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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 1. 2. 2021                             Štev. 964

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 4 postelje v 

sivi coni in 111 postelj v rdeči 

coni, od tega je 18 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZAHVALA SLOVENIJA 

TRANSPLANTA 

 
 

ČESTITKA  

Specialistični izpit je uspešno 

opravila Neja Roškar, dr. med., 

spec. pediater. 
 

Za pridobitev strokovnega naziva 

ji iskreno čestitamo ter ji želimo 

veliko uspehov na poslovni in 

osebni poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 

 

ČESTITKA ODDELKU ZA 

PERIOPERATIVNO 

MEDICINO 

 
Pod okriljem Sveta za 

izobraževanje zdravnikov pri 

Zdravniški zbornici Slovenije je 

od septembra 2019 do oktobra 

2020 potekala že druga anketa, v 

kateri so specializanti prek 

aplikacije e-list popolnoma 

anonimno ocenjevali svoje 

glavne mentorje, neposredne 

mentorje ter ustanove oziroma 

oddelke, kjer se usposabljajo. 

Med ustanovami/oddelki na 

sekundarni ravni zdravstvenega 

varstva je prvo mesto tokrat 

pripadlo Oddelku za 

perioperativno medicino naše 

bolnišnice. To je velik dosežek za 

stroko – anesteziologijo, 

reanimatologijo in perioperativno 

intenzivno medicino – kakor tudi 

za bolnišnico kot učno ustanovo, 

saj so omenjene oddelke 

specializanti prepoznali kot 

okolje, v katerem pridobijo vse 

potrebne informacije, znanje in 

izkušnje za nadaljnjo kariero. 

Posebej čestitamo kolegoma 

Goranu Larnsaku, dr. med., spec., 

in predstojnici Oddelka za 

perioperativno medicino, Ireni 

Drožina, dr. med., spec., ki sta 

zasedla prvi mesti med mentorji 

na sekundarni in terciarni ravni 

zdravstvenega varstva s 

povprečno oceno 5. Gre za 

največje priznanje, ki ti ga lahko 

kliniku in učitelju povsem 

spontano in anonimno izrečejo 

tvoji učenci – specializanti. 

Iskrene čestitke za izjemen 

uspeh! 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

NEZAŽELENI UČINKI 

CEPLJENJA PROTI 

COVIDU-19 – POVZETEK 

POROČILA NIJZ 

Cepljenje proti covidu-19 se je v 

Sloveniji začelo 27. 12. 2020, 

cepivo je bilo do zdaj na voljo za 

oskrbovance in zaposlene v 

domovih starejših občanov, za 

izpostavljene zdravstvene 

delavce in sodelavce ter za osebe, 

stare 80 let in več. Najprej smo 

cepile le s cepivom Comirnaty 

(izdelovalec Pfizer/Biontech), od 

drugega tedna januarja pa tudi s 

cepivom Moderne. 

Na Nacionalnem inštitutu za 

javno zdravje (NIJZ) spremljajo 

izvajanje cepljenja proti covidu-

19 v državi na podlagi podatkov 

o opravljenih cepljenjih, ki jih 

izvajalci cepljenja posredujejo v 

elektronski register cepljenih 

oseb in neželenih učinkov po 

cepljenju (eRCO). Zdravniki 

posredujejo prijave neželenih 

učinkov prek posebnega modula 

eRCO po cepljenjih, za katera so 

podatki že bili posredovani v 

eRCO. Poleg tega na NIJZ v 

register prejemajo tudi prijave 

neželenih učinkov po cepljenju 

od izvajalcev, ki niso vključeni v 

eRCO, na predpisanih obrazcih 

po pošti. NIJZ si z Javno agencijo 

za zdravila in medicinske 
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pripomočke (JAZMP) izmenjuje 

zbrane podatke o neželenih 

učinkih po cepljenju in druge 

pomembne podatke, ki se 

nanašajo na varnost, učinkovitost 

in uporabo cepiv.  

Od začetka cepljenja 27. 12. 2020 

do vključno 24. 1. 2021 so na 

NIJZ v register neželenih 

učinkov prejeli 208 prijav 

neželenih učinkov po cepljenju 

proti covidu-19 s cepivom 

Comirnaty. V tem obdobju je bilo 

v Sloveniji razdeljenih približno 

69.000 odmerkov tega cepiva in z 

njim cepljenih najmanj 58.122 

oseb. Posamezna prijava navadno 

vključuje več prijavljenih 

neželenih učinkov pri isti osebi. 

Vsi prijavljeni neželeni učinki so 

razvrščeni po organskih sistemih 

na način, ki ga uporablja 

Evropska agencija za zdravila 

(EMA), in prikazani na spodnji 

sliki. 

 

 

Neželeni učinki po posameznih 

kategorijah klasifikacije po 

organskih sistemih so:  

 dihala, prsni koš in 

mediastinum: občutek težkega 

dihanja, stiskanje v grlu, žrelu, 

hiperventilacija;  

 imunski sistem: alergična 

reakcija (brez anafilaksije), 

anafilaksija;  

 koža in podkožje: izpuščaj, 

rdečina kože, urtikarija, 

dermatitis, srbenje, potenje, 

boleča koža;  

 kri in limfatični sistem: 

limfadenitis, trombocitopenija, 

nevtropenija;  

 prebavila: bruhanje, diareja, 

bolečine (krči) v trebuhu, 

navzea, gastritis; 

 psihiatrične motnje: nemir, 

nespečnost, zaspanost, 

nerazpoloženost, 

razdražlljivost;  

 splošne težave in spremembe na 

mestu aplikacije: bolečina, 

rdečina, oteklina ali srbenje na 

mestu cepljenja, povišana 

telesna temperatura, utrujenost, 

bolečina v prsih, mrzlica, 

oteklina obraza;  

 srce: tahikardija, bradikardija, 

miokardni infarkt;  

 živčevje: glavobol, vrtoglavica, 

parestezije, kolaps, omotica, 

krči, pareza obraznega živca;  

 presnovne in prehranske 

motnje: izguba apetita;  

 mišično-skeletni sistem in 

vezivno tkivo: bolečine v 

mišicah, sklepih;  

 infekcijske in parazitske 

bolezni: herpes;  

 neoplazme: levkemija/limfom;  

 ožilje: bledica, 

tromboza/embolija.  

V veliki večini primerov so se po 

cepljenju na kraju vboda pojavili 

bolečina, rdečina, oteklina in 

srbenje, povišana telesna 

temperatura, utrujenost, glavobol, 

bolečina v prsih, oteklina 

obraza in mrzlica. Lahko pride 

tudi do izgube apetita, bolečin v 

mišicah in sklepih, bledice, 

nerazpoloženosti.  

Med resne neželene učinke po 

cepljenju se po definiciji uvrščajo 

življenje ogrožajoče stanje ali 

bolezen, hospitalizacija ali 

podaljšanje hospitalizacije, trajna 

okvara, prirojena anomalija, 

druga klinično pomembna stanja 

in smrt. Od začetka cepljenja do 

vključno 24. 1. 2021 so na NIJZ 

v register prejeli 6 prijav po 

cepljenju s cepivom Comirnaty, 

ki so vsebovale neželene 

dogodke, ki so jih klasificirali kot 

resne (2,9 % glede na vse 

posredovane prijave):  

 Dve starejši osebi s številnimi 

kroničnimi obolenji sta po 

cepljenju umrli. V prvem primeru 

se je na dan cepljenja poslabšalo 

zdravstveno stanje, v bolnišnici 

so ugotovili srčni infarkt, 

naslednji dan je oseba umrla. 

Komisija pri Ministrstvu za 

zdravje, ki je primer obravnavala, 

je ugotovila, da povezava s 

cepljenjem ni verjetna. V drugem 

primeru pa je smrt nastopila 12 

dni po cepljenju, preiskava še 

poteka. 

 Prejeli so še naslednje prijave 

neželenih dogodkov v časovni 

povezavi s cepljenjem, zaradi 

katerih je bila potrebna 

hospitalizacija: kolaps nekaj ur 

po cepljenju, venska tromboza s 

pljučno embolijo 14 dni po 

cepljenju, levkemija/limfom 9 

dni po cepljenju in anafilaksija 

takoj po cepljenju. Za primere še 

zbirajo podatke. 

Od začetka cepljenja v drugem 

tednu januarja do vključno 24. 1. 

2021 so na NIJZ v register 

neželenih učinkov prejeli 1 

prijavo neželenega učinka po 

cepljenju proti covidu-19 s 

cepivom Moderna. V tem 

obdobju je bilo v Sloveniji 

razdeljenih približno 600 

odmerkov tega cepiva proti 

covidu-19 in z njim cepljenih 

najmanj 514 oseb. Pri cepljeni 

osebi je šlo za bolečino na mestu 

cepljenja, slabost in utrujenost. 
 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 
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IZPLAČILO DELOVNE 

USPEŠNOSTI 

Spoštovani, 
 

obveščamo vas, da bo delovna 

uspešnost za leto 2020 izplačana 

z januarsko plačo. 
  

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 

Služba za oskrbo s tekstilom je 

januarja 2021 oprala 117.674 kg 

perila. 
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž,. 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ZAHVALNO PISMO 

Spoštovani, 

rada bi se vam iz srca zahvalila za 

topel, prijazen in človeški odnos 

zdravnika Danijela Crnčića do 

bolnega pacienta, mojega očeta, in 

mene, ki sem ga spremljala. Pri vas 

sva bila z očetom prav na božični 

dan, pa še covid-19 je prinesel 

svoje. Seveda bi bil v takšnem 

času vsak rajši s svojimi bližnjimi 

oziroma praznoval v krogu 

družine. Bolezen pa ne izbira časa 

in na žalost sva morala tudi midva 

na ta dan priti v bolnišnico. Kljub 

najini prestrašenosti, tudi glede na 

praznični dan, pa naju je čakalo 

veliko pozitivno presenečenje. 

Sprejel naju je namreč zdravnik 

Danijel Crnčić, zelo korektno in 

profesionalno, s prijazno besedo, 

deloval je predvsem pomirjujoče in 

spodbudno, češ, saj bo vse v redu. 

Oče je šel po opazovanju sicer 

domov, vendar ob besedah 

zdravnika, da se mora, če ne bo 

boljše oziroma če se bo stanje 

poslabšalo, takoj vrniti. 

Žal se je slednje uresničilo in sva 

se vrnila 26. 12. 2020, pri čemer se 

je kasneje izkazalo, da je bil najin 

povratek upravičen. Na veliko 

srečo je bil spet dežurni zdravnik 

Danijel Crnčić, ki je takoj po 

prihodu vedel, zakaj sva prišla, in 

je očeta tudi takoj sprejel. 

Res še enkrat hvala za vse, pri 

čemer vem, da je to premalo, 

vendar si želim, da bi bilo takšnih, 

kot je gospod Danijel Crnčić, več, 

pa četudi je tu epidemija in so 

praznični dnevi. 

Lepo vas pozdravljava, Ivan 

Kociper in hči Danica Gačnik. 
 

                                                  Danica Gačnik 
 

 

ZAHVALA IN POHVALA 

Spoštovani, 

 

z možem sva bila pred kratkim 

odpuščena z oddelka za covid.  

Želela bi se iskreno zahvaliti za 

nego, potrpežljivost in predvsem 

človeški čut. Hvala, da ste nama 

v prvi vrsti pomagali okrevati in, 

kar nama še posebno veliko 

pomeni, da sva imela možnost 

biti skupaj v sobi. 

Vse pohvale in zahvale gredo 

vsem zaposlenem infekcijskega 

oddelka, še posebej celotnemu 

osebju oddelka za covid. 

Z vašo prijazno, spodbudno 

besedo, nego in vztrajno pomočjo 

sva toliko lažje okrevala po hudi 

pljučnici.  

Kljub hudi bolezni ste nama z 

razumevanjem in človeškimi 

odnosi zelo olajšali bivanje v 

bolnišnici. 

Hvala gospodu iz socialne službe 

za posredovanje in svetovanje.  

Hvala tudi za duhovno podporo. 

Želiva si in tudi verjameva, da je 

tako na vseh oddelkih in da 

poskrbite za prav vsakega 

pacienta, ki poišče pomoč pri vas. 

Prav tako veva, da je to vaše 

delo, ampak vam vseeno želiva 

povedati, koliko nama in najinim 

svojcem to pomeni! 

Iskrena hvala in vse pohvale 

prisrčnim ljudem, ki so nama 

pomagali okrevati in so naju 

bodrili med bivanjem v bolnici.  

 
 

Franc in Ivanka Rogan 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu je bila 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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gost v radijski oddaji Za 

zdravje bo Goran Larnsak, dr. 

med., spec. anest. z rean., 

tema: Duhovna oskrba v  

bolnišnici  in svetovni dan 

bolnikov. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.mavelu.com/clanki/ko-beseda-hvala-pove-vse.html?mode=print&psig=AOvVaw1rYaGchUMHLgZ18WN7E8sL&ust=1612251882052000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjc7reYyO4CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://mojpogled.com/tone-pavcek-najlepsi-verzi/&psig=AOvVaw0nzJmKZTwfFfUC47o_CYRk&ust=1612252141591000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCd37OZyO4CFQAAAAAdAAAAABAF
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
263 

ŠTEVILO BOD: 1769 

LEŽALNA DOBA: 5,80 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
22 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
4 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel  
 

Prihodnost je negotova –  

le to je gotovo.  

Lahko ste pozitivni do nje  

in prepričani, da bo vse,  

kar se bo zgodilo,  

prava stvar za vas.  

Medtem pa uživajte v sedanjosti. 
 

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/

