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COVID-19 

 

Spoštovani, 

 

vsemu zdravstvenemu osebju se 

zahvaljujemo za požrtvovalno in 

nesebično delo v teh težkih časih 

in vam izrekamo spoštovanje. 

  

Tekoče stanje, podatke in 

zapisnike skupine za določitev in 

izvajanje ukrepov covida-19 

dnevno objavljamo na intranetu, 

zato vas prosimo, da ga  

spremljate. 

V skladu z Odlokom o začasnih 

ukrepih na področju zdravstvene 

dejavnosti zaradi zajezitve in 

obvladovanja epidemije covid-19 

je bolnišnica začela izvajati 

nenujne ambulantne preglede in 

nekatere postopke.  

Delo temelji na strokovnem 

pristopu ob upoštevanju 

kadrovskih zmogljivosti, 

izvajanju osnovnih higienskih 

ukrepov in uporabi predpisanih 

zaščitnih sredstev po zagotovitvi 

negativne epidemiološke 

anamneze. 

Pacienti so na vse storitve znova 

povabljeni, termini, ki so jih 

dobili pred razglasitvijo 

epidemije,  zato ne veljajo. 

Posebej opozarjamo na 

spremenjen režim gibanja po 

bolnišnici. Vstop je dovoljen 

samo na vstopni točki ob 

napovedanem terminu, s 

preverjanjem telesne temperature 

in epidemiološke anamneze.  

Vse zaposlene in paciente 

prosimo za razumevanje in zares 

dosledno upoštevanje vseh 

navodil, ki se lahko sproti 

spreminjajo. 

 

Hvala vam in ostanite zdravi. 
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Vodstvo bolnišnice 

 

BREZPLAČEN DOSTOP DO 

KLINIČNEGA ORODJA 

CLINICAL KEY 
 

 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota smo se odzvali povabilu 

Centralne tehniške 

knjižnice Univerze v Ljubljani, ki 

se je z založbo Elsevier 

dogovorila za brezplačen spletni 

dostop do kliničnega orodja 

Clinical Key.  

Založbe so se v času epidemije 

covida-19 odločile za pomoč 

strokovnjakom pri neoviranem 

dostopu do znanstvenih in 

strokovnih objav in s tem 

pokazale svojo človeško in manj 

dobičkonosno plat.  

Do znanstvenih in strokovnih 

prispevkov, poglavij v knjigah, 

učbenikov, kliničnih smernic, 

priporočil za bolnike, videov in 

drugih strokovnih informacij 

lahko v bolnišnici na stacionarnih 

računalnikih prosto dostopate do 

5. junija 2020. 

 

Dostop je možen prek spletne 

povezave: 

https://www.clinicalkey.com 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

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 

podjetjema: 

- Plana S Maribor za podarjene 

zaščitne vizirje, 

- Vigros Puconci za podarjena 

živila. 
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

j 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
172 

ŠTEVILO BOD: 955 

LEŽALNA DOBA: 5,40 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
0 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 
Živeti s pozitivnimi mislimi ima 

veliko prednost; 

vedno te potiska naprej, na prave 

kraje in med čudovite ljudi. 

Splet 

     

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.clinicalkey.com/
http://www.sb-ms.si/
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

