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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 
LETNIK: 19                                           DATUM: 22. 3. 2021                             Štev. 971

OBVESTILA ZA COVID-19  
V Enoti za covid so v bolnišnici 
trenutno zasedene 3 postelje v 
sivi coni in 50 postelj v rdeči 
coni, od tega je 11 bolnikov na 
oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 
  

HEROJI KORONE 

 
Vsi zaposleni Splošne bolnišnice 
Murska Sobota ste za nas heroji – 
heroji korone. Skupaj nam je 
uspelo premagati in doseči 
nemogoče. Pred nami je veliko 
neznank in negotovosti, vendar 
nam bo s skupnimi močmi, dobro 
voljo in vztrajnostjo še naprej 
uspevalo. 
 
Socialnemu delavcu Boštjanu 
Mrzlaku za pridobljeni naziv 
iskreno čestitamo ter se vsem 
iskreno zahvaljujemo za trud in 
požrtvovalnost. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 
 

ODVZEM BRISOV NA 
TERENU 

Po navodilu Ministrstva za 
zdravje v tednu, ki je pred nami, 
mobilna skupina naše bolnišnice 

za odvzemanje brisov na novi 
koronavirus v sestavi Barbara 
Baligač, dr. med.,  Sanja Andrejč, 
dipl. m. s.,  in Laura  Kustec, ZT, 
odvzema brise na mejnih 
prehodih Prosenjakovci in 
Čepinci.  

 
 

Vodstvo bolnišnice  
 
 

PROMOCIJA HIGIENE 
ROK 2021 

 
Akcija higiene rok še vedno 
poteka, zbrane podatke o 
nabranih 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 

 
 

ZAHVALNO PISMO 
Dne 1. 3. 2021 sem postala 
prababica. To je najlepše, 
najdragocenejše darilo, ki sem ga v 
življenju dobila, in za to dragoceno 

darilo se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki so pomagali priti na svet 
moji pravnukici Luni. 
Iz srca se zahvaljujem predstojniku 
ginekološko-porodniškega 
oddelka, vsem zdravnikom, vsem 
babicam, medicinskim sestram, 
zdravstvenikom, anesteziologom, 
predstojniku otroškega oddelka in 
drugim za požrtvovalnost, 
prijaznost, strokovnost in človeški 
odnos, ki so ga nudili mamici 
Jerneji Podlesek. 
Otroški jok je bila najlepša pesem, 
ki sem jo po telefonu slišala v teh 
kovidnih časih. Vsako rojstvo 
otroka je čudež. 
Prosim prenesite veliko zahvalo 
kolektivu ginekološko-
porodniškega oddelka. Bodimo 
ponosni, da imamo tako srčne 
zdravstvene delavce v bolnišnici 
Murska Sobota. 
Prijazen pozdrav, 
 

Trezika Cesnik 
 
 

ZAHVALNO PISMO 
V imenu sorodnikov se vam 
najlepše zahvaljujem, da ste 22. 2. 
2021 urgentno in strokovno 
posredovali pri domski namestitvi 
mojega brata Alojza Koračina. 
 
Brat Alojz, ki je sladkorni bolnik, 
ima hude zdravstvene težave po 
možganski kapi in ni sposoben 
samostojno živeti, je bil z vašo 
pomočjo istega dne nastanjen v 
Dom starejših občanov Gornja 
Radgona. Za trud smo vam 
neizmerno hvaležni. 
Lepo pozdravljeni, 
 

Vladimir Koračin 
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ZGODILO SE JE – ta teden 
Ponedeljek: 
- Gostja  v radijski oddaji Za 
zdravje je bila Simona Slaček 
Kovšca, dr. med., spec. 
pulmologije, predstojnica 
Pljučnega oddelka, tema: 
Intersticijske bolezni pljuč. 
Sreda: 
- Interno strokovno izobraževanje 
ZN Izolacije, predavala je Marija 
Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s. 
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 
Četrtek: 
Predavanje v okviru strokovnih 
seminarjev oddelka za 
perioperativno medicino Delirij v 
enoti intenzivne terapije, 
predavala sta Jaka Ivanič, dr. 
med., in Mojca Šimonka, dr. 
med., spec. anest., rean. in 
periop. int. med. (soba konzilija 
odd. za perioperativno medicino). 
Petek: 
- Predavanje v okviru strokovnih 
seminarjev oddelka za 
perioperativno medicino 
Infekcijski endokatditis, 
predavala sta Petra Novak, dr. 
med., in Goran Larnsak, dr. med., 
spec. anest., rean. in periop. int. 
med. (soba konzilija odd. za 
perioperativno medicino). 
Nedelja: 
- Gost v radijski oddaji  
Nedeljska kuhinja  na Murskem 
valu je bil direktor naše 
bolnišnice Bojan Korošec, dr. 
med., spec. int.   

 
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: 
Promocija  higiene  rok 2021. 
Torek: 
- Predavanje v okviru strokovnih 
seminarjev Oddelka za 
perioperativno medicino, z 
naslovom: »Enteralna hrana«, 
predavala bosta Katja  Škaper, dr. 
med. in Petra Forjan, dr. med., 
spec. anest., rean. in periop. int. 
med. (soba konzilija odd. za 
perioperativno medicino) 
- Predavanje VPD, VPP, KEM 
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 
Sreda:   
- Predavanje v okviru strokovnih 
seminarjev Oddelka za 
perioperativno medicino, z 
naslovom: »Parenteralna hrana«, 
predavala bosta Ana Černezel, dr. 
med. in Petra Forjan, dr. med., 
spec. anest., rean. in periop. int. 
med. (soba konzilija odd. za 
perioperativno medicino) 
- Predavanje VPD, VPP, KEM 
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 
Tajništvo 

 
 

STATISTIČNI PODATKI 
ZA PREJŠNJI TEDEN 

 
ŠTEVILO SPP (evid. 
primeri): 302 

ŠTEVILO BOD: 1668 
LEŽALNA DOBA: 5,30 
ŠTEVILO 
NOVOROJENČKOV: 14 

DOJEČE MATERE  BOD: 0 
 

      Sladjana Čerpnjak, 
          služba ZEPA 

 
 

      Misel 
Izogibajte se ljudi,                                 

ki zaničujejo vaše želje. 
To počnejo mali ljudje. 

Resnično veliki ljudje vam dajo 
občutek, da lahko veliki       

postanete tudi vi. 

Mark Twain 

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/
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