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COVIDNE RAZMERE V 

NAŠI BOLNIŠNICI 

Epidemične covidne razmere so 

se močno poslabšale, zato znova 

prosimo vse zaposlene, da 

dosledno upoštevajo obvezne 

ukrepe za zmanjšanje prenosov 

in nastanka okužbe. Mednje 

spadajo izpolnjevanje pogoja  

PCT, nošenje kirurških mask ali 

respiratorjev ter dosledna higiena 

rok. Vse to je treba izvajati tudi 

pri pacientih, ki jih moramo 

opozarjati na pomembnost 

ukrepov.  Hitri antigenski testi so 

za vse spet brezplačni, zaposleni 

se testirajo po že danih navodilih. 

Od 8. 11. 2021 je po odredbi 

ministra za zdravje prekinjena 

možnost koriščenja letnih 

dopustov.  

Pogoje PCT na vstopnih točkah 

bomo preverjali s programom za 

skeniranje kode ob predložitvi 

osebnega dokumenta. Interna 

izobraževanja (modre srede, 

uvajalni seminarji, šola za starše) 

so zaradi prehajanja kadra do 

nadaljnjega prekinjenena. Šola 

za starše bo potekala po spletu, 

delavnice o higieni rok in drugo 

nujno izobraževanje bomo 

izvajali individualno po 

dogovoru in ob upoštevanju vseh 

ukrepov. 

Zaradi nenehnega spreminjanja 

ukrepov in določb prosimo 

zaposlene, da spremljajo 

zapisnike sestankov o covidu, 

objavljene na intranetu. 
 

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

vodja obvladovanja bolnišničnih okužb 

 

 

 

 

 

  

IME TEDNA NA VALU 202 

JE PROF. DR. MITJA 

LAINŠČAK 

 

V nedeljo, 7. 11. 2021, je Val 202 

objavil tri kandidate za Ime tedna: 

Martin Čopič, vodilni slovenski 

strokovnjak za optiko in optično 

spektroskopijo, ki je prejel 

Blinčevo nagrado za življenjsko 

delo; Luna Jurančič Šribar, 

pisateljica, ki je za literarno 

ustvarjanje prejela nagrado mira, 

priznanje ženskega odbora 

Slovenskega centra PEN, in prof. 

dr. Mitja Lainščak, ki je kot prvi 

Slovenec sodeloval pri pripravi 

Smernic za obravnavo bolnikov z 

akutnim in kroničnim srčnim 

popuščanjem evropskega 

kardiološkega združenja.  

Evropsko kardiološko združenje je 

na letošnjem kongresu predstavilo 

prenovljene Smernice za 

obravnavo bolnikov z akutnim in 

kroničnim srčnim popuščanjem 

(https://www.escardio.org/Guideli

nes/Clinical-Practice-

Guidelines/Acute-and-Chronic-

Heart-Failure).                                             

Med avtorji smernic je – kot prvi 

Slovenec – tudi prof. dr. Mitja 

Lainščak, predstojnik odseka za 

kardiologijo Internega oddelka v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota 

in predsedujoči delovne skupine 

za srčno popuščanje pri Združenju 

kardiologov Slovenije.                         

Smernice predstavljajo 

najpomembnejši in najbolj citirani 

dokument za obravnavo določene 

bolezni, ki so plod več kot 

dveletnega dela mednarodne 

skupine strokovnjakov. Skupina 

pregleda vso dostopno literaturo in 

jo prevede v priporočila za 

klinično prakso. Raven priporočil 

je odvisna od rezultatov in 

metodologije raziskav, stopnja 

dokaza pa od števila raziskav ali 

mnenja skupine strokovnjakov. 

Nacionalna združenja, tudi 

Združenje kardiologov Slovenije, 

sprejmejo smernice za uporabo v 

svojih okoljih. Besedilo smernic je 

objavljeno v uglednih strokovnih 

revijah European Heart Journal in 

European Journal of Heart Failure. 

Prof. dr. Mitja Lainščak je bil pred 

tem že tudi uradni recenzent treh 

smernic Evropskega 

kardiološkega združenja. Ob tem 

pomembnem znanstvenem 

dosežku mu je čestitala 

Zdravniška zbornica Slovenije. Pri 

glasovanju (splet, sms-i, živo) je 

prof. dr. Mitja Lainščak prejel 

daleč največ glasov in bil danes ob 

12. uri razglašen za Ime tedna na 

Valu 202. Ob razglasitvi je imel 

pogovor s sodelavci Vala 2020, ki 

mu lahko prisluhnete na povezavi: 

https://val202.rtvslo.si/2021/10/pr

edstavitev-kandidatov-253/               

Vodstvo bolnišnice mu za 

častitljivi naziv iskreno čestita in 

mu želi veliko poslovnih in 

osebnih uspehov.  

Vodstvo bolnišnice 

 

 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
https://val202.rtvslo.si/2021/10/predstavitev-kandidatov-253/
https://val202.rtvslo.si/2021/10/predstavitev-kandidatov-253/


 2 

OBISK DRŽAVNEGA 

SEKRETARJA FRANCA 

VINDIŠARJA 

 

Našo bolnišnico je obiskal državni 

sekretar na Ministrstvu za zdravje 

Franc Vindišar. Z vodstvom 

bolnišnice so na delovnem 

sestanku razpravljali predvsem o 

zagotavljanju zmogljivosti za 

covidne bolnike,  ogledali so si 

tudi oddelke v bolnišnici. 

Glede na slabo epidemično sliko 

bomo v kratkem primorani tudi v 

naši bolnišnici povečati 

zmogljivosti za covidne bolnike.  
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

SPOMINSKI ZNAK ZA 

POŽRTVOVALNOST V BOJU 

PROTI COVIDU-19 

Na predlog Slovenske škofovske 

konference je Vlada Republike 

Slovenije Splošni bolnišnici 

Murska Sobota podelila spominski 

znak za požrtvovalnost pri 

izvajanju ukrepov za preprečevanje 

in širjenje epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2.  

Podarjeni spominski znak 

predstavlja hvaležnost oziroma 

zavedanje, da nekateri med nami 

resnično opravljajo izjemno delo, ki 

presega običajne opise delovnih 

nalog. Med slednjimi so zagotovo 

tisti, ki vsak dan v izjemno težkih 

razmerah tudi v naši bolnišnici 

skrbijo za obolele s covidom-19 in 

si za to zaslužijo vso pohvalo. 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ČESTITKE OB 

SPECIALIZACIJI 

Luka Vodišek Slemenjak, dr. 

med., specialist splošne kirurgije, 

je 3. 11. 2021 opravil specialistični 

izpit iz urologije. 

Ob pomembni prelomnici v 

poklicnem življenju mu izrekamo 

iskrene čestitke in mu želimo 

veliko strokovnih uspehov in 

izzivov na poklicni poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO IZ PRALNICE 

Služba za oskrbo s tekstilom 

sporoča, da so oktobra 2021 oprali 

124.352 kg perila. 
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

POHVALA 

Pozdravljeni, 

še enkrat se vam oglašam zaradi z 

mame. Včeraj smo jo dokončno 

namestili v dom starejših, zato bi 

se rad zahvalil vsem, ki ste bili 

tako potrpežljivi in razumevajoči 

do nje in  mene, da je lahko bila v 

vaši oskrbi, ko sem ji urejal papirje 

za dom.  

Zahvala gre celotnemu osebju, ki 

je skrbela zanjo, od negovalk do 

sester, zdravnikov in seveda tudi 

vam, gospod Boštjan, saj sva 

največ komunicirala. Prav posebej 

se zahvaljujem tudi strokovni 

direktorici Manueli Kuhar 

Makoter, da mi je za ureditev 

dokumentacije za dom omogočila 

še nekaj dni. 

Težko je poplačati vaš trud, vendar 

upam, da se vam bom lahko nekoč 

tudi osebno zahvalil. Vem pa, da 

vam bosta vsa dobrota in trud, ki 

ste ju dajali, povrnjena v dvakratni 

meri ... 

Vse lepo in veliko zdravja želim 

vsem. 
 

Milan Šegovc 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Četrtek: 

 - Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Bolečine v  kolenu in sindrom 

plike, predavala bosta Domen  

Tajki, dr. med., in  Robert Golob, 

dr. med., spec. (soba kirurškega 

konzilija). 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji  Za 

zdravje bo Danijela Oštrić, dr. 

med., spec. patologije, 

tema: Citopatološka preiskava – 

hitra, zanesljiva in bolniku prijazna 

diagnostična metoda. 

Sreda:  

- Strokovno srečanje Raziskovalna 

injekcija, predaval bo dr. Luka 

Čavka, dr. med., specializant 

internistične onkologije z 

Univerzitetnega kliničnega  centra 

Maribor. Naslov predavanja:  

Napovedana vrednost prehranskega 

stanja  za kakovost življenja in 

preživetje pri bolnikih z razsejanim 

rakom prostate. (knjižnica Int. odd.)  

Četrtek: 
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- Strokovno predavanje  Fokusi v 

ustni votlini, predaval bo Boris 

Egić, dr. dent. med., spec., s 

sodelavci. (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 
 

 Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
290 

ŠTEVILO BOD: 1934 

LEŽALNA DOBA: 5,42 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
14 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                              Misel 

In srce človeško se razširi v objem, 

ki sega od enega konca sveta  

do drugega  

ter vsemu, 

kar je kadar koli bilo,  

je in bo, 

radostno reče: hvala! 
 

Jože Urbanija       

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

              Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

