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COVID-19 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota je sredi dogajanja ob 

novem koronavirusu – 

dejansko smo zakorakali že v 

tretji teden izrednega stanja. V 

naši regiji imamo trenutno 

manjše število obolelih, ki so 

do zapolnitve zmogljivosti 

hospitalizirani v 

Univerzitetnem kliničnem 

centru (UKC) Maribor.  

 

Zavedamo se, da bomo prej ali 

slej hospitalizirali pozitivne 

paciente na okužbo s SARS-

CoV-2 tudi v naši bolnišnici. 

Na to smo organizacijsko in 

kadrovsko pripravljeni.  

 

Trenutno je naša največja 

težava premalo zaščitne 

opreme, predvsem zaščitnih 

mask. Vendar se tudi na tem 

področju stanje izboljšuje.  

 

Vsem zaposlenim se 

zahvaljujemo za resen in 

pozitiven pristop k 

spremljanju in izvajanju 

odločitev za delo v tem 

izrednem času.  

 

Skupaj zmoremo veliko, za 

zdravje in blaginjo naših 

pacientov in vseh zaposlenih. 
 

 

COVID-19 
 

Št. vzetih brisov 

(23. 3.–30. 3.) 

Št. 

pozitivnih 

130                             

(od tega 50 

ponovljenih) 
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Vodstvo bolnišnice 

SPLETNA STRAN COVID-

19 NA INTRANETNEM 

PORTALU SBMS 

Na intranetnem portalu naše 

bolnišnice je prejšnji teden 

zaživela spletna stran z 

naslovom COVID-19, ki 

vključuje razdelke: Interna 

obvestila, Obvestila zunanjih 

ustanov, Sporočila za javnost 

in Epidemiološki podatki. 

 

 
 

V razdelku Interna obvestila 

najdete vse zapisnike 

sestankov skupine za določitev 

in izvajanje ukrepov v zvezi s 

covidom-19 in navodila, ki jih 

je za obvladovanje epidemije 

covid-19 izdalo vodstvo 

bolnišnice.  

 

V razdelku Obvestila zunanjih 

ustanov so odredbe, navodila in 

priporočila Ministrstva za 

zdravje ter nasveti in 

priporočila Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) (tudi zgibanke za 

paciente in njihove družinske 

člane). Prav tako najdete 

neposredno povezavo na spletno 

stran NIJZ o dnevnem 

spremljanju okužb s SARS-

CoV-2 covid-19) in zbranim 

naborom navodil za zdravstvene 

delavce. 

 

V razdelku Sporočila za javnost 

so objavljena vsa sporočila, ki 

smo jih iz Splošne bolnišnice 

Murska Sobota v zvezi z 

epidemijo covid-19 poslali 

medijem. 

 

V razdelku Epidemiološki 

podatki je tabelarično 

objavljeno dnevno spremljanje 

okužb s SARS-CoV-2 (covid-

19) pri pacientih in zaposlenih 

v naši bolnišnici. Podatki v 

tabelah so vsak dan  

posodobljeni do 12. ure. 

 

Vsi objavljeni dokumenti so 

datumsko in kronološko 

razvrščeni (zaradi tehničnih ovir 

v posameznih razdelkih 

razvrstitev dokumentov po 

načelu aktualni najvišje še ni 

dokončana).  

 

Zaradi hitro spreminjajočih se 

razmer in dnevnega sprejemanja 

novih ukrepov v zvezi z 

obvladovanjem epidemije 

covid-19 vljudno prosimo, da si 

uredite dostop do intranetnega 

portala ter ažurno spremljate 

objave. Za namestitev 

intranetnega portala na 

računalnike se obrnite na Službo 

za informatiko (telefonski 

številki 544 (Samo) in 244 

(Jurij)). 

 
doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak, dr. 

med.,  

Raziskovalna dejavnost 
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ZAHVALA 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota se iskreno zahvaljuje 

vsem, ki nam v teh težkih časih 

stojite ob strani in nam 

pomagate po svojih najboljših 

močeh.  

Posebej se zahvaljujemo: 

- podjetju Cleangrad 

Ljutomer, Pomurski 

gospodarski zbornici in 

podjetju Proconi Murska 

Sobota za donirana denarna 

sredstva, 
 

- odvetniškim zbornicam 

Slovenije za donirana sredstva 

za nakup prefuzorja in 

intubacijskih žlic,  
 

- podjetju Mol Slovenija in 

podjetju Vigros Puconci za 

podarjeno hrano, 
 

- podjetju Panvita Murska 

Sobota za donacijo zaščitnih 

mask, 
 

- podjetju Red Bull za 

energijsko pijačo,  
 

- Tapetništvu F Modern 

(Matej Faršang) Murska 

Sobota in Šiviljstvu Dama 

Bakovci za podarjene zaščitne 

maske. 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEM – ZDRAVNIK 

Če hočeš kaj biti, 

se treba je tudi učiti. 

V šolo in na faks hoditi, 

potrebno se je nekaj naučiti. 

 

Delam cele dneve in noči, 

za kvaliteten spanec časa ni. 

Ko že dobro spim, 

pa spet v službo hitim. 

 

Kirurgija je kot umazanija, 

a za nas ni meja. 

Škarje, nož in pilo, 

to naše je razvedrilo. 

 

V bolnišnico vsi hitite, 

corone se bojite. 

Testov dovolj ni, 

vi pa vsi pozitivni. 

 
David Bajt, 9. b 

Vzgojni zavod Veržej 
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 
ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
181 

ŠTEVILO BOD: 972 

LEŽALNA DOBA: 5,34 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
13 

DOJEČE MATERE  BOD: 0 
 

Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 

 

Najpomembnejše sporočilo 

današnjega dne je: pazite nase 

in ostanite zdravi. 
     

 

Ureja: Tajništvo 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki  in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 
 

 

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

