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OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid sta v bolnišnici 

trenutno zasedeni 2 postelji v sivi 

coni in 107 postelj v rdeči coni, 

od tega je 21 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISK PREDSEDNIKA RS 

BORUTA PAHORJA 

 

Predsednik Republike Slovenije 

Borut Pahor je ob seznanitvi z 

izvajanjem aktivnosti zaradi 

epidemije koronavirusne bolezni 

19 v Pomurju obiskal tudi  našo 

bolnišnico. Z vodstvom si je 

ogledal oddelek za intenzivno 

terapijo in se na kratko pogovoril 

o trenutno najbolj aktualni 

zadevi, covidu-19. 

Predsednik države opaža, da 

imajo tisti, ki najbolj skrbijo za 

naše zdravje, da lahko to kolikor 

se le da normalno, in so najbolj 

izpostavljeni stresu, največ vere 

in optimizma za rešitev te krize. 

Pozval je k spoštovanju dela 

najbolj izpostavljenih delavcev, 

pomoči najbolj ranljivim 

skupinam, strpnosti in pozornosti, 

pa tudi k čim večji udeležbi pri 

cepljenju. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

RAZBREMENILNI 

POGOVORI 

Spoštovani zaposleni, 
 

živimo v težkih časih in marsikdo 

potrebuje nekoga za oporo, za 

pogum ali zgolj za pogovor. 

Zaposlenim v bolnišnici 

ponujamo možnost 

razbremenilnih pogovorov, ki so 

popolnoma zaupni. V bližnji 

prihodnosti bomo organizirali 

skupinske pogovore (do največ 5 

udeležencev) po oddelkih, 

mogoče bomo morebitne težave 

lažje prebrodili skupaj. 

 
Za pogovor lahko pokličete 

Renato Kos Berlak na telefonsko 

številko 041 437 364 ali ji pišete 

na e-naslov 

kbrenata@gmail.com. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

Služba za odnose z javnostjo 

 

 

POTEK CEPLJENJA PROTI 

COVIDU-19 
 

V raziskavi agencije Mediana so 

junija in oktobra lani ter znova 

letos državljane spraševali, ali bi 

se cepili proti covidu-19. 

Odstotek tistih, ki bi se cepili, je 

sicer lani med junijem in 

oktobrom padel, a se je nato letos 

spet znatno zvišal. 

 

Trenutno bi se zagotovo cepilo 

trikrat več ljudi kot oktobra. 

Odstotek tistih, ki bi se verjetno 

oziroma zagotovo cepili, je tako 

zdaj skoraj 60-odstoten. Znatno 

se je torej zmanjšal delež ljudi, ki 

nasprotujejo cepljenju, teh je po 

zadnji raziskavi dobrih 25 

odstotkov, skoraj vsak deseti pa 

še ni trdno odločen. 

 

Ob tem se skoraj 60 odstotkov 

ljudi strinja, da bi moralo biti 

cepljenje proti covidu-19 

obvezno za zaposlene v 

zdravstvenih domovih, 

bolnišnicah in domovih 

upokojencev, le vsak deseti pa je 

odločno proti. Precej podobno je 

tudi mnenje o cepljenju šolnikov 

in vzgojiteljev. Več kot polovica 

ljudi meni, da bi moralo biti 

cepljenje obvezno, tretjina je celo 

trdno prepričana o tem, dobrih 13 

odstotkov pa temu povsem 

nasprotuje. 

 

Britansko-švedska farmacevtska 

družba AstraZeneca je sporočila, 

da bo zaradi težav s proizvodnjo 

v Belgiji v prvi četrtini letošnjega 

leta Evropski uniji dobavila 60 

odstotkov manj cepiva proti 

covidu-19, kot je bilo 

dogovorjeno. To bi pomenilo, da 

bi Slovenija do marca namesto 

dobrega pol milijona dobila 

približno 224.000 odmerkov.  
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V naši bolnišnici smo prejšnji 

teden cepili 228 oseb, od tega 

180 oseb z drugim odmerkom 

cepiva in 48 oseb s prvim 

odmerkom. V tem tednu bomo 

cepljenje nadaljevali. Ker še 

nimamo potrditve datuma in 

naročenega števila odmerkov 

cepiva, vas bomo o terminih 

cepljenja v tem tednu obvestili 

pozneje. 
 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

POROČILO O 

OPRAVLJENIH DIALIZAH 

MED EPIDEMIJO       

COVIDA-19 

Na dan 25. 1. 2021 imamo 10 

kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so zboleli za  

covidom-19. Imamo 5 kroničnih 

hemodializnih bolnikov s sumom 

na covid-19 in jih dializiramo v 

sivi coni. 

Tabela: Dializiranje bolnikov 

covidom in bolnikov s sumom na 

covid (drugi val) od 19. 10. 2020 

do 25. 1. 2021. 

Število kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so imeli oz. 

prebolevajo covid-19 v drugem 

valu epidemije, je 31. Od tega jih 

je s covidom umrlo 5 (16,13 %). 
 

Darjan Marič, dipl. zn., 

vodstvo Odseka 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: 

-  Radenski, d. o. o., Boračeva za 

podarjeno vodo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu  je bila prim. 

Vlasta Petric, dr. med., spec. 

interne medicine in 

revmatologije,  vodja 

internističnih dejavnosti, tema: 

Internistična dejavnost  v 

bolnišnici v letu 2020. 

- Gostja  v radijski oddaji Za 

zdravje je bila Andreja  Nemec, 

dr. med., spec.  pediatrije, tema: 

Astma pri otroku.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu bo Renata Pleh, 

univ. dipl. inž. živ. teh., vodja 

Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije, tema: Prilagoditev 

dela v Službi bolnišnične 

prehrane in dietoterapije v času 

epidemije in prehranska 

oskrba covidnih bolnikov. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
254 

ŠTEVILO BOD: 1866 

LEŽALNA DOBA: 6,43 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  BOD: 15 
 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel  
 

Ne obžalujte, učite se, 

ne skrbite, sprejemajte, 

ne pričakujte, bodite hvaležni; 

življenje je prekratko! 
 

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 

 

 

 

 

 

  

ŠT. HD DO 25. 

1. 2021 

KHD 211 

KHD IZ DRUGIH 

CENTROV 14 

AHD 153 

SKUPAJ V RDEČIH 

CONAH (AHD + 

KHD)           378 

SKUPAJ V SIVIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 227 

SKUPNO ŠT. HD V 

RDEČIH IN SIVIH 

CONAH 605 

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

