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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 19. 4. 2021                             Štev. 975

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid je v bolnišnici 

trenutno zasedenih 8 postelj v 

sivi coni in 53 postelj v rdeči 

coni, od tega je 14 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

NOVOSTI O CEPLJENJU 

PROTI COVIDU-19 

 
Posodobljena nacionalna 

strategija cepljenja proti 

covidu-19 

V skladu z dopisom Ministrstva 

za zdravje 16. 4. 2021 o 

posodobljeni nacionalni 

strategiji cepljenja proti 

covidu-19, verzija V z dne 15. 4. 

2021, in priporočili za cepljenje 

proti covidu-19 z dne 16. 4. 

2021, ki jih je pripravil 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, vas seznanjamo s 

ključnimi novostmi. 

Zaradi omejenih količin 

posameznih cepiv in logističnih 

razlogov ni mogoče izbirati med 

cepivi, s katerimi bi 

posameznik želel biti cepljen. V 

skladu z mnenjem posvetovalne 

skupine za cepljenje (PSC), da se 

odpravi starostna omejitev za 

cepivo AstraZenece (Vaxzevria), 

trenutno omejeno dosegljivostjo 

posameznih vrst cepiv in skladno 

z vrstnim redom prednostnih 

skupin trenutno veljavne 

nacionalne strategije cepljenja 

proti covidu-19 se trenutno 

dostopna cepiva uporabljajo po 

naslednjih kriterijih: 

1. cepivi mRNA 

Pfizer/BioNTecha (Comirnaty) 

in Moderne: 

- starejši od 60 let, 

- maturanti, ki še niso dopolnili 

18 let, 

- posebno ranljivi kronični 

bolniki ne glede na starost in 

starši oziroma skrbniki posebno 

ranljivih kronično bolnih otrok; 

2. cepivo AstraZenece 

(Vaxzevria): 

- maturanti in zaposleni, ki 

neposredno sodelujejo pri izvedbi 

mature ter še niso bili cepljeni, 

- zdravstveni delavci in 

sodelavci ter zaposleni in 

oskrbovanci v DSO in SVZ, 

- starši oz. skrbniki posebno 

ranljivih kronično bolnih otrok, 

- starejši od 60 let, ki želijo biti 

čim prej na vrsti za cepljenje, 

- kronični bolniki, stari 18 let in 

več (ki ne sodijo v skupino 

posebno ranljivih kroničnih 

bolnikov), 

- diplomati in drugi uslužbenci 

MZZ in drugih ministrstev, ki 

potujejo zaradi predsedovanja 

EU, tuji diplomatski predstavniki 

v RS, pripadniki Slovenske 

vojske, ki odhajajo na mirovne 

misije na tuje, in pripadniki 

Policije, ki odhajajo na mirovne 

civilne misije na tuje, udeleženci 

olimpijskih in paralimpijskih 

iger, predsednik RS in 

predstavniki njegovega urada, 

poslanci DZ in državni svetniki 

(in del strokovnih služb), člani 

Vlade RS in urada predsednika 

Vlade RS, Ustavnega sodišča, 

župani in direktorji občinskih 

uprav, zaposleni v državni upravi 

in pravosodju, ki izvajajo naloge, 

nujne za nemoteno delovanje 

Vlade in pravosodnega sistema, 

na upravi RS za zaščito in 

reševanje ter v Policiji in 

Slovenski vojski. 

Za cepljenje oseb z zmanjšano 

gibljivostjo na domu se lahko 

poleg cepiva AstraZenece 

(Vaxzevria) uporablja tudi cepivo 

Pfizer/BionTecha (Comirnaty). 

Za osebe z zmanjšano 

gibljivostjo veljajo enake 

prednostne skupine kot za 

gibljive osebe. 

V skladu z mnenjem PSC se 

osebe, ki so dokazano prebolele 

covid-19, cepijo samo z enim 

odmerkom cepiva. 

Osebe, ki so dokazano zbolele 

za covidom-19 po cepljenju s 

prvim odmerkom prejmejo 

drugi odmerek cepiva istega 

izdelovalca 6 mesecev po začetku 

bolezni. 

Cepljenje v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota v tem tednu 

V tem tednu lahko nadaljujemo  

cepljenje zainteresiranih 

zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev proti covidu-19 s 

cepivom AstraZenece 

(Vaxzevria). Termin cepljenja bo 

v drugi polovici tedna, kandidati 

bodo o točnem datumu in uri 

cepljenja obveščeni (po e-pošti 

ali telefonsko). 
 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

vodja raziskovalne dejavnosti 
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SREČANJE Z GENERALNO 

DIREKTORICO ZZZS 

SLOVENIJE 

 

V četrtek, 15. 4. 2021, je v 

bolnišnici potekal delovni 

sestanek z novo generalno 

direktorico Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje 

Slovenije Tatjano Mlakar. 

Sestanka so se udeležili direktorji 

in predstavniki zdravstvenih 

domov Pomurja. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

VSESLOVENSKO PETJE S 

SRCI 

Vseslovensko petje s srci na dan 

zaščitnika svetega Jurija po 

tradiciji prinaša pomlad, obilje in 

zdravje v družino. Skupaj bomo 

peli slovenske pesmi 23. aprila 

med 10. in 11. uro.  

Vabimo vas, da se povežemo v 

zvočno zaveso in na navidezni 

oder stopimo vsi. Naj zavladajo 

pozitivna misel, povezanost in 

veselje. Pojemo lahko od doma, s 

teras, balkonov, na delovnem 

mestu, v avtomobilu, šolah, 

vrtcih, na zelenih javnih 

površinah … povsod, kjer lahko 

uporabimo svoj glas. 

Pripravljen je izbor 10 skupnih 

pesmi Vseslovensko petje s srci 

2021 na kanalu YouTube. Druge 

dodane pesmi si izberite sami. 

Prosimo, da ob petju upoštevate 

vsa priporočila za obvladovanje 

in preprečitev širjenja okužbe  z 

novim koronavirusom. 
  

Matea Brečko,  

pobudnica projekta 

 

 

IZOBRAŽEVANJE V STIKU 

Z NOVIMI DOGNANJI - 

ZDRAVSTVENA 

OBRAVNAVA ŽENSK 

16. 4. 2021 je po spletnem okolju 

Google Meet potekalo 

izobraževanje V stiku z novimi 

dognanji – zdravstvena 

obravnava žensk in družine. 

Izobraževanje, organizatorja sta 

Zbornica - Zveza in Sekcija 

medicinskih sester in babic, bi 

moralo potekati že aprila lani, 

vendar je bilo zaradi epidemije 

novega koronavirusa preloženo. 

Teme izobraževanja so bile 

raznolike, v prvem delu smo 

poslušali o pomembnosti 

preprečevanja senzibilizacije 

anti-D med nosečnostjo in 

porodom, spoznali podrobneje 

test Nifty, ki je neinvaziven 

predrojstveni test za odkrivanje 

hormonskih nepravilnosti pri 

plodu, ter analizirali pojavnost 

predmenstrualnega sindroma. V 

drugem delu so sledila 

predavanja o reanimaciji 

novorojenčka, meningokokni 

okužbi in možnosti zaščite, 

predstavljena nam je bila pravna 

podlaga za posvojitev otroka v 

Sloveniji in na koncu tega dela še 

ginekološki vzroki za akutni 

abdomen. V zadnjem sklopu 

izobraževanja smo spoznavali 

pomen dokumentiranja storitev, 

pomen doule pri porodu z vidika 

porodnic, na koncu pa poslušali 

nekoliko drugačno predavanje o 

motivaciji. 

Po izobraževanju so potekale 

volitve za novo predsednico 

Sekcije medicinskih sester in 

babic ter izvršnega odbora. 

Dosedanji predsednici omenjene 

sekcije, naši dipl. babici Karolini 

Kovač, se zahvaljujemo za 

vloženo delo in predvsem trud v 

njenem mandatu. 
 

Saša Lainšček, dipl. babica, 

Ginekološko-porodniški oddelek 

 

 

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 Za 

zdravje  mag.  Zdenka Gomboc,  

prof. zdravstvene vzgoje,  tema: 

Zunanja presoja  sistema vodenja 

kakovosti  v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota.    

- Op. delavnica TAPP –  inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd.  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Hipernatriemija/hiponatriemija, 

predavala sta Peter Vodopivc, dr. 

med., in Alja Beznec, dr. med., 

spec. anest., rean. in periop. int. 

med. (soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino) 
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Torek:  

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd.  

- Delavnica Higiena rok 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

Sreda:   
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Hiperkaliemija/hipokaliermija, 

predavala sta Ana Černezel, dr. 

med., in Petra Fiorjan, dr. med., 

spec. anest., rean. in periop. int. 

med. (soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

- Interno strokovno izobraževanje 

ZN Oskrba kroničnih ran in  

preventiva  RZP, predavala je 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),  

dipl. m. s. (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

-  Gost  v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu  bo  

dr. Radenko Koprivica, dr. med., 

spec. kirurg, predstojnik Krg. 

odd., tema:  Zdravljenje 

karcinoma želodca v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota. 

Torek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino Ostale 

elektrolitske motnje, predavala 

bosta Jaka Ivanič, dr. med., in 

Mojca Šimonka, dr. med., spec.  

anest., rean. in periop. int. med. 

(soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

Sreda:   
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino Akutna 

ledvična odpoved, predavala 

bosta Petra Novak, dr. med., in 

Goran Larnsak, dr. med., spec.  

anest., rean. in periop. int. med. 

(soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 
 

                                                Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
306 

ŠTEVILO BOD: 1760 

LEŽALNA DOBA: 5,53 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  BOD: 3 
 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

     V nas vseh je še vedno otrok, 

ki verjame v čudeže. Za otroke so 

čudeži preproste reči. Vsak dan 

je čudežen – nepojasnjen, 

poživljajoč in vedno nov. 

Karen Goldman 

 

 

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/

