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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 31. 8. 2020                             Štev. 942

ČESTITKA ZDRAVNIŠKE 

ZBORNICE SLOVENIJE 

 

Spoštovani strokovni direktor, 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. 

med., SB Murska Sobota, 

 

mladi kolegi so Oddelek za 

perioperativno medicino, 

Kirurški oddelek, Odsek za 

travmatologijo in Otroški oddelek 

prepoznali kot odlične. 

 

Med specializacijo je veliko 

odvisno od spodbudnega in 

strokovnega učnega okolja ter 

tega, kakšnega učitelja ima 

specializant ob sebi, zato se vam 

zahvaljujemo za predano 

mentorsko delo v vaši ustanovi. 

 
Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., 

predsednica Zdravniške zbornice Slovenije 

 

 

ČESTITKA 

Roman Čičak, dr. med., 

specializant anesteziologije, je 

25. 8. 2020 opravil specialistični 

izpit iz anesteziologije, 

reanimatologije in perioperativne 

intenzivne medicine. Ob  

pomembni prelomnici v 

poklicnem življenju mu 

izrekamo iskrene čestitke in 

želimo veliko strokovnih 

uspehov in izzivov na poklicni 

poti. 

Čestitki se pridružuje vodstvo 

bolnišnice. 

                                                                                                   
Sodelavci Oddelka za perioperativno 

medicino 

 

 

JABOLKO NAVDIHA ZA 

ZDRAVNICE IN 

ZDRAVNIKE 

 
Foto: STA/Tamino Petelinšek 

 

V znak hvaležnosti za prispevek 

v času premagovanja epidemije 

je predsednik republike 

zdravnicam in zdravnikom vročil 

repliko tega priznanja. Posebne 

slovesnosti pri predsedniku smo 

se udeležili zdravnice in 

zdravniki, ki smo med epidemijo 

skrbeli za obolele. V našem 

imenu je repliko priznanja 

prevzela doc. dr. Tatjana Lejko - 

Zupanc, predstojnica Klinike za 

infekcijske bolezni in vročinska 

stanja v UKC Ljubljana. 

 

»Zaposleni v zdravstvu, 

zdravniki in medicinske sestre in 

vse zdravstveno osebje povsod 

po državi pomagate obolelim, 

razdajate svoje znanje in vsem 

dajete upanje,« je zapisano v 

utemeljitvi jabolka navdiha, ki ga 

je predsednik Republike 

Slovenije Borut Pahor marca 

podelil vsem, ki smo skrbeli, da 

je v času epidemije življenje 

teklo naprej. 

 

Doc. dr. Tatjana Lejko - Zupanc 

se je predsedniku Pahorju 

zahvalila za priznanje, ki ga 

zdravniki sprejemamo kot veliko 

čast in odraz dela, ki smo ga 

opravili, ter spoštovanja, ki smo 

si ga zaslužili z delom med 

epidemijo. Spomnila je, da je 

bila zadnja velika epidemija, ki 

jo je doživelo človeštvo, leta 

1918, zato je nova stroko 

postavila pred velike nove 

izzive. Kot je dodala, si želi, da 

bi enotnost in kakovost, ki sta se 

pokazali v tem času, ostali med 

zdravniki tudi vnaprej in bi tako 

ohranili zavezanost zdravniškim 

prisegam ter še naprej 

kakovostno skrbeli za paciente, 

ki jim zaupajo. 

 

Predsednik se nam je  zahvalil za 

požrtvovalno delo, ki smo ga 

opravljali med epidemijo in po 

njej, za strokovnost in predanost 

zdravju ljudi. »Naj bo danes 

priložnost, da se pove, kako 

nenadomestljivo poslanstvo 

opravljate,« je dejal in poudaril, 

da si Slovenija zasluži dober, 

učinkovit, uspešen, vzdržen javni 

zdravstveni sistem. "Ni razlogov, 

da bi na prihodnost gledali s 

strahom, imamo pa dolžne skrbi, 

ravnati odgovorno do sebe in do 

drugih«, je še dejal predsednik 

Pahor. 

 
Dominika Novak - Pihler,  

dr. med., spec. nevrologije 
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DELAVNICA PRAVILNA 

UPORABA OVO,  

PROJEKT MZ 

V torek, 18. 8. 2020,  smo v 

okviru projekta Ministrstva za 

zdravje (MZ) izvedli delavnico o 

pravilni uporabi osebne 

varovalne opreme (OVO) za 

udeležence iz socialnovarstvenih 

ali zdravstvenih ustanov iz 

Pomurja. Potekala je pod 

okriljem MZ, na njej je bilo 27 

udeležencev. Gre za projekt 

izobraževanja in  poenotenja 

uporabe OVO ob pojavu SARS-

CoV-2. Delavnice za 

predavatelje in izvajalce 

tovrstnih delavnic za pomurski 

prostor izvajata Renata Škrget in  

Marija Kohek. Vsebine bomo v 

prihodnosti prenesli tudi v 

bolnišnično okolje in poenotili 

pravilno in racionalno, predvsem 

pa strokovno uporabo OVO. Na 

tem področju se tako počasi 

dopolnjujejo že znane vsebine, ki 

smo jih na začetku epidemije 

spoznali hitro in iz različnih 

virov. Prav je, da v slovenskem 

prostoru na tem področju delamo 

enotno, ne glede na to, kje 

bolnika s SARS-CoV-2 

obravnavamo. Tako bo delo za 

vse zdravstvene in druge 

sodelavce bolj varno. Pri izvedbi 

delavnice smo sledili strokovnim 

navodilom in upoštevali  časovni 

okvir (4 šolske ure). Pred 

začetkom delavnice smo 

pridobili anonimno pisno  

pričakovanje udeležencev, na 

osnovi katerega smo poleg 

obveznih vsebin med delavnico 

dodajali želene vsebine, da bi 

zadostili namenu in 

pričakovanjem. Delavnico sta 

izvajalki izvedli izmenično z 

dopolnjevanjem in s primeri iz 

prakse. Ves čas je potekalo 

aktivno sodelovanje z 

udeleženci, ki so imeli praktična 

vprašanja in izrazili svoje 

mnenje. Podajanje teoretičnih 

osnov in praktična izvedba sta 

potekali dinamično in aktivno.  

Pri higieni rok so  vsi udeleženci 

z didaktičnim pripomočkom 

preverili svojo rutino in dobili 

dodatne informacije o potrebi po 

izboljšanju doslednosti. Prav 

tako so praktično predstavljali 

uporabo rokavic (pristop, 

pravilna uporaba, pravilno 

odstranjevanje). 

Pri praktični uporabi OVO smo 

izvedli oblačenje in slačenje po 

pravilnem zaporedju ob sprotni 

razlagi in z aktivnim sodelova-

njem. Izvedbo delavnice 

jemljemo kot pozitivno izkušnjo, 

ki nam je dala nove iztočnice za 

delo na tem področju tudi znotraj 

bolnišnice. 
 

                       Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

                                                      dipl. m. s. 

 

 

Zaradi preventivnih ukrepov, 

povezanih s preprečevanjem 

širitve okužbe z virusom covida-

19 (SARS-CoV-2) v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota in 

zaradi dolžnosti zagotavljanja 

varnega in zdravega delovnega 

okolja, vam v nadaljevanju 

pošiljamo nekaj osnovnih 

navodil o karanteni, ki je lahko 

odrejena delavcu zaradi 

prehajanja meje določene države, 

ali zaradi stika z okušeno osebo. 

PREHOD MEJE 

Delavec, ki se odpravi v 

državo, ki je na zelenem ali 

rumenem seznamu (seznam: 

https://www.gov.si/teme/koron

avirus-sars-cov-2/prehajanje-

meja/) in mu je ob prehodu meje 

v Republiki Sloveniji odrejena 

karantena, zaradi tega ne more 

opravljati dela v skladu s 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, 

delodajalec pa zanj ne more 

organizirati dela na domu, ima 

pravico do nadomestila plače v 

višini, kot je določena z 

zakonom, ki ureja delovna 

razmerja za primer začasne 

nezmožnosti zagotavljanja dela 

iz poslovnega razloga (80 % 

nadomestila).  

 

Delavec, ki mu je bila odrejena 

karantena zaradi odhoda v 

državo, ki je na rdečem 

seznamu (seznam: 

https://www.gov.si/teme/koron

avirus-sars-cov-2/prehajanje-

meja/), ni upravičen do 

nadomestila plače v času 

odrejene karantene, razen v 

primeru odhoda zaradi 

naslednjih osebnih okoliščin:  

- smrti zakonca ali 

zunajzakonskega partnerja ali 

smrti otroka, posvojenca ali 

otroka zakonca ali 

zunajzakonskega partnerja,  

- smrti staršev (oče, mati, 

zakonec ali zunajzakonski 

partner starša, posvojitelj),   

- rojstva otroka.  
   

Delavec je v teh primerih (smrt 

zakonca, staršev ali rojstva 

otroka) upravičen do 

nadomestila plače v višini, kot je 

določena z zakonom, ki ureja 

delovna razmerja za primer 

višje sile (50 % nadomestila, 

vendar minimalno 70 % 

minimalne plače). 

RAVNANJE V  

KARANTENI – PREHOD 

MEJE IN STIKI 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
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POSEBEJ OPOZARJAMO 

NA NASLEDNJO 

DOLŽNOST: 

Delavec mora delodajalcu 

najpozneje en dan pred 

odhodom v državo na rdečem 

seznamu predložiti pisno izjavo 

(obvestilo vodji), iz katere 

izhaja, da odhaja v državo na 

rdečem seznamu zaradi naštetih 

osebnih okoliščin.  

STIK Z OKUŽENO OSEBO 

Delavec, ki mu je bila odrejena 

karantena zaradi stika z 

okuženo osebo in zaradi tega ne 

more opravljati dela v skladu s 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, 

delodajalec pa zanj ne more 

organizirati dela na domu, pri 

čemer do stika ni prišlo med 

opravljanjem dela za delodajalca, 

ima pravico do nadomestila 

plače v višini, kot je določena z 

zakonom, ki ureja delovna 

razmerja za primer začasne 

nezmožnosti zagotavljanja dela 

iz poslovnega razloga (80 % 

nadomestila).  

 

Delavec, ki mu je bila odrejena 

karantena zaradi stika z okuženo 

osebo v okviru opravljanja dela 

za delodajalca in mu je bila 

zaradi tega odrejena karantena, 

zaradi česar ne more opravljati 

dela v skladu s sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi, 

delodajalec pa zanj ne more 

organizirati dela na domu, ima 

pravico do nadomestila plače, ki 

bi jo prejel, če bi delal (100 % 

nadomestila).  

POSEBEJ OPOZARJAMO 

NA NASLEDNJE 

DOLŽNOSTI: 

Delavec, ki mu je bila odrejena 

karantena, mora čim prej, 

najpozneje pa v 3 delovnih dneh 

od odreditve karantene, obvestiti 

delodajalca, da mu je bila 

odrejena karantena in o razlogih, 

iz katerih mu je bila odrejena 

karantena (obvestiti vodjo, 

Pravno-kadrovsko službo 

(PKS)).  

Delavec, ki mu je bila odrejena 

karantena, mora čim prej, 

najpozneje pa v 3 treh delovnih 

dneh od prejema odločbe o 

odreditvi karantene, to 

posredovati delodajalcu (PKS 

in FRS). 

Delavec, ki je v zasebnem okolju 

prišel v stik z domnevno 

okuženo osebo ali katerega otrok 

je bil v stiku z domnevno 

okuženo osebo (čakanje na 

izvid), ne glede na to, ali ima 

simptome okužbe ali ne, in  je bil 

(ali njegov otrok) napoten na 

testiranje za okužbo s covidom-

19 zaradi stika, je dolžan o stiku 

z domnevno okuženo osebo oz. 

stiku otroka z domnevno 

okuženo osebo obvestiti 

vodjo/gl. sestro/predstojnika in 

skupino za analizo tveganja 

covid19@sb-ms.si (opis stika) 

ter se do prejema izida testiranja 

oz. do prejema karantenske 

odločbe dogovoriti o koriščenju 

letnega dopusta (odsotnosti 

zaradi čakanja na izid testa). 

  Edo Gal, univ. dipl. prav., 

  vodja Pravno-kadrovske službe 

 

ZAKLEPANJE VRAT PRI 

KOTLOVNICI 

Obveščamo vas, da bodo zunanja 

kovinska vrata pri Internem 

oddelku in vrata pri kotlovnici 

zaprta ob 23.30 in odprta 

predvidoma ob 4.30. Hvala za 

razumevanje. 

 
Andreja Tivadar, dipl. ekon., 

odsek za dostop in usmerjanje 

  
 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota Metka Lipič Baligač, 

mag. zdr. nege, je sodelovala v 

radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu, tema: 

Zdravstvena nega v času  

izrednih razmer.  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

   Tajništvo 
 

 

ZGODILO SE BO  –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje 

bo Renata Pleh,  univ. dipl. inž. 

živ. teh., vodja Službe 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije,  tema oddaje: 

Prehrana pri povišanih krvnih 

maščobah in povišanem  krvnem 

tlaku.  

Torek: 

- Delavnice za pravilno  uporabo 

osebne varovalne opreme 

(OVO). Delavnice bosta izvajali 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s., in  Marjetka Nemeš, 

dipl. m. s.  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka).  

Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

Obravnava otrok na oddelku 

ORL nekoč in danes, predavala 

bosta Nataša Veren, mag. zdr. 

nege, in Darja Kučan, dipl. m. s.  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 

Četrtek: 

- Varstvo pri delu in  požarna 

varnost  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

    Tajništvo 
 

 

 

 

mailto:covid19@sb-ms.si
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
327 

ŠTEVILO BOD: 1581 

LEŽALNA DOBA: 4,25 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
9 

DOJEČE MATERE 

BOD: 
15 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

Kdor ve, da nič ne ve, je moder.                                                             

Kdor ve, česa ne ve, lahko vpraša.                                                                               

In kdor ve, kje bo dobil odgovor, 

ga lahko najde. 

                                                                              
Albert Einstein 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 

 

 


