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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 6. 4. 2021                             Štev. 973

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid je v bolnišnici 

trenutno zasedena 1 postelja v 

sivi coni in 47 postelj v rdeči 

coni, od tega je 12 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

STOKRATNI DAROVALEC 

KRVI IN ZAHVALA 

DIREKTORJU 

 
Branko Žido iz Bakovcev je že 

stotič opravil plemenito in 

hvalevredno dejanje. Daroval je 

več kot potrebno kri, za kar mu 

čestitamo in želimo predvsem 

zdravja ter da bi še dolgo 

ohranjal to plemenito tradicijo. 

Svoj humani odnos, solidarnost 

in sočutje do soljudi je prenesel 

tudi na sina Alena, dipl. 

zdravstvenika, zaposlenega pri 

nujni medicinski pomoči v 

soboškem zdravstvenem domu,  

ki je tudi krvodajalec. 
 

Zaposleni transfuzijskega 

oddelka ter predstavnica Rdečega 

križa Slovenije so se ob tej 

priložnosti direktorju Bojanu 

Korošcu zahvalili za dolgoletno 

sodelovanje in podporo 

krvodajalstvu. Direktor 

bolnišnice prihaja iz družine, kjer 

so bili tudi starši krvodajalci. 

Sam je kri prvič daroval med 

študijem na medicinski fakulteti. 

Podelitev priznanj krvodajalcem 

rekorderjem ob 100. darovanju 

krvi na transfuzijskem oddelku 

SBMS se je z veseljem 

udeleževal, ker se zaveda, kaj 

pomeni darovati kri, ter da lahko 

s tem rešimo marsikatero 

življenje. 

Direktorju Bojanu Korošcu so v 

prihodnjem obdobju zaželeli vse 

dobro, predvsem veliko zdravja. 
 

 
 

 

 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 
 

20. SEJA SVETA ZAVODA 

V sredo, 31. 3. 2021, je potekala 

20. seja Sveta zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. Na 

njej so člani potrdili sklep o 

izvedbi zunanje revizije 

poslovanja in se seznanili s 

soglasjem k imenovanju prim. 

asist. Daniela Grabarja za 

direktorja bolnišnice ter z 

razpisanim delovnim mestom 

strokovnega direktorja 

bolnišnice, za kar so imenovali 

tudi razpisno komisijo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

 odnosi z javnostmi 

 

 

17. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA 

17. seja Strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota je bila 30. marca 2021. 

Na njej so se seznanili z 

aktualnim dogajanjem, pregledali 

izhodišča letnih načrtov ter 

sprejeli sklepe za odpravo 

neskladij akreditacijske presoje iz 

leta 2020. Predstojnikom so 

naložili, da do konca aprila 

posredujejo predloge za 

spremembo organizacije in 

sistematizacije. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 
 

18. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZN 

V sredo, 31. 3. 2021, je potekala 

18. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege. Na njej so 

obravnavali aktualno stanje v 

bolnišnici, povezano s covidom-

19 in drugimi intrahospitalnimi 

infekti, ter se seznanili z 

neskladji akreditacijske presoje iz 

leta 2020, ki jih je predstavila 

mag. Zdenka Gomboc. Člani 

sveta so se direktorju bolnišnice 

Bojanu Korošcu zahvalili za 

dolgoletno delovanje v 

bolnišnici, za podporo 

zdravstveni negi in za vse skupne 

trenutke. Ob tej priložnosti so mu 

izročili tudi skromno darilo. 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 
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EVANGELIČANSKI 

ŽAREK VELIKONOČNEGA 

UPANJA 

V Evangeličanski cerkvi so ob 

veliki noči pripravili velikonočno 

akcijo Žarek velikonočnega 

upanja. 

 
V sodelovanju z EHO Podpornico 

in Ženskim društvom 

Evangeličanka so pripravili 

tradicionalno velikonočno sladico 

– velikonočne potice in jih 

razdelili med zaposlene bolnišnice, 

ki se neumorno bojujejo s 

covidom-19. Potice so bili deležni 

tudi bolniki. 

 

 

Za plemenitost se jim v imenu 

sodelavcev in bolnikov iskreno 

zahvaljujemo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 
 

NALEZIMO SE DOBRIH 

NAVAD – CEPIMO SE 

 
Zaščitimo sebe in svoje bolnike 

pred covidom-19 

Covid-19 je poimenovanje za 

bolezen, ki jo povzroča novi 

koronavirus (SARS-CoV-2), zanj 

je značilno, da je zelo nalezljiv in 

se hitro širi med ljudmi. Bolezen 

ima lahko težji potek, ki pri 20 

odstotkih obolelih zahteva 

bolnišnično zdravljenje, medtem 

ko lahko okužbo na druge ljudi 

prenesejo tudi osebe, ki okužbo 

prebolevajo brez znakov bolezni. 
 

Zdravstveni delavci smo 

izpostavljeni večjemu tveganju 

kot splošno prebivalstvo 

Z novim koronavirusom se lahko 

okužimo vsi, starejši in mlajši, 

težje pa običajno zbolijo starejši 

in osebe s kroničnimi obolenji. 

Zaradi narave svojega dela smo 

zdravstveni delavci v primerjavi s 

splošnim odraslim prebivalstvom 

izpostavljeni večjemu tveganju za 

okužbo. Ker smo pri delu v 

stalnem in bližnjem stiku z 

ljudmi, nas lahko z virusom 

okužijo bolniki ali sodelavci, po 

drugi strani pa lahko mi 

prenesemo okužbo nanje. 

Zaščitimo sebe in svoje bolnike 

pred covidom-19 

Vsak posameznik lahko 

pomembno prispeva k 

preprečevanju širjenja virusa. 

Najpomembnejše je upoštevanje 

previdnostnih ukrepov, 

najučinkovitejši ukrep za zaščito 

našega zdravja ter zdravja naših 

bližnjih pa je cepljenje proti 

covidu-19. Cepljenje namreč 

predstavlja najboljšo zaščito pred 

boleznijo ter težavami, tveganji 

in posledicami. Ko bomo na vrsti, 

se torej cepimo. S tem 

izkazujemo skrb zase in za vse 

okrog nas.  
 

Varnost in učinkovitost cepiv 

Skrb glede varnosti in 

učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa 

cepiva morajo iti skozi enake, 

točno določene postopke 

testiranja in ocenjevanja, kjer 

preverjajo njihovo učinkovitost in 

varnost, za kar poskrbijo ustrezne 

ustanove. Cepiva proti covidu-19 

so bila preizkušena na kliničnih 

testiranjih, v katerih je sodelovalo 

več deset tisoč ljudi. Resda je bila 

časovnica strnjena, vendar so bili 

upoštevani vsi pomembni vmesni 

koraki, spremljanje in 

ocenjevanje varnosti cepiv pa se 

bo nadaljevalo tudi, ko bodo 

cepiva v splošni uporabi.  
 

Spletna stran www.cepimose.si 

Ker bo ključnega pomena pri 

odločitvi za cepljenje predvsem 

naše zaupanje v varnost in 

učinkovitost cepiva, so na 

Nacionalnem inštitutu za javno 

zdravje zbrali odgovore na 

najpogostejša vprašanja. 

Najdemo jih lahko na posebni 

spletni strani www.cepimose.si, 

namenjeni pa so tako splošni kot 

strokovni javnosti, saj so na enem 

mestu zbrane vse informacije o 

cepljenju. 
 

Pomembno je, da za uspešno 

obvladovanje epidemije stopimo 

skupaj. 

Zato se čim prej nalezimo dobrih 

navad in se cepimo v čim večjem 

številu. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 

Služba za oskrbo s tekstilom 

sporoča, da so v marcu oprali 

124.990 kg perila. 
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

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 

mailto:higiena.rok@sb-ms.si
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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 

Spoštovano medicinsko osebje 

Pljučnega oddelka SBMS, 
 

zaradi covidne pljučnice sem 

pred dnevi skoraj teden preživel 

na oddelku v vaši budni oskrbi. 

Ker človek ne sme in ne more 

ostati ravnodušen pri 

premagovanju take bolezni, se 

vam po tej poti iskreno 

zahvaljujem. Ekipa, ki sem jo 

spoznal v preteklih dneh v 

bolnišnici, je mlada, strokovna, 

ambiciozna, delavna in 

simpatična. Ko se človek sooča z 

negotovostjo in strahovi neznane 

bolezni, je zelo pomemben odnos 

zdravstvenega osebja do 

pacientov. Nenehna skrb in 

nadzor delujejo na pacienta 

pomirjujoče, mu vlivajo moči in 

krepijo željo po čim hitrejšem 

premagovanju bolezni. Za vaše 

delo, nego, pomoč in skrb vam 

izrekam iskreno zahvalo in veliko 

pohvalo. 
Igor Kolenko 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gost  v radijski oddaji Za 

zdravje na Murskem valu je bil 

Aleksander Kisilak, dr. med., 

spec. radiolog, predstojnik 

Oddelka za radiologijo, tema: 

 Radiologija v času covida-19. 

- 100-kratni darovalec krvi 

Branko Žido 

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 

sta 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 Službe bolnišnične 

prehrane in dietoterapije) 

Četrtek: 
- Direktor bolnišnice Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int., se je 

po videokonferenci udeležil 19. 

seje Odbora bolnišnične 

dejavnosti Skupščine 

zdravstvenih zavodov  Slovenije.   
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Sreda:   
- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Transfuzija: 

Naročanje krvnih komponent – 

faze naročanja in stopnje 

nujnosti; predavala bo Tatjana 

Denša, dipl. m. s. (knjižnica, V. 

nadstr.  krg. bloka).  

Četrtek: 
- Zunanja  presoja po 

mednarodnem akreditacijskem 

standardu AACI (verzija 5.0) in 

ISO 9001:2015. Tokrat bo 

presoja izvedena na daljavo. 

Petek: 
- Zunanja  presoja po 

mednarodnem akreditacijskem 

standardu AACI (verzija 5.0) in 

ISO 9001:2015. Tokrat bo 

presoja izvedena na daljavo. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
313 

ŠTEVILO BOD: 1678 

LEŽALNA DOBA: 4,69 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
8 

DOJEČE MATERE  BOD: 13 
 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 

Ne smemo pozabiti,                                    

da je bil tudi največji hrast                                 

nekoč majhen želod, 

ki je padel na tla in vztrajal. 

Splet 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

