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ZAHVALA DIREKTORJA
Spoštovane
sodelavke
in
sodelavci,
kot kaže, je epidemija covida-19
v kontrolirani fazi, kar pomeni,
da je primerov vse manj in da se
delo v bolnišnici in življenje
nasploh počasi normalizirata.
V bolnišnici smo bili dobro
pripravljeni na težko obdobje in
zato gre velika zahvala vsem –
tako kriznemu štabu, ki se je
sestajal vsako jutro, spremljal in
načrtoval
dejavnosti
za
premagovanje velike preteče
nevarnosti, kot tudi vsem
zaposlenim za natančno izvajanje
priporočil.
Še posebej bi se rad zahvalil
zaposlenim iz naše bolnišnice, ki
so se vključili v delo v Domu
starejših
občanov
(DSO)
Ljutomer, ko je bilo stanje
najtežje. Nekateri med vami ste
žal tam zboleli za covidom-19, na
srečo pa je bolezen v karanteni
potekala brez pomembnejših
kliničnih znakov.
Bolnišnica je svoje poslanstvo v
ljutomerskem DSO končala.
Ministrstvi za zdravje ter delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti, pa tudi zaposleni v
DSO Ljutomer se zahvaljujejo za
požrtvovalnost in opravljeno
pomembno delo, saj bo le tako
DSO čim prej normalno deloval.
Kot direktor bolnišnice se
vsakemu zdravstvenemu delavcu,
ki je nesebično pomagal v DSO
Ljutomer
kljub
preteči
nevarnosti, zahvaljujem. Izkazali
ste velik čut za sočloveka, še
posebej za bolnega in ostarelega,
zato – hvala. Hvala tudi v imenu
vseh stanovalcev DSO Ljutomer.

MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 11. 5. 2020

Vsem želim tudi v prihodnje
zdravja ter delovnih uspehov.
Bojan Korošec, dr. med., spec.,
direktor

COVID-19
(4. 5.–10. 5.)
Št. brisov
89

Št. pozitivnih
0
Vodstvo bolnišnice

IZPLAČILO DODATKOV
Spoštovani,
sporočamo vam, da smo v
bolnišnici pripravili vse potrebno
za izplačilo obeh dodatkov, in
sicer dodatka za delo v rizičnih
razmerah in dodatka za nevarnost
in posebne obremenitve v času
epidemije covid-19.
Skupni
znesek
za
izplačilo
obeh
dodatkov je za marec 735.363,54
evra. Denar za izplačilo dodatkov
smo pričakovali danes, a ga žal
še ni na našem računu. Po
pogovoru
s
predstavniki
Ministrstva za zdravje (MZ) bodo
skupno vlogo za vse bolnišnice
posredovali na Ministrstvo za
finance še ta teden. Zamuda je
nastala,
ker
so
nekatere
bolnišnice še danes dopolnjevale
zahtevek za izplačilo, čeprav je
bilo v dopisu MZ navedeno, da
bodo sredstva nakazana še pred
izplačilom plače za april.
Bolnišnica žal nima lastnih
finančnih sredstev, da bi lahko
izplačala dodatka, ki pripadajo
zaposlenim. Za razumevanje se
vam že vnaprej zahvaljujemo.
Vodstvo bolnišnice

Štev. 926

MEDNARODNI DAN
MEDICINSKIH SESTER IN
BABIC
Slogan
ob
letošnjem
mednarodnem dnevu babic je:
Babice z ženskami: praznujte,
dokažite, aktivirajte, združite se;
naš
čas
je
ZDAJ!
Babice zagotavljate varno in
kakovostno
obravnavo
tako
ženskam
med
nosečnostjo,
porodom in v poporodnem
obdobju kot otrokom in celotni
družini. S tem skrbite za temelje
zdrave
družbe.
12.
maja
zaznamujemo
mednarodni dan medicinskih
sester pod geslom: Medicinske
sestre – glas za vse nas in za
zdravje po vsem svetu! Svetovna
zdravstvena organizacija se je ob
počastitvi 200. obletnice rojstva
Florence
Nightingale,
utemeljiteljice
sodobne
zdravstvene
nege,
ter
ob
zavedanju ključne in pomembne
vloge
medicinskih
sester
odločila, da bo leto 2020
razglasila za leto medicinskih
sester in babic. Tako je v
letošnjem
letu
svet
dobil
priložnost, da spozna in se zave,
kako
pomembno
je
delo
medicinskih sester, tehnikov in
babic. Brez slednjih in drugih
zdravstvenih strokovnjakov bi
bilo spopadanje z virusom
SARS-CoV-2
obsojeno
na
propad.
Ob
mednarodnem
dnevu
medicinskih sester in babic vam
iskreno
čestitamo
in
se
zahvaljujemo
za
neizmerno
predanost in strokovnost, ki ju
izkazujete pri svojem delu.
Vodstvo bolnišnice
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MEDNARODNI DAN
HIGIENE ROK

ambulant oz. diagnostike pridejo
pacienti, ki niso okuženi s
covidom-19.
Vse zaposlene prosimo, da
spoštujejo ta navodila, saj bomo
le
tako
zagotovili
varno
obravnavo pacientov in tudi našo
varnost.
Za vsa nujna stanja se oglasite
pri vhodu Urgentnega centra –
stavba L.

Ob mednarodnem dnevu higiene
rok smo v Splošni bolnišnici
Murska Sobota izvedli akcijo, s
katero smo podprli 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 za njih tekli,
kolesarili in hodili ter s tem
sklenili
2.260,5-kilometrsko
verigo čistih rok.
Hvala za podporo tistim, ki se v
borijo z novim koronavirusom.
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s.,
SOBO

NAVODILA ZAPOSLENIM O
VSTOPNIH TOČKAH MED
EPIDEMIJO COVIDA-19
V skladu z navodili za sprejem in
ambulantno
specialistično
obravnavo nenujnih pacientov v
času epidemije covid-19, ki jih je
izdalo Ministrstvo za zdravje,
smo pripravili poseben režim
varnega sprejema pacientov skozi
vstopne točke.
Cilj je, da vsi pacienti vstopajo na
vstopnih točkah pod nadzorom
zaposlenih oziroma kontrolirano.
Z izvajanjem epidemiološke
anamneze
oz.
preverjanjem
znakov okužbe dihal pri pacientih
na teh vstopnih točkah pa
zagotoviti, da do specialističnih

Naročeni
na
pregled
v
internistične, antikoagulantno
(inr.), pljučno in kardiološko
ambulanto,
na
gastroenterološko diagnostiko, v
fiziatrično ambulanto in na
fizioterapijo ter v laboratorij se
oglasite pri internem vhodu
stavbe B – kletni prostori
Internega oddelka (z dvoriščne
strani).
Naročeni na pregled v kirurške
ambulante, na oddelke ORL,
RTG, v očesno in ortopedsko
ambulanto se oglasite pri
kirurškem vhodu stavbe A.
Naročeni
na
pregled
v
ambulantah
Ginekološkoporodnega oddelka se oglasite
pri
vhodu
stavbe
K
(Ginekološko-porodni oddelek)
v pritličju.
Naročeni
na
pregled
v
ambulantah
Infekcijskega
oddelka
se
oglasite
pri
stranskem vhodu stavbe F
(Infekcijski oddelek) v pritličju.

porodnišnica) z južne strani oz.
parkirišča).
Navodilo o posebnem režimu
vstopnih mest v bolnišnico med
epidemijo covida-19 velja do
preklica.
Vodstvo bolnišnice

UKREPI OB EPIDEMIJI
COVID-19 V JEDILNICI
Obiskovalce bolnišnične jedilnice
prosimo,
da
upoštevajo
preventivne ukrepe ob epidemiji
COVID-19:
- Odlaganje zaščitnih mask v
namenski koš,
- razkuževanje rok pred vstopom
na delilno linijo,
- upoštevanje varnostne razdalje
na delilni liniji,
- upoštevanje sedežnega reda
(mize in stoli se ne premikajo ali
združujejo),
- zunanji obiskovalci, potniki,
obiskovalci ambulant, krvodajalci
do nadaljnjega ne vstopajo v
jedilnico.
Prosimo za dosledno upoštevanje
navodil.
Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh.,
Bolnišnična prehrana in dietoterapija

ZAHVALA
EVANGELIČANSKI
CERKVI IN ŽENSKEMU
DRUŠTVU
EVANGELIČANKA

Naročeni
na
pregled
v
ambulantah Otroškega oddelka
se oglasite pri vhodu stavbe F
(Otroški oddelek) v pritličju.
Naročeni na pregled v Razvojno
ambulanto s centrom za
zgodnjo obravnavo se oglasite
pri vhodu stavbe E (stara

V nedeljo, 10. maja 2020, je
Evangeličanska
cerkev
Augsburške
veroizpovedi
v
2

Republiki Sloveniji praznovala
materinsko nedeljo. Ob tej
priložnosti so obiskali zaposlene
v Splošni bolnišnici Murska
Sobota in vsem, ki na materinsko
nedeljo ne morejo biti s svojimi
dragimi,
pripravili
skromno
presenečenje,
s
čimer
so
pokazali, da njihovo delo
spoštujejo in cenijo, na njih
mislijo in za njih molijo. Bog naj
jih blagoslovi.
Obiska sta se udeležila škof
Evangeličanske cerkve Leon
Novak in predsednica Ženskega
društva Evangeličanka, Simona
Prosič Filip, za kar se jima
iskreno zahvaljujemo.
Vodstvo bolnišnice

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:
- Turistični kmetiji Puhan za
podarjene malice za zaposlene,

za področje zdravstvene nege,
bo sodelovala v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu; tema
oddaje:
Mednarodni
dan
medicinskih sester in babic.
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala Za zdravje bo
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),
dipl. m. s., SOBO, tema oddaje:
Higiena rok v luči aktualnega
dogajanja.
- Oper. delavnica Tapp inguinal
hernia repairs pod vodstvom dr.
Radenka Koprivice, dr. med.,
spec. krg., predstojnika Krg.
odd.
Torek:
- Oper. delavnica Tapp inguinal
hernia repairs pod vodstvom dr.
Radenka Koprivice, dr. med.,
spec. krg., predstojnika Krg.
odd.
Sreda:
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr.
krg. bloka).
Četrtek:
- Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr.
krg. bloka).
Darja Cigut,
Tajništvo

Zvezi
lovskih
družin
Prekmurja za podarjenih 500
kirurških mask in 400 mask FFP2.

Vodstvo bolnišnice

ZGODILO SE BO – ta
teden
Ponedeljek:
- Metka Lipič Baligač, mag.
zdr. nege, pomočnica direktorja

naši bolnišnici izvedli 19. in 20.
5. 2020.
doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak, dr. med.,
vodja raziskovalne dejavnosti

STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP (evid.
primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŽALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE
BOD:

227
1388
5,60
17
2

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Če se res poglobimo vase,
ugotovimo,
da imamo natančno tisto,
kar smo si vedno želeli.
Splet

Ureja: Tajništvo
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

OBVESTILO O ODPOVEDI
IZOBRAŽEVANJ
Delavnica
Ne
dopuščajmo
nasilja,
ki
jo
pripravlja
Zdravniška zbornica Slovenije in
naj bi 21. 5. 2020 potekala v naši
bolnišnici, je odpovedana. O
novem terminu vas bomo
obvestili.
Prav tako so odpovedane
delavnice projekta INDEED
(Innovation for Dementia in the
Danube Region), ki bi jih
sodelavci Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani za projektne
partnerje iz vzhodne Slovenije v
3

