
 1 

 
MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                            DATUM: 5. 4. 2020   Štev. 925

COVID-19  

Vodstvo Splošne bolnišnice 

Murska Sobota se iskreno 

zahvaljuje vsem sodelavcem, ki 

so se od 8. 4. do 3. 5. vključili v 

delo in organizacijo v DSO 

Ljutomer. Izkazali ste se kot 

strokovno usposobljeni, plemeniti 

in požrtvovalni. 

 

Zahvala tudi obema 

koordinatorkama. 
 

 

COVID-19 

Št. brisov 

(27. 4.–3. 5.) 

Št. 

pozitivnih 

75 2 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

MEDNARODNI DAN 

HIGIENE ROK 

 
Petega maja je mednarodni dan 

higiene rok. Letos smo se zaradi 

epidemije covida-19 odločili, da 

bomo ta dan zaznamovali 

drugače.  

Zdravstveni delavci smo 

pripravili akcijo, s katero smo 

želeli podpreti strokovnjake, 

bolnike in varovance, ki se v teh 

dneh borijo z novim 

koronavirusom. Ker sami ne 

morejo poskrbeti za zdravje z 

gibanjem na svežem zraku in 

soncu, smo njim v podporo tekli, 

kolesarili in hodili, podatke o 

aktivnostih gibanja pa zbrali in 

sešteli. Za sklenitev verige 

čistih rok šteje vsak kilometer. 

V torek, 5. maja 2020, ob 9. uri 

bomo pred zgradbo uprave 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota poslane kilometre združili 

ter z zavedanjem o pomenu čistih 

rok podprli tiste, ki se v teh dneh 

borijo z novim koronavirusom. 

 

Hvala vsem, ki ste prispevali 

svoje kilometre. 
 

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

                                                        SOBO 
 

 

ZAHVALA 

Sredi aprila se je v soboški 

porodnišnici rodil naš tretji 

sonček, tretja sreča. Zadnji 

pregledi in porod so minili ravno 

v času razmaha koronavirusa, ko 

se še bolj vprašaš, v kakšen svet 

se bo rodilo dete. Zaradi 

ohranjanja mirne krvi sem dolgo 

časa ignorirala novonastale 

razmere, kot da se me ne tičejo. 

A te hočeš nočeš stisne pri srcu, 

ko so naenkrat vrata v 

zdravstvene ustanove zaprta, 

odprta le ne določenih mestih, 

kjer vsakem posamezniku merijo 

telesno temperaturo, vse osebje v 

maskah, obiski povsem 

prepovedani ... Kolikor so bile 

naštete okoliščine, ki se jim nihče 

ne more izogniti, neprijazne, 

toliko bolj se je vse osebje še bolj 

kot v "običajnih, normalnih" 

časih trudilo, da bi bilo 

nosečnicam in porodnicam čim 

bolj prizaneseno. Vsi še bolj 

prijazni, strpni, polni 

pomirjajočih besed in 

razumevanja, povsem nasprotno 

od tolikokratnega medijskega 

prikazovanja slovenskega 

zdravstva v negativni luči. Naj 

poudarim, da imam same 

najlepše besede hvale za 

slehernega posameznika 

Ginekološko-porodniškega 

oddelka, ki sem ga srečala tudi ob 

prvih nosečnostih in porodih. 

Zagotovo se bo našel zlobni jezik 

in rekel, da je to zaradi zvez in 

priimka, a verjemite, da se dolgo 

ne da pretvarjati, še zlasti pa 

maske padejo v takšnih 

okoliščinah, kot so bili zadnji 

tedni moje tretje nosečnosti in 

poroda. Prav tako se ne da 

pretvarjati dan za dnem pri 

drugih pacientkah, ko sem bila ob 

prvi nosečnosti nekaj časa 

hospitalizirana na oddelku in je 

že meni kdaj šlo na živce njihovo 

prepogosto zvonjenje. Vse osebje 

pa vsakič znova prijazno, polno 

razumevanja, topline. Še posebno 

pa me je vedno znova navdušilo 

razumevanje med njimi, ko se je 

smeh tako prijetno slišal še v 

naše sobe.  

Ker sem od nekdaj sanjala, da 

bom mama, da bom imela tri 

otroke in da mi družina pomeni 

vse na svetu, sem za vso srčnost, 

toplino, strokovnost ... vse 

doživeto na poti do te svoje 

največje sreče še toliko bolj 

resnično hvaležna prav vsakemu 

od osebja. Posebno vsem, ki so 

bili pri vseh treh porodih in so 

poskrbeli, da so bila vsa tri 

rojstva res čudežna, takšna, kot si 

lahko le želiš: predstojniku 

Ginekološko-porodniškega 

oddelka Petru Janku, Nataši Kous 

Škalič, Lidiji Ouček Farkaš, Vidi 

Golob, Heleni Berič, Goranu 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://joelstraveltips.com/hand-sanitizer-vs-hand-washing/&psig=AOvVaw3q2VNYn4z-5i4LjCxXL_ui&ust=1588018131918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD91If0hukCFQAAAAAdAAAAABBH
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Larnsaku, Ireni Drožina, Štefanu 

Kolariču, Marjeti Nemeš, Petri 

Mihalič in Jožetu Štefanecu. 

Iskrena in neizmerna HVALA in 

globok poklon. Naj se vam vse 

dobro storjeno povrne na najlepši 

način. 

 
Hvaležna mamica Tjaša 

 

 

ZAHVALA DONATORJEM 

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: 

Big Bangu Ljubljana za 

podarjene izdelke blagovne znake 

Beko. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO O 

PARKIRANJU 

Obveščamo vas, da je s 4. 5. 

2020 spet spuščena zapornica na 

parkirišče. 

 

Prosimo vas, da pri parkiranju 

ravnate enako kot pred pojavom 

novega koronavirusa. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 
 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

j 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
218 

ŠTEVILO BOD: 1183 

LEŽALNA DOBA: 5,19 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
13 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
0 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

Za vsakim uspešnim dnevom  

stojijo pozitivne misli,  

malo sreče in  

zadovoljni ljudje. 

 

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.sb-ms.si/

