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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 9. 2. 2021                             Štev. 965

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid je v bolnišnici 

trenutno zasedenih 5 postelj v 

sivi coni in 76 postelj v rdeči 

coni, od tega je 19 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

VEČKRATNO ODPORNI 

MIKROORGANIZMI IN 

NJIHOVA PRISOTNOST V 

BOLNIŠNICI PO 

EPIDEMIJI 

Na osnovi kazalnikov kakovosti 

za področje obvladovanja okužb 

v bolnišnici že od sredine 

lanskega decembra opažamo 

strmo rast številnih večkratno 

odpornih mikroorganizmov. 

Pripravili smo strategijo 

delovanja za upravljanje s 

številnimi tveganji na področju 

obvladovanja okužb. Pri tem  

nam vsekakor ne gredo na roko 

delovanje v rdečih conah, vdori 

pozitivnih primerov v bele cone, 

zagotavljanje čistih in nečistih 

poti, pomanjkanje enoposteljnih 

bolniških sob, pomanjkanje 

znanja pri mladem kadru ter 

številni ukrepi, povezani z 

epidemijo.  

Da bi se krivulje pojavnosti 

vrnile na stanje varnosti in 

kakovosti, smo pripravili 

osnovne korake, ki zavezujejo 

vse zdravstvene delavce in jih je 

treba (znova) vnesti v rutino dela 

na vseh področjih.  

5 ključnih ukrepov 

obvladovanja okužb in boja z 

večkratno odpornimi 

mikroorganizmi, ki izhajajo iz 

svetovnih smernic in 

priporočil: 

1. Odvzem brisov za nadzorne 

kužnine 
a) vsem bolnikom v intenzivnih 

enotah ob sprejemu, to 

ponavljamo vsakih 7 dni  in ob 

premestitvi iz intenzivne enote 

b) na  drugih oddelkih 

upoštevamo SPREJETE kriterije  

po protokolu 

c) bolnikom  na kronični dializi 

1-krat mesečno 

2. Vrste nadzornih kužnin in 

vrsta preiskave 

a)    K, N, Ž/MRSA 

b) RANA (označi vrsto)/ 

PATOGENE BAKTERIJE 

c)    REKTUM/CR in ESBL 

d)    REKTUM/VRE 

Pri odvzemu brisov upoštevamo 

strokovne zahteve (rjavi 

bris/blato, bris prej ovlažimo s 

sterilno FR, brise odvzamemo 

temeljito, vstopne brise 

vzamemo čim prej ali vsaj v 

roku 24 ur,  kontrolne brise 

jemljemo pred jutranjo nego, pri 

hranjenju smo pozorni na 

temperatur – bris rektuma v 

hladilniku) ter izvedemo 

naročilo z natančnimi podatki 

.3. Osamitev / izolacija 

a) ob pozitivnem izvidu bolnika 

osamimo kontaktno ali kohortno 

b) sobolnikom s tesnim stikom v 

isti sobi odvzamemo še 2-krat 

brise na vrsto MO, ki je bil 

dokazan (čez 72 ur in čez 7 dni), 

do prejema izvidov ostanejo v 

bolniški sobi brez nameščanja 

novih bolnikov 

c) v izolaciji izvajamo stroge 

osnovne in dodatne ukrepe:  

vrata zaprta – barvna oznaka, 

aktivnosti načrtujemo na koncu, 

preiskave, obvezna najava, 

pripomočki v  bolniški sobi za 1 

bolnika, 24-urna zaloga 

materiala v sobi, zračenje, 

čiščenje in razkuževanje, 

sprotno odstranjevanje 

odpadkov (vsi so infektivni), 

pokriti koš, ni učečih se 

zdravstvenih delavcev, čim manj 

menjave kadra, izobraževanje 

kadra, odgovornost pri delu  

4. Standardni higienski ukrepi 

in dodatni ukrepi 

a) dosledno razkuževanje rok 

v vseh okoljih 

b) pravilna uporaba rokavic       

(menjava od bolnika do bolnika, 

rokavic ne razkužujemo in ne 

umivamo, pazimo na pravilen 

čas uporabe za zagotovitev 

zaščite – največ 30 minut v 

suhem okolju in največ 15 minut 

v vlažnem okolju) 

c) dodatna zaščita uniforme/ 

kombinezona ob jutranji negi/ 

aktivnosti, ko bomo imeli veliko 

stika z bolnikom in njegovo 

okolico, pravilno uporabljamo   

zaščitni plašč (zaščitni kot za 

izolacije, zamenjamo od bolnika 

do bolnika) ter zaščitni 

predpasnik za kratkotrajne 

kontakte 

d) posteljna 

kopel/kopanje/umivanje –  

dnevno z uporabo 2-% 

antiseptičnega mila, skrb za suho 

kožo in sluznice, upoštevanje 

aseptičnih načel pri visoko 

tveganih postopkih, dnevna 

menjava posteljnega perila, 

obvezno poročanje  o VOM vsaj 

2-krat tedensko 
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5. Čiščenje, razkuževanje in 

drugi ukrepi 

a) okolico bolnika razkužimo  

vedno ZJUTRAJ pred začetkom 

dela (zmanjšamo kontaminacijo 

(ograjice, trapez, posteljno 

ogrodje ...) za našo varnost in 

mikrorganizmov ne nosimo 

naprej 

b) okolico temeljito razkužimo 

po opravljeni jutranji negi 

bolnika (posteljno enoto, 

omarico, police, stojala, naprave, 

pospravimo odvečni material ali 

druge pripomočke) 

c) pripomočke za vitalne 

funkcije razkužimo po vsaki 

uporabi, čeprav so za 1 bolnika – 

zmanjšamo kolonizacijo in 

možnost razvoja) 

d) za razkuževanje uporabljamo 

ustrezno razkužilo 

e) preventivno spiranje izlivk in 

dekontaminacija tveganih 

odtokov 

f) nezdravstveni kader – dodatna 

izobraževanja, nadzorovani 

obiski) 

Po prebiranju teh vsebin se 

marsikomu zdi smešno, čemu  

dajemo poudarek, vendar je 

dejstvo, da zdaj ni čas za iskanje 

pravih poti, premlevanje 

različnih pristopov in mnenj. 

Zdaj  je preprosto čas za 

ukrepanje na področjih, ki niso 

nova in prav njihova preprostost 

lahko daje učinek, če bomo 

dosledni in odgovorni. 

Vir: 

1. WHO. Guidelines for the prevention and 

control of carbapenem-resistant 

Enterobacteriaceae, Acinetobacter 

baumannii and Pseudomonas aeruginosa 

in health care facilities. Geneva: World 

Health Organization; 2017. Licence: CC 

BY-NC – SA 3.0 IGO. Dosegljivo na: 

http://www.who.int/infection-

prevention/publications   

2. SB M. Sobota. Interni standardi in 

navodila za področje hospitalne higiene. 

  Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s. 
  vodja dejavnosti obvladovanja bol. okužb  

 

SEJA SVETA ZAVODA 

SBMS 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota se je sestal Svet zavoda v 

novi sestavi in za predsednico 

izvolil Suzano Šuklar, za 

podpredsednika pa Mirana 

Forjaniča. 
 

Svet zavoda je potrdil komisijo 

za izbiro direktorja bolnišnice. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

CEPLJENJE PROTI 

COVIDU-19: V TEM TEDNU 

SE BO V SLOVENIJI 

ZAČELO CEPLJENJE S 

CEPIVI TREH 

IZDELOVALCEV 

V petek je Slovenija prejela 2440 

odmerkov cepiva izdelovalca 

Moderna, v soboto pa prvo 

pošiljko cepiva AstraZenece z 

9600 odmerki. S temi odmerki in 

odmerki Pfizer/Biontechovega 

cepiva, ki ga v Slovenijo 

pričakujemo v torek, bo potekalo 

cepljenje v tem tednu. 

Na podlagi strokovne odločitve 

posvetovalne skupine za 

cepljenje (PSC) pri 

Nacionalnem inštitutu za javno 

zdravje (NIJZ) sporočamo, da se 

praviloma 

(https://www.nijz.si/sites/www.ni

jz.si/files/uploaded/24_zapisnik_

psc_04.02.2021_splet.pdf): 

 za cepljenje starostnikov, 

starih 80 let in več, uporabljata 

cepivi mRNA (Pfizer/Biontech 

in Moderna),  

 za druge (zdravstvene delavce 

in sodelavce, 

institucionalizirane osebe 

(varovanci in zaposleni v SVZ, 

CIRIUS, zaporih in drugih 

podobnih ustanovah), ki še niso 

bile cepljene), se uporabi 

cepivo AstraZenece, 

 za cepljenje negibljivih  

oziroma slabo gibljivih oseb 

na domu (ne glede na starost) 

se uporabi cepivo AstraZenece 

(saj je to cepivo, za razliko od 

cepiv mRNA, bolj stabilno in 

omogoča transport 

pripravljenega cepiva do mesta 

cepljenja).     

Z NIJZ dodajajo, da bodo, če v 

tem tednu izvajalci cepljenja ne 

dobijo cepiva AstraZenece, cepili 

zdravstvene delavce in sodelavce  

s cepivom, ki ga bodo prejeli.   

Predvidoma bomo v našo 

bolnišnico v četrtek, 11. 2. 2021, 

prejeli cepivo proizvajalca 

Pfizer/Biontech. Cepljenje bo v 

petek, natančen seznam bomo 

posredovali (po dokončni 

potrditvi prejema cepiva in 

števila prejetih odmerkov). 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

PRIZNANJE ODDELKU ZA 

PERIOPERATIVNO 

MEDICINO 

Zdravniška zbornica Slovenije je 

objavila drugo anketo, v kateri so 

zdravniki specializanti anonimno 

ocenjevali svoje mentorje ter 

oddelke oziroma ustanove, kjer 

se usposabljajo. 

Med slednjimi je na sekundarni 

ravni zdravstvenega varstva prvo 

mesto pripadlo Oddelku za 

perioperativno medicino Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

http://www.who.int/infection-prevention/publications
http://www.who.int/infection-prevention/publications
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/24_zapisnik_psc_04.02.2021_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/24_zapisnik_psc_04.02.2021_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/24_zapisnik_psc_04.02.2021_splet.pdf
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Prvi mesti med mentorji v 

bolnišnicah sta prav tako pripadli 

zdravnikoma specialistoma naše 

bolnišnice, Goranu Larnsaku in 

predstojnici oddelka Ireni 

Drožina.  

Vodstvo bolnišnice oddelku in 

zdravnikoma izreka iskrene 

čestitke. Ponosni smo na 

zdravnike s srčnostjo in 

strokovnostjo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OCENJEVANJE REDNE 

DELOVNE USPEŠNOSTI 

ZA OBDOBJE JULIJ–

DECEMBER 2020  

Pri ocenjevanju delovne 

uspešnosti za obdobje julij–

december 2020 smo v 

zdravstveni negi (zaradi narave 

dela so bili izvajalci zdravstvene 

nege v času covida najbolj 

vključeni v obravnavo covidnih 

bolnikov) poleg petih kriterijev, 

na podlagi katerih se oceni 

delovna uspešnost, kot 

pomemben kriterij upoštevali tudi 

vključitev sodelavcev v rdečo in 

sivo cono.  
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

WEBINAR KIRURŠKEGA 

ODDELKA TAPP & TEP  

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota so na kirurškem oddelku v 

mesecu januarju izvedli 

WEBINAR TAPP & TEP, na 

katerem so sodelovali kirurgi iz 

Makedonije, Srbije, 

Bosne, Slovenije in Anglije. 

Predaval je predstojnik Kirurškega 

oddelka dr. Radenko Koprivica, dr. 

med., spec.  
 

Ponosni smo, da smo edina 

bolnišnica v Sloveniji, ki rutinsko 

izvaja TEP (najbolj pogosta 

tehnika pri operaciji dimelskih kil). 
 

dr. Radenko Koprivica, dr. med., spec., 

predstojnik Kirurškega oddelka 

 

 

POROČILO O 

OPRAVLJENIH DIALIZAH 

NA ODSEKU ZA DIALIZO 

Na dan 8. 2. 2021 imamo 5 

kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so pozitivni na novi 

koronavirus. Prav tako imamo 7 

kroničnih hemodializnih 

bolnikov s sumom na novi 

koronavirus in jih dializiramo v 

sivi coni. 

 

Dializiranje covidnih in bolnikov 

s sumom na covid (drugi val) – 

od 19. 10. 2020 do 8. 2. 2021 

  

ŠT. HD DO 8. 2. 

2021 

KHD 253 

KHD IZ DRUGIH 

CENTROV 14 

AHD 168 

SKUPAJ V RDEČIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 435 

SKUPAJ V SIVIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 250 

SKUPNO ŠT. HD V 

RDEČIH IN SIVIH 

CONAH 685 

Število kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so imeli oz. 

prebolevajo covid-19 v drugem 

valu epidemije, je 34. Od tega jih 

je 5 (14,7 %) umrlo s covidom 

oz. zaradi njega.  
 

Darjan Marič, dipl. zn., 

odgovorni zdr. na odseku za dializo 

 

 

 

 

 

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da bo v sredo, 10. 

februarja 2021, ob 17. 25 na 1. 

programu TV Slovenija oddaja, ki 

so jo posneli v naši bolnišnici o 

tem, kako zdravstveni delavci 

doživljajo drugi val epidemije. 

 

Vabljeni k ogledu. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

služba za odnose z javnostmi 

 

 

OBVESTILO 

PARKIRANINA  

Obveščamo vas, da morate do 

konca tega tedna poravnati 

parkirnino za leto 2021, sicer 

ne boste mogli več parkirati. 

               Mag. Melita Vratar, preizk. rač.,                             
vodja Finančno-računovodske službe 

 

ZAHVALNA ZA DOBRO 

MEDICINSKO IN OSEBNO 

IZKUŠNJIO 

»Desetletja nisem imel izkušnje s 

hospitalizacijo v murskosoboški 

bolnišnici. Ker pa v življenju 

vsemu enkrat pride konec, sem 

bil po več desetletjih zaradi težke 

oblike SARS-CoV-2 sprejet v 

bolnišnico 24. novembra 2020 in 

se v njej zadržal kar do 10. 

decembra 2020. 

Že ob sprejemu sem bil pozitivno 

presenečen, saj me je žena zaradi 

slabega zdravstvenega stanja 

odpeljala v bolnišnico brez 

obiska covidne ambulante v ZD 

Murska Sobota. Sprejet sem bil v 

zgradbi starega ginekološkega 

oddelka brez ene same težave in 

brez ugovora osebja bolnišnice, 

saj nisem imel napotnice. 

Težka oblika bolezni je klicala po 

zahtevnejših oblikah zdravljenja. 

Vsa oskrba, ki sem je bil deležen 

v naši bolnišnici, je bila 

preverljivo na ravni najboljših 

bolnišnic v Evropi. Kot pacient 
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nimaš ne želje in ne znanja po 

vplivu na zdravljenje. Vse skupaj 

pa lahko opazuješ in gradiš odnos 

na brezpogojnem zaupanju. In 

ravno tukaj sem prišel do 

spoznanja, kako strokovno, 

odgovorno in prijazno je ravnalo 

vse osebje do vseh nas hudo 

bolnih. 

Nikakor ne morem pozabiti na 

odlično hrano in higieno, tako v 

sobah kot sanitarijah. 

Po 17 bolnišničnih dneh sem imel 

ob odpustu kar cmok v grlu, ko 

sem se poslavljal od osebja, ki mi 

je ob vrhunskem strokovnem 

pristopu vseskozi dalo še mnogo 

več, kar mi je v boju za življenje 

pomenilo največ. 

Morda nikoli ne bom spoznal teh 

oseb, videl njihovih prijaznih lic, 

skritih za medicinskimi maskami 

in skafandri, bodo pa meni in 

bolnikom ob meni, Arpadu 

Sobočanu, Jožefu Ferku in 

Stanku Leharju vedno ostali v 

spominu kot nekdo, ki se je dan 

za dnem brezpogojno razdajal za 

naše naslednje jutro. 

Če bi danes spet imel potrebo po 

bolnišničnem zdravljenju in bi 

moral izbrati med bolnišnicami, 

bi spet izbral našo domačo 

bolnišnico, Splošno bolnišnico 

Murska Sobota. 

Posebna zahvala gre tudi vodstvu 

bolnišnice, ki sprotno spremlja 

trende moderne bolnišnice v prid 

zaposlenim in bolnim. 

Hvala.« 
 

Igor Adžič 

 

 

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: 

- Zlatici Becci iz Turjancev, ki je 

Splošni bolnišnici Murska Sobota 

podarila 12 umetniških slik. 

 

 
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gost v radijski oddaji Za 

zdravje je bil Goran Larnsak, dr. 

med., spec. anest. z rean., 

tema: Duhovna oskrba v  

bolnišnici  in svetovni dan 

bolnikov. 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja  v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu je bila 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. 

nege, pomočnica direktorja za 

zdravstvo nego, tema: Svetovni 

dan bolnikov.   

Torek: 
- 1. delovni sestanek Komisije za  

obvladovanje  bolnišničnih  

okužb (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Četrtek: 
- 29. svetovni dan  bolnikov s 

poslanico papeža  Frančiška 

“Odnos zaupanja je temelj nege 

bolnikov.” 

- 1. delovni sestanek strokovnega 

sveta Urgentnega centa Splošne 

bolnišnice Murska Sobota  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
248 

ŠTEVILO BOD: 1832 

LEŽALNA DOBA: 6,15 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
21 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
6 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel  
 

Komú narpred veselo 

zdravljico,  

bratje! čmo zapét'! 

Bog našo nam deželo, 

Bog živi ves slovenski svet, 

brate vse, 

kar nas je 

sinov sloveče matere! 
 

France Prešeren 

 

 

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/

