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MODRI DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 18. 10. 2021                            Štev. 1001

V SPOMIN GORANU 

 

Goran Žižek se je rodil 6. junija 

1991 v Murski Soboti, otroštvo in 

mladost je preživel v Šalovcih kot 

edinček. Želja, pomagati drugim, 

ga je vodila v Srednjo zdravstveno 

šolo v Murski Soboti, ki jo je tudi 

uspešno končal leta 2009. 

Pripravništvo je opravljal na bližnji 

zdravstveni postaji v Gornjih 

Petrovcih. Leta 2011 se je zaposlil 

v Splošni bolnišnici Murska Sobota 

prek programa javnih del na 

pljučnem oddelku. Od 1. februarja 

2012 je bil zaposlen na internem 

oddelku za nadomeščanje 

odsotnosti zaposlenih. Želja po 

delu v urgentni ambulanti ga je 

pripeljala v staro internistično 

urgentno ambulanto, kjer je s 1. 

julijem 2013 tudi začel delati. Z 

delom v novem Urgentnem centru 

se je začela nova zgodba za vse, ki 

smo združil moči znotraj 

bolnišnice, in nove sodelavce. 

Goran je nadaljeval delo v 

internistični nujni pomoči, prav 

tako je pomagal na vseh deloviščih 

UC, zadnje leto je delal v kirurški 

nujni pomoči.       
                                                              

Želja po dodatnih znanjih ga je 

spodbudila, da se je v lanskem 

študijskem letu vpisal na 

dodiplomski študij zdravstvene 

nege. Uspešno je končal prvi letnik 

in že začel poslušati predavanja v 

drugem letniku.                                                                 

Bil je predan svojemu poklicu, 

vedno znova in vsakemu je 

priskočil na pomoč,  bolnikom, 

svojcem in tudi nam sodelavcem. 

Prav on je bil v UC tisti, ki je vse 

nasmejal, nam dal voljo za 

premagovanje še tako težkih 

trenutkov, še tako napornih in 

nemogočih stanj. Vedno znova nas 

je povezal in s svojim humorjem 

spravil na našo skupno pot. 

Zaslužil si je še in še pohval od 

bolnikov, besed zahvale svojcev. 

Njegov glas je bil glas tistih, ki 

niso mogli ali uspeli povedati 

svojega mnenja, bil je zagovornik 

pacienta, malega preprostega 

človeka, za katerega je naredil vse. 

Vsakemu je namenil nasmeh in 

svoj Kako si?     

  

Veliko prostega časa je namenil 

nogometu, ki mu je bil prva velika 

okupacija do poškodbe. Zadnje 

mesece je svoj mir našel v ribištvu, 

družbo mu je delal pes Casper. Bil 

je izjemen humorist in njegova 

dobra volja je bila nalezljiva.     

                                      

Vedno smo mislili, da smo 

strokovnjaki na svojem področju, 

da prepoznamo stiske ljudi, ki jih 

vidimo in obravnavamo vsak dan. 

Dragi Goran, oprosti nam, 

spregledali smo tvojo stisko in klic 

po pomoči. Tudi nas zdravstvene 

delavce pustita stroka in znanje na 

cedilu. UC ne bo več, kar je bil, 

neizmerno te bomo pogrešali.  

 

Hvala ti za vse.  
 

   Tvoji sodelavci iz UC  

in vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISKALA NAS JE 

PREDSEDNICA 

ZDRAVNIŠKE ZBORNICE 

SLOVENIJE prof. dr. 

BOJANA BEOVIĆ 

 
V četrtek, 14. 10 2021, so našo 

bolnišnico obiskali predstavniki 

Zdravniške zbornice Slovenije s 

predsednico dr. Bojano Beović. Z 

vodstvom bolnišnice so se 

pogovarjali o aktualnih razmerah 

in o srečanju spregovorili tudi na 

tiskovni konferenci. Ob tem je 

predsednica zbornice med drugim 

povedala: »Razmere v bolnišnici 

moram oceniti kot zelo dobre, na 

marsikaterem področju se je 

kadrovsko okrepila, postala učna 

bolnišnica, usposablja različne 

specializante, celo študente za 

nekatere področja iz Ljubljane, 

tako da ni več neka odmaknjena 

bolnišnica.  

Posebej pa moram omeniti te 

covidne čase. Slučajno sem bila 

lansko jesen tukaj na strokovnem 

razgovoru, ko so pripeljali prvega 

pacienta s covidom-19, in nismo 

si predstavljali, kakšno ogromno 

delo bo morala bolnišnica narediti 

s kadrovskimi in prostorskimi 

viri, ki so seveda povsod omejeni, 

v manjši bolnišnici pa sploh, tako 

da so v slovenskem merilu 

opravili eno največjih del, 

relativno enega največjih obsegov 

dela.« 

Predsednica zbornice je  

izpostavila dobro sodelovanje s 
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pri delu s študenti in pripravniki v 

naši bolnišnici, posebej pa so 

pohvalili mag. Dejana Majca, ki 

je na tem področju uspešen vodja 

in koordinator. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

CEPLJENJE PROTI 

SEZONSKI GRIPI 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota bomo v tednu, ki je pred 

nami, začeli cepiti proti sezonski 

gripi. Cepili bomo ob petkih med 

11. in 13. uro v cepilni ambulanti 

na Infekcijskem oddelku. 

Naročanje za zdaj ni potrebno. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

POHVALA SLOVENIJE 

TRANSPLANTA 

Slovenija Transplant je pohvalil 

našo zdravnico Aljo Beznec, dr. 

med., spec., za dobro organizacijo 

in delo pri odkrivanju, pripravi, 

vzdrževanju in odvzemu organov 

pri umrlem darovalcu organov in 

tkiv 13. 9. 2021.  

Odločitev za darovanje organov 

po smrti je plemenito in humano 

dejanje, k čemur je s svojo 

aktivnostjo prispevala naša 

zdravnica. Pohvala je namenjena 

tudi vsem, ki so pri odvzemu 

organov sodelovali. 
 

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

strokovna direktorica 

 

 

GOLNIŠKI SIMPOZIJ 

Ob 100-letnici Klinike Golnik so 

pripravili Golniški simpozij. 

Potekal je od 8. oktobra 2021 kot 

spletni dogodek, zajemal je več 

sklopov. 

Na začetku so prikazali razvoj 

klinike, posebej razvoj delovanja 

kakovosti in varnosti. V 

nadaljevanju smo spoznali 

diagnostiko in zdravljenje raka 

pljuč nekoč in danes. Za 

najpogostejši dejavnik tveganja 

pri razvoju raka pljuč še vedno 

veljata kajenje in izpostavljenost 

nevarnim snovem. Seznanili smo 

se z diagnostično obravnavo 

bolnikov s pljučnim rakom skozi 

čas, kamor sodijo rentgensko 

slikanje, transtorekalna punkcija, 

računalniška tomografija in 

seveda bronhoskopija. Prvo 

bronhoskopijo so na Kliniki 

Golnik opravili leta 1952. 

Predstavili so nam tudi potek 

diagnostike raka pljuč.  

Zanimivo je bilo slišati tudi o 

novostih pri sistemski terapiji 

raka pljuč ter kirurških pristopih 

pri zdravljenju pljučnega raka. 

Pozabiti ne smemo tudi na 

alergijske bolezni in astmo, kjer 

sta zelo pomembna 

zdravstvenovzgojni vidik in 

celostna obravnava bolnika, 

dotaknili smo se tudi funkcijske 

diagnostike pljuč, kot so 

spirometrija in mnoge druge. 

Predstavili so nam tudi 

tuberkulozo in zdravstveno nego 

bolnika s tuberkulozo.  

Tako smo zvedeli, da je napredek 

v diagnostiki in zdravljenju 

bolniku prinesel veliko dobrega. 
 

Pljučni oddelek,  

skupina zdravstvene nege 

 

 

IZOBRAŽEVANJE O 

SLADKORNI BOLEZNI 

15. in 16. 10. 2021 smo se 

udeležile strokovnega 

izobraževanja o sladkorni bolezni 

(SB) v hotelu Paka v Velenju.  

V petek so potekala predavanja o 

zdravi prehrani, psihosocialnih 

vidikih SB, vrstah inzulinov in 

zdravil za SB, prepoznavanju 

hipoglikemije, samokontroli, 

zapletih pri SB in o SB med 

nosečnostjo. 

V soboto so bile učne delavnice 

po skupinah, ki so vsebovale 

določene tematike. Tako smo se 

seznanile z novostmi in uporabo 

različnih inzulinov, obravnavo 

diabetičnega stopala, 

sestavljanjem zdravih jedilnikov, 

še posebej pa s sistemom 

FreeStyle Libre, ki je vedno bolj v 

uporabi. Ta oblika samokontrole 

nam prikaže TIR (time in range), 

ki je pomemben za ugotavljanje 

urejenosti SB. 

Končanim delavnicam je sledilo 

še nekaj predavanj o debelosti, 

telesni aktivnosti, preprečevanju 

srčno-žilne ogroženosti bolnikov 

s SB in tehnikah kakovostnega 

upravljanja časa.  

Z izobraževanja smo se vrnile z 

novimi znanji, ki jih bomo 

prenesle sodelavcem in seveda v 

prakso.  
Udeleženke iz Internega oddelka 

 

 

OBVESTILO PRALNICE 

Služba za oskrbo s tekstilom 

sporoča, da so v septembru 2021 

oprali 112.554 kg perila. 
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

STOKRATNI DAROVALEC 

KRVI 

Bela Bohnec iz Gaberja je že stotič 

opravil plemenito in hvalevredno 

dejanje.  

 
Daroval je več kot potrebno kri, za 

kar mu čestitamo, želimo predvsem 

zdravja ter da bi še dolgo ohranjal 

to plemenito tradicijo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

ZAHVALNO PISMO 

»Spoštovani, 

sem Vanesa Vojsk, študentka 

babištva. Poleti sem prek 
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študentskega servisa delala na 

ginekološko-porodniškem oddelku. 

Spoznala sem potek dela na 

porodnem oddelku, na vstopni 

točki in v porodnih sobah. Gospa 

Karolina Kovač me je resnično 

prijazno sprejela, odgovorila na vsa 

moja vprašanja, tako sem pridobila 

veliko znanja in spoznala potek 

dela v porodnih sobah. V 

sodelovanju z gospodom Leonom 

Šabjanom sem pridobila možnost 

delovanja na porodnem oddelku, 

kjer sem spoznala resnično srčno in 

strokovno skupino. Vsi zaposleni 

tako na oddelkih kot v ambulantah 

so me resnično prijetno in z 

odprtimi rokami sprejeli ter mi bili 

vedno pripravljeni skočiti na 

pomoč in podati svoje znanja, 

pokazali so mi vse, kar me je 

zanimalo, in mi tudi razložili stvari. 

Vsi, s katerimi sem sodelovala oz. 

se srečevala, so resnično ljudje z 

velikim srcem in ogromno znanja. 

V veliko veselje mi je, da sem 

lahko sodelovala z njimi. Izkušnje, 

ki sem jih v teh mesecih pridobila, 

bodo ogromno prispevale k 

mojemu delu, ki ga bom, upam, 

lahko opravljala pri vas.  

Vsem se zahvaljujem za to 

priložnost.« 
Vanesa Vojsk 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

- Gost v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu je bil Arpad 

Norčič, dr. med., spec. kirurg, 

tema: Vaja ob množični nesreči v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota. 

- Gostja v radijski oddaji Za 

zdravje je bila Barbara Farič, dr. 

med., specializantka ginekologije 

in porodništva, tema: Maternični 

vrat v nosečnosti. 

- 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: 
- 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) 

Sreda: 

- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Artroplastika 

kolena, predaval je Damjan 

Sobočan, dipl. zn. (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka) 

Četrtek: 

- Delovni sestanek komisije za 

izrabo zmogljivosti (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka) 

- Prvi regijski obisk Zdravniške 

zbornice Slovenije 

Petek: 

- Strokovni kardiološki seminar 

Intraaortna balonska črpalka: 

indikacije in klinična uporaba, 

predaval je prof. dr. Marko Noč, 

dr. med., spec. (soba 

kardiološkega konzilija). 
                 

        Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Torek: 

- Strokovno izobraževanje v 

okviru strokovnih izobraževanj 

zdravstvene nege, tema: 

Posebnosti izvajanja intervencij 

zdravstvene nege ob 

kateterizaciji, predavala bosta 

Alenka Kajdič, dipl. m. s., in 

Matej Mihalič, dipl. zdravstvenik 

(Urgentni center). 

- Strokovno izobraževanje 

Hiperkalcemija – prikaz 

primerov, predavala bo prof. dr.  

Marija Pfeifer, dr. med, spec.  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

- Usposabljanje iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji (jedilnica 

Služba bolnišnične prehrane in 

dietoterapije) 

Sreda: 

- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Okužbe, 

povezane z zdravstvom v izzivih 

sedanjosti, predavala bo: Marija 

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

SOBO – ODPADE, sporočimo 

novi temin. 

 - Usposabljanje iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji (knjižnica, 

V. nadstr. krg. bloka) 

Četrtek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. Zlom 

hrbtenice, predavala bosta Gašper 

Navršnik, dr. med., in Arpad 

Norčič, dr. med., spec. (soba 

kirurškega konzilija) 

- Usposabljanje iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji (knjižnica, 

V. nadstr. krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
372 

ŠTEVILO BOD: 1994 

LEŽALNA DOBA: 4,76 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 19 

DOJEČE MATERE  BOD 38 
 
 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                              Misel 

 

       
Ureja: Danijela Skledar 

              Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

