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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 3. 5. 2021                             Štev. 977

NAGOVOR DIREKTORJA 

 
Spoštovani sodelavci, 

prvomajski prazniki so bili letos 

res posebni. V negotovosti 

razpletanja epidemičnega 

dogajanja še skrajšani na zadnja 

dva dneva v tednu. Predvidljivost 

in presenečenja, toda takšne poti 

ubira dogajanje. 

S prvim poprazničnim dnevom 

sta se direktorju pri vodenju 

bolnišnice pridružili tudi novi 

sodelavki. Na našo skupno pot 

vodenja bolnišnice in za vse 

skupnega delovanja nas želim 

pospremiti z iskrenim 

zaprosilom, da bomo s skupnimi 

močmi doseženi ugled in 

urejenost vodenja bolnišnice ne 

le nadaljevali, ampak ga tudi 

dograjevali. Na tak način bomo 

tudi krepili lastno zadovoljstvo, 

da pripadamo naši bolnišnici. 

Zavzeto delo in vodenje rodi 

sadove. Tudi ob zadnjih izzivih 

sprememb ob pojavu epidemije 

smo znova dokazali, da smo s 

skupnimi možmi sposobni 

preseči pričakovanja. Zato ob 

stopnjevanju pritiskov za 

sproščanje ukrepov za 

preprečitev širjenja okužb in 

zahtev pacientov, ki se 

postavljajo v čakalne vrste, 

ohranimo povezanost, 

medsebojno pomoč, predvsem pa 

pripravljenost s strpnim in 

profesionalnim komuniciranjem 

generirati spremembe, ki bodo 

vodile v izboljšave kakovosti in 

varnosti zdravstvene obravnave, 

v zadovoljstvo pacientov in 

zagotavljanje njihovih potreb.  

Vodenje bolnišnice sem prevzel, 

ker zaupam vsakemu od vas. 

Zaupam vam, dobrim ljudem, 

dobrim strokovnjakom, dobrim 

sodelavcem. Zato skupaj peljimo 

našo bolnišnico po poti napredka, 

razvoja, zadovoljstva – s 

smelostjo neustrašnosti v iskanju 

najboljših rešitev. Skupaj bomo 

zmogli! 
 

Interne številke 
– direktor:  184 

– strokovna direktorica: 826 
 

  Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec., 

direktor  

 

 

ZAHVALA POMOČNICE 

DIREKTORJA ZA 

ZDRAVSTVENO NEGO 

Spoštovane kolegice in kolegi, 

spoštovani sodelavci, 

kot ste bili obveščeni, sem s 26. 

aprilom 2021 po 12 letih vodenja  

(treh mandatih) odstopila s 

funkcije pomočnice direktorja za 

zdravstveno in babiško nego. Za 

ta korak sem se odločila po 

tehtnem  razmisleku in predvsem 

iz  zdravstvenih razlogov. 

Dovolim si biti čustvena in 

osebna ter vam povedati, da so 

bili bolnišnica, delo v njej in 

vodenje zdravstvene nege vse tri 

mandate dejansko moje življenje; 

velikokrat je imela bolnišnica 

prednost tudi pred osebnim 

življenjem in tudi pred družino. 

Imela sem srečo, da so moji 

najbližji to razumeli in moje delo 

podpirali. Funkcijo sem 

opravljala kot poslanstvo, s srcem 

in žarom, z ljubeznijo do 

pomurskih bolnikov in tudi do 

vseh vas, mojih dragih 

sodelavcev. 

Pri vodenju so mi bili najbolj 

pomembni individualni pristop 

do posameznika, izpolnitev 

dogovorov in pozitivna 

naravnanost. Upam, da mi je to 

do vsakega izmed vas, vsaj v 

določeni meri, uspelo. 

Za vse »komunikacijske šume«, 

napačne in napačno izrečene 

besede vas prosim, da mi 

oprostite. Tudi  za napake, saj 

veste, da kdor dela, dela tudi 

napake. 

Zaposleni v zdravstveni negi smo 

bili primorani na novo definirati 

svojo identiteto, svoje pristojnosti 

ter način delovanja ravno v času 

mojega vodenja. Od tod že znane 

aktualne težave: kdo smo in kaj 

je naše delo – nazivi, stopnje 

izobrazbe, poklicne aktivnosti in 

kompetence, odgovornost v 

skupini in kot zadnje epidemija 

novega koronavirusa (covid-19), 

saj smo bile ravno medicinske 

sestre zaradi narave dela najbolj 

izpostavljene. S temi in še 

kakšnim izzivom smo se 

srečevali in vse to je 

zaznamovalo celo preteklo leto 

ter pustilo pečat na našem 

skupnem več kot desetletnem 

delu. 

Ko se ozrem, lahko s ponosom 

rečem, da smo skupaj z 

vodstvom, ki je podpiralo 

prizadevanja in ambiciozno 

naravnano zdravstveno nego, 

izzive uspešno premagovali ter 

dosegli odlične rezultate, na 
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katere smo lahko zelo ponosni, 

predvsem pa zadovoljni, da so 

bili in so pacienti v naši 

pokrajini, ki je ranjena in na repu 

razvitih slovenskih pokrajin, 

dobro obravnavani. Premagali 

smo marsikatero oviro, ki ni bila 

potrebna, tudi slabonamerne 

anonimke, ki so mene osebno 

najbolj ranile in prizadele. 

Dosegli smo rezultate, ki so zgled 

drugim bolnišnicam in praksam. 

Preden se vam zahvalim, naj vam 

še povem, da takšne medijske 

pozornosti, zahvale, pozitivnih 

mnenj in sugestij – od strokovne 

in laične javnosti – nikakor nisem 

pričakovala. Dobila sem res 

izjemno veliko klicev in sporočil, 

ki naj bodo meni in tudi vam 

dodaten izziv in motivacija, da 

premagamo tudi te zahtevne čase, 

ki vodstva bolnišnic in 

zdravstveno nego postavljajo v 

začarani krog, saj je pomanjkanje 

medicinskih sester postal 

nacionalni problem. Medicinske 

sestre odhajajo na lažja delovna 

mesta, oziroma delovna mesta z 

boljšimi delovnimi razmerami, 

zato bo treba sistemsko zajeziti 

beg kadra s sekundarne in 

terciarne ravni zdravstva.                                      

Ob koncu vas iskreno prosim, da 

spet združimo moči, prestopimo 

ovire, delujemo dobro in enotno, 

ne samo kot posamezni oddelki 

in enote, ampak kot bolnišnica.  

Predvsem pa vas prosim za vašo 

podporo in pomoč kolegici 

Nataši Kreft, ki je brez oklevanja 

sprejela breme vodenja 

zdravstvene nege do razpisa. 

Verjamem, da bo z našo pomočjo 

kos izzivu ter da bodo z novim 

direktorjem, novo strokovno 

direktorico in pomočnikom za 

poslovne zadeve dobra ekipa. 

Drage sodelavke in sodelavci, 

zahvaljujem se vam vsem, od 

čistilne službe do akademsko 

izobraženih strokovnjakov. 

Ohranimo skupinski pristop do 

bolnika, medsebojno spoštovanje 

in spoštovanje do bolnikov. 

S tem smo in bomo zgled vsem, 

ki prihajajo za nami, saj smo z 

delom in odnosom drug do 

drugega in do bolnikov najboljše 

ogledalo. Le tako bomo lahko 

pisali zgodovino – zgodovino 

uspešnih in strokovno 

izobraženih zdravstvenih 

strokovnjakov soboške 

bolnišnice. 
 

Metka Lipič Baligač,  

mag. zdr. nege 

 

 

ZAHVALA DOSEDANJI 

GLAVNI SESTRI ZA 

ZDRAVSTVENO NEGO 

 
Praznični dnevi so minili, pred 

nami so novi izzivi zdravstvene 

nege. Po 12 letih se z mesta 

pomočnice direktorja za 

zdravstveno nego poslavlja 

Metka Lipič Baligač. Vse tri 

mandate na tem položaju je s  

strokovnostjo in karizmo uspešno 

krmarila skozi vse viharje, ki  so 

se vrstili v zdravstveni negi. Vsa 

ta leta nas je s pozitivno energijo 

vodila po poti odličnosti 

zdravstvene nege. Pod njenim 

vodstvom so se pisale številne 

zgodbe, ustvarjali številni uspehi. 

Velikokrat smo dihali skupaj za 

vsakega, ki je bil v stiski, se 

veselili z vsakim, ki je 

dosegel uspeh. Z načinom 

vodenja nas je vedno opominjala, 

da je naše delo vselej odgovorno, 

da so stvari, ki v drugih poklicih 

ostajajo prikrite, da moramo 

vselej ohraniti strokovno močno 

držo. Nekatere zgodbe se te 

resnično dotaknejo … a to je naše 

življenje, to je naš poklic. 

Nastale so zgodbe o uspehu, ki so 

jih prepoznali širom po Sloveniji 

in tudi zunaj meja. Tako je danes 

zdravstvena nega v naši 

bolnišnici na visoki ravni. Naučili 

smo se izžarevati naše bistveno 

poslanstvo, to je  osredotočenost 

na pacienta. 

Zahvaljujemo se ji za vse 

opravljeno in ji želimo veliko 

zanesenjaških izzivov še naprej. 

Zavedamo se velike odgovornosti 

a se hkrati zavezujemo, da bomo 

po njenih začrtanih stopinjah v 

naši bolnišnici gradili kakovostno 

zdravstveno nego. 
 

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag.  

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

 

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid je v bolnišnici 

trenutno zasedenih 6 postelj v 

sivi coni in 42 postelj v rdeči 

coni, od tega je 10 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

18. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA 

V ponedeljek, 26. 4. 2021, je 

potekala 18. seja strokovnega 

sveta, na kateri so se člani 

seznanili s kandidatko za 

strokovno direktorico Manuelo 

Kuhar Makoter, poslušali njeno 

predstavitev ter dali pozitivno 

mnenje h kandidaturi. Sprejeli so 

tudi sklep, da bodo predstojniki 

oddelkov povabljeni k 

oblikovanju akcijskega načrta za 

odpravo neskladij zunanje 

akreditacijske presoje. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon.,                                             

odnosi z javnostmi 
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21. SEJA SVETA ZAVODA 

V četrtek, 29. 4. 2021, je  

potekala 21. seja sveta zavoda.  

Člani so za strokovno direktorico 

bolnišnice potrdili Manuelo 

Kuhar Makoter, dr. med, 

specialistko kirurgije. Med 

drugim so potrdili tudi 

spremembo vira financiranja 

obnove kletnih prostorov 

internega oddelka, ki bodo 

namenjeni ambulantni dejavnosti 

internistike, histopatološki in 

znanstveno raziskovani 

dejavnosti. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

RAZSTAVA HEROJI 

KORONE  

 
Foto: Vestnik 

Na Trgu kulture v Murski Soboti 

so v četrtek, 29. 4. 2021, odprli 

potujočo razstavo Heroji korone, 

na kateri so predstavili 15 

navdihujočih zgodb 

prostovoljcev, ki so med 

epidemijo nesebično pomagali 

tistim, ki so pomoč potrebovali. 

Med heroji korone je tudi naš 

socialni delavec Boštjan Mrzlak.  
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

5. MAJ – SVETOVNI DAN 

PROMOCIJE HIGIENE 

ROK 

V luči epidemije covida-19 ta dan 

letos nosi sporočilo Sekunde 

rešujejo življenja – očistite  svoje 

roke. 

 
5. maja zaznamujemo svetovni 

dan higiene rok. Vsakoletno 

ozaveščanje o higieni rok ima 

pomembno vlogo pri 

izboljševanju in usvojitvi 

najboljših praks preprečevanja in 

obvladovanja okužb ter 

preprečevanja širjenja nalezljivih 

bolezni. Higiena rok je v 

današnjem času, ko se 

spopadamo s pandemijo, še toliko 

bolj pomembna. Postala je 

nepogrešljivi del našega 

vsakdanjika, zagotovo pa lahko 

zatrdimo, da se vsak posameznik 

nekoliko bolj zaveda, da je 

higiena rok postalo dejanje, ki 

rešuje življenja. 

Temeljna elementa higiene rok 

sta umivanje in razkuževanje rok, 

pomembni pa so tudi tehnika 

nedotikanja, pravilna uporaba 

rokavic ter vzdrževanje zdrave 

kože rok. V zdravstvu je 

pomembno predvsem 

razkuževanje rok, tako 

zdravstvenih delavcev kot 

bolnikov in obiskovalcev.  

Pomembno je zavedanje, da sami 

poskrbimo za svoje zdravje in 

posredno za zdravje ljudi okrog 

nas tudi s čistočo rok. S pogosto 

higieno rok kot dela svojih 

vsakodnevnih praks lahko 

zmanjšamo možnost okužbe ter s 

tem ščitimo sebe in druge.  

S higieno rok smo se v zadnjem 

letu intenzivno in pospešeno 

ukvarjali vsak dan, v vseh okoljih 

in za vse generacije. Ob 

strokovni promociji smo bili tega 

ukrepa deležni tudi v vseh 

socialnih okoljih in s podporo 

medijev. 

Da ne pozabimo na ukrep 

pravilne higiene rok, ga pravilno 

izvajajmo, znanje podajajmo in 

ukrepa ne opuščajmo.  

WHO namreč navaja, da 

globalno  dnevno  od 100  

hospitaliziranih bolnikov 7 v 

razvitih državah in 15 v državah 

v razvoju dobi vsaj eno 

bolnišnično okužbo. V 

intenzivnih enotah je ta delež še 

večji. V ustanovah za akutno in 

dolgotrajno oskrbo v Evropski 

uniji in Evropskem 

gospodarskem prostoru (EU/ 

EGP) vsako leto nastane 8,9 

milijona bolnišničnih okužb.  

Milijon od 4,1 milijona umrlih 

mater in novorojenčkov letno po 

svetu je lahko povezanih z 

nehigienskimi praksami 

rojevanja, vključno s 

pomanjkanjem higiene rok. 

Naj dobra rutina higiene rok 

ostane del vsakdanjega delovanja 

tudi, ko epidemije ne bo več, 

kajti vedno imamo razlog, da 

preprečujemo okužbe. 

Akcija higiene rok še vedno 

poteka, zbrane podatke o nabranih 

kilometrih in fotografije pošljite na 

e-naslov higiena.rok@sb-ms.si do 

5. maja 2021, ko bomo zbrane 

kilometre sešteli in ob svetovnem 

dnevu promocije higiene rok odprli 

razstavo v kirurški avli. 
 

Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s.,  

vodja obvladovanja bolnišničnih okužb 

 
  

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica na Murskem 

valu je bila Valentina Goršak  

Lovšin,  dipl.  medicinska  sestra, 

tema: Paliativna oskrba v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota.  

- Gostja v radijski oddaji Za 

zdravje je bila doc. dr. Jerneja 

Farkaš  Lainščak,  dr. med. spec. 

javnega zdravja, vodja 

raziskovalne dejavnosti, tema:  

mailto:higiena.rok@sb-ms.si
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Raziskovalna dejavnost v Splošni 

bolnišnici MS – projekti, 

raziskave, raziskovalno delo v 

luči epidemije covida-19. 

- 18.  seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice M. Sobota  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).   

Četrtek:   
- 21.  seja sveta zavoda  Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice M. Sobota (jedilnica 

službe za prehrano in 

dietoterapijo). 
 

Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Torek:  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Sreda: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Nedelja: 
- V radijski  oddaji Nedeljska 

kuhinja na  Murskem valu  bosta  

gosta  direktor prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec., in 

strokovna direktorica Manuela 

Kuhar Makoter, dr. med., spec.   
 

Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
273 

ŠTEVILO BOD: 1744 

LEŽALNA DOBA: 5,59 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
3 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

 

 

 

      Misel 
 

Ko začnemo ceniti sedanji 

trenutek, začnemo spoznavati, 

kako izjemna stvar je življenje,    

pa naj bodo okoliščine kakršne 

koli že. 

Greg Anderson 

 

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/

