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CEPILNO MESTO V 
BOLNIŠNICI ZA 

NENAROČENE PACIENTE 

 
Na pobudo Ministrstva za zdravje 
ter na osnovi dogovora z 
zdravstvenimi domovi v regiji 
bomo tudi v naši bolnišnici 
organizirali cepilno ambulanto, ki 
bo delovala od ponedeljka do 
sobote med 8. in 20. uro.  V njej 
bomo cepili nenaročene paciente, 
ki bodo lahko izbirali med cepivi 
Moderne, AstraZenece, Pfizerja in 
Johnsona & Johnsona. Cepiti 
bomo začeli v ponedeljek, 2. 8. 
2021.  
Še enkrat pozivamo zaposlene in 
prebivalce naše regije, da se cepijo 
in s tem pripomorejo k zajezitvi 
virusa. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 
 

PODATKI O CEPLJENIH 
ZAPOSLENIH V NAŠI 

BOLNIŠNICI 
Od 28. 12. 2020, ko smo v naši 
bolnišnici začeli cepiti zdravstvene 
delavce in sodelavce, smo jih do 
vključno 16. 7. 2021 cepili 765 (od 
1144 zaposlenih). Glede na 
podatke cepilnega centra Splošna 
bolnišnica Murska Sobota znaša 
precepljenost zaposlenih v naši 
ustanovi 66,9 %; med zdravniki je 
80,0 %, med izvajalci zdravstvene 
nege 55,5 % in med drugimi 

zdravstvenimi delavci in sodelavci 
76,8 %.  
Zaposleni se na seznam za 
cepljenje dodajajo sproti v skladu 
z nacionalno strategijo cepljenja 
proti covidu-19 in priporočili za 
cepljenje proti covidu-19 do 6 
mesecev po preboleli 
koronavirusni bolezni. Prav tako 
jih je v tem trenutku še okoli 30, 
ki čakajo na prejem prvega 
odmerka cepiva in bodo cepljeni 
v prihodnjem tednu. 
Poleg tega bi radi poudarili, da se 
zaposleni v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota odločajo za 
cepljenje tudi v drugih cepilnih 
centrih (še posebno po uvedbi 
cepljenja brez naročanja in v teh 
poletnih dneh zaradi odhodov na 
počitnice v zdravstvenih 
domovih).  
Skupna precepljenost zaposlenih 
je zato višja, vendar je podatek 
(zaradi nesistematičnega in 
neažurnega sporočanja 
zaposlenih) nezanesljiv in ga 
jemljemo kot oceno. 
 

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

 
 

ČESTITKE OB 
SPECIALIZACIJI 

Nataša Šiškin Horvat, dr. med., 
specialistka urologije, je 29. 6. 
2021 opravila specialistični izpit 
iz urologije. 
 
Ob pomembni prelomnici v 
poklicnem življenju ji izrekamo 
iskrene čestitke in ji želimo 
veliko strokovnih uspehov in 
izzivov na poklicni poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 

SPECIALISTIČNI IZPIT IZ 
INTERNE MEDICINE V 

NAŠI BOLNIŠNICI 
V četrtek, 22. 7. 2021, je v naši 
bolnišnici potekal specialistični 
izpit iz interne medicine. 
Kandidatka Katja Režonja je pred 
komisijo, ki so jo sestavljali 
predsednik komisije prof. dr. 
Mitja Lainščak, izr. prof. dr. 
Jakob Gubenšek in prim. izr. 
prof. dr. Gorazd Voga,  uspešno 
opravila izpit. 
Specialistki interne medicine 
Katji Režonja čestitamo. Čestitki 
se pridružuje tudi vodstvo 
bolnišnice. 
 

Urška Bencak Ferko, dr. med., spec., 
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., spec. 

 
 

POHVALA ZA 
PALIATIVNO DEJAVNOST 

 
»Spoštovani, 
od dneva, ko sem v časopisu 
prebrala o paliativni oskrbi v vaši 
bolnišnici, me prežema veliko 
zadovoljstvo, ki ga želim deliti z 
vami. Še zlasti, ker je ta oskrba  
organizirana z ambulantno ekipo, 
ki odhaja na bolnikov dom. 
Sem upokojena medicinska sestra 
z 20-letnim prostovoljnim delom 
v mariborskem Hospicu. Sicer 
nisem več aktivna, vem pa zelo 
dobro, kako dobrodošla je družini 
takšna pomoč, kot je program z 
ekipo, ki je dosegljiva 24 ur. Na 
ta način se bo krepil tudi pogum 
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svojcev, da imajo svojega člana v 
domači oskrbi in se tam tudi 
poslovi. Vaše smernice dela so 
enake kot v ambulantnem 
hospicu ter še dodatno okrepljene 
z zdravniško in psihološko 
oskrbo ter razširjene tudi na 
druge kronične bolnike. 
Srčno si želim, da bi vaši praksi 
kmalu sledile tudi druge 
bolnišnice z motiviranimi ljudmi, 
ker imajo neizmerno moč za 
doseganje ciljev. 
Vaši paliativni dejavnosti pa 
želim v svojem in imenu še 
nekaterih nekdanjih sodelavk 
hospica, ki se prav tako veselijo 
te pridobitve, uspešno delo. 
S hvaležnostjo vas prisrčno 
pozdravljam.« 
 

Marija Cehner 
 
 

ZGODILO SE JE – ta teden 
Ponedeljek:  
-  Gostja  v  radijski Oddaji za 
zdravje na Murskem valu je bila 
Marija Flisar, mag. zdr. 
nege, glavna medicinska sestra 
Oddelka za neakutno bolnišnično 
obravnavo, tema: Obravnava 
bolnikov na  oddelku za neakutno 
bolnišnično obravnavo.  
Torek: 
 - Varstvo pri delu in požarna 
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 
bloka). 
Sreda: 
   - Varstvo pri delu in požarna 
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 
bloka). 

Darja Cigut, 
                                                         Tajništvo 
 
 

ZGODILO SE BO – ta teden 
Ponedeljek:  
- Gostja  v  radijski Oddaji za 
zdravje na Murskem valu bo 
Nataša Kreft, mag. zdr. nege, v. 
d. pomočnice direktorja za 
zdravstveno nego, tema: 
Aktualne novosti v bolnišnici. 

- Gostja  v radijski oddaji  Za 
zdravje na  Murskem valu bo 
Greta Štrakl, mag. farm., spec. 
med. biokemije, tema: Kaj vse  
lahko vpliva na rezultate 
laboratorijskih  preiskav. 
Torek: 
- Varstvo pri delu in požarna 
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 
bloka) 
Sreda: 
- Varstvo pri delu in požarna 
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 
bloka). 

 
Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 
 
 

STATISTIČNI PODATKI 
ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 
primeri): 286 

ŠTEVILO BOD: 1623 
LEŽALNA DOBA: 4,98 
ŠT. 
NOVOROJENČKOV: 17 

DOJEČE MATERE  
BOD: 4 

 

 
Sladjana Čerpnjak, 
          služba ZEPA 

 
 

                                                  Misel 
Ljudje bodo pozabili,  

kar ste rekli in naredili,  
vendar nikoli ne bodo pozabili, 
kako so se zaradi vas počutili. 

 
Splet 

 
 

Ureja: Danijela Skledar 
Naklada 140 izvodov 
Prispevki in delo niso  

honorirani. 
Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 
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