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UKREPI COVID-19 

Če je zaposleni na testiranju na 

SARS-Cov-2 pozitiven, ali je bil 

v tesnem stiku s pozitivno osebo, 

je dolžan obvestiti svojega 

nadrejenega, ki pokliče 

koordinatorja, ta pa poda 

nadaljnja navodila. Deluje po 

navodilih epidemiologa in 

odgovorne osebe v bolnišnici za 

preprečevanje bolnišničnih okužb. 

 

Za vse zaposlene velja, da si v 

skupnih prostorih (prostor za 

predajo službe, oddelčne kuhinje, 

prostor za kavo) pravilno 

namestijo in nosijo zaščitno 

masko, upoštevajo medsebojno 

razdaljo 1,5 metra, prezračujejo 

prostor ter čistijo površine. Prav 

tako morajo navodila dosledno 

upoštevati ob uživanju obrokov 

hrane ( malica, kosilo …). 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

STROKOVNI SVET 

ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) 

V sredo, 23. 9. 2020, se je sestal 

strokovni svet ZN Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

 

Predstavili smo priporočila in 

ukrepe Ministrstva za zdravje, ki 

jih bomo morali strogo 

upoštevati. Prav tako smo proučili 

problematiko sprejema in 

obravnave pacienta, pozitvnega 

na covid-19, varovalne ukrepe, ki 

jih morajo pri tem upoštevati, in 

opozorili na spremembe glede 

izvajanja aktivnosti v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota. 

 
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za področje ZN 

 

OCENJEVANJE DELOVNE 

USPEŠNOSTI 

S 1. julijem 2020 se je sprostil 

ukrep, da znova izplačujemo 

redno delovno uspešnost.  
 

Skupni obseg sredstev za plačilo 

redne delovne uspešnosti po 

zakonu o sistemu plač v javnem 

sektorju znaša najmanj dva in ne 

več kot pet odstotkov letnih 

sredstev za osnovne plače, obseg 

pa se za vsako leto določi s 

kolektivno pogodbo oziroma z 

aneksom k pogodbi. 

 

Za letos se bo sicer za redno 

delovno uspešnost namenilo dva 

odstotka sredstev za osnovne 

plače za obdobje šestih mesecev, 

saj se redna delovna uspešnost 

sprosti za drugo polovico leta. 

Celotena sredstva pa ne bodo 

izplačana v letošnjem letu, saj se 

lahko redna delovna uspešnost 

izplačuje mesečno, trimesečno ali 

polletno.  

 

Po veljavnih določbah kolektivne 

pogodbe so med kriteriji znanje 

in strokovnost, kakovost in 

natančnost, odnos do dela, 

obseg in učinkovitost dela ter 

inovativnost. 

 

V SB MS bomo izvajali polletno 

ocenjevanje, kar pomeni da bodo 

izplačila na podlagi tega šele v 

začetku naslednjega leta. Več na: 

https://www.sviz.si/datot/izplacev

anjedelovneuspesnosti2020.pdf 

 
Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja Pravno-kadrovske službe 

 

 

 

 

POHVALA 

 
V radijski oddaji Trn v peti smo 

prejeli pohvalo poslušalke Maje, ki 

bi rada pohvalila osebje v 

Urgentnem centru SBMS in na 

Očesnem oddelku, kjer so jo 

sprejeli na zdravljenje. Vsi, s 

katerimi je imela opravka, so bili 

zelo prijazni, profesionalni in 

požrtvovalni ter si zaslužijo vse 

pohvale, so nam sporočili z 

Murskega vala. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

POHVALA 

Spoštovani, 

pišem kar vam, ker sem v hitenju 

ob odpustu pozabila v vaš 

nabiralnik vreči že izpolnjen 

vprašalnik o zadovoljstvu. 

 

Pri vas bi morali mojemu dobri dve 

leti staremu sinu Brestu 

operirati žrelnico in opraviti poseg 

na ušesih že junija, a je covid podrl 

načrte. Prejšnjo soboto, 12. 

septembra popoldne, sem prejela 

klic z oddelka ORL z vprašanjem: 

Lahko prideta v torek na sprejem in 

bo Brest operiran v sredo? Najprej 

je bil šok, nato hitre priprave in 

lovljenje pediatra, ki je moral fanta 

pregledati, potem pot iz Ljubljane v 

Mursko Soboto. In ves čas je bil 

prisoten tudi strah – strah mame, ki 

jo skrbi, kako bo s sinčkom. Gre za 

rutinski poseg, a saj veste – za 

starša ni nič rutinsko in misel na 

splošno anestezijo je strašljiva.  

https://www.sviz.si/datot/izplacevanjedelovneuspesnosti2020.pdf
https://www.sviz.si/datot/izplacevanjedelovneuspesnosti2020.pdf


 2 

Tako sva prispela v bolnišnico in 

že ob prvem stiku pri sprejemu 

(spomnim se izredno prijazne 

gospe z močno barvo las – se 

opravičujem, takrat oči švigajo 

povsod, le na tablico z imenom 

ne) sem občutila toplino vašega 

osebja, ki je vse do odpusta ni 

zmanjkalo. Pregled je potekal 

hitro, kar je bilo za mojega sina, 

ki se spopada s senzorično 

preobčutljivostjo, super. In potem 

sprejem, navodila, opis, kako bo 

potekal naslednji dan. Počutila 

sem se mirneje, kar je za starša v 

takih razmerah izjemnega 

pomena. Ne le to, z osebjem smo 

se tudi nasmejali, zlasti ko je moj 

malček vašega medicinskega 

tehnika Tomaža Juga poklical 

"ati"! Anesteziolog je bil jasen, 

logično in preprosto je odgovoril 

na vsa vprašanja, pomirjujoč, a 

hkrati je jasno razložil, kaj vse se 

lahko med operacijo ali po njej 

zgodi.  

 

Čeprav sem tisto prvo noč 

prebedela, ker me je bilo strah, je 

vaše osebje poskrbelo, da sem ob 

vsakem stiku začutila 

njihovo podporo. Tudi po 

operaciji so zelo lepo poskrbeli za 

oba, ob bolečinah se spomnim, 

kako je sestra položila roko na 

mojo ramo in kljub maskam na 

obrazu ponudila razumevajoč 

pogled. Skratka, nimam besed, 

koliko je to pomenilo. Ob 

pregledu pred odpustom in ob 

odpustu pa jasne informacije, tudi 

dan kasneje, ko sem poklicala z 

vprašanji glede vročine, si je 

sestra vzela čas zame in mi 

pojasnila, kdaj je treba ukrepati.  

Skratka – želim vam predati zgolj 

in samo pohvale. Vaše osebje je 

fantastično in predvsem 

strokovno. Pri slednjem imam v 

mislih tudi njihovo razumevanje 

stiske staršev in otrok. Tega 

občasno v zdravstvu primanjkuje, 

a iz vašega osebja je sevalo 

razumevanje do vseh skrbi, ki jih 

starši imamo. In za to sem jim 

iskreno hvaležna. Upam, da bodo 

moje besede dosegle tudi 

njih. No, če sem čisto iskrena, sva 

se z mamico "cimro" včasih 

nasmejali dejstvu, da sva morali 

osebju malce bolj prisluhniti 

zaradi narečja, a to je naredilo 

celotno izkušnjo še toliko bolj 

posebno.  

 

Vem, da se trenutno srečujete  s 

težkim obdobjem. Vem, da je 

covid na vaše hodnike zanesel 

tisti cmok v grlu, ki ga zdaj 

občutimo prav vsi. In vem, da 

najverjetneje prav oddelek ORL 

zdaj čuti pritisk po nadomeščanju  

izgubljenih mesecev. Da so 

najverjetneje tudi bolniki 

neučakani. A vseeno se z vsem 

tem spoprijemajo z dobro voljo. 

In to se je občutilo. Ob čisto 

vsakem stiku, pa naj bo ob 

sprejemu, na oddelku ali ob 

odhodu pri vratarju, ki je pomagal 

z drobižem. Niti za sekundo 

nisem občutila, da sva s sinom 

komu odveč, da se komu tako 

mudi, da nima časa za moje 

vprašanje. Edina "pripomba," ki 

jo morda imam (pa še to je v teh 

časih razumljivo), je ta, da je 

morda manjkala možnost izhoda, 

ko je otrok zvečer zaspal. Vem, 

da zaradi virusa ljudje ne morejo 

kar prihajati in odhajati, a je biti 

zaprt v sobi, kjer ne moreš zares 

odpreti okna, težko. K sreči sva 

bila notri zgolj dva dneva, tako da 

ni bilo tako hudo. A svež zrak je 

tako za pacienta kot spremljevalca 

nekaj, kar v teh trenutkih vendar 

pogrešaš. A še enkrat – razumem, 

zakaj je tako, in prosim, ne štejte 

tega kot kritike vašega dela. Je 

zgolj kritika razmer, na katere 

nihče od nas nima vpliva.  

 

Zato še enkrat hvala vsem vam. 

Tudi vam kot vodji celotne 

bolnišnice. Ste odgovorni tako za 

dobro kot za slabo, zato je prav, 

da se na vas obrnemo tudi s 

pohvalami, ne zgolj kritikami. In 

pa seveda predstojniku oddelka – 

človeku, ki je nervozni mami znal 

umirjeno, strokovno in jasno 

razložiti vse, kar jo je zanimalo.  

 

In čeprav upam, da se nikoli več 

ne srečamo, vem, da če bo moj 

sin še potreboval bolnišnično 

oskrbo, rada prideva nazaj k vam.  

 

Z lepimi pozdravi in v upanju, da 

bodo naslednji meseci znosni, 

vam želim vse dobro. 

 
Maja Gaspari  

 

 

ŠTUDIJ ZDRAVSTVENE 

NEGE 

Zaposleni v zdravstveni negi, ki 

so se odločili za izredni študij ZN 

in želijo sofinanciranje študija, 

obveščamo, da je morajo do 1. 

oktobra na upravo bolnišnice 

posredovati prošnjo za 

financiranje in potrdilo o vpisu.  

 

Študenti – naši zaposleni na Almi 

mater Europaea so imeli zelo 

dobre rezultate v primerjavi z 

drugimi. Za to jim čestitamo in jih 

še naprej spodbujajmo k 

nadaljnjemu formalnemu 

izobraževanju.  

 
Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

- Strokovni direktor prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest., je sodeloval v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

covid-19 in predstavitev visoke 

ocene  zdravnikov mentorjev 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota. 
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Torek: 

- Izobraževanje Aplikacija 

terapije, predavala je Teja 

Glavnik, mag. farm., spec. klin. 

farm.  (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka). 

- Delavnica Higiena rok za dijake 

Srednje zdravstvene šole Murska 

Sobota, predavala je Marija 

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

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).  

- Delavnice za pravilno uporabo 

osebne varovalne opreme (OVO). 

Delavnice sta izvajali Marija 

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

in  Marjetka Nemeš, dipl. m. s.  

(šola za starše, III. nadstr. Gin.-

porod. odd.). 

Sreda: 

- Direktor Splošne bolnišnice 

Murska Sobota Bojan Korošec, 

dr. med., spec. int.,  se je udeležil 

sestanka o  obvladovanju covida-

19, ki ga je sklical minister za 

zdravje Tomaž Gantar. 

- 16. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 

 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

- Pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege Metka 

Lipič Baligač, mag. zdr. nege, bo 

sodelovala v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

Murskosoboška bolnišnica – 

bolnišnica za  covid. 

- Gost radijske oddaje Murskega 

vala Za zdravje bo strokovni 

direktor prim. asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec., tema: Donorski 

program – darovanje organov. 

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, Progam Zora, brisi 

BMV nekoč in danes, predavala bo 

Natalija Stanko Henzlin, dipl. m. s. 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 

Četrtek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. z 

naslovom Odpornost bakterij v 

Pomurju v letu 2019, predaval bo 

mag. Iztok Štrumbelj, dr. med., 

spec. (soba konzilija Krg. odd.). 

 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
369 

ŠTEVILO BOD: 1822 

LEŽALNA DOBA: 4,52 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  BOD: 1 

 
     Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

Nikjer ni takšnega zdravila,  

kot je upanje. 

Nobena spodbuda ni tako močna 

in nobeno poživilo  

tako poživljajoče, 

kot je pričakovanje  

jutrišnjega dne. 
 

Orison Sweet Marden 
 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 
 


