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OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid sta v bolnišnici 

trenutno zasedeni 2 postelji v sivi 

coni in 39 postelj v rdeči coni, od 

tega je 7 bolnikov na oddelku za 

intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 

 

8. MAREC – DAN ŽENA  

 

Dan žena je tudi dan medicinskih 

sester in zdravnic. In tudi vseh 

drugih zdravstvenih sodelavk. 

Seveda dan vseh mater, žena in 

deklet. Prav posebej žensk, ki so za 

svoje poklicno poslanstvo izbrale 

poklic, namenjen pomoči bolnim 

in onemoglim. Leta 1820 se je 

rodila britanska humanistka in 

medicinska sestra Florence 

Nightingale, pobudnica ozaveš-

čanja o potrebnosti izobraževanja 

medicinskih sester. Odpovedala se 

je bogatemu in udobnemu življenju 

ter se odločila za poklic 

medicinske sestre, čeprav je bil v 

tistem času neugleden. Delo 

medicinske sestre je opravljala v 

krimski vojni (1854–1855), od 

koder je v svojih poročilih 

poročala svetu o grozotah vojne in 

opozarjala na nujnost ustrezne 

medicinske pomoči, posebej zaradi 

neurejenih higienskih razmer v 

bolnišnicah. Kasneje je ustanovila 

šolo za medicinske sestre in babice 

ter s tem pomembno prispevala k 

ugledu tega poklica, s tem pa 

postavila temelje izobraževanja v 

zdravstveni negi. Medicinske 

sestre so temelj vsakega 

zdravstvenega sistema in ključne 

za zagotavljanje zdravstvenega 

varstva tako lokalno kot na 

svetovni ravni. Zaradi svoje 

edinstvene vloge neprecenljivo 

prispevajo k zdravju ljudi po vsem 

svetu, zato je skrajni čas, da 

postanejo odmeven glas tudi v 

zdravstveni politiki.                         

Spoštovane kolegice, zdravnice, 

medicinske sestre in druge 

sodelavke, iskreno vam čestitamo 

ob dnevu žena ter želimo varno in 

uspešno delo na delovnih mestih 

ter veliko prijaznih nasmehov, 

objemov in pozitivnega pogleda v 
jutrišnji dan. 

Vodstvo bolnišnice 
 

 

PREPOVED OBISKOV V 

SBMS  

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota bomo začeli postopno 

izvajati vse aktivnosti, ki so bile 

zaradi širjenja novega 

koronavirusa in epidemije covida-

19 ustavljene. Obiski ostajajo 

prepovedani, in sicer prepoved 

velja za obiske vseh bolnikov, 

razen obiskov na Otroškem 

oddelku ter obiske iz pietetnih 

razlogov, kjer so obiski omejeni na 

eno zdravo osebo na dan za največ 

15 minut. Prepovedani so tudi 

poslovni obiski. Dovoljujemo pa 

navzočnost partnerja je pri porodu.  
 

Vodstvo bolnišnice 
 

 DRUŽINI PRIJAZNO 

PODJETJE – LETNO 

SREČANJE 

 
5. marca 2021 je po 

videokonferenci MS Teams 

potekalo letno srečanje Družini 

prijazno podjetje (DPP) z 

namenom podaljšanja polnega 

certifikata Družini prijazno 

podjetje. 

Kot pooblaščena oseba za DPP 

sem na letnem srečanju sodelovala 

sama, za kratek 5-minutni intervju 

pa smo kot uporabnika ukrepov 

DPP iz organizacijskega okolja 

izbrali Klaudijo Sever Lovenjak in 

Leona Šabjana. Za sodelovanje in 

izčrpne informacije se jima iskreno 

zahvaljujemo. 

Srečanje je vodil Igor Bizjak, 

predstavnik inštituta Ekviklib, 

trajalo je 3 ure. Z gospodom 

Bizjakom sva na osnovi letnega 

poročila pregledala vse ukrepe in 

dokazila o izvajanju ter s skupnimi 

ugotovitvami poročilo po potrebi 

dopolnjevala. Po potrditvi bo 

poslano na Ekvilib za podaljšanje 

polnega certifikata. 

Skladno z upoštevanjem vladnih 

ukrepov za zajezitev širjenja 

novega koronavirusa v preteklem 

letu druženja niso bila mogoča, 

smo pa v letno poročilo vnesli 

nekaj predlogov za spremembe, o 

katerih vas bomo sproti obveščali. 

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

vodja službe za oskrbo s tekstilom 
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OBVESTILA O IZDAJI 

ČISTEGA PERILA  

Služba za oskrbo s tekstilom je v 

februarju oprala 100.064 kg perila.  
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

vodja službe za oskrbo s tekstilom 
 
 

OBVESTILO ODSEKA ZA 

HEMATOLOGIJO  

Obveščamo vas, da so zaposleni 

odseka za hematologijo za 

medicinsko osebje, bolnike ter 

njihove svojce dosegljivi na 

elektronskem naslovu 

hematologija@sb-ms.si 
 

Romana Rotdajč, dr. med., spec. int. 

Hematološki oddelek 
 
 

PROMOCIJA HIGIENE 

ROK 2021 

 

Zbrane podatke o kilometrih 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 
 

 

POROČILO O 

OPRAVLJENIH DIALIZAH 

NA ODSEKU ZA DIALIZO 

Na dan 8. 3. 2021 imamo 7 

kroničnih hemodializnih bolnikov, 

pozitivnih na novi koronavirus. 

Imamo tudi 11 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. 3. 2021: 

  
ŠT. HD DO 1. 3. 

2021 

KHD 303 
KHD IZ DRUGIH 

CENTROV 14 

AHD 178 

SKUPAJ V RDEČIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 495 

SKUPAJ V SIVIH 

CONAH (AHD + 

KHD) 330 

SKUPNO ŠT. HD V 

RDEČIH IN SIVIH 

CONAH 825 

Število kroničnih hemodializnih 

bolnikov, ki so imeli oz. 

prebolevajo covid-19 v drugem 

valu epidemije, je 43. Od tega jih 

je 5 (11,63 %) umrlo s covidom 

oz. zaradi njega.  
 

Darjan Marič, dipl. zn., 

odgovorni zdr. na odseku za dializo 
 
 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

- Gostja  v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valuje je bila 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 

je bil asist.  Satar Baghrizabehi, dr. 

med., spec.  oftalmolog, 

predstojnik Očesnega oddelka, 

tema: Očesni oddelek od leta 2000 

do 2020.  

Sreda: 

- Delavnica Higiena rok  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 
 
 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

- Gost  v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu bo  mag. Jože 

Sever, dipl. zdravstvenik,  glavni 

zdravstvenik Otroškega oddelka, 

tema: Zdravstvena nega  v  luči  

praznika dneva žena. 

Torek:  

- 19. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(jedilnica – Služba bolnišnične 

prehrane  in dietoterapije). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 
 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
283 

ŠTEVILO BOD: 1695 

LEŽALNA DOBA: 5,49 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
8 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
1 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 

Ženske smo neverjetna bitja;  

ko je najtežje, si nadenemo 

NASMEH na obraz 

in opravimo z najtežjimi trenutki v 

življenju. 

 
Splet 

 

 
 

Vse najboljše ob dnevu žena! 
 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 
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