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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 26. 4. 2021                             Štev. 976

ZAHVALA DIREKTORJU 

OB KONCU MANDATA  

 
Praznično počitniški teden nas 

postavlja pred nove izzive in 

eden izmed njih je tudi nadaljnje 

vodenje bolnišnice. Z iztekom 

mandata nam direktor bolnišnice 

prepušča odgovorno in zahtevno 

delo. 

Zahtevno delo vodenja bolnišnice 

dr. Korošec zaključuje, ko je 

bolnišnica dobro vodena, tudi 

finančno stabilna, urejena in 

razvojno usmerjena. Predvsem 

zaradi epidemije kritičen čas v 

zdravstvu je prednosti bolnišnice 

še dodatno izpostavil. Do izraza 

so prišli kontinuiteta vodenja, 

jasno začrtane poti in dobra ekipa 

sodelavcev, ki se zaveda svojih 

dolžnosti, odgovornosti in 

trdnosti. 

Nadaljnje vodenje bolnišnice 

ostaja na začrtanih smernicah. 

Misli in načrti za prihodnost 

ostajajo tesno povezani z dosežki 

minulih let. Ostaja v njih podoba 

direktorja, ki je snoval, 

povezoval, usmerjal in odločal – 

skozi vsa ta dolga leta v vsakem 

posameznem dnevu. Ostajajo 

svetle misli na pomembne 

dosežke, dogodke, ki so 

neizbrisno vpisani v spominih ali 

analih zgodovine, predvsem pa 

ostajajo tisti svetli utrinki v naših 

srcih, ki so vezani na vsak 

posamezni uspeh, na tiste 

posebne dneve, ko so ob dobrih 

novicah oči zažarele in ekipo 

vodij združile v toplem 

razpoloženju zadovoljstva nad 

doseženim. 

Konec mandata naj bo 

pospremljen s hvaležnostjo 

direktorjevih najožjih sodelavcev. 

Z zadovoljstvom, da nam je bilo 

dano biti tvoji sodelavci, dr. 

Korošec, cenimo vsa 

prizadevanja, prijazno 

izgrajevanje ekipe, ko smo pod 

tvojim vodstvom tudi v 

neizprosnosti zahtev znali postati 

in ostati prijatelji. Naši pogovori, 

načrtovanja, odločanja in tudi 

razhajanja mnenj so nas 

oblikovali in nam s tvojim 

vodenjem omogočili doseči in 

kdaj celo preseči zastavljene cilje 

delovanja bolnišnice. Vodil si nas 

tudi pri sprejemanju udarcev in 

nam skupaj omogočal, da so bila 

tudi kdaj ne najbolj uspešna 

prizadevanja izhodišča novih 

načrtov in še bolj smelih rešitev. 

Uspeh preprosto ni mogel 

izostati. 

S prevzemanjem vodenja 

bolnišnice hvaležnost in tople 

misli nadgrajuje misel na 

začrtane, nedokončane in kdaj 

celo vizionarske poti, ki si jih 

postavljal pred nas. Zato se ti ob 

prevzemanju mandata po uspešno 

opravljenem delu ne le 

zahvaljujemo za opravljeno, 

ampak se tudi zavezujemo, da 

bomo začrtano pot nadaljevali. 

Prizadevali si bomo še naprej biti 

bolnišnica, v kateri zaposleni 

ponosno in dogovorno opravljajo 

svoj poklic, v kateri vodstvo išče 

sodobne in uspešne poti 

nadaljnjega delovanja, v kateri je 

vsak pacient obravnavan po vseh 

načelih sodobne medicinske 

obravnave. Tako pot si nam 

kazal, tako si vodil bolnišnico, 

zato se ob prevzemu mandata 

obvezujemo, da se bomo te poti 

držali in jo še nadgrajevali ter 

razsvetljevali. 

Veliko lepih besed zahvale in 

priznanj ob zahtevah časa 

prekrivajo sprotni izzivi in nove 

dolžnosti. Vseeno pa tvoj konec 

mandata našo skupno zavezo 

dobrega nadaljnjega vodenja 

bolnišnice spremlja izraz globoke 

hvaležnosti za skupno prehojeno 

pot, za vsak tvoj prispevek, za 

vsak skupen sproščen smeh, za 

vsako grajo, za vsako spodbudo – 

za vse tisto, kar se je v vseh teh 

dolgih letih stkalo med nami v 

naših poslovnih odnosih in v 

našem osebnem doživljanju.  
 

Hvala, da si v svoje delo dal del 

sebe, to smo cenili, prepoznali. 

Preskromnost besed ne omogoča 

povedati vsega, zato ti ob 

preprosti besedici Hvala! 

izražamo svoje najtoplejše 

občutke, ki nas vodijo v želji, da 

povezani še dolgo cenimo vsa 

tvoja prizadevanja. 
 

Prim. asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec. 
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 Misel                                         
 

Malenkosti, kot so nasmeh, 

prijazen pogled, prisrčen 

pozdrav, topla beseda                  

in lepa zahvala  

so drobci,  

ki gradijo veličino dneva  

in prav takih dni je bilo z vami, 

 spoštovani direktor, veliko. 

Hvaležni in počaščeni smo, da 

smo jih lahko preživeli skupaj.  
 

Dragi  direktor  

Bojan Korošec, hvala vam! 
 

 

ČESTITKA  

Specialistični izpit je uspešno 

opravil Matjaž Popit, dr. med., 

spec. nevrolog. 
 

Za pridobitev strokovnega naziva 

mu iskreno čestitamo ter mu 

želimo veliko uspehov na 

poslovni in osebni poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 3 postelje v 

sivi coni in 41 postelj v rdeči 

coni, od tega je 11 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

NOVOSTI V ZVEZI Z 

IZVAJANJEM CEPLJENJA 

PROTI COVIDU-19  

V skladu s ponovno 

posodobljeno Nacionalno 

strategijo cepljenja proti 

COVIDU-19, verzija VI, z dne 

22. 4. 2021 in priporočili za 

cepljenje proti COVIDU-19 z 

dne 23. 4. 2021, ki jih je pripravil 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje (NIJZ), vas seznanjamo s 

ključnimi novostmi. 

V Sloveniji so trenutno dostopna 

štiri cepiva proti covidu-19. 

Cepljenje se le pri cepivu Janssen 

opravi z enim odmerkom, pri 

drugih cepivih pa z dvema 

odmerkoma; priporočeni 

presledek med odmerkoma je pri 

cepivu Pfizer/BioNTecha 

(Comirnaty) tri tedne, pri cepivu 

Moderne štiri tedne in pri cepivu 

AstraZenece (Vaxzevria) 12 

tednov. Cepivo Pfizer/BionTecha 

(Comirnaty) je registrirano za 

osebe, stare 16 let in več, druga 

cepiva so registrirana za uporabo 

pri odraslih, starih 18 let in več.  

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) se cepljenje 

oseb, ki so dokazano prebolele 

covid-19 (izvid o pozitivnem 

testu PCR ali potrdilo zdravnika 

o prebolelem covidu-19 v 

zadnjih 8 mesecih), lahko opravi 

samo z enim odmerkom cepiva. 

Za cepljenje prebolevnikov se 

ne uporablja cepiva Janssen. 
Če je minilo več kot 8 mesecev 

od začetka bolezni, prebolevnik 

prejme polno cepljenje, kot je 

navedeno zgoraj. 

Osebe, ki so dokazano zbolele 

za covidom-19, po cepljenju s 

prvim odmerkom prejmejo 

drugi odmerek cepiva istega 

proizvajalca do 8 mesecev po 

začetku bolezni.  

Skladno z vrstnim redom 

prednostnih skupin trenutno 

veljavne nacionalne strategije 

NIJZ predlaga, da se trenutno 

dostopna cepiva uporabljajo po 

naslednjih kriterijih:  

1. cepiva mRNA (Comirnaty, 

Moderna):  

- osebe, stare 50 let in več,  

- posebno ranljivi kronični 

bolniki ne glede na starost,  

- nosečnice.  

2. vektorska cepiva (Vaxzevria, 

Janssen):  

- vsi drugi po vrstnem redu v 

skladu s strategijo do vključno 6. 

prednostne skupine,  

- osebe, stare 50 let in več, ki 

želijo biti čim prej cepljene.  
 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

VSESLOVENSKO PETJE S 

SRCI 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota smo podprli akcijo 

Vseslovensko petje s srci, v 

kateri smo v petek, 23. aprila 

2021, ob 11. uri zapeli doma, v 

avtomobilu, na delovnem mestu, 

balkonu, na cesti, skratka povsod, 

kjer smo lahko – tudi v 

bolnišnici.   

Pred našo bolnišnico na ploščadi 

med kirurškim in internim 

oddelkom smo skupaj z dijaki 

Srednje zdravstvene šole Rakičan 

pod vodstvom Edvarda Jakšiča 

zaigrali na harmoniko in zapeli 

več slovenskih pesmi.                                                        

Za naše bolnike smo odprli okna, 

da so nas lahko slišali in skupaj z 

nami zapeli.                                                          

Danijela Skledar, dipl. ekon.,                                             
odnosi z javnostmi 

ZDRAVSTVENA OSKRBA 

NOVOROJENČKOV NA 

DOMU 

Interaktivni spletni seminar je 

potekal 16. in 17. aprila 2021. 

Spletno izobraževanje je celostno 

obravnavalo najpogostejše 

probleme, ki se lahko pojavijo pri 

novorojenčku. 

Predstavljene so bile teme: 
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Popek pri novorojenčku, kakšna 

je nega zdravega in bolnega 

popka; Novorojenčkova koža, 

kako pravilno negujemo kožo 

novorojenčka; Neonatalna 

zlatenica; Prepoznava motenj 

hranjenja novorojenčka, kaj 

narediti, če novorojenček ne 

pridobiva  na teži; Razvoj 

novorojenčka in pomen 

opazovanja vedenja, kako 

prepoznati novorojenčka z 

abstinenčnim sindromom; 

Novorojenček s težavami pri 

dihanju, kako pomagati takim 

novorojenčkom; Delo z bolnimi 

in zdravimi novorojenčki ter 

pravilno rokovanje z njimi. 

 V zadnji temi je bilo teoretično 

in praktično prikazano oživljanje 

novorojenčka. Že tradicionalno 

izobraževanje o zdravstveni 

oskrbi novorojenčkov na domu, 

vendar letos v spletnem okolju, je 

vsebovalo tudi teme – delo, s 

katerim se vsakodnevno 

srečujemo  pri delu – o negi 

novorojenčka, ki nam bodo prišle 

zelo prav pri reševanju težav. 
 

Anita Sobočan, dipl. babica,  

Nataša Magdič, s. m. s., 

Ginekološko-porodni 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:  

-  Gost  v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu  je 

bil 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 

sta 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 sta 

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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja   v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica na Murskem 

valu bo Valentina Goršak  

Lovšin,  dipl.  medicinska  sestra, 

tema: Paliativna oskrba v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota.  

- Gostja v radijski oddaji  Za 

zdravje bo doc. dr. Jerneja 

Farkaš  Lainščak,  dr. med. spec. 

javnega zdravja, vodja 

raziskovalne dejavnosti, tema  

Raziskovalna dejavnost v Splošni 

bolnišnici  MS – projekti, 

raziskave, raziskovalno delo v 

luči epidemije covida-19. 

- 18.  seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota  (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka).   

Četrtek:   
- 21.  seja sveta zavoda  Javnega 

zdravstvenega zavoda  Splošne 

bolnišnice  Murska Sobota  

(jedilnica Službe  za prehrano in 

dietoterapijo) 
 

Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
312 

ŠTEVILO BOD: 1695 

LEŽALNA DOBA: 5,15 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
12 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
6 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

mailto:higiena.rok@sb-ms.si
http://www.sb-ms.si/

