
 1 

 
MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 1. 6. 2020            Štev. 929

 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO – PRELET 

LETAL 

Na pobudo Petra Podlunška bodo 

danes, 1. 6. 2020, ob 13. 15 tudi  

našo bolnišnico preletela letala v 

znak zahvale vsem, ki ste 

sodelovali pri preprečevanju 

širjenja virusa. 

»To je vaša zmaga! Naj traja ... 

zato še naprej vzdržujmo 

socialno distanco in spoštujmo 

priporočila,« so besede obramb-

nega ministra Mateja Tonina, ki 

se jim pridružujemo. 

 

Pozdrav jim vrnimo tudi iz naše 

bolnišnice! 
Vodstvo bolnišnice  

 

 

SPLETNA STRAN 

BOLNIŠNICE 

Prosimo vas, da vodje oddelkov 

pregledate besedila na spletnih 

straneh bolnišnice, ker jih bomo v 

prihodnjih tednih pregledali in 

dopolnili. Popravke oz. morebitne 

predloge pošljite na e-naslov: 

soj@sb-ms.si. 

 
Danijela Skledar, dipl. ekon., 

Služba za odnose z javnostmi 

 

 

TESTIRANJE NA OKUŽBO 

S SARS-CoV-2 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota smo s 25. 5. 2020 začeli 

testirati na okužbo s SARS-CoV-

2. Cena testiranja je 90 evrov. Za 

testiranje se je treba naročiti na 

telefonsko številko 02/5123 336. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

IZVAJANJE 

ZDRAVSTVENIH 

STORITEV V 

SPREMENJENIH 

RAZMERAH (SARS-CoV-2) 

Pacientov, ki bodo v prihodnjih 

dneh prihajali v specialistične 

ambulante (nenujni zdravstveni 

pregledi), ne bomo več klicali po 

telefonu zaradi epidemiološke 

poizvedbe, ampak bodo ob 

vabilu dobili vprašalnik z 

vprašanji o znakih, ki bi lahko 

kazali na okužbo z novim 

koronavirusom.  

Vprašalnik za epidemiološko 

poizvedbo lahko tudi natisnejo in 

izpolnjenega prinesejo na 

pregled. 

Vstop v bolnišnico bo mogoč 

samo, če bodo vsi odgovori na 

vprašalniku negativni. Ob vsaj 

enem pozitivnem odgovoru 

morajo poklicati na telefonsko 

številko (02) 5123 730, da dobijo 

nov termin. 

Pacienti, ki ob prihodu ne bodo 

imeli izpolnjenega vprašalnika, v 

bolnišnico ne bodo mogli 

vstopiti. 

Naročanje je mogoče samo po 

telefonu in elektronsko, osebno 

naročanje trenutno ni mogoče.  

Prav tako so obiski v bolnišnici 

še vedno popolnoma prepo-

vedani. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

 

 

STROKOVNI SVET ZN 

26. 5. 2020 je potekla seja 

strokovnega sveta zdravstvene 

nege (ZN). Obravnavali smo 

aktualno stanje obvladovanja 

okužb, uresničevanje programa v 

letu 2020 in organizacijo modrih 

sred. 

Metka Lipič Baligač je ob 

povzetku stanja v času covida-19 

povedala, da je bila ustanovljena 

Enota za covid, ki še vedno 

deluje. Zahvalila se je 

strokovnemu kolegiju, vsem 

zaposlenim, predvsem tistim, ki 

so se vključili v delo v Domu 

starejših občanov (DSO) 

Ljutomer. Strokovni direktor je 

podal informacijo o zunanji 

presoji, ki bo 10. 6. 2020, in sicer 

na daljavo. Pohvalam in 

zahvalam sta se pridružila tudi 

direktor, strokovni direktor in 

pomočnik direktorja za poslovne 

zadeve. 

Marija Kohek se je v svojem in 

imenu vseh sodelavcev, ki so se 

vključili v delo v  DSO Ljutomer, 

zahvalila direktorju Bojanu 

Korošcu za podporo. Sodelavci 

so čutili, da je zelo cenil 

pripravljenost vsakega pri 

pomoči v zelo težkih razmerah v 

DSO. Obenem so vsi čutili tudi 

njegovo pripravljenost za pomoč 

in podporo.  

Sprejeti sklepi: 

1. Modre srede bodo organizirane 

tako, kot so bile do zdaj, začnejo 

se z 17. 6. 2020 (prestavljeno z 

10. 6. 2020 zaradi presoje). 

2. Odgovorna oseba za 

zdravstveno nego za spremljanje 

in nadzor zaposlenih v ZN, ki so 

bili prevedeni po 38. členu 

Zakona o zdravstveni dejavnosti, 

je Bojana Jerebic. Nadzirala in 

COVID-19 

(25. 5.–31. 5.) 

Št. brisov Št. pozitivnih 
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vodila bo izobraževanja za 

sodelavce. 

3. Imenuje se delovna skupina za 

pripravo elektronskega tempera-

turnega lista. Člani delovne 

skupine so mag. Marija Zrim, 

Nataša Kreft, Jasna Meško, Darja 

Kučan in Gabriela Gabor. 

Predvideni datum prvega 

sestanka je 4. 6. 2020. 

4. Vabila in zapisnik za 

Strokovni svet ZN bodo samo v 

elektronski obliki. 

 
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

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: 

- Podjetju Sadike Kovač, 

proizvodnja in prodaja za 

podarjeno solato, 

- podjetju Cana Watter za 

podarjeno vodo in 

- podjetju Me5 za podarjene 

higienske maske. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE –  prejšnji 

teden 

Ponedeljek: 

Doc. dr.  Jerneja Farkaš -

Lainščak, dr. med., spec.  javnega 

zdravja,  je sodelovala v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

Raziskovalno in projektno delo v 

Splošni bolnišnici Murska  

Sobota. 

- Gost radijske oddaje Murskega 

vala Za zdravje je bil prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec., 

strokovni direktor Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, tema: 

Delo v bolnišnici  po izteku 

epidemije.     

 

Torek:  

15. Seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Sreda: 

Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 
Petek: 

14. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota  (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) je bila prestavljena na 

ponedeljek. 

 
 

ZGODILO SE BO –  ta teden 

Ponedeljek: 

14. seja strokovnega sveta SBMS 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Sreda:  

Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Četrtek: 

Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. z 

naslovom Vrste žilnih graftov v 

vaskularni kirurgiji, predavala 

bosta Luka Vodišek Slemenjak, 

dr. med., in prim. dr.  Dražen 

Popović, dr. med., spec. krg.  

(prostor konzilija Krg. odd.). 
 

Darja Cigut,  

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

j 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
311 

ŠTEVILO BOD: 1675 

LEŽALNA DOBA: 5,11 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
20 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
1 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

Nismo dobili dobrega življenja, 

niti slabega;  

dobili smo življenje, 

od nas pa je odvisno,  

ali bo dobro ali slabo.  

 
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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