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PALIATIVNA DEJAVNOST 

V NAŠI BOLNIŠNICI 

 
30. 6. 2021 smo slovesno 

predstavili mobilno paliativno 

skupino in znova začeli  

paliativno obravnavo pacientov. 

Mobilna paliativna skupina je 

specializirana enota za 

zagotavljanje celovite paliativne 

oskrbe bolnika in njegovih 

bližnjih. 

Za vodjo paliativne oskrbe v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota 

je imenovana Monika Dünek 

Celec, dr. med., spec. internistka. 

Dosegljiva je na interni telefonski 

številki 761. 

Za koordinatorja je imenovana 

Valentina Goršak Lovšin, dipl. 

m. s., mag. zdr. nege, dosegljiva 

na telefonski številki 446. Med 

odsotnostjo jo nadomešča Marija 

Flisar, dipl. m. s., mag. zdr. nege. 

Paciente vključujemo v 

paliativno oskrbo na oddelku, 

kjer so hospitalizirani. Ko je 

pacient prepoznan za vključitev v 

paliativno oskrbo, zdravnik 

napiše konziliarni list, 

koordinator, dosegljiv na tel. št. 

446, pa organizira konziliarni 

pregled v dopoldanskem času (od 

ponedeljka do petka). Izvesti se 

mora vsaj 3 dni pred predvidenim 

odpustom iz bolnišnice.  

Bolnišnični oddelki so postavili 

koordinatorje, po dve diplomirani 

medicinski sestri, ki bodo v 

kontaktu z bolnišničnim 

koordinatorjem. 

Na temperaturnem listu se 

paliativni bolnik prepozna po 

oznaki PO. Pri obravnavi 

paliativnega bolnika je obvezno 

beležiti šifro za paliativno 

oskrbo Z 51.5. 

Ko pacient potrebuje paliativno 

oskrbo in dodatno obravnavo v 

paliativni ambulanti, odpustni 

zdravnik z akutnega oddelka izda 

zeleno napotnico za paliativno 

ambulanto. Obvezno se navede 

šifra Z51.5.  

Paliativna ambulanta bo delovala 

ob ponedeljkih in četrtkih od 16. 

do 20. ure. V paliativni ambulanti 

bodo za zdaj obravnavani le tisti 

pacienti, ki so vključeni v 

paliativno obravnavo na 

bolnišničnih oddelkih. 

Ambulantne preglede usklajuje 

bolnišnični  koordinator  v 

sodelovanju z oddelčnim 

koordinatorjem. 

Prepričani smo, da bomo s 

skupnimi močmi, entuziazmom 

in z roko v roki pripomogli h 

kakovostnejši  paliativni oskrbi. 
 

Marija Flisar, dipl. m. s., mag. zdr. nege,                     

glavna medicinska sestra Negovalnega 

oddelka 

 

 

TISKANA EU DIGITALNA 

POTRDILA (EU CDP) 

Obveščamo vas, da so na 

Nacionalnem inštitutu za javno 

zdravje (NIJZ) s 1. 7. 2021 

pričeli s pošiljanjem tiskanih EU 

digitalnih COVID potrdil (EU 

CDP) prebivalcem, ki do tega 

trenutka izpolnjujejo pogoje za 

prejem EU DCP. 

Tiskano verzijo EU DCP bodo po 

pošti prejeli vsi polno cepljeni 

(odvisno od vrste cepiva), 

cepljeni s 1. odmerkom do 30. 6. 

2021 in prebolevniki, ki bodo na 

presečni datum zajema imeli 

pozitiven PCR test, ki ne bo 

starejši od 180 dni.                                   

Od 1. 7. 2021 dalje bodo EU 

DCP izdajali vsi izvajalci, ki 

bodo storitev izvedli, tako 

osebam, ki se bodo cepile kot 

 osebam, ki se bodo testirale. 

NIJZ bo s pošiljanjem po pošti 

tako nadomestil do sedaj izdana 

potrdila o cepljenju do 30. 6.  

2021 z EU DCP, od 1. 7. 2021 

dalje pa bodo potekala sprotna 

izdaja EU DCP.                                    

Zaradi velike količine tiskanih 

potrdil (približno en milijon) bo 

pošiljanje potekalo v razponu 

nekaj dni. Na NIJZ predvidevajo, 

da bi zadnja potrdila do 

naslovnikov morala prispeti nekje 

do sredine tega tedna. 

 Ob tem želimo še poudariti, da 

gre za enkratno pošiljanje EU 

DCP potrdil s strani NIJZ.  Vsa 

nadaljnja pridobivanja EU DCP s 

strani državljanov bodo mogoča 

prek portala zVem.                         

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med.            
vodja raziskovalne dejavnosti 

 

2. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA 

V ponedeljek, 28. 6. 2021, je 

potekala 2. seja strokovnega 

sveta. Na njej so imenovali nove  

predstojnike oddelkov, pregledali 

uresničevanje in načrtovanje 

programa ter se seznanili z 

realizacijo programa v drugih 

slovenskih bolnišnicah.                             

https://zvem.ezdrav.si/domov
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Obravnavali so tudi aktualno 

problematiko ob koncu epidemije 

in nadaljnjo organizacijo dela ter 

kakovost v zdravstvu. Aleksander 

Kisilak, dr. med., spec., 

predstojnik Oddelka za 

radiologijo, je bil razvrščen v 

naziv višji zdravnik specialist. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon.,                                             

odnosi z javnostmi 

 

 

2. SEJA STROKOVNEGA 

SVETA ZDRAVSTVENE 

NEGE 

V torek, 29. 6. 2021, je pod 

vodstvom Nataše Kreft potekala  

2. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege. Člani so 

obravnavali aktualno dogajanje v 

zdravstveni negi, se seznanili s 

kakovostjo v zdravstvu, z 

bolnišničnimi okužbami in drugo 

problematiko. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

OBVESTILO O 

SPREMEMBI JEDILNIKA V 

POLETNIH MESECIH 

V poletnih mesecih (julij, avgust)  

smo jedilnik 2 prilagodili 

poletnim vremenskim razmeram. 

Vsebuje bolj  poletne jedi, in to  v 

manjših porcijah. Enolončnic v 

poletnih mesecih ne bomo 

pripravljali, saj  izkušnje kažejo, 

da je v vročih dneh zanimanja 

zanje bistveno manj. Vrednost 

druge malice je tako nižja, 2,10 

evra. 
                                                                     

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh., 

vodja Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

 

OBVESTILO IZ PRALNICE 

Služba za oskrbo s tekstilom 

sporoča, da so junija oprali 

116.828 kg perila. 
 

      Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

ZAHVALNO PISMO 

 
»Hudo je ko izgubiš koga, ki ti je 

bil blizu, ki si ga imel rad in si ga 

spoštoval. Vendar ti je ob tem 

lažje, ko veš, da v tem boju ni bil 

sam in je bil deležen oskrbe in 

vsega potrebnega od 

zdravstvenega osebja. Bila je 

upokojena, a je svojo službeno 

pot preživela v naši bolnišnici na 

internem in negovalnem oddelku.  
 

Zato bi se vam radi zahvalili za 

vso pomoč pri zdravljenju in 

oskrbi na internem oddelku, še 

prej pa tudi na negovalnem 

oddelku. 
 

Vsem še enkrat iskrena hvala.« 
 

Bernarda Novak in Nataša Baša  

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica na Murskem 

valu je bila prim. dr. Maja 

Šeruga, dr. med., spec. interne 

medicine in gastroenterologije, 

zunanja sodelavka za  paliativo v 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota,  tema: Paliativna oskrba. 

Torek:  

- 2. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica,  V. nadstr.  krg. bloka) 

-  Strokovni seminar  Otroškega 

oddelka z naslovom Prepoznava 

kritično bolnega otroka, temeljni 

in dodatni  postopki oživljanja 

dojenčka in otroka; predaval je  

prim. mag. Zdravko Roškar, dr. 

med., spec. pediater 

(predavalnica Otroškega odd.).   

Sreda:  

- Predstavitev mobilne skupine za 

paliativno oskrbo Splošne 

bolnišnice Murska Sobota z 

obiskom državne sekretarke na 

Ministrstvu  za zdravje  (ploščad 

pred Ginekološko-porodniškim 

odd.)  

- 2. seja strokovnega sveta  

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota  (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka). 

Četrtek: 

 -  Predstavitev elektronskega 

temperaturnega lista  (knjižnica, 

V. nadstr.  krg. bloka). 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
257 

ŠTEVILO BOD: 1554 

LEŽALNA DOBA: 5,23 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
16 

 
      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                                                Misel 
 

Biti pripravljen je veliko,  

znati čakati je še več,  

toda izkoristiti pravi trenutek      

je vse.   
 

Arthur Schnitzler 

 

 

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/

