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COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid je v naši 

bolnišnici trenutno zasedenih 11 

postelj v sivi coni in 147 postelj v 

rdeči coni, od tega je 19 bolnikov 

na intenzivni terapiji. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

BOŽIČNO VOŠČILO 

 
Božič je čas, ko naj bi v krogu 

svoje družine preživljali in 

proslavljali enega izmed 

največjih krščanskih praznikov. 

Žal nekaterim to ni dano. Mnogi 

zaradi bolezni morajo praznike 

preživeti v bolnišnici, v bolniških 

posteljah, nekateri pa jih 

preživijo na svojih delovnih 

mestih.  

Zdravstveni delavci živimo 

zgodbe svojih pacientov. Ob njih 

preživimo več časa kot s svojimi 

najbližjimi, zato na svoje 

paciente, ki jih imamo v oskrbi, 

gledamo kot na svojo družino. 

Največkrat smo jim velika opora 

v najtežjih trenutkih življenja; ob 

izgubi zdravja, ob soočanju z 

neozdravljivo boleznijo, ob 

bolečinah in stiskah. In to je ob 

božičnih in  novoletnih praznikih 

še posebej izraženo.  

Težko je pozabiti na svojo 

družino in se tudi ob praznikih 

predano posvetiti pomoči in negi 

potrebnim, saj si družina ravno v 

teh dneh želi v domu svojo 

mamo, soprogo, skrbno 

gospodinjo, ki pričara toplo 

ognjišče in praznično vzdušje z 

malimi pozornosti in obloženo 

mizo. Ko pa po opravljenem delu 

ob bolniški postelji vidiš 

hvaležnost in zahvalo v očeh 

bolnika, ko se v očeh velikokrat 

zalesketajo tudi solze zahvale je 

to resnično poplačano.  Začuti se 

kot nagrada za plemenito dejanje. 

Tako je lepo preživeti praznične 

dni z njimi, s svojimi bolniki.  

Na vseh oddelkih naše bolnišnice 

se potrudimo in pričaramo 

bolnikom praznični utrinek; vsak 

oddelek ima lepo okrašeno jelko, 

na nekaterih oddelkih postavijo 

tudi jaslice in razne okraske. Da 

praznike začutijo vsi, bolniki, 

njihovi svojci in tudi zaposleni.   

Najpomembnejše je, da ob 

zdravljenju in strokovni skrbi, še 

posebej v prazničnih dneh, ne 

pozabimo na človečnost, toplino 

in prijaznost. Predvsem na toplo 

besedo tolažbe, ki je velikokrat 

pomembna kot zdravljenje samo. 

Saj je ne nazadnje sporočilo 

Božiča ravno to: osrečevati ljudi 

in jim prinašati mir in toplino. 

 

Čas, ki prihaja je za vse velika 

neznanka, zato je toliko bolj 

pomembno, da združimo moči in 

premagamo tegobe, ki nam jih je 

naklonilo življenje. Želim vam 

miren in blagoslovljen Božič. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

 

CEPLJENJE PROTI  

COVIDU-19  

Epidemija nam je močno 

spremenila življenje, žal na 

slabše, saj ni normalno, da se 

omejujemo in izoliramo v 

človeških stikih. Epidemija je že 

vzela veliko in preveč življenj; 

koliko in kakšne bodo posledice 

tistih, ki so preživeli covid-19 z 

manjšimi težavami, pa še ne 

vemo in si tudi ne upamo 

napovedati.  

Zato vsi, še posebno starejši ter 

zdravstveni delavci, nestrpno 

čakamo dan, ko se bo tudi pri nas 

začelo cepljenje proti novemu 

koronavirusu, s katerim sledimo 

trem ciljem: 

- zmanjšati umrljivost zaradi 

covida-19, 

- zmanjšati število hospitalizacij, 

- zaščititi prebivalce, ki so najbolj 

izpostavljeni okužbam, 

Kot zatrjuje strokovna javnost, 

je cepljenje varno in 

učinkovito. Zato vas pozivamo, 

da se cepite v čim večjem 

številu. Ko bo precepljenega 

približno 60 odstotkov 

prebivalstva, bomo spet bolj 

varno in normalno živeli. To pa si 

vsi iskreno želimo. 
 

Bojan Korošec, dr. med., spec., 

direktor 

 

 

INFORMACIJE O 

CEPLJENJU PROTI 

COVIDU-19 

Republika Slovenija bo skupaj z 

drugimi državami Evropske unije 

predvidoma 26. 12. 2020 dobila 

prve odmerke cepiva 

izdelovalcev Pfizer in BioNTech. 

Cepljenje se bo začelo takoj po 
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postopkih priprave cepiva in 

razdelitvi na mesta cepljenja. 

Cepivo bodo pripeljali v lekarno 

Univerzitetnega kliničnega centra 

Ljubljana, kjer bo ustrezno 

shranjeno na temperaturi –80 °C. 

V tej lekarni bodo pripravili 

cepivo (temperiranje na 2 do 8 

°C). Razdeljevanje cepiva od 

lekarne Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana do 

domov za starejše občane (DSO), 

zdravstvenih domov in bolnišnic 

(cepilnih centrov) bo zagotovil 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje (NIJZ). Prevoz cepiva bo 

organiziran na temperaturnem 

območju od 2 do 8 °C. 

Sprejeta je bila odločitev, da se 

prve prejete odmerke cepiva 

nameni cepljenju: 

 oskrbovancev v DSO in 

zaposlenih v DSO ter 

 najbolj izpostavljenim 

in ogroženim 

zdravstvenim delavcem 

v bolnišnicah in 

zdravstvenih domovih.  

Cepivo se od prevzema do 

cepljenja hrani v hladilniku, 

vendar ga je treba porabiti 

najkasneje v 4 dneh od prejema. 

Cepivo je treba pripraviti 

(raztopiti) neposredno pred 

cepljenjem in mora biti 

porabljeno najkasneje v šestih 

urah. Cepljenje izvede cepilna 

ekipa. S cepivom bo dostavljen 

tudi pribor za cepljenje (igle, 

brizge, fiziološka raztopina). 

Cepljenje se opravi z dvema 

odmerkoma v razmiku 21 dni. 

Cepljenje v DSO bodo v 

sodelovanju z osebjem DSO 

zagotovili zdravstveni domovi 

oziroma koncesionarji, ki 

zagotavljajo zdravstveno varstvo 

v teh DSO. Zdravstveni domovi 

in bolnišnice cepljenje za svoje 

zaposlene izvedejo sami. 

Ker je količina cepiva, ki ga bo 

Republika Slovenija prejela s 

prvo pošiljko, omejena (9745 

odmerkov), je Ministrstvo za 

zdravje zaprosilo DSO, 

zdravstvene domove in 

bolnišnice za posredovanje 

podatkov o zanimanju za 

cepljenje. V petek, 18. 12. 2020, 

smo tako iz Splošne bolnišnice 

Murska Sobota posredovali 

podatek, da je za cepljenje 

zainteresiranih 495 zaposlenih. 

Na podlagi prejetih podatkov bo 

NIJZ pripravil razdelilnik za 

delitev cepiva po cepilnih centrih 

(DSO, zdravstvenih domovih in 

bolnišnicah), kjer bo cepljenje. 

DSO bodo pripravili sezname 

oskrbovancev DSO oziroma 

pacientov in zaposlenih, ki so 

soglašali s cepljenjem. 

Prednostno bodo cepljeni 

oskrbovanci DSO, ki so soglašali 

s cepljenjem, nato pa zaposleni, 

pri čemer imajo prednost tisti, ki 

delajo neposredno z oskrbovanci 

v DSO, tisti, ki spadajo v skupino 

z večjim tveganjem za težji potek 

bolezni, in potem še vsi drugi 

zaposleni, ki so izrazili interes za 

cepljenje. Hkrati kot v DSO bodo 

možne količine cepiva skladno z 

razdelilnikom razdeljene tudi  

zdravstvenim domovom in 

bolnišnicam, pri čemer bodo 

primarno cepljeni zaposleni. 

V nadaljevanju bo cepljenje 

omogočeno tudi oskrbovancem 

drugih socialnovarstvenih 

zavodov, zaposlenim pri 

socialnovarstvenih storitvah in 

programih, uporabnikom 

zavodov za vzgojo in 

izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi 

potrebami  ter njihovim 

zaposlenim in zdravstvenim 

delavcem. Zdravstveni domovi in 

bolnišnice so bili tudi pozvani, da 

začnejo zbirati naročila za 

cepljenje oseb, ki sodijo med 

prednostne skupine v skladu z 

Nacionalno strategijo cepljenja 
(poleg oskrbovancev v DSO in 

zaposlenih v DSO še vsi drugi 

zdravstveni delavci in sodelavci; 

nato pa sledijo starejši (60 let in 

več), ki bi se cepili postopoma, 

glede na dostopnost cepiva, 

najprej stari 80 let in več, nato 

stari 70 let in več ter nato 60 let 

in več; nadalje še kronični 

bolniki, ki imajo večje tveganje 

za težji potek bolezni, nato 

skupine kritične infrastrukture 

(zaposleni v vzgoji in 

izobraževanju, transportu, 

trgovini in podobno). 

 

Strokovna navodila za pripravo 

cepiva in cepljenje z 

videoposnetkom bodo vsem 

izvajalcem cepljenja posredovana 

pozneje in objavljena tudi na 

spletni strani NIJZ, kjer so 

zbrane vse ključne informacije 

o cepljenju za strokovno in 

laično javnost. Zaradi 

spremljanja precepljenosti je 

treba cepljenje evidentirati v 

elektronski obliki enako kot 

druga cepljenja. Stroške cepiva in 

cepilnega pribora, priprave 

cepiva in cepljenja krije državni 

proračun in bodo izvajalcem 

cepljenja v celoti povrnjeni pod 

pogojem, da bodo cepljenja 

evidentirana. 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota smo na intranetnem 

portalu v sklopu vsebin covid-

19 vzpostavili zavihek cepljenje 

proti covidu-19, kjer bomo 

sprotno objavljali informacije o 

pripravah in predvidenem poteku 

cepljenja. Prav tako lahko tam 

najdete strokovni članek prof. dr. 

Alojza Ihana z naslovom 

Delovanje cepiv proti covidu-19. 

S cepljenjem lahko učinkovito 

preprečimo zbolevanje za 

koronavirusno boleznijo in 

tako omogočimo ohranitev 

zdravja posameznika in širše 

družbe ter  tudi čim hitrejšo 

normalizacijo življenja. 
 

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. 

https://www.nijz.si/sl/cepljenje-covid
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PREJETA VOŠČILA 

 
 

 
 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 POROČILO O 

OPRAVLJENIH DIALIZAH 

NA ODSEKU ZA DIALIZO 

Na dan 21. 12. 2020 imamo 4 

kronične hemodializne bolnike in 

1 peritonealnega bolnika z 

boleznijo covid-19. Prav tako 

imamo 6 kroničnih hemodializnih 

bolnikov s sumom na covid 19 in 

jih dializiramo v sivi coni.  

Tabela št. 1: Dializiranje 

covidnih ter bolnikov s sumom 

na covid-19 (drugi val) – od 19. 

10. 2020 do 21. 12. 2020. 

  

ŠT. HD DO 21. 

12. 2020 

KHD 138 

KHD IZ DRUGIH 

CENTROV 14 

AHD 30 

SKUPAJ V 

RDEČIH CONAH 

(AHD + KHD) 242 

SKUPAJ V SIVIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 160 

SKUPNO ŠT. HD 

V RDEČIH IN 

SIVIH CONAH 402 

 
Darjan Marič, dipl. zn., 

odgovorni zd. na odseku za dializo 

 

 

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:              

- Slikarju Lászlu Hermanu, 

profesorju likovne umetnosti z 

Lendavskih Goric, ki živi v 

Ljubljani, za šest podarjenih slik. 

Ob občudovanju napornega dela 

vseh, ki skrbijo za bolnike s 

covidom-19, je svoja dela podaril 

bolnišnici. Zaradi trenutnih 

epidemioloških razmer jih bomo 

začasno izobesili na naših 

oddelkih.                                            

- Skupini za domačo peko 

peciva Moravske Toplice za 

podarjeno pecivo.                                         

- Slovenski župniji Stuttgart za 

podarjene sladkarije. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Dr. Radenko Koprivica, dr. 

med., spec. kirurg, predstojnik 

kirurškega oddelka, bo sodeloval 

v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu, tema: 

Obravnava bolnikov z vensko 

insuficienco spodnjih okončin 

(krčne žile). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
217 

ŠTEVILO BOD: 1842 

LEŽALNA DOBA: 6,90 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  BOD: 3 
 

     Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel  

Včasih se preprosto moramo 

ustaviti,umiriti in zadihati. 

Prenehajmo se spraševati, 

dvomiti in prebujati s skrbmi. 

Verjemite, stvari bodo delovale 

kot morajo. 

Morda ne tako, kot smo si 

predstavljali, 

ampak tako, kot nam je 

namenjeno. 
 

                                                             Splet 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sb-ms.si/
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