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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 1. 3. 2021                             Štev. 968

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 4 postelje v 

sivi coni in 51 postelj v rdeči 

coni, od tega je 8 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

NAZIV POMURKA IN 

POMUREC LETA 2020 

KOLEKTIVU SBMS 

 
Na letnem izboru za Pomurko in 

Pomurca leta 2020 so poslušalci 

Murskega vala največ glasov 

namenili kolektivu Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

Izbiro so utemeljili s tem, da so 

prepoznali skrb za bolnike s 

koronavirusno boleznijo, 

nesebično in požrtvovalno 

strokovno delo ter oskrbo vseh 

zaposlenih, od vodstva bolnišnice 

in zdravnikov do negovalnega in 

drugega podpornega kadra.  

Na Murskem valu so v nedeljo 

pripravili priložnostni sprejem za 

naziv Pomurke in Pomurcev leta 

2020, udeležila sta se ga direktor 

bolnišnice Bojan Korošec in 

diplomirana medicinska sestra 

Martina Gjergjek, obenem pa sta 

bila gosta v Nedeljski kuhinji. 

 

Vsem sodelavcem za laskavi 

naziv in predvsem za spodbudo 

za nadaljnje dobro strokovno 

delo čestitamo in se 

zahvaljujemo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

18. SEJA SVETA ZAVODA 

SBMS 

V torek, 23. 2. 2021, je potekala 

18. seja sveta zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. Na 

njej so člani potrdili 14 posebnih 

programov SBMS za leto 2021, 

za direktorja bolnišnice za 

mandatno obdobje štirih let pa 

soglasno z devetimi glasovi 

potrdili prim. asist. Daniela 

Grabarja, sedanjega strokovnega 

direktorja. 
 

Izrekamo mu iskrene čestitke ter 

želimo dobro in strokovno delo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

služba za odnose z javnostmi 

 

 

PROMOCIJA HIGIENE 

ROK 2021 

 
Higiena rok je med epidemijo 

postala pomembno in 

promovirano orodje. Da se 

pomembnost ukrepa  ne izgubi v 

vsakdanjiku,  bomo 5. maja 2021 

spet sklenili verigo  čistih rok in 

tako simbolično preprečili 

mikroorganizmom, da zmagajo.  

Želimo si, da bi bila veriga čistih 

rok čim bolj trdna in čim daljša. 

Zato smo se odločili, da  tudi v 

letu 2021 izvedemo  akcijo Teci, 

kolesari, hodi, gibaj se ter 

pošlji podatke, da bomo zbrali  

kilometre za sklenitev verige 

čistih rok. 

Z gibanjem bomo v mislih z 

zdravstvenimi delavci, bolniki in 

varovanci, ki se v teh bojujejo za 

zdravje in sami ne morejo 

poskrbeti za svoje. 

Vsak kilometer šteje za sklenitev 

verige čistih rok.   

Zbrane kilometre in fotografije 

pošljite na e-naslov: 

higiena.rok@sb-ms.si do 1. 

maja 2021, ko bomo sešteli 

prejete podatke in akcijo sklenili. 

Sodelujete lahko vsi in tako 

promovirate higieno rok. 

 
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s., 

                                                        SOBO 

 

 

ZAHVALNO PISMO 

Cenjeno in spoštovano 

bolnišnično osebje internega 

oddelka (kirurgija 4. nadstropje), 
 

sem Marta Režonja, pacientka, ki 

sem se pri vas zdravila zaradi 

različnih težav od 9. 1. do 4. 2. 

2021 v sobah 10 in 3. 

Želim se zahvaliti vsem  

zdravnikom za skrb in trud ter 

celotnemu bolnišničnemu osebju 

za nego in skrb ter prijazne 

besede med zdravljenjem. Vsem 

in vsakemu posebej še enkrat 

iskrena in prisrčna hvala za vse. 

Zdaj se počutim bolje, a še vedno 

nimam prave moči, vendar se 

vztrajno popravljam. 14 dni sem 
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hodila s hojico, nisem bila 

stabilna, zdaj si pomagam z 

berglo, da sem lahko zunaj na 

prijetnem soncu. Tudi kakšna kila 

je šla gor, vendar počasi. Apetit 

imam. 

Vsem hvala – kar je premalo; 

celotno ekipo in oddelek prijazno 

in toplo pozdravljam. 
 

Marta Režonja 

 

 

POROČILO O 

OPRAVLJENIH DIALIZAH 

NA ODSEKU ZA DIALIZO 

Na dan 1. 3. 2021 imamo 4 

kronične hemodializne bolnike, 

pozitivne na novi koronavirus. 

Imamo tudi 3 kronične 

hemodializne bolnike 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 1. 3. 2021 

  

ŠT. HD DO 1. 3. 

2021 

KHD 285 

KHD IZ DRUGIH 

CENTROV 14 

AHD 178 

SKUPAJ V RDEČIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 477 

SKUPAJ V SIVIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 310 

SKUPNO ŠT. HD V 

RDEČIH IN SIVIH 

CONAH 787 

Število kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so imeli oz. 

prebolevajo covid-19 v drugem 

valu epidemije, je 39. Od tega jih 

je 5 (12,87 %) umrlo s covidom 

oz. zaradi njega.  
 

Darjan Marič, dipl. zn., 

odgovorni zdr. na odseku za dializo 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gost v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu je bil Darijan 

Marič, dipl. zdravstvenik, tema: 

Zdravstvena nega  na  odseku za 

dializo se predstavi. 

Torek:  
- 18. seja sveta Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska  Sobota   

- Delovni sestanek glavnih 

medicinskih sester in 

zdravstvenikov kirurške in 

internistične dejavnosti –  vsaka 

dejavnost posebej    

- Delavnica Higiena rok  

Nedelja: 
- Razglasitev Pomurke in 

Pomurca leta 2020 na  Murskem 

valu – priznanje sta v imenu 

zaposlenih v oddaji Nedeljska 

kuhinja prejela direktor 

bolnišnice  Bojan Korošec, dr. 

med., spec.  int.,  in  Martina 

Gjergjek, dipl. m. s., odgovorna 

DMS na  covidnem oddelku.   
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja  v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu bo 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s., sestra za obvladovanje 

bolnišničnih okužb Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, tema: 

Odvzem brisov na novi 

koronavirus v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota. 

- Gost  v radijski oddaji Za 

zdravje bo asist. Satar 

Baghrizabehi, dr. med., spec.  

oftalmolog, predstojnik Očesnega 

oddelka, tema: Očesni oddelek od 

v letih 2000– 2020.  

Sreda: 
- Delavnica Higiena rok 

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

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
261 

ŠTEVILO BOD: 1651 

LEŽALNA DOBA: 5,81 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
1 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

Kdor ima pravi zakaj,  

zaradi katerega živi, 

lahko shaja s katerim koli kako. 
 

Friedrich Wilhelm Nietzsch 

 

 

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/

