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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 11. 1. 2021                             Štev. 961

COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 4 postelje v 

sivi coni in 132 postelj v rdeči 

coni, od tega je 21 bolnikov na 

intenzivni terapiji. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OPRAVIČILO ODDELKU ZA 

PERIOPERATIVNO 

MEDICINO 

Pred božično-novoletnimi 

prazniki smo  izdali glasilo Krog 

življenja, v katerem nismo 

objavili članka Oddelka za 

perioperativno medicino, ki sta 

ga pripravili predstojnica oddelka 

Irena Drožina, dr. med., spec., in 

odgovorna medicinska sestra v 

enoti intenzivne terapije (EIT) 

Vesna Makovec, dipl. m. s.,  

katerem sta med drugim zapisali: 

 

»V kriznih trenutkih so zelo 

pomembni medsebojno 

sodelovanje, razumevanje in 

pomoč, zato se zahvaljujemo 

vodstvu bolnišnice, ker so nam 

prisluhnili in uresničili našo 

vizijo, tehnično-vzdrževalni 

službi  za izvedbo naše vizije, 

ZOBO, SOBO in vsem drugim, 

ki so nam pri naši viziji 

pomagali. 

V imenu vseh zaposlenih na 

oddelku se iskreno zahvaljujeva 

vsem donatorjem, ki so nam 

pripomogli pri vzpostavitvi 

moderno opremljene EIT, v 

kateri lahko obravnavamo 

najzahtevnejše bolnike. 

Ponosni sva na vse zaposlene 

Oddelka za perioperativno 

medicino, ki so pripravljeni na 

najzahtevnejše izzive, obravnavo 

in zdravljenje najtežjih 

bolnikov.« 

Za napako se iskreno 

opravičujem. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

služba za odnose z javnostjo 

 

 

17. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZN 

7. 1. 2021 je zaradi upoštevanja 

priporočil 17. seja strokovnega 

sveta za področje zdravstvene  

nege  potekala v dveh delih, 

posebej za kirurško in 

internistično dejavnost. 

Sprejeti so bili sklepi: 

1. sklep: Na področju ZN še 

naprej razporejata kader 

vodji zdravstvene 

dejavnosti  Nataša Kreft 

in Natalija Vičar. 

2. sklep: Na oddelke se 

vsem vodjem pošlje 

promocijsko gradivo o 

cepljenju, ki ga obesijo na 

oglasne deske in 

razdelijo, da čim bolj 
spodbudimo cepljenje. 

3. sklep: V sistemu RIS se 

napiše natančno mesto 

rdeče cone, kjer je 

delavec opravljal svoje 

obveznosti 

4. sklep: Pravno-kadrovska 

služba vsem vodjem po 

elektronski pošti 

posreduje merila za 

ocenjevanje delovne 

uspešnosti. 
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za ZN 

 

 

CEPLJENJE PROTI    

COVIDU-19 

 
Potek cepljenja v Sloveniji 
 

Cepljenje proti covidu-19 s prvim 

v EU odobrenim cepivom 

ameriškega Pfizerja in nemškega 

BioNTecha se je v Sloveniji 

začelo 27. decembra 2020. S prvo 

pošiljko z 9750 odmerki so bili 

cepljeni stanovalci domov za 

starejše, ki covida-19 še niso 

preboleli in so izrazili interes za 

cepljenje, pa tudi nekaj 

zaposlenih v domovih in najbolj 

izpostavljeni zdravstveni delavci. 

Še pred koncem lanskega leta je 

v Slovenijo prispela druga 

pošiljka cepiva s 6825 odmerki, 

ki so bili namenjeni predvsem za 
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cepljenje zdravstvenih delavcev 

in sodelavcev v bolnišnicah, tako 

kot tudi tretja z okoli 16.500 

odmerki, ki so jo po državi začeli 

razdeljevati v preteklih dneh. Po 

podatkih Ministrstva za zdravje 

je bilo že razdeljenih nekaj več 

kot 33.000 odmerkov cepiva. 

Danes v Slovenijo pričakujemo 

novo pošiljko cepiva s 16.500 

odmerki. Zaradi dodatnega 

zanimanja bodo ti odmerki 

namenjeni deloma še za cepljenje 

zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev, del te pošiljke pa bo 

namenjen splošnemu 

prebivalstvu; najprej cepljenju 

starejših od 80 let. 

Po cepivu Pfizerja/BioNTecha je 

prejšnji teden zeleno luč za 

uporabo v EU prejelo še drugo 

cepivo proti covidu-19, in sicer 

cepivo ameriškega proizvajalca 

Moderna. Tudi to temelji na 

inovativni tehnologiji 

informacijske RNK. Modernino 

cepivo se uporablja v dveh 

odmerkih v razmiku 28 dni. Pri 

preizkušanju cepiva je sodelovalo 

30.000 oseb. Izkazalo se je za 94-

odstotno učinkovito. Stranski 

učinki so bili najpogosteje blagi 

ali zmerni. Najpogostejši stranski 

učinki so bili bolečina in otekanja 

na mestu vboda, utrujenost, 

vročina, otekle bezgavke, 

glavoboli, bolečine v mišicah in 

sklepih, slabost in bruhanje. V 

prvih dveh mesecih leta bo 

Moderna lahko Sloveniji 

dobavila 26.000 odmerkov 

cepiva. 
 

Potek cepljenja v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota 
 

V naši bolnišnici smo cepljenje 

začeli v torek, 29. 12. 2020, ko 

smo cepili 20 oseb, nadaljevali pa 

30. in 31. 12. 2020, ko smo cepili 

25 in 145 oseb (opravičujemo se 

za napačen zapis števila v prejšnji 

številki Modrega dirkača). V 

letošnjem letu smo od 6. do 8. 1. 

cepili še 174 oseb. Do današnjega 

dne je tako prvi odmerek cepiva 

Pfizerja/BioNTecha skupaj 

prejelo 364 oseb, od tega 346 

zaposlenih v naši bolnišnici. 

Cepljenje bomo nadaljevali tudi 

ta teden; prihodnji teden bomo 

začeli cepiti z drugim odmerkom 

cepiva Pfizerja/BioNTecha. 
 

Miti in resnice o cepljenju proti 

covid-19 
 

V nadaljevanju povzemamo 

besedilo ugledne klinike Mayo 

(ki so ga v UKC Ljubljana prav 

tako objavili na spletnih straneh), 

v katerem so ovrgli nekaj mitov o 

cepivih proti covidu-19, ki se te 

dni širijo še hitreje kot virus sam. 

Mit: Cepiva niso varna, ker so 

jih tako hitro razvili in testirali. 
Dejstvo: Številna farmacevtska 

podjetja so v razvoj cepiv proti 

covidu-19 vložila veliko sredstev, 

saj je pandemija ustavila tako 

rekoč ves svet. Tudi zato je bilo 

možno hitreje in učinkoviteje 

delati, kar pa ne pomeni, da so 

lahko zaobšli varnostne postopke 

ali se izognili testiranjem. 

Mit: Covid-19 sem že prebolel, 

zato se mi ni treba cepiti.  
Dejstvo: Trenutno še ni dovolj 

podatkov o tem, kako dolgo po 

okužbi smo zaščiteni pred 

vnovično okužbo zaradi t. i. 

naravne imunosti. Zgodnji dokazi 

kažejo, da naravna imunost na 

covid-19 ni dolgotrajna, a za zdaj 

tega še ni mogoče trditi z 

gotovostjo. Na kliniki 

Mayo priporočajo cepljenje tudi 

tistim, ki so covid-19 že 

preboleli, a svetujejo, naj 

cepljenje odložijo za približno 90 

dni po prvi diagnozi. Tistim, ki 

so v karanteni po bližnjem stiku z 

okuženim, in tistim, ki kažejo 

simptome covida-19 (so v akutni 

fazi bolezni), cepljenje 

odsvetujejo. 

Mit: Cepiva proti covidu-19 

imajo resne stranske učinke. 
Dejstvo: Pri cepivih proti 

covidu-19 poročajo o 

kratkoročnih blagih ali zmernih 

reakcijah, ki se razrešijo brez 

zapletov ali poškodb. Pri 15 

odstotkih cepljenih je bil to boleč 

predel, kamor so vbrizgali 

cepivo, pri približno polovici pa 

so se pojavile sistemske reakcije, 

predvsem glavobol, mrazenje, 

utrujenost, bolečine v mišicah ali 

povišana telesna temperatura, ki 

je trajala dan ali dva. Ti stranski 

učinki pa v resnici kažejo, da se 

imunski sistem dobro odziva na 

cepivo, in so pogosti tudi pri 

ostalih cepljenjih. 

Mit: Po cepljenju proti covidu-

19 mi ne bo treba več nositi 

maske. 
Dejstvo: Morda bo trajalo še 

dolgo, preden bodo lahko vsi, ki 

se želijo cepiti, prišli na vrsto. 

Pomembno je vedeti tudi, da 

cepivo sicer ščiti pred boleznijo 

tistega, ki je bil cepljen, ni pa 

znano, ali je lahko tudi po 

cepljenju še vedno prenašalec 

bolezni. Dokler o delovanju 

cepiva ne bo znanih več 

podrobnosti, je treba še naprej 

upoštevati varnostne ukrepe, torej 

nositi zaščitno masko, paziti na 

varnostno razdaljo in si pogosto 

umivati roke. 

Mit: Več ljudi bo umrlo zaradi 

posledic cepljenja proti covidu-

19 kot zaradi virusa samega. 
Dejstvo: Čeprav mnogi trdijo, da 

se nima smisla cepiti proti 

bolezni s tako nizko stopnjo 

smrtnosti, je treba poudariti, da 1-

odstotna smrtnost pomeni, da je 

covid-19 desetkrat bolj 

smrtonosen kot sezonska gripa. 

Klinični poskusi kažejo, da so, 

kot že omenjeno, stranski učinki 

cepiva le kratkoročni, blagi ali 

zmerni. Pomembno je tudi 

dejstvo, da po cepljenju nisi 

okužen s covidom-19, saj ne gre 
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za t. i. živo cepivo. Cepimo se 

seveda zato, da ne bi zboleli, pa 

tudi, da preprečimo širjenje 

virusa in okužbe, ki bi lahko 

vodile v dolgoročne posledice za 

zdravje soljudi. 

Mit: Cepiva proti covidu-19 so 

razvili, da bi nadzirali ljudi z 

mikročipi v možganih. 
Dejstvo: Mikročip v cepivih ne 

obstaja in s cepivi ne bodo 

sledili ljudem ali zbirali njihovih 

osebnih podatkov. Ta mit se je na 

spletu rodil spomladi, potem ko 

je milijarder Bill Gates govoril o 

digitalnih certifikatih glede 

cepljenja, ki pa z mikročipi in 

omenjenimi cepivi nimajo 

nikakršne povezave. 

Mit: Cepiva proti covidu-19 

lahko spremenijo naš zapis 

DNK. 
Dejstvo: Cepiva, ki so prva na 

tržišču, so tipa "messenger 

RNA", krajše mRNK. Če 

poenostavimo, ta delujejo tako, 

da celicam v telesu sporočajo, 

kako izdelati virusni protein, ki 

sproži imunski odziv telesa. 

Vbrizgavanje mRNK v telo na 

noben način ne vpliva na DNK 

celic, saj mRNK telo hitro 

razgradi in se je znebi kmalu po 

tem, ko opravi svoje delo, torej 

ko celice proizvedejo dovolj 

virusnega proteina, da sproži 

nastanek protiteles. 
 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

ZAPOSLOVANJE                   

V LETU 2020 

V letu 2020 je delovno razmerje 

prenehalo 115 delavcem, od tega 

se jih je 24 upokojilo. Razpisanih 

je bilo 234 prostih delovnih mest, 

zaposlili smo 133 delavcev. Na 

področju zdravstvene nege je bilo 

razpisanih 153  prostih delovnih 

mest, uspešnih je bilo 66 

razpisov, neuspešnih 87: 

 od 94 razpisanih mest za 

diplomirane medicinske sestre 

smo jih zaposlili 35, 

 od 37 razpisanih mest za 

srednje medicinske sestre smo 

jih zaposlili 26, 

 od 20 razpisanih mest za 

srednje medicinske sestre – 

pripravnike smo zaposlili 3, 

 od razpisanih 2 mest za 

bolničarja v urgentni in 

operativni dejavnosti sta bila 

oba razpisa uspešna. 
 

Bolnišnica je imela 31. 12. 2020 

zaposlenih 87 invalidov. Pravico 

do skrajšanega delovnega časa iz 

naslova starševstva je 

uveljavljajo 8 zaposlenih. Prek 

javnih del smo imeli v preteklem 

letu zaposlenih 10 udeležencev.  
 

Pravno-kadrovska služba 

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 

Služba za oskrbo s tekstilom 

podaja poročilo o količini 

opranega perila v mesecu 

decembru 2020: 124.292 kg. 
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž. 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

OBVESTILO PARKIRIŠČE 

Obveščamo vas, da je zapornica 

na parkirišče pred bolnišnico spet 

spuščena. 
 

Prosimo za razumevanje. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO O GRADBENIH 

DELIH NA KIRURŠKEM 

ODDELKU 

V ponedeljek, 11. 1. 2021 smo 

začeli gradbena dela na 

kirurškem oddelku (6. 

nadstropje). Podirali bomo stene 

zaradi pridobitve skladiščnega 

prostora TVS. Dela bodo 

potekala v dopoldanskem času in 

bodo povzročala hrup. 

Prosimo za razumevanje. 
 

Peter Brenčič, dipl. inž. el., 

vodja Tehnično- vzdrževalne službe 

 

 

 POROČILO O 

OPRAVLJENIH DIALIZAH 

NA ODSEKU ZA DIALIZO 

Na dan 11. 1. 2021 imamo 5 

kroničnih hemodializnih 

bolnikov s covidom-19 in 6 

kroničnih hemodializnih 

bolnikov s sumom na covid-19 in 

jih dializiramo v sivi coni. 

Tabela: Dializiranje covidnih 

bolnikov in bolnikov s sumom na 

covid-19 (drugi val)  od 19. 10. 

2020 do 11. 1. 2021. 

 

  

ŠT. HD DO 11. 

1. 2021 

KHD 158 

KHD IZ DRUGIH 

CENTROV 14 

AHD 122 

SKUPAJ V RDEČIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 294 

SKUPAJ V SIVIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 194 

SKUPNO ŠT. HD V 

RDEČIH IN SIVIH 

CONAH 488 

 

Število kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so imeli oz. 

prebolevajo covid-19 v drugem 

valu epidemije, je 26. Od tega jih 

je 5 (19,23 %) umrlo zaradi 

covida-19. 
 

Darjan Marič, dipl. zn., 

odgovorni zd. na odseku za dializo 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
-  Gost radijske oddaje Murskega 

vala Za zdravje je bil direktor 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota,  Bojan  Korošec, dr. med, 

spec., tema: Pregled dela v 

bolnišnici za  preteklo leto.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 
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ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
-  Gostja v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu bo doc. 

dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. 

med., spec. javnega zdravja, 

vodja Znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti, tema: Cepljenje proti 

covidu-19 v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
198 

ŠTEVILO BOD: 1971 

LEŽALNA DOBA: 8,96 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
19 

DOJEČE MATERE  BOD: 0 
 

      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 
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