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LETNIK: 18                                          DATUM: 28. 4. 2020   Štev. 924

COVID-19 

V skladu z  navodili  

Ministrstva za zdravje je bila 

narejena ocena stroškov za 

izplačilo dodatka za rizične 

razmere (epidemija). 

Za izplačila čakamo  na 

podrobna navodila Ministrstva 

za zdravje  in nakazilo sredstev 

v ta namen. 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota v skladu z zadnjim 

odlokom Vlade RS postopoma 

spet opravljamo tudi nekatere 

nenujne storitve. Na ambulantne 

preglede in operativne posege 

paciente glede na čakalno vrsto 

pokličemo po telefonu in se 

dogovarjamo o terminu  storitve. 

Ta je lahko opravljena le na 

podlagi negativne epidemiološke 

anamneze, kar preprosto pomeni, 

da pacient ne kaže nobenih 

znakov respiratornega obolenja, 

nima povišane telesne 

temperature in ni bil v stiku z 

osebo, pozitivno na covid-19. 

Podatke večkrat preverjamo, tudi 

ob vstopu v bolnišnico, zato 

paciente prosimo za strpnost ter 

sodelovanje in jih pozivamo, naj 

upoštevajo dogovorjeni termin in 

zaradi spremenjenega režima 

vstopanja in gibanja po bolnišnici 

upoštevajo navodila osebja in 

pisna opozorila v bolnišnici. 
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AKTIVNOSTI OB POJAVU 

OKUŽBE S COVIDOM-19 V 

DSO LJUTOMER 

Zdravstveni dom Ljutomer je ob 

pojavu okužbe s covidom-19 

ukrepal že ob prvih navodilih  

Ministrstva za zdravje (MZ) in 

Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ) sredi februarja. 

Sestavili smo krizni štab, ki se 

ves čas sestaja in po navodilih 

izdela interna navodila o ravnanju 

in preprečevanju okužbe. Prav 

tako smo za vse zaposlene izvedli 

predavanje o bolezni ter  

delavnico o pravilni uporabi 

osebne varovalne opreme. 

 

Ko nas je Dom starejših občanov 

(DSO) Ljutomer zaprosil za 

pomoč pri organizaciji dela 

zaradi  bolniških dopustov 

njihovih zaposlenih, smo prvi 

priskočili na pomoč z dipl. med. 

sestro  (23. 3. 2020). Zatem smo 

pomagali še z desetimi 

zaposlenimi, naša zdravniška 

služba pa ves čas skrbi za vse 

varovance doma.  Koordinacijo 

nad vsem in vodenje algoritmov 

je prevzel naš zdravnik Sašo Duh, 

dr. med., spec. družinske 

medicine. 

 

S 6. 4. 2020 sem bila poleg 

drugih koordinatorjev iz Pomurja 

(zdravnici Dominika Novak 

Pihler, dr. med., spec., Ana 

Gomboc, dr. med., spec., in mag. 

Marija Zrim, dipl. m. s., 

koordinatorka zdr. nege) od MZ  

imenovana za regijsko 

koordinatorko zdravstvene nege. 

Moje naloge so bile koordinacija 

zdravstvene nege v 

socialnovarstvenih zavodih, 

izobraževanje zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev o pravilni 

uporabi osebne varovalne 

opreme, pomoč pri načrtovanju 

ukrepov za preprečevanje in 

obvladovanje bolnišničnih okužb 

s covidom-19, sodelovanje z 

drugimi koordinatorji pri 

vključevanju poklicnih skupin na 

področju zdravstvene nege, 

študentov in prostovoljcev za 

zagotavljanje stalne zdravstvene 

nege ter sodelovanje z 

odgovornimi v 

socialnovarstvenih zavodih. 

 

V tem času nam je ob pomoči 

vseh koordinatorjev (kjer je bilo 

vložene ogromno energije in 

truda) uspelo motivirati 

zdravstveni in drugi kader za 

organizacijo dela v DSO 

Ljutomer, da so varovanci lahko 

kakovostno oskrbovani in da 

proces dela poteka nemoteno. 

Sprotno izvajamo tudi delavnice 

pravilne uporabe, oblačenja in 

slačenja osebne varovalne 

opreme za preprečevanje prenosa 

okužbe s covidom-19. 

 

Do 24. 4. 2020 nam je uspelo iz 

drugih zavodov na pomoč v DSO 

Ljutomer preusmeriti kar 72 

ljudi. Tako smo jih preusmerili 

iz: Zdravstvenega doma (ZD) 

Ljutomer 11, ZD Gornja 

Radgona 4, ZD Lendava 5, ZD 

Murska Sobota 15, ZD Ormož 1, 

ZD Ptuj 4, SB Murska Sobota 18, 

SB Ptuj 4, Psihiatrične bolnišnice 

Ormož 1, Save Turizem 7, 

ambulante Vilmosa Vassa 1, 3 

študente ECM ter študente 

medicine in zdravstvene nege iz 

Ljubljane (5). 

 

Vsem, ki so nam prišli pomagat, 

smo ponudili tudi možnost 

prenočišča s prehrano in vsem, 

kar potrebujejo. Ob tem se 

iskreno zahvaljujem vsem 
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darovalcem, ki nam pomagate 

pri organizaciji. 
Žal so se nekateri tudi pri 

opravljanju tega našega 

poslanstva okužili – vsem stojimo 

ob strani, z njimi smo  v stiku in 

jim po svojih močeh. Kot pravijo, 

lepa beseda lepo mesto najde, in 

v tem času je še ta posebno 

pomembna, saj ni stiska rok iz 

preventivnih razlogov. 

 

Vsem, ki ste v teh težkih 

trenutkih s človečnostjo, 

humanim pristopom in srčnostjo 

prišli pomagat, se zahvaljujem in 

izrekam globoko spoštovanje in 

poklon. Hvala vam, saj ste se 

nekateri zaradi preprečevanja 

prenosa okužbe in poslabšanja 

zdravstvenega stanja vaših 

domačih morali ločiti tudi od 

svojih otrok, partnerjev in 

staršev. 

 
Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.,  

koordinatorka za področje ZN  

socialnovarstvenih zavodov Pomurja 

 

 

KADRIS 4 – NADGRADNJA 

APLIKACIJE IN NOVI 

DOSTOP 

Obveščamo vas, da se je po 

izvedeni nadgradnji sistema 

kadris 4 spremenila povezava za 

vstop v aplikacijo. Nova vstopna 
točka je: 

http://rdc-v/prod/kadris-4.7   ali 

http://172.16.1.16/prod/kadris-
4.7. 

Uporabniška imena so ostala 

nespremenjena, spremenila pa so 

se gesla, ki so po novem 

sestavljena: ime+priimek+šifra 

(z malo začetnico, brez 

šumnikov), npr. janeznovak120. 

Priporočamo, da si po prvi prijavi 

geslo spremenite. 

Povezavo vam pošiljamo, da se 

boste lahko že zdaj prijavili. 

Informatiki vam bodo nastavili 

nove poti na računalnike.  

 
Za dodatne informacije pokličite 

vaše vodje oziroma: 

 Melita Vratar, 835;  

 Ines Maček, 834;  

 Nataša Šimon, 831;  

 Branimir Meško, 830.  

     

       Mag. Melita Vratar, preizk.rač., 

   vodja Finančno-računovodske službe 

 

 

OBVESTILO O IZDAJI 

ČISTEGA PERILA 

Obveščamo vas, da v petek, 1. 

maja 2020, ne bo izdaje čistega 

perila. Delovni proces bo potekal 

po nedeljskem urniku. 

Hvala za razumevanje. 

  
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

       Služba za oskrbo s tekstilom 

 

  

 

PROMOCIJA HIGIENE 

ROK 

Letošnja promocija higiene rok 

ob 5. maju bo nekoliko drugačna. 

Storili bomo nekaj za vse 

zdravstvene delavce, bolnike in 

varovance, ki se borijo z novim 

koronavirusom.  

Ker sami ne morejo poskrbeti za 

zdravje z gibanjem na svežem 

zraku in soncu –  teci, kolesari, 

hodi in pošlji ter pošlji podatke 

o aktivnostih gibanja. Vsak 

kilometer šteje za sklenitev 

verige čistih rok. 
5. maja bomo sešteli poslane 

kilometre ter se z zavedanjem o 

čistih rokah poklonili tistim, ki se 

v teh dneh borijo s covidom-19.  

Akcija poteka od 28. 4. do 4. 5. 

2020.  

Podatke pošljite na naslov: 

higiena.rok@sb-ms.si   

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

                                                        SOBO 

 

    

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: 

Elradu International Gornja 

Radgona za podarjenih 3.500 

respiratornih mask KN-95, 

Občini Dobrovnik, VKITŠD 

Bakovci, Slavici Bedič in 

Mariji Bohar za podarjene 

zaščitne maske. 
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

j 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
177 

ŠTEVILO BOD: 1093 

LEŽALNA DOBA: 5,66 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
7 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
1 

 
SladjanaČerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

Pravijo, da je koronavirus  kot 3. 

svetovna vojna. Vendar to ne dr-

ži, kajti vojne so ljudi razdruže-

vale in jih silile v medsebojno 

uničevanje, medtem pa je koro-

navirus sila, ki je ljudi združila 

kot še nobena druga.  

Splet 

 

  

 

Ureja: Tajništvo 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki  in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 
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