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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 12. 7. 2021                             Štev. 987

VOLITVE DELAVSKEGA 

ZAUPNIKA ZA VARNOST 

IN ZDRAVJE PRI DELU IN 

ČLANOV SVETA ZAVODA 

SBMS – PREDSTAVNIKOV 

ZAPOSLENIH 

V sredo, 7. 7. 2021, smo na 

oglasnih deskah objavili sklep o 

razpisu volitev delavskega 

zaupnika za varnost in zdravje pri 

delu in sklep o razpisu volitev 

članov sveta zavoda SBMS – 

predstavnikov zaposlenih. 
 

Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja pravno-kadrovske službe 

 

 

OBVESTILO  

 
Pred vhodom na Urgentni center je 

zaradi nemotenega dovoza vseh, ki 

potrebujejo nujno medicinsko 

pomoč, strogo prepovedano 

parkiranje vseh motornih vozil in 

koles 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

PRESELITEV 

KONDENZATORJA 

HLAJENJA APARATURE 

CT  

V soboto,   17. 7. 2021, med 8. in 

17. uro bo podjetje Pomgrad 

preselilo kondenzator hlajenja 

aparature CT v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota. 

V tem času bodo nujne preiskave z 

računalniško tomografijo v UKC 

Maribor. 
 

Prosimo za razumevanje. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

PRVO ZDRAVLJENJE Z 

INTRAAORTNO 

BALONSKO ČRPALKO V 

NAŠI BOLNIŠNICI 

 
Intraaortna balonska črpalka je bila 

prvič uporabljena leta 1962 (Am 

Heart J 1962: 63: 669–67) in je v 

klinični uporabi od leta 1967. 

Danes jo vstavimo prek femoralne 

arterije in jo uporabljamo v 

kontekstu mehanične cirkulatorne 

podpore predvsem pri bolnikih s 

kardiogenim šokom.  Sestavljena  

je iz konzole in napihljivega 

poliuretanskega balona na žilnem 

katetru, ki ga uvedemo perkutano 

prek femoralne arterije v 

descendentni del aorte do približno 

2 cm pod odcepiščem leve 

podključnične arterije, sam balon 

pa se konča nad izstopiščem 

ledvičnih arterij. Balon se napihne 

v fazi diastole, kar izboljša pretok 

skozi koronarne in cerebralne 

arterije. Napihovanje in praznjenje 

balona je usklajeno s srčno 

funkcijo (najpogosteje glede na 

elektrokardiogram) in zagotavlja 

izboljšanje hemodinamskih 

parametrov bolnika ob enaki 

obremenitvi srčne mišice. Metoda 

najpogosteje predstavlja 

premostitev do dokončnega 

etiološkega  zdravljenja bolnika.   

V naši bolnišnici smo metodo 

prvič uporabili na Odseku za 

kardiologijo 30. 6. 2021 pri 

bolniku v kardiogenem šoku.  Šlo 

je za bolnika po primarni 

perkutani intervenciji ob akutnem 

infarktu srca desne koronarne 

arterije. Bolnik je bil k nam 

premeščen iz UKC Maribor in 

kmalu po sprejemu so se pojavili 

znaki kardiogenega šoka. Sprejet 

je bil v enoto internistične 

intenzivne terapije, kjer je bil 

intubiran, mehansko ventiliran, 

prejemal je vazopresorno in 

inotropno podporo v visokih 

odmerkih. Zaradi hemodinamske 

nestabilnosti in suma na 

trombozo v stentu smo ob 

urgentni koronarografiji zaradi 

hemodinamske nestabilnosti 

najprej vstavili intraaortno 

balonsko črpalko. S 

koronarografijo smo potrdili sum 

na trombozo v stentu, ki smo jo 

razrešili z direktnim stentiranjem.  

Bolnika smo zaradi dokončne 

razrešitve koronarne bolezni ob 

podpori intraortne balonske 

črpalke hemodinamsko 

stabilnega premestili na Klinični 

oddelek za intenzivno interno 

medicino Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana.  

Poseg je izvedla ekipa 

interventne kardiologije Odseka 

za kardiologijo: Danijel Crnčić, 

dr. med. spec., dr. Miha 

Čerček, dr. med. spec., Miha 

Tibaut, dr. med. spec., mag. 

Ivica Nikolajević, dr. med. 

spec., Blaž Hull, dipl. zn.,  

Andreja Jurša, dipl. zn., Matej 

Cigut, dipl. zn., Ana Čerpnjak, 

dipl. zn., Anita Kosi, dipl. inž. 

rad., Kaja Budin, dipl. inž. rad. 

Zahvala gre vsem sodelavcem, ki 

so bili vključeni v obravnavo 
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bolnika, tudi ekipi Oddelka za 

anesteziologijo in perioperativno 

medicino, ki so nam pomagali pri 

transportu.  

S prvo uporabo mehanične 

cirkulatorne podpore z 

intraaortno balonsko črpalko se 

na Odseku za kardiologijo in s 

tem v naši bolnišnici odpirajo 

nove možnosti zdravljenja 

šokiranih bolnikov raznih 

etiologij. Nova metoda je 

pomemben napredek v obravnavi 

bolnikov do etiološkega 

zdravljenja v naši bolnišnici ali 

za zagotavljanje varnega 

transporta v druge ustanove. 
 

prof. dr. Mitja Lainščak, dr.med., spec.,  

Danijel Crnčić, dr. med., spec. 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  Za 

zdravje na Murskem valu je bila 

Katja Škaper, dr. med., 

specializantka Oddelka za 

perioperativno medicino,  tema: 

Sepsa in septični šok. 

Četrtek:  

- V prostorih bolnišnične lekarne 

je potekal verifikacijski pregled 

lekarne. 
Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica na Murskem 

valu bo doc. dr. Jerneja Farkaš 

Lainščak, dr. med., spec. javnega 

zdravja, vodja raziskovalne 

dejavnosti,  tema: Cepljenje proti 

covidu-19 v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota.  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega oddelka z 

naslovom Sistemska mastocizoa, 

predavala bo Romana Rotdajč, 

dr. med., spec. 

 

 

Torek: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost   

Sreda:  

- 22. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska Sobota 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
298 

ŠTEVILO BOD: 1585 

LEŽALNA DOBA: 4,89 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
19 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
12 

 
      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                                                   Misel 

Če lahko spremenimo svoje misli, 

potem lahko v bistvu                     

spremenimo čisto vse. 

Sploh tisto, 

kar nam ni všeč. 
 

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/

