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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 19. 7. 2021                             Štev. 988

OBISKI V SBMS PONOVNO 

DOVOLJENI  

 

V Splošni bolnišnici Murska Sobota 

ob upoštevanju določenih pogojev od 

14. julija dovoljujemo obiske svojcev 

po 5 dneh bivanja v bolnišnici, in 

sicer eni zdravi osebi na dan za največ 

15 minut vsak delovni dan med 15. in 

16. uro. Obiskovalec mora imeti 

dokazilo PCT: 

- ali potrdilo o prebolelosti, 

- ali potrdilo o cepljenosti, 

- ali potrdilo o opravljanjem testu 

PCR ali hitrem testu, ki ne sme biti 

starejše od 72 ur. 

Izjeme pri obiskih veljajo za hudo 

bolne, otroke, porodnice in doječe 

mamice. Podrobnosti bodo  napisane 

na dovolilnici, ki jo obiskovalci 

dobijo ob prvem obisku na oddelku od 

predstojnika oz. zdravnika, ki zdravi 

pacienta.  

Obiskovalci vstopajo skozi vstopne 

točke posameznih oddelkov, kjer jim 

izmerimo telesno temperaturo in 

preverimo podatke PCT (potrdilo o 

cepljenosti, prebolelosti ali 

opravljenem hitrem ali testu PCR). 
 

Vodstvo bolnišnice 

 
 

22. SEJA SVETA ZAVODA 

SBMS 

 
V sredo, 14. 7. 2021 je potekala 22. 

seja sveta zavoda, kjer so člani sveta 

zavoda potrdili program dela in 

finančni načrt za leto 2021. Na seji so 

obravnavali ukrepe za skrajševanje 

čakalnih dob, potrdili spremembo vira 

financiranja pri adaptaciji kletnih 

prostorov Internega oddelka, ter 

spremembo in dopolnitev Statuta. 

 
Danijela Skledar, dipl. ekon. 

odnosi z javnostmi 

 

 

 

 

PODPIS POGODBE Z ZZZS 
 

 
 

 

V petek dne 16. 7. 2021 je bila 

končno podpisana Pogodba o 

izvajanju programa zdravstvenih 

storitev za pogodbeno leto 2021. 

Splošni dogovor kot osnova za 

pogodbo leto pa je bil objavljen 10. 

6. 2021.  Pogodbo sta podpisala 

direktor bolnišnice Daniel Grabar in 

direktor zavarovalnice Ivan Tibaut. 

Vsi zaposleni si moramo 

prizadevati, da bo program dela do 

konca leta v celoti realiziran.  
  

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ČESTITKA 

 
Na visokošolski fakulteti Alma 

Mater Europaea je naša sodelavka 

Marija Štuhec, zaposlena na Enoti 

internistične intenzivne terapije  

uspešno zagovarjala magistrsko  

delo z naslovom  

Usposobljenost diplomirane 

medicinske sestre pri bolniku  z 

motnjami srčnega ritma v Enoti  

interne intenzivne  terapije 

Splošne  Bolnišnici  Murska 

Sobota in si pridobila naziv 

magistrica zdravstvenih ved. 

 

Za pridobitev strokovnega naziva ji 

čestitamo ter želimo veliko uspehov 

na poslovni in osebni poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

VERIFIKACIJA 
BOLNIŠNIČNE LEKARNE 

SPLOŠNE BOLNIŠNICE 

MURSKA SOBOTA 
 
V četrtek 8. 7. 2021 smo imeli v 

bolnišnični lekarni verifikacijski 

pregled lekarne. Ministrstvo za 

zdravje je v ta namen imenovalo 

komisijo v sestavi predstavnika 

JAZMP, predstavnika Ministrstva za 

zdravje in bolnišničnega farmacevta 

specialista iz Onkološkega inštituta. 

Komisija je preverila izpolnjevanje 

kadrovskih pogojev ter pogojev 

glede prostorov, opreme, primerne 

zaloge zdravil in vodenja 

dokumentacije za izdajo dovoljenja 

za opravljanje lekarniške dejavnosti 

- verifikacijo. Komisija je ugotovila, 

da bolnišnična lekarna izpolnjuje 

pogoje za opravljanje lekarniške 

dejavnosti za vsa strokovna dela, ki 

se lahko opravljajo  v lekarniški 

dejavnosti. Posebej smo ponosni na 

verifikacijo priprave magistralnih 

zdravil z visoko stopnjo tveganja, 

kjer ima naša bolnišnična lekarna 

trenutno najkvalitetnejše pogoje za 

kakovostno pripravo teh zdravil 

svojim pacientom in vsem 

prebivalcem Pomurja preko 

Pomurskih lekarn in koncesionarjev. 

                                                    
mag. Nada Bernat, mag .farmacije 

 

 

POVZETEK DELA NA 

PODROČJU  

OBVLADOVANJA OKUŽB V 

PRVI POLOVICI LETA  2021 

 
Na področju obvladovanja okužb 

povezanih z zdravstvom smo v prvi 

polovici leta 2021 imeli poleg 

obvladovanja epidemije številne 

izzive povezane z večkratno 

odpornimi mikroorganizmi. Podatki, 

ki jih  podrobno obravnavamo na 

KOBO sestankih in jih prenašamo v 
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klinična okolja  so obvezni in 

povezani s  zavezujočim programom 

epidemiološkega spremljanja ( 

tedenske evidence vseh VOM). 

Uporabnost podatkov se kaže kot 

smiselno in učinkovito orodje  za 

zmanjšanje prenosov in nastanka 

okužb, na osnovi česa planiramo 

sprotne  aktivnosti ali tudi takšne za 

daljše časovno obdobje. Najbolj 

intenzivno delovanje v prvih 6 

mesecih  je bilo na vseh oddelkih  

potrebno na področju pojavnosti 

VRE IN CR rezistentnih 

mikroorganizmov, ki so se v 

primerjavi s prejšnjimi leti močno 

povečali. Ne glede na to, da je večji 

delež bil  v kolonizaciji in manjši v 

okužbah smo ves čas usmerjali 

pozornost  k  doslednemu ravnanju  

pri izvajanju osnovnih in dodatnih 

ukrepov, ki vplivajo na zmanjšanje 

pojavnosti in nastanka okužb. Na 

tem področju je  zelo pomembno 

predvsem preventivno delovanje: 

nadzorne kužnine, higiena rok in 

pravilna uporaba zaščitne opreme ter 

razkuževanje pripomočkov. Ob tem 

pa je kljuna tudi dobra, učinkovita in 

sprotna komunikacija med oddelki 

in odgovornimi osebami za 

upravljanje  področja obvladovanja 

okužb. Veliko dela nam nalagajo 

tudi aktivnosti povezane z 

zastarelim sistemom vodovodnega 

in odtočnega omrežja, kjer je 

pravočasnost  in doslednost 

uvedenih preventivnih ukrepov 

(izpiranje, merjenje temperature, 

vzorci za analizo ter rokovanje z 

odpadnimi  tekočinami, ki jih ne 

izlivamo v odtoke) edino orodje za 

preprečevanja izbruhov okužb 

preneseni preko teh virov. 

Opisane aktivnosti so lažji del, v 

ospredje vedno bolj prihaja potreba 

po doslednem izvajanju postopkov 

in posegov po standardih in 

smernicah za vse poklicne skupine, 

kjer ne smemo dopuščati  opuščanja  

strokovnih pristopov in 

improvizacije dela pa naj gre za 

postopke in posege brez vstopa v 

telo ali takšne, kjer  zaradi 

terapevtsko diagnostičnih indikacij 

vstopamo v telo bolnika/pacienta. 

Ključno delovanje na tem področju 

mora biti usmerjeno v izobraževanje 

in dosledno opozarjanje ter 

preprečevanje rutinskih napak. 

V obliki KK poročamo na MZ 

naslednje 3 kazalnike kakovosti s 

področja obvladovanja okužb: 

MRSA, IN POŠKODBE Z OSTRIMI 

PREDMETI 1x/ 3 mesece in  

HIGIENA ROK 1x/6 mesecev,kar v 

številkah pomeni prikazano v 

nadaljevanju. 

 

Graf 1: KK MRSA januar-junij 2021 

skupno 

 
 
Podatki prikazujejo kolonizacijo. V 

prvem poletju  beležimo tudi 2x  

MRSA okužbo, kjer so  dokazano 

bile pozitivne HK  poleg 

kolonizacije. Poleg tega smo 1x 

dokazano imeli MRSA v : punktatu 

komolca, punktatu kolena, 

ambdominalni op rani, 2x rana brez 

opredelitve  in 1x  aspiratu. 

 
Graf 2: KK poškodbe z ostrimi 

predmeti v obdobju januar-junij 

2021 

 
 
V prvem tromesečju je prišlo do 

poškodbe v 3 primerih, v drugem 

tromesečju beležimo 2 poškodbi z 

ostrim predmetom. Vse poškodbe se 

navezujejo na nedoslednosti pri 

varnem rokovanju z ostrimi 

predmeti po uporabi. Večino 

poškodb se je zgodilo pri zaposlenih 

v ZN. 

 

Graf 3: KK Higiena rok po 

metodologiji »5 trenutkov« 

 
 

Poleg tega smo:  

- Ob zaprtju rdečih con smo 

odvzeli po profesionalnem 

čiščenju preko 100 vzorcev 

površin/snažnost. Delež 

odstopanja je minimalen, 

povezan z nedoslednostjo in 

vplivom človeškega 

dejavnika, kar smo po 

ukrepih uspešno odstranili 

- Nadaljujemo s preventivnim 

programom  kontrole in 

aktivnosti upravljanja s 

tveganji v visoko tveganih 

področjih operativne 

dejavnosti, interventne 

radiologije, endoskopij  in 

na področju vodovodnega 

sistema 

- Izvajamo NV na nivoju 

bolnišnice in interno na 

oddelkih( podatki in ključne 

značilnosti bomo povzeli v 

analizi, ki je v pripravi) 

- Imeli smo 2x KOBO 

sestanek in dnevne ter 

pozneje tedenske delovne 

sestanke, kjer smo poleg 

aktivnosti povezanih z 

epidemijo obravnavali tudi 

druge aktivnosti s področja 

obvladovanja okužb 

- Pripravili smo načrt 

izobraževanja novih 

sodelavcev za področje 

obvladovanja okužb 
 

Pripravila: 

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

Vodja dejavnosti obvladovanja bolnišničnih 

okužb in kakovosti v zdravstveni in babiški 

negi  

 

 

ZNANI 
OB 

SPREJE
MU 
48% 

ODKRITI 
OB 

SPREJE
MU 

ZNOTRA
J 48 UR 

32% 

PRENOS 
20% 

KK MRSA - SKUPNI PODATKI 
NA NIVOJU BOLNIŠNICE; 
JANUAR- MAREC  2021 

60% 

40% 

KK POŠKODBE Z OSTRIMI 
PREDMETI ZA OBDOBJE 

JANUAR-JUNIJ 2021 

JANUAR- 
MAREC  
2021 

APRIL-
JUNIJ 
2021 

69% 

31% 

KK HIGIENA ROK( ZIRANO PO 
METODOLOGIJI"5 

TRENUTKOV": SKUPNA … 
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ZAHVALA DR. HELENE 

JAKLITSCH, MINISTRCE ZA 

SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN 

PO SVETU 

 

Spoštovani gospod direktor,  

z mesecem julije je ekipa Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, ki jo 

vodite, zaključila redno tednesko 

izvajanje hitrih testov na mejnem 

prehodu Čepinci, s katerim je bil 

Slovencem v zamejstvu in tudi 

drugim zagotovljen nemoten vstop v 

našo državo, ki je bil zaradi 

preventivnih ukkrepov za 

omejevanja širjenja bolezni covid-

19, pogojen z negativnim testom. 

Želim se vam iskreno zahvaliti za 

vašo razpoložljivost, da ste 

zagotovili ekipo strokovenga osebja 

vaše bolnišnice, ki je opravljala 

testiranje, in z rednim dogovarjanje 

skrbeli, da je delo potekalo 

nemoteno. Veseli smo bili vaših 

pobud pri sami organizaciji in 

izvedbi. Vaš pozitiven odnos do 

naših pričakovanj je rodil zaupanje 

in dobro sodelovanje. Prenesite 

prosim mojo zahvalo tudi osebju, ki 

je testiranje neposredno izvajalo. 

Želim vam obilo uspeha pri vašem 

delu in vsaj nekaj prijetnih 

počitniških dni z upanjem, da bi 

novi koronavirus čimprej premagali. 

Vse dobro in prijazen pozdrav, 

 

Helena Jaklitsch, ministrica  

 

 

ZAHVALNO PISMO 

 
Spoštovani, 

dne 30. 6. 2021 je bila mojemu 

možu Mirku Bilbija v vaši bolnišnici 

opravljena MR male medenice in 

prostate. Ker je pri njem prišlo do 

slabosti sva morala uporabiti tudi 

storitve vaše urgence. Rada bi se 

vsem vašim zaposlenim, ki so nama 

pomagali in sodelovali pri 

opravljanju storitev zahvalila za 

visoko stopnjo profesionalnosti in 

razumevanje. 

 Hvala vam in veliko sreče vnaprej, 
 

Ana in Mirko Bilbija 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

 
Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu je bila 

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, 

predavalaje Romana Rotdajč, dr. 

med., spec. 

Torek: 

- Varstvo pri delu in požarna varnost   

Sreda:  

- 22. seja sveta zavoda Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošna 

bolnišnica Murska Sobota 
 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

 
Ponedeljek:  

-  Gostja  v  radijski Oddaji za 

zdravje na Murskem valu bo  Marija 

Flisar, mag.  zdr. nege,  glavna 

medicinska sestra Oddelka za  

neakutno bolnišnično  obravnavo  na 

temo: »Obravnava bolnikov na  

oddelku za Neakutno bolnišnično 

obravnavo.«  

Torek: 

 - Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica V. nadst. krg. 

bloka). 

Sreda: 

   - Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica V. nadst. krg. 

bloka). 
Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

 
 

                                                  Misel 

Storite vse, za kar mislite ali sanjate, 

da je v vaših močeh.          V drznosti 

se skrivajo genialnost, moč in 

čarobnost.   
 

Goethe 

 

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/

