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ZAHVALA 
Spoštovana gospa dr. Urška Bencak 

Ferko, dne 7.1.2021 sem bil 

urgentno pripeljan v vašo bolnišnico 

in bil pri vas dva dni. Najlepše se 

vam zahvaljujem za obravnavo pri 

vas. Prvič sem bil navdušen in 

zadovoljen nad tako vrhunsko 

zdravnico v SB Murska Sobota. 

Zaradi mojega slabšega 

zdravstvenega stanja sem obiskal že 

veliko zdravnikov in iskreno vam 

povem, da ste za mene najboljša 

zdravnica v tej bolnišnici. Ste 

prijazni in se zelo zavzamete za 

paciente. Kljub naši starosti si 

vzamete čas za nas, vse lepo 

razložite kako in kaj. Iskreno vam 

poved, da sem brez besed in same 

pohvale. Želim si, da bi imeli več 

tako dobrih in prijaznih zdravnikov 

– strokovnjakov, ki se tako 

zavzemajo za svoje paciente.  

Z lepimi pozdravi,  
 

Karel Horvat 

 

PRIPRAVLJENOST NA  4. 

VAL  EPIDEMIJE 
V skladu s pozivom Ministrstva za 

zdravje smo zaradi slabe 

precepljenosti prebivalstva in 

podatkov o naglem širjenju seva 

Delta,  izdelali načrt pripravljenosti 

na epidemijo v naši bolnišnici s 

poudarkom na stanju kapacitet, 

medicinske opreme in zalog OVO. 

Podajamo sklepe: 

a) Covid bolnišnica postanemo, 

ko je v državi  

hospitaliziranih več  kot 150 

covid  bolnikov  

b) Rdeča cona se najprej 

vzpostavi na delu Gin. – grip. 

odd. 15 postelj, 

c) Ob povečanju števila  

ogroženih  covidnih bolnikov  

bomo spreminjali v covid 

enote  po enakem vrstne redu 

kot ob  3. valu epidemije.   

1. 24 ali manj bolnikov 

Gin. – grip. odd.  

2. Več kot 24 do 50 

bolnikov Gin. grip. odd.,  

Inf. odd.  

3. Od 50 do  66 bolnikov  

Gin. – grip. odd.,  Inf. 

odd.,  Otroški odd.  

4. Od 66 do  92 bolnikov  

Gin. – grip. odd.,  Inf. 

odd.,  Otroški odd., 

Pljučni odd.   

5. Nad 92 bolnikov Gin. – 

grip. odd.,  Inf. odd.,  

Otroški odd., Pljučni 

odd., Int. odd. II. nadst.   

d) Zagotovitev kadrovskih virov 

za delo v rdeči coni   

Kader se bo razporejal 

po enakem načrtu kot v 3. 

valu epidemije. Zaenkrat  po 

projekcijah ABO 15 in 

intenzivne terapije  6  bi se 

zmanjšal le program na NO, 

vsi ostali programi bi 

potekali nemoteno.   

V primeru povišanja 

števila obolelih v državi nad 

250 bomo sproti 

prerazporejali kader in 

zmanjševali program.  

e) Po pregledu  zalog OVO, ki  

je  navedena v poročilu pod 

točko 2. se  člani kriznega  

štaba odločijo,  da bo 

ustanova  zagotavljala 

minimalno 30-dnevno zalogo 

za vse potrebno OVO 

opremo.   

f) V primeru 4. vala epidemije 

se  člani kriznega štaba 

sestajajo dnevno,  

informacije javnega značaja  

podaja samo 1 oseba 

določena s strani vodstva. 

g) Vso vodenje  obravnave 

bolnikov s covidno boleznijo 

bomo sprotno usklajevali z 

aktualnimi  navodili 

ministrstva.      

Vodstvo 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 
 Ponedeljek:  
-  Gostja  v  radijski Oddaji za 

zdravje na Murskem valu bo 

 strokovna direktorica,  Manuela 

Kuhar Makoter, dr. med., spec.,  na 

temo: »Cepljenje v bolnišnici« 
 

Tajništvo 

Darja Cigut  

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
310 

ŠTEVILO BOD: 1538 

LEŽALNA DOBA: 4,58 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 10 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
9 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                                                  Misel 
 

Ne pozabite -  

dobro se vrača z dobrim… 

Morda ne takoj, 

vendar nekoč se. 
 

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/

