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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 
LETNIK: 19                                           DATUM: 29. 3. 2021                             Štev. 972

OBVESTILA ZA COVID-19  
V Enoti za covid je v bolnišnici 
trenutno zasedenih 5 postelj v 
sivi coni in 43 postelj v rdeči 
coni, od tega je 11 bolnikov na 
oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 
 

VLADA POTRDILA 
DANIELA GRABARJA ZA 
NOVEGA DIREKTORJA 

BOLNIŠNICE 
Vlada Republike Slovenije je na 
66. redni seji 24. 3. 2021 soglašala 
z imenovanjem prim. asist. Daniela 
Grabarja za direktorja Splošne 
bolnišnice Murska Sobota za 
mandatno dobo štirih let. Svet 
zavoda ga je za direktorja 
imenoval 23. februarja. 
 
Vodstvo in zaposleni v bolnišnici 
mu želimo veliko dobrega in 
strokovnega dela. 

Vodstvo bolnišnice 
 
 

IMENOVANJE V 
ZDRAVSTVENI SVET RS 

Minister za zdravje je v 
Zdravstveni svet iz vrst priznanih 
strokovnjakov s področja 
zdravstvene ekonomike in 
zavarovalništva imenoval prim. 
asist. Daniela Grabarja, 
strokovnega direktorja Splošne 
bolnišnice Murska Sobota. 
 
Za imenovanje mu iskreno 
čestitamo. 

 
Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 
 
  

HEROJEM KORONE 
JABOLKO NAVDIHA 

 
Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor je v četrtek, 25. 3. 
2021, vročil priznanje jabolko 
navdiha herojem korone po 
izboru bralk spletnih medijev 
Sobotainfo, Ptujinfo, Mariborinfo 
in Ljubljanainfo. Repliko jabolka 
navdiha junakom človečnosti in 
upanja je sedemnajst herojev 
korone prejelo v znak hvaležnosti 
za njihova srčna dejanja med 
epidemijo. Med njimi je bil tudi 
naš socialni delavec Boštjan 
Mrzlak. Vsak izmed njih se je z 
dobrimi deli v boju proti novi 
koronavirusni bolezni posebej 
odlikoval in tako pomagal tistim, 
ki so pomoč potrebovali. 
 
Vodstvo bolnišnice vsem herojem 
korone, posebno še Boštjanu 
Mrzlaku,  iskreno čestita. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 
odnosi z javnostmi 

 
 

KIRURŠKI ODDELEK 
22. 3. 2021 smo na Kirurškem 
oddelku naše bolnišnice prvič 
izvedli operativni poseg  
anevrizme abdominalne aorte. 

Poseg sta izvedla dr. Radenko 
Koprivica, dr. med., spec., in dr. 
Dražen Popovič, dr. med. spec.  
 
Poseg smo opravili z opremo, ki 
smo jo v bolnišnici uporabili prvič, 
kupili pa prejšnje leto. 

 
Dr. Radenko Koprivica, dr. med., spec., 

predstojnik Kirurškega oddelka 
 
 

OBRAVNAVA BOLNIKA S 
SRČNIM POPUŠČANJEM 

V petek, 26. 3. 2021, je potekalo 
spletno strokovno srečanje z 
naslovom Obravnava bolnika s 
srčnim popuščanjem, ki ga je 
organizirala sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v 
kardiologiji in angiologiji 
Zbornice-Zveze. Srečanje je 
imelo tri ključne vsebinske 
sklope: Srčno popuščanje in 
ledvična bolezen, Virusne okužbe 
pri bolniku s srčnim popuščanjem 
in Nepopustljivo srce. Prvi sklop 
so pripravili strokovnjaki z 
Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor, drugega z 
Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana in tretjega iz Splošne 
bolnišnice Murska Sobota.  
Vsebinski sklop Nepopustljivo 
srce, ki je bil namenjen 
poglobljeni in interdisciplinarni 
predstavitvi pomena samooskrbe 
srčnega popuščanja, so 
predstavile doc. dr. Jerneja 
Farkaš Lainščak, dr. med., Anita 
Vogrinčič Černezel, mag. zdrav.-
soc. manag., in dr. Nataša Sedlar 
Kobe, univ. dipl. psih. Prva 
predstavitev z naslovom Od 
ozaveščanja splošne javnosti do 
opolnomočenja bolnikov za 
učinkovito samooskrbo srčnega 
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popuščanja je povzela novosti pri 
samooskrbi srčnega popuščanja s 
poudarkom na novih praktičnih 
priporočilih za obravnavo 
bolnikov s srčnim popuščanjem, 
ki so bila v reviji European 
Journal of Heart Failure 
objavljena v letošnjem letu. 
Predstavljeni so bili definicija 
samooskrbe srčnega popuščanja, 
pregled literature na področju 
dejavnikov, ki samooskrbo 
spodbujajo ali zavirajo, vloga 
interdisciplinarne skupine in 
zdravstvenovzgojnih pristopov 
ter sistematičnega merjenja 
vedenj samooskrbe. Sledila sta 
opis namena in metodologije 
raziskave z naslovom Ocena 
potreb, znanja in veščin bolnikov 
s srčnim popuščanjem in 
obremenitev njihovih 
neformalnih oskrbovalcev, ki je 
najobsežnejša raziskava v 
Sloveniji na tem strokovnem 
področju in smo jo opravili v naši 
bolnišnici, ter prikaz procesa 
razvoja zdravstvenovzgojnega 
gradiva, ki smo ga razvili na 
podlagi izsledkov raziskave. Na 
koncu predstavitve smo 
pregledali aktivnosti ozaveščanja 
splošnega prebivalstva o pomenu 
preprečevanja in zgodnjega 
prepoznavanja bolezni srca in 
žilja ter čim bolj kakovostnega 
življenja z boleznijo v okviru 
Programa ozaveščanja in 
opolnomočenja o srčnem 
popuščanju. Čeprav je v letu 
2020 večina aktivnosti potekala 
po spletu, je nabor vsebin 
aktualen (predvsem v povezavi z 
epidemijo covida-19), odziv 
uporabnikov pa zelo dober. Anita 
Vogrinčič Černezel, mag. zdrav.-
soc. manag., je pripravila 
predstavitev z naslovom Znanje 
glede bolezni in izvajanje vedenj 
samooskrbe pri bolnikih s srčnim 
popuščanjem, kjer je podrobno 
predstavila rezultate 
kvantitativnega dela raziskave. 

Pojasnila je zdravstvenovzgojno 
delo medicinske sestre v 
ambulanti za srčno popuščanje in 
ukrepe, ki smo jih na podlagi 
izsledkov raziskave pri tem delu 
uvedli. Posebej je izpostavila 
pomen neformalnih oskrbovalcev 
pri spremljanju bolnika, 
zagotavljanju podpore njegovi 
samooskrbi ter spodbujanju 
avtonomije pri odločitvah v zvezi 
z boleznijo (v luči dejstva, da je 
od pomoči neformalnih 
oskrbovalcev pri oskrbi bolezni v 
domačem okolju odvisnih do 70 
% bolnikov s srčnim 
popuščanjem). Še bolj intimen 
vpogled v življenje z boleznijo je 
v predstavitvi Ovire in spodbude 
za izvajanje vedenj samooskrbe, 
kot jih zaznavajo bolniki s srčnim 
popuščanjem in njihovi 
neformalni oskrbovalci, opisala 
dr. Nataša Sedlar Kobe, univ. 
dipl. psih., ki je predstavila 
kvalitativni del raziskave. 
Predavateljice so na koncu sklopa 
predstavile vse objave, ki so 
nastale v sklopu raziskave in jih 
dodajamo na koncu prispevka, ter 
udeležence povabile k ogledu 
spletne strani 
www.nepopustljivo-srce.si.  
Za odlično pripravljen sklop in 
dejstvo, da so predstavile 
rezultate individualnega 
raziskovalnega dela, ki je 
mednarodno opaženo in citirano, 
so prejele pisno in ustno pohvalo 
strokovnega odbora srečanja: 
»Pohvala interdsciplinarnemu 
timu iz Splošne bolnišnice 
Murska sobota, ki je izvedel in 
predstavil obsežno raziskavo, ki 
je pokazala, kako zelo pomembna 
je kontinuirana in sistematična 
zdravstvena vzgoja bolnikov in 
tudi neformalnih oskrbovalcev, 
pri čemer imajo medicinske 
sestre oziroma zdravstveniki zelo 
pomembno in neprecenljivo 
vlogo. Čestitke celotnemu timu in 
uspešno delo naprej!« 

 
Sedlar N, Socan G, Farkas J, et al. Measuring self-care in patients 
with heart failure: A review of the psychometric properties of the 
European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). 
Patient Educ Couns 2017; 100: 1304-13. 
 
Sedlar N, Lainscak M, Martensson J, et al. Factors related to self-
care behaviours in heart failure: A systematic review of European 
Heart Failure Self-Care Behaviour Scale studies. Eur J Cardiovasc 
Nurs 2017; 16: 272-82. 
 
Farkaš Lainščak J, Sedlar Kobe N, ur. Ocena potreb, znanja in 
veščin bolnikov s srčnim popuščanjem in obremenitev njihovih 
neformalnih oskrbovalcev. Znanstvena monografija. Murska 
Sobota: Splošna bolnišnica Murska Sobota, 2019. 
 
Sedlar N, Lainscak M, Farkas J. Living with chronic heart failure: 
Exploring patient, informal caregiver, and healthcare professional 
perceptions. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 2666. 
 
Jaarsma T, Hill L, Bayes-Genis A, et al. Self-care of heart failure 
patients: Practical management recommendations from the Heart 
Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J 
Heart Fail 2021; 23: 157-74. 
 
Sedlar N, Lainscak M, Farkas J. Self-care perception and behaviour 
in patients with heart failure: A qualitative and quantitative study. 
ESC Heart Fail 2021; doi: 10.1002/ehf2.13287. 
 

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 
         Anita Vogrinčič Černezel, mag. zdrav.-soc. 

manag. 
 
 

NACIONALNA KAMPANJA 
CEPLJENJA PROTI 

COVIDU-19  

 
Epidemija covida-19 je 
povzročila eno največjih kriz v 
zadnjem stoletju in učinkovita 
cepiva proti covidu-19 so v tem 
trenutku edino realno upanje za 
uspešno zajezitev epidemije. 
Cepljenje proti covidu-19 je 
najučinkovitejši ukrep za zaščito 
našega zdravja ter zdravja naših 
bližnjih. 
Na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje so skupaj z 
Ministrstvom za zdravje in 
Uradom vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje 
oblikovali kampanjo s sloganom 
Nalezimo se dobrih navad – 
cepimo se. Ker se zavedajo, da 
bo pri odločitvi za cepljenje 
ključnega pomena predvsem 
zaupanje v varnost in 
učinkovitost cepiva, so vse 
informacije o cepivih in cepljenju 
zbrali tudi na posebni spletni 
strani Nacionalnega inštituta za 
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zdravje, www.cepimose.si, 
namenjeni tako splošni kot 
strokovni javnosti. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 
odnosi z javnostmi 

 
 

OBVESTILO – MALICA  
V sredo, 31. 3. 2021, bo malica v 
jedilnici  Službe bolnišnične 
prehrane in dietoterapije do 
13.30.  
 
Prosimo za razumevanje.   
                      

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh., 
vodja Službe za bolnišnično prehrano 

 
 

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 

 
 
ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja  v radijski oddaji 
Splošna bolnišnica Murska 
Sobota na Murskem valu je bila 
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 

Enteralna hrana, predavala sta 
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 
Parenteralna hrana, predavala sta 
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 

 
 
ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gost  v radijski oddaji Za 
zdravje bo   Aleksander Kisilak, 
dr. med., spec. radiolog, 
predstojnik Oddelka za 
radiologijo, tema:  Radiologija v 
času covida-19.  
Torek: 
- 17. seja strokovnega sveta 
Splošne bolnišnice Murska 
Sobota,  knjižnica, V. nadstropje 
krg. bloka 
- Predavanje v okviru strokovnih 
seminarjev Odd. za 
perioperativno medicino 
Aspiracijski sindrom, predavala 
bosta Andrea David Kovač, dr. 
med., in Goran Larnsak, dr. med., 
spec.  anest., rean. in periop. int. 
med. (soba konzilija Odd. za 
perioperativno medicino). 
Sreda:  
- 18. seja strokovnega sveta 
zdravstvene nege Splošne 
bolnišnice Murska Sobota 
(jedilnica Služba bolnišnične 
prehrane in dietoterapije) 
Četrtek: 

- Direktor  bolnišnice Bojan 
Korošec, dr. med., spec. int., se 
bo po videokonferenci udeležil 
19. seje Odbora bolnišnične 
dejavnosti Skupščine 
zdravstvenih zavodov  Slovenije.   

 
Darja Cigut, 

Tajništvo 
 
 

STATISTIČNI PODATKI 
ZA PREJŠNJI TEDEN 

 
ŠTEVILO SPP (evid. 
primeri): 321 

ŠTEVILO BOD: 1666 
LEŽALNA DOBA: 4,76 
ŠTEVILO 
NOVOROJENČKOV: 17 

DOJEČE MATERE  BOD: 12 
 

      Sladjana Čerpnjak, 
          služba ZEPA 

 
 

      Misel 
Čudež ni hoja po vodi. 

Čudež je hoditi po zeleni zemlji, 
bivati globoko v sedanjem 

trenutku 
in se počutiti resnično živ. 

 
Thich Nhat Hanh 

 
 

Ureja: Danijela Skledar 
Naklada 140 izvodov 
Prispevki in delo niso  

honorirani. 
Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 
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