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COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid je v naši 

bolnišnici trenutno zasedenih 12 

postelj v sivi coni in 149 postelj v 

rdeči coni, od tega je 21 bolnikov 

na intenzivni terapiji. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

NOVOLETNO VOŠČILO 

 
Spoštovane sodelavke in 

sodelavci, 

leto se počasi izteka. Zaradi 

epidemije, ki je bolj ali manj 

trajala skoraj vse leto, je bilo 

odhajajoče leto precej težko in za 

vse nas tudi izziv. 

Naša bolnišnica kljub krizi-

epidemiji covida-19 raste, sicer 

manj intenzivno, kot smo si 

želeli, pa vendar. Povečuje se 

število zdravnikov in predvsem 

urejenih prostorov ter aparatov za 

covidne bolnike. To sta le dva 

večja segmenta v iztekajočem se, 

s covidom označenim letom. 

Ob krizi, v kateri smo se znašli, 

in nenehnem sporočanju slabih 

novic se zdi, da na svetu ni več 

ničesar, za kar bi bilo vredno 

živeti, se boriti in biti ponosen. 

Pa vendar ni tako. Kdaj pa kdaj je 

treba pogledati tudi širše. Tako v 

bolnišnici kot na osebnem 

področju je mogoče najti veliko 

pozitivnega in lepega. 

Predvsem pa moramo svoje delo 

še naprej ceniti sami in ga s 

ponosom opravljati. Poskrbeti 

moramo za čim več novega 

znanja in za dobro psihofizično 

kondicijo, da bomo zmogli še 

naprej in dobro skrbeti za 

bolnike, ki nas vse bolj 

potrebujejo. 

To vam, poleg zdravja, sreče in 

osebnega zadovoljstva na 

delovnem mestu ter v krogu 

najdražjih, želim v prihajajočem 

novem letu. 
 

Bojan Korošec, dr. med., spec., 

direktor 

 

 

ČESTITKA 

Na Visokošolski fakulteti Alma 

Mater Europaea je naša 

sodelavka Jožica Pozderec, 

zaposlena na upravi bolnišnice, 

uspešno zagovarjala diplomsko 

delo z naslovom Vpliv 

rehabilitacije na spremembo 

življenjskega sloga pri 

pacientih z akutnim 

miokardnim infarktom in si 

pridobila naziv diplomirana 

medicinska sestra. 

 

Za pridobitev strokovnega naziva 

ji čestitamo ter želimo veliko 

uspehov na poslovni in osebni 

poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

TRADICIONALNI 

BOŽIČNI KONCERT 

Mladi pevci in Bratoncev in 

okolice na pobudo Gene Virag že 

22 let lepšajo božični dan vsem, 

ki ga preživljajo v bolnišnici. 

Letos je to še toliko bolj 

pomembno, saj se borimo z 

zahrbtno boleznijo covid-19.  

 
Na sam božični dan so zaigrali in 

zapeli pod okni bolnišnice in nam 

tako pričarali pravo božično 

razpoloženje. 

 
Za nastop smo v imenu 

zaposlenih in bolnikov neizmerno 

hvaležni. 
 

 Vodstvo bolnišnice 

 

 

INFORMACIJE IN 

POGOSTA VPRAŠANJA O 

CEPLJENJU PROTI    

COVID-19 

V nedeljo, 27. 12. 2020 smo v 

Sloveniji pričeli s cepljenjem 

proti Covid-19 s cepivom 

ameriškega Pfizerja in nemškega 

BioNTecha. Na prvi dan 

cepljenja se je po ocenah 

Ministrstva za zdravje cepilo 

nekaj več kot 8000 oskrbovancev 

domov za starejše občane (DSO). 

Iz prve pošiljke cepiva (9570 

odmerkov) je bilo 550 odmerkov 

namenjenih tudi v bolnišnice z 

intenzivnimi enotami za covidne 
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bolnike. Prva cepljenja 

zaposlenih so v nedeljo že 

opravili tako v ljubljanskem kot 

mariborskem Univerzitetnem 

kliničnem centru. V Splošni 

bolnišnici Murska Sobota bomo 

prvih 45 odmerkov cepiva prejeli 

v torek, 29. 12. 2020, ko bomo 

pričeli s cepljenjem najbolj 

izpostavljenih zdravstvenih 

delavcev, ki še niso preboleli 

Covid-19. V tem tednu je 

predvideno, da v Slovenijo 

prejmemo še dodatne pošiljke 

cepiva s 6825 odmerki, ki bodo 

namenjeni predvsem 

zdravstvenim delavcem. V prvem 

tednu januarja 2021 dobimo še 

dodatnih 16.500 odmerkov (in 

nato predvidoma vsak teden 

novih 16.500 odmerkov), 

namenjenih vsem zaposlenim v 

zdravstvu. V sredini januarja 

2021 bodo tako na vrsto za 

cepljenje prišli tudi starejši, ki ne 

živijo v DSO in kronični bolniki. 

Potem ko bodo cepivo prejele vse 

ranljive skupine prebivalstva, 

bodo spomladi cepili še mlajše 

prebivalce oziroma zdrave 

odrasle osebe. Zaenkrat prihajajo 

iz zdravstvenih domov predvsem 

pozitivne informacije, da so 

oskrbovanci v DSO-jih cepivo 

dobro sprejeli, cepljenje je 

potekalo brez zapletov, o 

neželenih stranskih učinkih ne 

poročajo. 

 

Kako deluje prvo cepivo, s 

katerim bomo začeli cepiti? 
Cepivo BNT162b2 je osnovano 

na inovativni platformi. 

Sestavljeno je iz delca molekule 

RNA SARS-CoV-2, ki nosi zapis 

za tarčni virusni protein. Gre za 

protein S, ki se nahaja na površju 

virusa in mu daje prepoznaven 

bodičast videz, ob tem pa je 

odgovoren za vstop virusa v 

celice, kjer povzroči bolezen. 

Biosintetsko kodo delčka virusa, 

ki so jo razvili v laboratoriju, 

bodo s cepivom vnesli v mišico. 

Cepivo bo potem v telesu 

spodbudilo nastanek beljakovine, 

ki bo sprožila imunski odziv 

telesa na SARS-CoV-2. Ko bodo 

celice posameznika prebrale 

genetsko informacijo iz cepiva, 

bodo začele ustvarjati S-protein, 

na kar se bo odzval 

posameznikov imunski sistem ter 

začel ustvarjati protitelesa in T-

celice, katerih glavni namen je 

prepoznavanje in uničevanje 

invazivnih patogenov ali 

okuženih celic. Cepivo z isto 

tehnologijo je zasnovala tudi 

farmacevtska družba Moderna.  

 

V kolikšnem času se razvijejo 

protitelesa? 
Štiri do pet dni po cepljenju traja, 

da v telesu nastanejo prva 

protitelesa, gre za 

imunoglobuline M, ki pa še ne 

delujejo zaščitno. Po tednu dni od 

cepljenja se začne tvorba 

zaščitnih protiteles, to so 

imunoglobulini G, zaščitna raven 

katerih je dovolj visoka po 10 

dneh. 

 

Kako učinkovito je? 
Po podatkih Pfizerja je 

učinkovitost njihovega cepiva 95 

%. V 28 dneh po prvem odmerku 

cepiva je med 43.000 vključenimi 

v testiranje 170 ljudi zbolelo, od 

tega 162 v kontrolni skupini in 8 

v skupini, ki je prejela cepivo. 

Moderna je v tretji fazi 

kliničnega testiranja cepiva prišla 

do rezultatov, da njihovo cepivo 

v 94,5 % primerov prepreči, da bi 

posameznik sploh zbolel za 

Covidom-19, popolnoma pa 

prepreči, da bi zbolel za hudo 

obliko bolezni. Med 30.000 

udeleženci študije jih je namreč 

95 zbolelo za Covidom-19, od 

tega 90 v kontrolni skupini in le 5 

v skupini, ki je prejela cepivo. Od 

11 primerov zabeleženega 

hujšega poteka Covida-19 ni bil 

noben iz skupine cepljenih. 

Koliko odmerkov cepiva je 

potrebnih in koliko časa bo 

cepivo učinkovalo? 
Cepljenje je treba opraviti z 

dvema odmerkoma v razmaku 

treh tednov. Čeprav še ni čisto 

jasno, kako dolgo bo učinkovalo, 

pa se nakazuje, da okoli leto dni. 

 

Kakšni so neželeni učinki po 

cepljenju? 
Cepiva RNA zaradi drugačnega 

načina delovanja v primerjavi s 

klasičnimi cepivi povzročajo 

manj stranskih učinkov. Pri 

klasičnih cepivih z oslabljenim 

virusom ali bakterijo naenkrat 

dobimo odmerek, katerega 

koncentracija potem v telesu 

pada. Pri cepivih RNA pa se ob 

samem cepljenju še ne zgodi nič. 

RNA mora najprej priti v celico, 

kjer se začne sinteza S-proteina. 

Ko gre protein iz celice, ga mora 

imunski sistem zaznati. Ta faza 

poteka več dni, zato je bistveno 

manj neželenih učinkov, saj ne 

gre za enkratni udar cepiva. 

Neželeni učinki po cepljenju so 

sicer bolečina in rahla rdečina na 

mestu vboda, pri nekaterih 

glavobol in rahle bolečine v 

mišicah, kar izzveni v nekaj 

dneh. Hujši zapleti so izredno 

redki. 

 

Lahko kljub cepljenju še vedno 

prenašamo SARS-CoV-2? 
Cepivo nas ščiti pred tem, da bi 

zboleli. Zaenkrat pa še ni dovolj 

dokazov, da bi lahko trdili, da 

cepljeni posamezniki ne morejo 

prenašati virusa. Zato bo, dokler 

precepljenost ne bo dovolj velika, 

še naprej priporočeno 

spoštovanje zaščitnih ukrepov, 

kot so uporaba zaščitne maske, 

higiena rok in vzdrževanje 

medosebne razdalje.  

Več informacij za splošno in 

strokovno javnost je na voljo na 
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spletni povezavi: 

https://www.nijz.si/sl/cepljenje-

covid (dostop do nje tudi preko 

intraneta bolnišnice). 
 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

ENOTA ZA NAROČANJE 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da bo telefonsko 

naročanje na pregled v Enoti za 

naročanje dne, 31. 12. 2020 med 

8. in 12. uro. 
 

Hvala za razumevanje. 

 
Živa Kološa, mag. posl. ved,  

vodja enote za naročanje 

 

         Prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.,spec.                                                      

namestnik strokovnega direktorja 

 

 

VOŠČILO ZAPOSLENIM  

INFEKCIJSKEGA 

ODDELKA  

Spoštovani zaposleni na 

Infekcijskem oddelku, 

v pričakovanju božično-

novoletnih praznikov človeška 

srca objemajo radostna 

hrepenenja za zdravju prijazno 

prihodnost in iskreno hvaležnost 

za vse prejete darove življenja in 

pomoči dobrih ljudi. Moja 

hvaležnost gre vsem vam, 

čudovito medicinsko osebje, ki 

tako etično in strokovno odlično 

opravljate plemenito poslanstvo 

zdravljenja. Iskreno se vam 

zahvaljujem in nikoli ne bom 

dovolj hvaležen. Od 17. maja do 

11. junija 2018 sem bolan in 

nemočen ležal na vašem oddelku; 

priznam, da sem najbolj nemogoč 

bolnik. In vem, da tako strokovno 

in etično zdravite vsakega in vse 

bolnike. Prosim vas, da sprejmete 

mojo iskreno zahvalo. 

V letu, ki maha v slovo, ko se 

naša domovina in svet spopadata 

s krutim virusom, iskreno 

priznam, da ne znam in ne 

zmorem napisati pravih besed 

hvaležnosti in občudovanja, zato 

le velika hvala in neštetokrat 

priklon vsem. V teh resnično 

težkih časih preizkušenj, strahu in 

negotovosti prepoznavamo, da je 

najboljše zdravilo za človeka 

prijazen dober človek. Naj se 

ljubezen narodi v srcih vseh otrok 

in ljudi po naši čudoviti domovini 

Sloveniji, kajti če se ljubezen ne 

narodi v naših srcih, ne bomo 

našli sreče v še tako bleščečih 

darilih pod božično smrečico. 

Vsem zaposlenim na 

Infekcijskem oddelku, vašim 

domačim in vsem, ki zaradi 

bolezni ležijo na oddelku, želim 

blagoslovljene in mirne božične 

praznike: naj zdravja, sreče, miru 

in poguma vsem prinese leto 

2021. 
 

S spoštovanjem, 

 

 
                                             

 Drago Vogrinčič 

 

 

PREJETA VOŠČILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani, 

želim vam vsem vesele božične 

praznike, v letu 2021 pa veliko 

zdravja in sreče. Vem, da bodo ti 

dnevi za mnoge izmed vas še bolj 

naporni od drugih in bodo vse 

prej kot praznični. Prejmite 

majhno pozornost od mene. 

Neskončno rada kvačkam in 

upam, da vam bodo ti izdelki v 

spomin na te zelo naporne čase. 

Hvala vam za vse, kar delate, 

hvala v imenu vseh, ki vam tega 

ne morejo povedati. Tisočkrat 

vam hvala. 
 

Doroteja Balažic  

 

 

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:              

- Faranom in članom 

župnijskega karitasa Gornji 

Petrovci in Markovci za pecivo; 

 
 

- EHO Podpornica in 

Evangeličanski cerkvi za 

podarjeno vodo in robčke; 
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- Sparu Slovenija, Ljubljana, za 

podarjene Sparove izdelke; 

 

- Expanu, Razvojnemu centru 

Murska Sobota, za podarjene 

vstopnice Otroškemu oddelku; 

 

- Jelki Benkič iz Beznovcev za 

podarjeno pecivo; 

 
 

- Gizeli Horvat iz Nemčavcev za 

podarjena jabolka; 

 

- Tončki Mesarič iz Lipovcev za 

podarjeno pecivo. 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Dr. Radenko Koprivica, dr. 

med., spec. kirurg, predstojnik 

kirurškega oddelka, je sodeloval 

v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu, tema: Obravnava 

bolnikov z vensko insuficienco 

spodnjih okončin (krčne žile). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
Direktor Splošne bolnišnice 

Murska Sobota  Bojan  Korošec, 

dr. med, spec., bo sodeloval v 

radijski oddaji Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na Murskem valu, 

tema: Bolnišnica v času 

epidemije. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
277 

ŠTEVILO BOD: 1794 

LEŽALNA DOBA: 5,34 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
12 

DOJEČE MATERE  BOD: 5 
 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel  

Močno se oklenite svojih sanj. 

V srcu zgradite mirno,                  

skrivno mesto, 

kamor se bodo zatekle 

in bujno rasle. 

 
Louise Dusall 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

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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