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SPET SMO COVIDNA 

BOLNIŠNICA 

 
S ponedeljkom, 30. 8. 2021, je 

naša bolnišnica spet covidna 

bolnišnica. Znova vzpostavljamo 

rdečo cono za 20 bolnikov v 

prostorih nekdanje porodnišnice v 

prvem nadstropju. 

Prostore za intenzivno zdravljenje 

bolnikov s koronavirusno 

boleznijo bomo predvidoma   

pripravili prihodnji teden. Siva 

cona za bolnike, ki potrebujejo 

intenzivno zdravljenje, ostaja v 

rdeči sobi Urgentnega centra do 

prejema izvida in odločitve o 

nadaljnjem zdravljenju. 

Služba za naročanje se bo v tem 

tednu selila v prostor, kjer so 

delovali med epidemijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

CEPLJENJA ZA 

NENAROČENE PACIENTE 

NI VEČ 

Cepilna ambulanta za nenaročene 

paciente v naši bolnišnici od 

sobote ne deluje več. 
 

Še vedno pa se lahko, tako kot 

ves čas, proti covidu-19 cepite po 

pomurskih zdravstvenih 

domovih. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

TESTIRANJE ZAPOSLENIH 

Zaposlene testiramo po razporedu 

odgovornih oseb od ponedeljka do 

najkasneje srede za zaposlene, ki 

so v službi od ponedeljka do petka 

(tako zagotavljamo varnost v 

delovnem okolju). Če so zaposleni 

odstotni dalj časa, se testirajo prvi 

dan ob prihodu v službo. Drugi 

zaposleni, ki so razporejeni v 

turnus ali dežurstvo in se morajo 

testirati, gredo na teste po 

razporedu odgovorne osebe. 

Samoplačniško testiramo vsak 

delovni dan med 8. in 10. uro ter 

med 16. in 19 uro. V soboto, 

nedeljo in med prazniki pa med 9. 

in 11. ter med 16. in 18 uro. Cena 

samoplačniškega testiranja je 9,50 

evra. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

PROF. DR. MITJA 

LAINŠČAK AVTOR 

SMERNIC EVROPSKEGA 

KARDIOLOŠKEGA 

ZDRUŽENJA ZA 

OBRAVNAVO BOLNIKOV S 

SRČNIM POPUŠČANJEM 

Evropsko kardiološko združenje 

je na letošnjem virtualnem 

kongresu 27. 8. 2021 predstavilo 

smernice za obravnavo bolnikov 

z akutnim in kroničnim srčnim 

popuščanjem. Med avtorji je tudi 

profesor Mitja Lainščak iz naše 

bolnišnice, ki je pred tem že bil 

uradni recenzent treh smernic 

Evropskega kardiološkega 

združenja. 
 

Smernice predstavljajo 

najpomembnejši in najbolj 

citirani dokument za obravnavo 

določene bolezni ter so plod več 

kot dveletnega dela mednarodne 

skupine strokovnjakov. Skupina 

pregleda vso dostopno literaturo 

in jo prevede v priporočila za 

klinično prakso. Raven priporočil 

je odvisna od rezultatov in 

metodologije raziskav, stopnja 

dokaza pa od števila raziskav ali 

mnenja skupine strokovnjakov. 

Nacionalna združenja, tudi 

Združenje kardiologov Slovenije, 

sprejmejo smernice za 

implementacijo v svojih okoljih. 

Tekst smernic bo objavljen v 

revijah European Heart Journal in 

European Journal of Heart 

Failure. Delovna skupina za 

srčno popuščanje pri Združenju 

kardiologov Slovenije bo 

organizirala aktivnosti za 

predstavitev smernic v 

slovenskem prostoru.  
 

Prof. dr. Mitji Lainščaku iskreno 

čestitamo ter mu želimo še veliko 

poslovnih in osebnih uspehov. 
 

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec., 

direktor 

 

 

SOFINANCIRANJE 

IZREDNEGA 

ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

ZDRAVSTVENE NEGE 

V naši bolnišnici smo se odločili, 

da zaradi reševanja kadrovske 

problematike in organizacije 

zdravstvene nege ter usklajevanja 

poklicnih aktivnosti in kompetenc 

sprejmemo sklep, s katerim 

delavcem bolnišnice, ki so 

vključeni oz. se bodo v letu 

2021/2022 vpisali na izredni 

študijski program diplomirana 

medicinska sestra oz. diplomirani 

zdravstvenik in imajo pogodbo za 

nedoločen čas, sofinanciramo 

stroške šolnine posameznega 

letnika v višini 70 %. Delavec se 

ob izbiri s pogodbo zaveže, da bo v 
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delovnem razmerju z bolnišnico za 

določen čas za vsak sofinancirani 

dokončani letnik študijskega 

progama, v nasprotnem primeru je 

dolžan povrniti znesek 

sofinanciranja. Prav tako je šolnino 

dolžan vrniti v primeru prekinitve 

delovnega razmerja pred iztekom 

pogodbe. 

Število razpisanih mest je 6. Rok 

za sprejem prijav kandidatov je 30. 

9. 2021. Vloge posredujte na 

vložišče ali v Pravno-kadrovsko 

službo. 
Edo Gal, univ. dipl. prav., 

Pravno-kadrovska služba 

 

 

JAVNA DRAŽBA 

STANOVANJ 

27. 8. 2021 bila objavljena javna 

dražba za prodajo nekaterih 

stanovanj, s katerimi upravlja 

naša bolnišnica. Podrobnosti za 

prodajo posameznega stanovanja  

so na spletni strani bolnišnice pod 

rubriko aktualno. Javna dražba 

stanovanj bo 27. 9. 2021. 
 

Edo Gal, univ. dipl. prav., 

Pravno-kadrovska služba 

 

 

ČESTITKA OB PRIDOBITVI 

ASISTENTSKEGA NAZIVA  

Senat Medicinske fakultete 

Univerze v Ljubljani je na 

podlagi mnenja Komisije za 

izvolitve v nazive sprejel sklep, 

da se mag. Lea Majc Hodošček, 

dr. med., specialistka interne 

medicine, prvič izvoli v naziv 

asistentke za področje interna 

medicina za dobo 3 let.  

Ob dosegu asistentskega naziva ji 

iskreno čestitamo in želimo 

veliko pedagoških uspehov pri 

delu s študenti. 
 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

ZAHVALA 

Spoštovane sodelavke in 

sodelavci, 

v petek, 20. avgusta 2021, ste mi 

na rednih volitvah za člana sveta 

zavoda kot predstavniku 

zaposlenih izkazali podporo in 

zaupanje, za kar se vam iskreno 

zahvaljujem. To podporo 

jemljem kot odgovornost do 

vsakega od vas. 

Gre za moj prvi mandat. Nove 

razmere so nas naučile, da 

nimamo vedno nadzora nad vsem 

in da se okoliščine lahko v hipu 

spremenijo. V takih razmerah se 

najbolje znajdejo tiste 

organizacije, znotraj katerih se 

gradi na odnosih. Te gradimo dan 

za dnem s povezovanjem, 

konstruktivnim delom in 

vrednotami, ki jih vnašamo v 

naše delo. 

Trdno verjamem v vizijo 

bolnišnice in dobro delo vseh 

zaposlenih.  
Darko Horvat 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski Oddaji za 

zdravje na Murskem valu bo prim. 

Slavko Kramberger, dr. med., 

spec., tema: Endoprotetična oskrba 

velikih sklepov – vstavitev 

umetnih sklepov. 

- Gostja v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica na Murskem valu bo 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. 

inž., tema: Družini prijazno 

podjetje. 

- Družini prijazno podjetje, 

dogodek za prvošolčke naših 

zaposlenih z gledališko predstavo 

Gledališča Ku-kuc z naslovom 

Pikina velika pustolovščina. 

Sreda: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega oddelka 

Obravnava nevtropeničnega 

bolnika, predavala bo Romana 

Rotdajč, dr. med, spec. (soba 

konzilija UC). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
295 

ŠTEVILO BOD: 1566 

LEŽALNA DOBA: 4,76 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
14 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
4 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                            
 

Misel 

Dobra glava in dobro srce sta 

vedno mogočna kombinacija. 
  

Nelson Mandela 

 

 

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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