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OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid je v bolnišnici 

trenutno zasedenih 7 postelj v 

sivi coni in 50 postelj v rdeči 

coni, od tega je 13 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

CEPLJENJE ZAPOSLENIH 

V ZDRAVSTVU 

 
Cepljenje v Sloveniji 

Do 17. 2. 2021 je bilo v Sloveniji 

z enim odmerkom cepljenih 

77.647 oseb, z drugim pa 48.592. 

Glede na podatke Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (NIJZ) 

je bilo do zdaj največ cepljenih 

starostnikov med 80 in 84 letom 

(s prvim odmerkom so cepili 

32.216 oseb, starejših od 80 let, 

17.099 pa že z dvema 

odmerkoma cepiva).  

Cepljenje zaposlenih v 

zdravstvu 

Po skoraj dveh mesecih cepljenja 

proti covidu-19 je interes za 

cepljenje izkazala okoli polovica 

zaposlenih v zdravstvu. 

Zanimanja je vedno več, a so 

razlike med posameznimi poklici 

očitne. Če zdravniki večinoma 

nimajo pomislekov glede cepiva, 

so preostali zdravstveni delavci 

bolj skeptični. 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota je bilo do 17. 2. 2021 

cepljenih 541 oseb, od tega 471 z 

obema odmerkoma cepiva 

(izdelovalca Pfizer/Biontech). 

Trenutno je pri nas cepljenih 57 

% zdravnikov in 43 % zaposlenih 

v zdravstveni negi. Na ta delež 

ima vpliv tudi zbolevanje za 

koronavirusno boleznijo v 

preteklosti (in se bo spreminjal, 

saj se bodo nekateri na seznam za 

cepljenje uvrstili v skladu s 

cepilno strategijo v določenem 

časovnem terminu po preboleli 

koronavirusni bolezni).  

In kakšno je zanimanje za 

cepljenje v slovenskih 

bolnišnicah?  

V nadaljevanju so povzeti 

rezultati ankete, ki je bila med 

slovenskimi bolnišnicami 

opravljena prejšnji teden za 

rubriko Dejstva na 24 ur. 

Največ interesa za cepljenje in 

najmanj pomislekov je pri 

zdravnikih. V slovenjgraški 

bolnišnici bi se jih na primer 

cepilo 84 %, v Novi Gorici 90 %, 

v Brežicah pa vsi. Pri drugih 

zdravstvenih delavcih je ta 

odstotek precej nižji. V Splošni 

bolnišnici Jesenice opažajo 

manjše zanimanje za cepljenje pri 

medicinskih sestrah. Trenutno jih 

je na seznamu za cepljenje 133, 

kar ne dosega polovice vseh 

zaposlenih sester. Velika večina 

zdravnikov pa se je po drugi 

strani odločila za cepljenje. Tudi 

v Splošni bolnišnici Brežice je 

interes pri medicinskih sestrah 

manjši. Kot pravijo, gre 

predvsem za strah pred 

stranskimi učinki cepiva, ki bi se 

pokazali šele dolgoročno.  

Zdravstveni delavci imajo 

pogosto pomisleke tudi glede 

varnosti in preizkušenosti cepiva. 

V celjski in murskosoboški 

bolnišnici so poudarili še zadržke 

zaposlenih o učinkovitosti 

posameznih cepiv, kot je cepivo 

AstraZenece. Po novi strategiji 

namreč zdravstvene delavce in 

sodelavce, stare med 18 in 64 let, 

cepijo s tem cepivom, prej pa so 

jih s cepivom Comirnaty. Cepivo 

AstraZenece se je v kliničnih 

študijah izkazalo za manj 

učinkovito, po zadnjih podatkih 

pa je tudi manj odporno proti 

problematičnemu južnoafriškemu 

sevu.  

Nekateri zdravstveni delavci se 

po drugi strani ne morejo cepiti 

zaradi zdravstvenih razlogov 

(npr. hude alergije), spet drugi pa 

spadajo v skupino t. i. 

prebolevnikov, ki so se s 

covidom-19 že srečali. Ti v 

skladu z vladnim načrtom niso 

cepljeni šest mesecev po okužbi.  

V vseh slovenskih bolnišnicah 

poudarjajo, da je pomembno 

izobraževanje in ozaveščanje o 

koristih cepljenja.  

V bolnišnicah tudi ocenjujejo, 

da precepljenost že kaže učinke, 

predvsem v številu odsotnosti z 

delovnih mest zaradi covida-19. 

Večina slovenskih bolnišnic tudi 

pričakuje, da bo po koncu 

cepljenja precepljenost okoli 60-

odstotna. Večina pa jih ob tem 

poudarja, da je delež 

prebolevnikov razmeroma visok, 

zato se lahko odstotek cepljenih 

kasneje še poveča.  
 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 
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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: 

- Društvu Kmečkih žena iz 

Turnišča za podarjene krofe 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja  v radijski oddaji Za 

zdravje je bila Dominika Novak 

Pihler, dr. med., spec.  

nevrologije, tema: Nevrološke 

bolezni v času  epidemije covida.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
-  Gost v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu bo  Darijan Marič, 

dipl. zdravstvenik, tema: 

Zdravstvena nega  na  Odseku za 

dializo. 

Torek:  
- 18. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska  Sobota 

(jedilnica – Služba bolnišnične 

prehrane in dietoterapije)  

- Delovni sestanek glavnih 

medicinskih sester ter 

zdravstvenikov kirurške in 

internistične dejavnosti – vsaka 

dejavnost posebej (sejna soba, 

uprava bolnišnice)  

- Delavnica Higiena rok 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
234 

ŠTEVILO BOD: 1610 

LEŽALNA DOBA: 5,77 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
5 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

Slabe stvari iz vaše preteklosti 

nimajo prostora v vaši sedanjosti. 

Iz njih izvlecite poučna sporočila 

in jih odpustite – naredite prostor 

za nove lepe spomine. 
 

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/

