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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 15. 2. 2021                             Štev. 966

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid je v bolnišnici 

trenutno zasedena 1 postelja v 

sivi coni in 53 postelj v rdeči 

coni, od tega je 15 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

 
11. februarja smo zaznamovali 

29. svetovni dan bolnikov s 

poslanico papeža Frančiška 

Odnos zaupanja je temelj nege 

bolnikov. 

Ko zbolimo, čutimo svojo 

ranljivost, istočasno pa prirojeno 

potrebo po drugem. Stanje 

ustvarjalnosti postane še bolj 

jasno, ko očitno doživljamo svojo 

odvisnost od Boga. Ko smo 

bolni, misel in srce preplavljajo 

negotovost, strah, včasih tesnoba; 

znajdemo se v nemočnem 

položajo, ker naše zdravje ni 

odvisno od naših sposobnosti ali 

od našega »truda« (prim. Mt 

6,27). 

Svete maše v bolnišnični kapeli 

zaradi upoštevanja vseh ukrepov 

za preprečevanje koronavirusne 

bolezni 19 nismo imeli, smo se 

pa v molitvi spomnili vseh bolnih 

in trpečih. 

Duhovno oskrbo v bolnišnici 

izvaja duhovnik Andrej Lažeta, v 

času covida pa se vključuje tudi 

pater Jurij Štraus.  
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

INFORMACIJE O 

CEPLJENJU PROTI 

COVIDU-19 

Posodobljena strategija o 

prednostnih skupinah za 

cepljenje proti covidu-19 

V skladu z dopisom Ministrstva 

za zdravje (181-11/2021/116, 5. 

2. 2021) dopolnjujemo 

informacije o izvajanju 

cepljenja v prihodnjih tednih. 

Po sklepih s sestanka 

posvetovalne skupine za 

cepljenje (PSC) pri Nacionalnem 

inštitutu za javno zdravje (NIJZ) 

z dne 9. 2. 2021 je bila 

posodobljena strategija o 

prednostnih skupinah za 

cepljenje proti covidu-19 in 

oblikovana priporočila za 

uporabo posameznih cepiv v 

trenutnih razmerah, ko so 

količine cepiv zelo omejene (v 

celoti dosegljivo na: 

https://www.nijz.si/sites/www.nij

z.si/files/uploaded/posodobljena_

strategija_cepljenja_fin-1.pdf).  

V Sloveniji so registrirana tri 

cepiva proti covidu-19, ki naj se 

v trenutnih razmerah in ob 

upoštevanju priporočil PSC NIJZ 

uporabljajo, kot je navedeno 

spodaj. Glede na zelo omejene 

količine cepiv proti covidu-19 

trenutno med cepivi ni možno 

izbirati. 

V sedanjih razmerah se cepiva 

mRNA (Pfizer/BioNTech, 

Moderna) praviloma 

uporabljajo: 

 za osebe, stare 80 let in več,  

 za oskrbovance v domovih 

starejših občanov, ki še niso bili 

cepljeni, 

 za zdravstvene delavce, stare 

65 let in več, ki še niso bili 

cepljeni. 

Cepivo AstraZenece za: 

 posebej ranljive kronične 

bolnike, stare od 18 do 64 let 

(lahko tudi starejše s kronično 

boleznijo ali brez, če želijo čim 

prejšnje cepljenje, po presoji 

izbranega osebnega zdravnika; 

če je več posebej ranljivih 

kroničnih bolnikov iz iste 

skupine, imajo prednost 

starejši), 

 za cepljenje negibljivih oseb na 

domu ne glede na starost, 

 zdravstvene delavce in 

sodelavce, stare od 18 do 64 

let, ki še niso bili cepljeni, 

 institucionalizirane osebe, stare 

od 18 do 64 let, ki še niso bile 

cepljene, 

 zaposlene in učence šol za 

osebe s posebnimi potrebami, 

stare od 18 do 64 let, ki še niso 

bili cepljeni. 
 

Cepljenje v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota v prihodnje 
 

Ker je količina cepiva, ki ga bo 

Slovenija prejemala v naslednjih 

tednih, še vedno omejena, je 

ključnega pomena, da cepilno 

mesto vse naročene odmerke 

cepiva resnično porabi. 

Z dopisom (IO-2021-029, 11. 2. 

2021) smo vse predstojnike 

oddelkov, glavne medicinske 

sestre in vodje enot pozvali, da v 

svoji organizacijski enoti 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/posodobljena_strategija_cepljenja_fin-1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/posodobljena_strategija_cepljenja_fin-1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/posodobljena_strategija_cepljenja_fin-1.pdf
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preverijo, ali se zdravstveni 

delavci in sodelavci, ki še niso 

bili cepljeni in so na seznamu 

za cepljenje, želijo cepiti proti 

covidu-19 v skladu s 

posodobljeno strategijo, kar 

pomeni, da bodo tisti, ki so stari 

65 let in več, cepljeni s cepivom 

Pfizer/BioNTecha ali Moderne; 

tisti, ki so stari od 18 do 64 let, 
pa s cepivom AstraZenece. 

Zaradi ustreznega naročanja 

odmerkov cepiv nam 

nove/spremenjene sezname 

zaposlenih, ki se želijo cepiti v 

skladu s posodobljeno strategijo, 

pošljite do torka, 16. 2. 2021, na 

e-naslov: tajnistvo@sb-ms.si. 
 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

OHRANJANJE DOBREGA 

PSIHIČNEGA POČUTJA V 

ČASU NOVEGA 

KORONAVIRUSA 

V bolnišnici Murska Sobota 

omogočamo PSIHOLOŠKO 

RAZBREMENITEV ZA VSE 

ZAPOSLENE (razbremenilni 

pogovor vodi mag. Renata Kos 

Berlak, univ. dipl. psih., spec. 

klin. psih.). Informacije o 

razpoložljivih terminih dobite pri 

Bojani Jerebic, dipl. medicinski 

sestri ali po tel. št.  041 437 364  

(Renata Kos Berlak). 

Med pandemijo covida-19 se 

zdravstveni delavci srečujejo s 

stresorji, ki so neločljivo 

povezani z dejstvom, da aktualne 

zdravstvene razmere vplivajo tudi 

na njihovo delo. Stres in tesnoba 

sta neizogibna pri ljudeh, ki so 

neposredno vključeni v delo v 

izrednih stanjih ter tudi pri 

njihovih sorodnikih, prijateljih in 

znancih.  

Zdravstveni delavci doživljajo 

stres zaradi: 

 izpostavljenosti bolezni, 

 izpostavljenosti nevarnostim 

na delovnem mestu, 

 izpostavljenosti trpljenju 

prizadetih, njihovih družin in 

njihovim zgodbam, 

 občutij nemoči; nezmožnosti 

pomagati na takšni ravni in 

takrat, ko bi bilo to najbolj 

potrebno. 

Zdravstveni delavci so 

izpostavljeni stresu tudi zaradi 

okoliščin, dogodkov ali pravil, ki 

so posredno povezani s 

travmatičnim dogodkom in niso 

del dogodka samega. Gre za 

stresorje (t. i. sekundarni 

stresorji): 

 pomanjkanje znanj ali 

spretnosti za opravljanje 

delovnih nalog, 

 pomanjkanje potrebnih 

materialov (opreme, zalog), 

 slaba organizacija dela, 

 nejasnost vlog zaposlenih in 

nejasna pričakovanja, 

 slabe delovne razmere, 

 slabša organizacija dela (dolg 

delavnik, malo odmorov, 

nezmožnost dopusta), 

 premalo možnosti za 

regeneracijo, sprostitev, 

 konflikti in nezaupanje znotraj 

skupin ali med njimi, 

 slaba komunikacija (v skupini, 

s svojci), 

 stigmatizacija delavcev v 

družini ali javnosti zaradi 

njihovih delovnih zadolžitev 

in s tem povezanim strahom 

pred okužbo. 

POMEMBNO: Pandemija je 

izredno stanje – sprejemljivo je, 

da nismo v redu.  

Nekaj nasvetov: 

 Uravnavanje stresa in skrb za 

dobro počutje sta enako 

pomembna kot skrb za fizično 

zdravje. 

 Poskrbite za svoje osnovne 

potrebe, zagotovite si počitek 

ali premor med delom in med 

izmenami. Jejte dovolj zdrave 

hrane, bodite fizično aktivni, 

ostanite v stiku z družino in 

prijatelji. 

 Stres in občutja, povezana z 

njim, niso pokazatelj vaših 

sposobnosti za delo niti znak 

šibkosti. 

 Pri spoprijemanju s stresom 

uporabite strategije, ki so se 

izkazale kot učinkovite že v 

preteklosti. 

 Izogibajte se nezdravih 

strategij spoprijemanja s 

stresom, kot je uporaba 

tobaka, alkohola ali drugih 

psihoaktivnih substanc. 

USTAVITE SE, ZADIHAJTE in 

nato POMISLITE. Upočasnitev 

dihanja upočasni tudi stresni 

odziv telesa in ponovno vključi 

frontalni reženj, ki nam pomaga 

pri razmišljanju. Ob stiski se 

spomnite na uporabo tehnik 

sproščanja. 
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

pomočnica direktorja za ZN 

 

 

FIZIČNEGA OBSEGA V 

MESECU JANUARJU 2021 

Realizirani program prvega 

meseca v letu 2021 je obračunan 

in fakturiran. Načrti do sprejema 

Splošnega dogovora za leto 2021 

ostajajo na ravni iz leta 2020. 

Zdravstvene storitve se še vedno 

izvajajo v skladu z ukrepi za 

zaščito pacientov in zaposlenih 

zaradi epidemije covida-19. 

Bistveni podatki: 

Realiziranih je bilo 950 SPP po 

pogodbi z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS) oziroma 

1.860,06 obteženega primera 

(všteti so tudi covidni bolniki). 

Načrt primerov je izpolnjen 63,9- 

odstotno (537 SPP je pod 

mesečnim načrtom). Povprečna 

realizirana utež je 1,96 in je višja 

od načrtovane pogodbene uteži, 

ki je 1,37. V primerjavi s 

preteklim letom je bilo 

opravljenih v akutni bolnišnični 
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obravnavi po pogodbi do ZZZS 

577 primerov manj, upoštevajoč 

celotno realizacijo pa 631 

primerov manj. 

V neakutni bolnišnični obravnavi 

nobeden od programov ni 

izpolnjen. Program 

pobolnišničnega zdravljenja je 

izpolnjen 15,1-odstotno (393 

neakutnih BOD je pod mesečnim 

načrtom), program zdravstvene 

nege pa je izpolnjen 26,2- 

odstotno (460 neakutnih BOD je 

pod načrtom).  

V specialistični ambulantni 

dejavnosti so program izpolnili le 

v ortopedski ambulanti (indeks 

119,4) in enoti za bolezni (indeks 

115,0). 

Realizacija programa preiskav s 

CT je 120,4-odstotna, 83 

preiskav je nad načrtom (v 

primerjavi z lanskim letom je 

indeks 112,6), program preiskav 

z MR je uresničen 95,6-odstotno, 

pod načrtom je 25 preiskav (v 

primerjavi z lanskim januarjem je 

indeks 82,8).  

Program dializ je realiziran 

100,3-odstotno (4 dialize nad 

načrtom).  

      
Natalija Zrim, univ. dipl. ekon. 

vodja službe za zdravstveno  ekonomiko, 

plan in analize 

 

 

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: 

- Podjetju Intersocks, d. o. o., 

Kočevje za podarjene nogavice. 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – 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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja  v radijski oddaji Za 

zdravje bo Dominika Novak 

Pihler, dr. med., spec.  

nevrologije, tema: Nevrološke 

bolezni v času  epidemije covida.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
235 

ŠTEVILO BOD: 1659 

LEŽALNA DOBA: 6,53 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
10 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
0 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

Na poti k sreči  

premagaj dve zmoti:  

dozdevanje,  

da ti do nje  

nič ne manjka, 

 in malodušje,  

da na tem svetu  

sploh ni mogoče  

biti srečen.  
 

Epiktet 

 

 

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/

