 

cilj trajnostnega razvoja (do leta 

2030). Ta stremi k zmanjšanju 

umrljivosti mater in otrok po vsem 

svetu, babice celega sveta pa imajo 

ob tem izredno veliko vlogo. Po 

podatkih Svetovne zdravstvene 

organizacije vsako leto zaradi 

vzrokov, povezanih z nosečnostjo, 

še vedno umre veliko preveč žensk 

in otrok.  

12. maja zaznamujemo 

mednarodni dan medicinskih sester 

pod geslom Glas medicinskih 

sester: vizija za prihodnost 

zdravstva.  

 
V času epidemije, ki je zajela svet, 

so medicinske sestre in babice 

ostale temelj vsakega 

zdravstvenega sistema. Svetovna 

zdravstvena organizacija je tudi 

leto 2021 razglasila za 

mednarodno leto medicinskih 

sester in babic. 

 Ob mednarodnem dnevu 

medicinskih sester in babic vam 

iskreno čestitamo in se 

zahvaljujemo vsem izvajalcem 

zdravstvene in babiške nege – ki 

ste se in se še z vsem svojim 

znanjem, predanostjo, srčnostjo in 

neizmerno energijo borite z 

nepredvidljivim virusom – za 

neizmerno predanost in 

strokovnost, ki ju izkazujete pri 

delu.  
Vodstvo bolnišnice 

 

 

EVROPSKI DNEVI 

OZAVEŠČANJA O SRČNEM 

POPUŠČANJU 

 
Logotip evropskih dnevov ozaveščanja o 

srčnem popuščanju 

Kot vsako leto tudi letos Zveza za 

srčno popuščanje (Heart Failure 

Association) pri Evropskem 

kardiološkem združenju (European 

Society of Cardiology) spodbuja 

evropske dneve ozaveščanja o 

srčnem popuščanju (Heart Failure 

Awareness Days). Ti bodo letos od 

10. do 16. maja v digitalni obliki s 

posebnim poudarkom na 

preprečevanju srčnega popuščanja 

ter učinkoviti in stalni zdravstveni 

vzgoji bolnikov s to boleznijo. 

Tudi sodelavci Programa 

ozaveščanja in opolnomočenja o 

srčnem popuščanju 2020–2022 se 

ves čas njegove izvedbe trudimo, 

da s projektnimi aktivnostmi 

pomagamo in podpiramo ne samo 

bolnike s srčnim popuščanjem, 

ampak tudi njihove neformalne 

oskrbovalce. Izvedbo projektnih 

aktivnosti smo prilagodili 

epidemiološkim razmeram in 

večino aktivnosti preselili na splet 

ter jih ponudili uporabnikom v 

obliki spletnih predstavitev v 

okviru kampanje Nepopustljivo 

srce. Že lansko leto smo morali 

evropske dneve ozaveščanja o 

srčnem popuščanju pripraviti 

drugače, kot smo bili vajeni, in 

tudi letos ni nič drugače. Zato vas 

vabimo, da v tednu ozaveščanja o 

srčnem popuščanju sami naredite 

kaj koristnega za svoje zdravje in 

ste telesno dejavni (hoja, nordijska 

hoja, kolesarjenje, tek ...) ter tako 

podprete aktivnosti našega 

programa. Ko pa bodo 

epidemiološke razmere to 

dopuščale, bomo pripravili literarni 

večer z razstavo izdelkov ročnih 

del našega natečaja in v živo 

spregovorili o izzivih, ki nam jih 

vsem (bolnikom, njihovim 

svojcem, pa tudi zdravstvenim 

delavcem) prinaša epidemija 

covida-19. 
 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

MEDNARODNI DAN 

HIGIENE ROK 

5. maja smo v bolnišnici 

zaznamovali mednarodni dan 
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higiene rok. Ponovili smo lansko 

akcijo zbiranja kilometrov, tokrat 

so se nam pridružili tudi v drugih 

regijah. 

Zbrali in sešteli smo kilometre, ki 

so jih posamezniki zbirali v 

podporo strokovnjakom, bolnikom 

in varovancem, ki se bojujejo z 

novim koronavirusom. S tekom, 

kolesarjenjem in hojo smo zbrali in 

sklenili 7.671,6 kilometra dolgo 

verigo čistih rok. 

Ozaveščanje o higieni rok ima 

pomembno vlogo pri izboljševanju 

in usvojitvi najboljših praks 

preprečevanja in obvladovanja 

okužb ter preprečevanja širjenja 

nalezljivih bolezni.  

Vsem, ki ste prispevali svoje 

kilometre, se najlepše 

zahvaljujemo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

5. STROKOVNO SREČANJE 

TRIAŽNIH MEDICINSKIH 

SESTER/ZDRAVNIKOV 

Odkar imamo v Sloveniji Urgentne 

centre (UC), pod okriljem sekcije 

medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov na urgenci ter  

Ministrstvom za zdravje in NIJZ 

poteka vsakoletno srečanje triažnih 

medicinskih sester.  

Za osvežitev spomina: Kaj sploh 

pomeni triaža? »Triaža je sistem 

prednostne razvrstitve, ki temelji 

na resnosti zdravstvenih težav 

pacienta in omogoča izvajanje 

najboljših terapevtskih postopkov 

v najkrajšem možnem časovnem 

obdobju.« 

Predavanje je bilo razdeljeno na tri 

sklope. V prvem so predavatelji 

predstavili delo v UC centrih po 

Sloveniji ter uspešnost triaže v letu 

2020/21, aktualne predloge za 

spremembe v algoritmih MTS ter 

kako naj bi nadzirali triaže 

bolnikov. Predstavljeni so bili tudi 

štirje novi kriteriji v algoritmih 

MTS (nevarnost sepse, zaužitje 

nevarnega predmeta pri otrocih, 

aortna bolečina ter masivna 

hemoptiza). Vsi ti novi kriteriji 

spadajo v oranžno triažno 

kategorijo, kar pomeni, da lahko 

pacienti s temi kriteriji na 

obravnavo čakajo največ 10 minut. 

Dotaknili so se tudi e-triaže ter 

izkušnje z njeno uporabo v 

kliničnem okolju. V skoraj vseh 

UC imamo težave z e-triažo, ker 

uporabljamo različne 

informacijske sisteme. Problem 

nastopi, ker ni ažurnega 

osveževanja MTS in tako 

uporabljamo pri izvajanju triaže 

zastarele verzije. Ob morebitni 

tožbi tako nismo pravno zaščiteni. 

V drugem sklopu je bilo 

predstavljeno delo v UC ob 

epidemiji covida-19. Dotaknili so 

se triaže covidnih pacientov, ki 

predstavljajo strokoven in 

organizacijski izziv za urgentne 

službe. Zaradi epidemije se je 

skoraj v vseh UC število triaž 

zmanjšalo, saj se pri covidnih oz. 

potencialno covidnih bolnikih 

triaža ne izvaja. Predstavljena pa  

so bila tudi stanja po prebolelem 

covidu, ki predstavljajo pogost 

vzrok obiska UC. 

V tretjem sklopu so nam 

predstavili, kako lahko 

prepoznamo otroke ter 

mladostnike v psihosocialnih 

stiskah. Čedalje več mladostnikov 

ima težave z duševnim zdravjem. 

Veliko jih misli na samomor, ali pa 

uporabljajo različne psihoaktivne 

substance. 

Zdravstveno osebje je pogosto 

izpostavljeno različnim oblikam 

nasilja. Največkrat se to dogaja na 

urgentnih in psihiatričnih oddelkih. 

Posledice se kažejo na fizičnem, 

psihološkem, funkcionalnem, 

socialnem in finančnem področju 

ter odnosu osebja do pacientov. 

Predstavljene so bile 

deeskalacijske tehnike, ki se 

priporočajo kot prvi odziv na 

pacientovo agresivno vedenje. Gre 

za vrsto prepletenih komponent, 

katerih cilj je odpraviti ali 

zmanjšati pacientovo 

agresijo/agitiranost. Tako se 

vzpostavi zaupen odnos med 

medicinsko sestro in pacientom. 

Pacient dobi občutek varnosti in 

urejenosti zdravstvene obravnave. 

Kljub predavanju na daljavo je bilo 

to zelo zanimivo in dobro 

izpeljano. Se vidimo drugo leto. 
 

Gabrijela Voršič, dipl. m. s.,  

Urgentni center 

 

 

6. ENDOKRINOLOŠKI 

KONGRES ZDRAVSTVENE 

NEGE 

5. in 6. maja je potekal 6. 

endokrinološki kongres 

zdravstvene nege, prvič v 

zgodovini v virtualni obliki. Bila 

sem aktivna udeleženka s 

prispevkom Prekmurske izkušnje 

iz bolnišnice Murska Sobota. Prvi 

dan virtualnega druženja je bil 

namenjen izkušnjam pri edukaciji 

oseb s sladkorno boleznijo, ki smo 

jih različni diabetološki centri po 

Sloveniji pridobili med epidemijo. 

Ugotavljam, da je večina 

sodelavcev uporabljala e-edukacijo 

na različne načine: prek 

telemedicinske storitve, e-pošte, 

tablic, mobilnih telefonov. V 

diabetološki ambulanti naše 

bolnišnice sem se čas epidemije 

uporabljala klasični način 

edukacije oseb s sladkorno 

boleznijo, torej v živo. V polni 

zaščitni opremi v sivi ali rdeči 

coni. Priznati moram, da je bila 

javnost bila nad to obliko zelo 

navdušena, nekateri malce 

presenečeni, drugi nekoliko 

začudeni. Pa vendar.   

Priznani strokovnjak s področja 

bontona in veščin pravilne 

komunikacije je podal še nekaj 

zelo uporabnih iztočnic o bontonu 

e-komunikacije. 
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Drugi dan našega virtualnega 

srečanja je bil namenjen novostim 

v endokrinologiji, velik poudarek 

strokovnjakov so bile ugotovitve o 

porastu telesne teže ob gibalnem 

mrku med epidemijo, predvsem pri 

otrocih. Skrb, kaj bo s covidno 

generacijo mladih, kot so jih 

poimenovali, je velika, predvsem 

to, da ne bi bili čez 10 let družbi 

prej v veliko breme kot korist.  
 

 Angela Ambrož, dipl. m.s.,  

Interni oddelek 

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 

Služba za oskrbo s tekstilom 

sporoča, da so v aprilu oprali 

120.056 kg perila. 
 

      Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Torek:  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Sreda: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Nedelja: 
- V radijski oddaji Nedeljska 

kuhinja na Murskem valu sta  bila 

gosta direktor prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec., in 

strokovna direktorica Manuela 

Kuhar Makoter, dr. med., spec.   
 

Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu bo 

Nataša  Kreft, dipl.  m. s., mag. 

zdr.-soc. manag., v. d.  pomočnice 

direktorja za zdravstveno nego, 

tema: Mednarodni dan 

medicinskih sester in babic. 

- Gostja  v oddaji Za zdravje  na 

Murskem valu bo Metka Vlaj,  

višja fizioterapevtka, glavna   

fizioterapevtka službe za fizikalno 

in rehabilitacijsko medicino, 

tema: Fizioterapevtski pristopi v 

času covida.  

- Delovni sestanek delovne 

skupine za padce Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)  

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., spec. 

krg., predstojnika Krg. odd.  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Torek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za perioperativno 

medicino Mehanska ventilacija, 

predavala bosta Jaka Ivanič, dr. 

med., in Mojca Šimonka, dr. med., 

spec.  anest., rean. in periop. int. 

med. (soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., spec. 

krg., predstojnika Krg. odd.  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega oddelka 

Novosti zdravljenja možganske 

kapi, predavala bo Dominika 

Novak Pihler, dr. med., spec. 

nevrologije (knjižnica, Int. odd.).  

- Srečanje s predstavniki 

reprezentativnih sindikatov v 

bolnišnici (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka) 

Sreda:  
- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Okužbe, povezane 

z zdravstvom –  Izolacije in  ukrepi  

v posamezni vrsti izolacije, 

predavala bo Marija Kohek, M. Sc. 

(Avstrija),  dipl. m. s. (knjižnica, V. 

nadstr.  krg. bloka). 

Četrtek: 
- Redni inšpekcijski nadzor – 

Varstvo osebnih  podatkov  

Petek: 
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za perioperativno 

medicino Hemodializa, predavala 

bosta Andrea David Kovač, dr. 

med., in Goran Larnsak, dr. med., 

spec.  anest., rean. in periop. int. 

med. (soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

- Uvajalni seminar (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
291 

ŠTEVILO BOD: 1703 

LEŽALNA DOBA: 5,53 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 9 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
0 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

Bodi krepak kot travna bilka; 

zakoreninjen, pripravljen na 

upogibanje in pomirjen  

z vsem okoli sebe. 
 

Natalie Goldberg 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

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

