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OBVESTILO O OBISKIH 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota po preklicu epidemije še 

vedno izvajamo določene 

preventivne ukrepe, da bi 

preprečili prenos okužb covida-

19. Zato smo od 15. junija

omogočili obiske na vseh 

oddelkih ob upoštevanju 

naslednjih navodil: 

 obiski so dovoljeni eni zdravi

odrasli osebi za največ 15

minut (biti mora brez 

kliničnih znakov in 

simptomov bolezni: odsotnost 

kašlja, prehlada, povišane 

telesne temperature …) in z 

negativno epidemiološko 

anamnezo; 

 obiski so dovoljeni vse dni v

tednu med 14.00 in 14.45;

 obvezna je uporaba

varovalne maske, ki si jo

mora obiskovalec zagotoviti

sam in si jo nadeti pred

vstopom v bolnišnico;

 obiskovalci vstopajo in 

izstopajo samo na dovoljenih 

mestih; 

 pri porodnicah so dovoljeni

samo obiski očetov

novorojenčkov, pri otrocih, ki

se zdravijo v bolnišnici, pa le

obiski staršev ali skrbnikov.

Vsi drugi obiski zunaj 

omejenih okvirov in zaradi 

posebnih razlogov (na primer 

umirajoči) so možni samo po 

dogovoru z bolnikovim 

zdravnikom in pisno 

dovolilnico. 

Prosimo, da vsi upoštevate 

navodila, sicer bomo v dobro 

naših pacientov prisiljeni obiske 

znova v celoti prepovedati. 

Vodstvo bolnišnice 

DORODELNI GOLFSKI 

TURNIR 

Avtohiša Meško in BTC City sta 

organizirala dobrodelni golfski 

turnir. Naši bolnišnici sta 

podarila 1.000 evrov. Za 

plemenito dejanje se jima 

najlepše zahvaljujemo.

Vodstvo bolnišnice 

PROGRAM SVIT 

Letos se bomo pri državnem 

programu presejanja in zgodnjega 

odkrivanja predrakavih 

sprememb in raka na debelem 

črevesju in danki Svit posvetili 

ozaveščanju o pomembnosti 

rednega sodelovanja v programu 

vsaki dve leti. Ugotavljamo 

namreč, da delež ljudi, ki v 

programu ne sodeluje redno, ni 

zanemarljiv. Redno sodelovanje 

v programu je bistveno, saj 

spremembe, ki nastanejo na 

sluznici črevesja in se kasneje 

lahko razvijejo v bolezen, ne 

krvavijo vedno. Z rednim 

sodelovanjem lahko uspešno 

preprečimo razvoj bolezni, ali jo 

odkrijemo dovolj zgodaj, ko je 

zdravljenje bolj uspešno. 

Zato vas pozivamo in prosimo, 

da sodelujete.  

Nacionalni inštitut za nacionalno zdravje 

POROČILO O IZDAJI 

ČISTEGA PERILA 

V četrtek, 25. 6. 2020,  NE BO 

izdaje čistega perila. Proces dela 

bo potekal, kot je običajno ob 

nedeljah. 

Hvala za razumevanje. 

 Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.,

vodja Službe za oskrbo s tekstilom

ZGODILO SE JE –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Delovni sestanek za prenovo

sistematizacije v Splošni

bolnišnici Murska Sobota

Torek:

- Delavnica Higiena rok 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Sreda:  

- 4. seja Skupščine Združenja

zdravstvenih zavodov Slovenije,

direktor Splošne bolnišnice

Murska Sobota, Bojan Korošec,

dr. med., spec. int.

- Izobraževanje za evidentiranje

porabe na pacienta – infonet,

pronet (knjižnica, V. nadstr.

krg. bloka)

- Predavanje v okviru strokovnih

seminarjev Oddelka za ortopedijo

Avtonomno živčevje, predavala

sta Klemen Žitek, dr. med.,

specializant ortopedije, in prim.

Slavko Kramberger, dr. med.,

spec. ortoped spec., predstojnik
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Odd. za ortopedijo (soba 

konzilija Odd. za ortopedijo). 

Darja Cigut 

Tajništvo 

ZGODILO SE BO –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Karolina Kovač, dipl. babica,

glavna babica v  porodni sobi

Ginekološko-porodniškega

oddelka, bo sodelovala v radijski

oddaji Splošna bolnišnica Murska

Sobota na Murskem valu, tema:

Rojevanje v porodnišnici Murska

Sobota v  času po epidemiji.

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje 

bo Dragana Marković Đorđević, 

dr. med., spec. fizikalne in 

rehabilitacijske med., 

predstojnica Službe za fizikalno 

in rehabilitacijsko medicino, 

tema: Bolečina v križu – 

napotitev na rehabilitacijo.  

- Predavanje v okviru strokovnih

seminarjev Odd. za

perioperativno medicino ARDS,

predavala bosta Andrea David

Kovač, dr. med., in Goran

Larnsak, dr. med., spec. anest.,

rean. in periop. int. med. (soba

konzilija Odd za periop. med.).

Darja Cigut, 

Tajništvo 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
343 

ŠTEVILO BOD: 1755 

LEŽALNA DOBA: 4,69 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
13 

DOJEČE MATERE  BOD: 4 

Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

Misel 

Prihodnost je negotova – le to je 

gotovo. Lahko ste pozitivni do nje 

in prepričani, da bo vse, kar se 

bo zgodilo, prava stvar za vas. 

Medtem pa uživajte v sedanjosti. 

Internet 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

Modri dirkač vam je 

tedensko dosegljiv na naslovu: 

http://www.sb-ms.si 


