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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 6. 9. 2021                             Štev. 995

VSTOPNA TOČKA 

INTERNEGA ODDELKA 

Vstopna točka Internega oddelka 

bo od 6. 9. 2021 (predvidoma dva 

tedna) na glavnem vhodu Internega 

oddelka (vhod B). 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISKI 

Obiskovalce, ki ob upoštevanju 

pogojev PCT prihajajo na 

oddelke, opozarjamo, da naj 

upoštevajo čas, namenjen 

obiskom, sicer ne bodo mogli iz 

bolnišnice, z nekontroliranim  

gibanjem po bolnišnici pa 

ogrožajo sebe in druge.  Svojce o 

tem opozarjamo tudi na vstopnih 

točkah. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

SEPTEMBER – 

MEDNARODNI MESEC 

OZAVEŠČANJA O 

OTROŠKEM RAKU 

 
September je mednarodni mesec 

ozaveščanja o otroškem raku, 

simbolizira ga zlata pentlja. 

V Sloveniji je rak še vedno tretji 

najpogostejši vzrok smrti pri 

osebah, mlajših od 15 let, v  

Sloveniji vsako leto zboli okoli 80 

otrok, približno 20 odstotkov jih 

boj z boleznijo izgubi. Čeprav ob 

pomoči medicine iz leta v leto 

narašča odstotek otrok, ki 

ozdravijo, pa se skupno število 

tistih, ki zbolijo, povečuje. 

Najpogostejša oblika raka je  

levkemija, ki predstavlja kar 30 % 

vseh rakov pri otrocih. Septembra 

zato ozaveščamo o raku pri 

otrocih, na kar nas takoj spomni 

zlata pentlja kot simbol otroškega 

raka. V ta namen bodo septembra 

organizirani številni dogodki, ki 

bodo otrokom in mladostnikom 

polepšali dneve in jim ponudili 

neprecenljive izkušnje. 

Septembrsko ozaveščanje bo 

vodilo Društvo junaki 3. 

nadstropja, ki združuje starše 

otrok, ki so imeli ali imajo sami 

izkušnjo z bivanjem v 3. 

nadstropju Pediatrične klinike in so 

se odločili, da svoj prosti čas 

namenijo pomoči drugim otrokom 

(in njihovim družinam), ki se 

zdravijo na hematološko-

onkološkem oddelku. V sklopu 

ozaveščanja o otroškem raku bo 

tudi 13-dnevni tek okrog 

Slovenije.  Slovenska 

ultramaratonka Špela Šavs iz 

Preddvora bo začela teči v petek, 

3. septembra, skupno bo pretekla 

več kot 1000 kilometrov, v 

sodelovanju z Lions Klubom Kranj 

pa bodo med tekom zbirali tudi 

namenska sredstva za prenovo 

sobe za starše na Pediatrični kliniki 

v Ljubljani. Naj bo september 

mesec, ko poskrbimo, da bodo 

junaki 3. nadstropja slišani, 

razumljeni in oskrbljeni ves čas in 

bo njihov boj z boleznimi zato 

lažji, zmaga pa še bolj 

prepričljiva.  

Za junake lahko kadar koli 

pošljemo sporočilce (SMS) 

JUNAKI5 na 1919, s čimer 

prispevamo 5 evrov za otroke z 

rakom.  
 

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag.,  

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

60 LET STROKOVNEGA 

DRUŠTVA MEDICINSKIH 

SESTER, BABIC IN 

ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV POMURJA 

TER PODELITEV 

SREBRNIH ZNAKOV IN 

PRIZNANJ ZA 

STROKOVNE DOSEŽKE 

 
V Moravskih Toplicah smo 

minuli petek proslavili 60 let 

Strokovnega društva medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Pomurja, saj v letu 2020 

zaradi epidemije srečanje ni bilo 

možno. Prireditve se je udeležila 

tudi predsednica Zbornice-Zveze 

Monika Ažman in znova 

poudarila, da je v celotnem 

zdravstvu izjemno pomanjkanje 

izvajalcev zdravstvene nege, še 

posebno diplomiranih 

medicinskih sester. Kadrovske 

razmere je še dodatno zaostrila 

epidemija, tako je morda zdaj 

pravi trenutek, da bi poleg 

delovnih razmer izboljšali tudi 

nagrajevanje medicinskih sester. 

Podelili smo tudi srebrne znake 

in priznanja za dosežke na 

strokovnem področju.  Srebrni 

znak  in priznanje so prejele tudi 

kolegice iz naše bolnišnice:  

- Nataša Kreft, v. d. pomočnice 

direktorja za zdravstveno in 

babiško nego, 

- Karolina Kovač, diplomirana 

babica, vodja porodne sobe, 
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- Marija Flisar, glavna 

medicinska sestra Oddelka za 

neakutno obravnavo, in 

- Petra Hegeduš, medicinska 

sestra v ambulanti za sladkorne 

bolnike.  

Vsaka kolegica, ki je dobila 

srebrni znak in priznanje, je 

skupaj z vsemi izvajalci 

zdravstvene nege soustvarjala to 

nego in s tem pripomogla k boljši 

zdravstveni oskrbi pomurskega 

človeka, ki je iskal pomoč v 

bolnišnici. V imenu vseh 

nagrajenk in nagrajencev se je 

zahvalila kolegica Nataša Kreft 

in povedala, da bomo s skupnimi 

močmi, razumevanjem in 

spoštovanjem drug drugega še 

naprej skupaj delovali v korist 

naših uporabnikov, to je naših 

pacientov. Ob tej priložnosti so 

izdali tudi obsežen zbornik. 

Udeležence je pozdravil in 

nagrajenkam čestital tudi direktor 

Daniel Grabar in jim zaželel še 

naprej odlično strokovno delo ter 

strokovno in osebno rast. Ko se 

ozrem, s ponosom rečem, da smo 

skupaj z vodstvom in sodelavci v 

bolnišnici izzive uspešno 

premagovali, dosegli rezultate, na 

katere smo zelo ponosni, 

predvsem pa zadovoljni, da so 

naši pacienti v pokrajini, ki je 

ranjena in na repu razvitih 

slovenskih pokrajin, dobro 

obravnavani. Dosegli smo 

procese, organiziranost in 

rezultate, ki so zgled drugim 

bolnišnicam in praksam. Ob vseh 

izzivih, ki smo jih skupaj zmogli, 

trdno verjamem, da ima 

zdravstvena nega trdne temelje, 

na katerih bodo gradili mladi 

rodovi medicinskih sester v korist 

vseh pomurskih bolnikov, ki 

bodo potrebovali bolnišnično 

zdravljenje. 
                                

          Metka Lipič Baligač. mag. zdr. nege, 

                           vodja izobraževanja v ZBN 

 

 

USTVARJANJE NA TEMO 

SRCA MED EPIDEMIJO 

COVIDA-19 

 
Foto: Pomurec.com 

Na dogodku Programa 

ozaveščanja in opolnomočenja 

o srčnem popuščanju 2020–

2022 smo v četrtek, 2. 9. 2021, v 

Pokrajinski in študijski 

knjižnici Murska Sobota 

predstavili literarna dela in 

razstavili ročna dela članov 

društev upokojencev Pomurja, 

ki so med epidemijo covida-19 

nastajala na temo srca. 

Epidemija, s katero smo se 

srečali v začetku leta 2020, je 

posegla tudi na področje 

projektnega dela in aktivnosti 

Programa ozaveščanja in 

opolnomočenja o srčnem 

popuščanju 2020–2022 (v 

nadaljevanju Program) pretežno 

prenesla na splet in družbena 

omrežja. Za večjo ozaveščenost o 

srčnem popuščanju, predvsem v 

povezavi s koronavirusno 

boleznijo, smo sodelavci 

Programa objavljali novice, 

poljudne in strokovne članke ter 

priporočila za bolnike, 

pripravljali pogovore z zdravniki 

in spletne predstavitve ter 

sodelovali na spletnih 

konferencah. Zavedali smo se 

namreč, da je podpora bolnikom 

s srčnim popuščanjem pri 

vsakodnevnem izvajanju vedenj 

samooskrbe izjemno pomembna, 

še posebej v času omejitve 

socialnih stikov in običajnega 

dostopa do zdravstvene 

obravnave. Sodelavci Programa 

smo hkrati razmišljali, kako bi 

lahko vseeno skupaj (pa čeprav 

vsak doma) med epidemijo kaj 

ustvarili in tako se je v 

sodelovanju s Pomursko 

pokrajinsko zvezo društev 

upokojencev Pomurja porodila 

ideja o literarnem ustvarjanju in 

izdelavi ročnih del.  

Na dogodku je zbrane pozdravil 

župan Mestne občine Murska 

Sobota dr. Aleksander Jevšek, 

sicer tudi ambasador Programa, 

sledila sta pozdravna nagovora 

direktorja Splošne bolnišnice 

Murska Sobota prim. asist. 

Daniela Grabarja ter direktorja 

Centra za zdravje in razvoj 

Murska Sobota Petra Bezneca. 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, 

vodja raziskovalne dejavnosti 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota, je predstavila vsebinski 

del projekta in cilje, ki jih želimo 

z izvedbo projektnih aktivnosti 

doseči.  

Sledil je nagovor Roberta Titana 

Felixa, ki je povedal nekaj več o 

literarnem ustvarjanju, pesmih, 

proznih delih ter večplastnosti 

uporabe simbola srca v 

umetnosti, bil pa je tudi mentor 

literarnim ustvarjalcem društev 

upokojencev Pomurja. Svoja 

literarna dela so predstavile Irena 

Šrajner, Jelka Vrbnjak, Majda 

Klement, Ivanka Klopčič Casar 

in Olga Gutman iz Društva 

upokojencev Murska Sobota.  

Ob koncu prvega dela dogodka 

so nastopili ljudski pevci in godci 

Gomilički dégaši, ki delujejo pod 

okriljem Kolesarsko- 

pohodniškega društva Pedal 

Gomilica. Občinstvu so se 

predstavili s pesmima Dolina 

prekmurska in Kadar spomladi 

vse rože vzcvetijo.  

Sledila je predstavitev ročnih del, 

nastalih na temo srca med 

epidemijo covida-19. Dela so 

postavile na ogled članice društev 

upokojencev Turnišče, Ljutomer, 

Veržej, Lendava, Beltinci, 

Cankova in Puconci, Kulturnega 



 3 

društva Rdeči zvonček Nedelica 

ter Olga Premoša in Bernarda 

Skledar iz Gomilic. Nekaj besed 

o ustvarjanju članov društev 

upokojencev v Pomurju in 

ohranjanju kulturne dediščine je 

povedala Vijola Bertalanič, 

predsednica Pomurske 

pokrajinske zveze društev 

upokojencev Pomurja.  

Ob koncu dogodka so udeleženci 

prisluhnili še vokalno- 

instrumentalni skupini Cvetje v 

jeseni, ki deluje pod okriljem 

Društva upokojencev Tišina že 

trinajst let. Zaigrali in zapeli so 

pesmi Če bi jaz bil slavček in Na 

pragu sem stal.  

Razstava literarnih in ročnih del 

bo na ogled v dvorani 

Pokrajinske in študijske knjižnice 

Murska Sobota do četrtka, 9. 

septembra 2021. Novice o 

dogodkih Programa in projektnih 

aktivnostih lahko še naprej 

spremljate na spletni strani 

www.nepopustljivo-srce.si ali na 

Facebookovem profilu 

Nepopustljivo srce.  
 

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

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

ZA PRVOŠOLČKE NAŠIH 

ZAPOSLENIH 

Naša bolnišnica je družini prijazno 

podjetje in prijazni želimo biti tudi 

do naših najmlajših. Tiste, ki so 

prvič stopili v šolo, smo povabili 

na druženje za lepši uvod v hram 

učenosti. Prvi šolski dan je 

posebno vznemirljiv tako za 

prvošolce kot njihove starše in da 

bi se tega dne spominjali z 

nasmehom in ga ne bi nikoli 

pozabili, smo jim za to posebno 

priložnost organizirali dogodek, 

kjer jih je gledališče Ku-kuc 

razveselilo z gledališko predstavo 

Pikina velika pustolovščina.  

 
Travnik pred vhodom v bolnišnico 

smo spremenili v gledališki oder, 

kjer je otroška druščina s poučno 

Piko aktivno sodelovala in kljub 

rahlim dežnim kapljicam narisala 

nasmeh na obraz vsakega 

ponosnega starša. Na koncu nas je 

razveselila še barvno igriva 

mavrica, ki je krasila nebo, ko smo 

prvošolčkom z namenskim darilom 

ta dan v spomin zapisali kot 

posebno lepo doživetje. 

Bolnišnica bo še naprej aktivno 

skrbela za ohranitev certifikata 

Družini prijazno podjetje, kajti s 

tem povečujemo zadovoljstvo 

zaposlenih, to pa pripomore k 

učinkovitosti in uspešnosti pri 

delu.  

Take dogodke bomo pripravljali 

tudi v prihodnje, kajti z njimi 

povezujemo vrednote, kot so 

veselje, zdravje, družina, dvigamo 

motivacijo zaposlenih in 

pripadnost bolnišnici.  
 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

zastopnica bolnišnice za Družini prijazno 

podjetje 

 

 

KONTROLA RAL/GZ 992/1 

Službo za oskrbo s tekstilom je v 

torek, 24. 8. 2020, obiskal 

inšpektor za RAL pralne tehnike 

Andreas Janning iz družbe 

Hohenstein Laboratories v 

Nemčiji. Namen njegovega obiska 

je bil potrditev operativnega 

standarda, ki postavlja tehnična 

merila kakovosti postopkov pranja 

in stopnje higiene v pralnici ter 

preveriti, ali upoštevamo zakonita 

kakovostna in kontrolna določila, 

ki jih določa nemški inštitut za 

zagotavljanje kakovosti za 

strokovno nego tekstilij. Inšpektor 

pri nadzoru ni našel nobenih 

pomanjkljivosti pri zagotavljanju 

kakovosti, pohvalil pa je stopnjo 

higiene pralnice in nam potrdil 

certifikat RAL/GZ 992/1 s katerim 

izpolnjujemo predpisane zahteve 

in standarde. Pohvalil je tudi dober 

odnos do dela slehernega 

zaposlenega, kajti kljub vročini, v 

kateri delamo, smo zavezani k 

zagotavljanju kakovosti perila. Da 

je naš proces pranja učinkovit, 

sproti potrjujemo s pranjem testne 

tkanine, ki se analizira po 

parametrih kakovosti pranja. 

Inšpektor je nadzor sklenil z nekaj 

predlogi za izboljšanje, ki jih bomo 

spremenili v izzive, saj ti za nas 

predstavljajo uspehe. 
 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.,        

vodja SOT 

 

  

OBVESTILO  IZ PRALNICE 

Služba za oskrbo s tekstilom 

sporoča, da so avgustu 2021 

opravili 110.107 kg perila. 
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ZAHVALNO PISMO 

BRANKA GLAŽARJA 

 
Najprej bi se zahvalil zdravniku 

Ivici Nikolajeviću za njegov trud 

in požrtvovalnost, ker me je 24. 

julija 2021 ohranil pri življenju.  

http://www.nepopustljivo-srce.si/
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Zelo velika pohvala celotni 

urgentni ekipi Splošne bolnišnice 

Murska Sobota za trud in 

požrtvovalnost. Obenem bi se rad 

zahvalil celotnemu osebju na 

oddelku za intenzivno nego.  

Zakaj odločitev za javno zahvalo 

in podelitev priznanja 

zdravniškemu osebju?   

Zato, ker so mi rešili življenje, 

potem ko sem doživel hud srčni 

infarkt.                                                     

Res je, da se pišem Branko 

Glažar, lahko pa vam z veseljem 

povem, da sem Rom. Vsem 

Romom in Rominjam sporočam:  

Bodite vljudni do sočloveka, 

posebej pa bi vam rad povedal, 

da spoštujte zdravniško osebje, 

ker oni lahko rešujejo naša 

življenja.                                       

Spoštovana manjšina Romov, 

naučite se čakati, ko ste enkrat v 

bolnišnici v Rakičanu, bodite 

strpni in obnašajte se do 

sočloveka nekako človeško. Če 

se bomo mi obnašali tako, bo 

takšno do nas tudi zdravstveno 

osebje. Vedite, da nekateri 

zdravniki in sestre delajo več kot 

osem ur na dan in zaslužijo 

spoštovanje, ne pa neko drenje ali 

pa celo fizično napadanje. Sam 

sem preležal devet dni v 

bolnišnici in moram vam 

povedati, da sem bil, ne glede na 

to, da sem ROM, sprejet kot 

človek. Lahko vam povem, da mi 

je bilo lepo v bolnišnici v 

Rakičanu in če bi bilo potrebno, 

bi še ostal oziroma ležal tam.           

Spoštovani Romi, ne glede na to, 

kje ste, kam greste, kaj delate.  

Vedno poskusite  biti ljudje, 

potem vas bo družba dobro 

oziroma lepo sprejela.                                

Hvala Splošni bolnišnici Murska 

Sobota 
Branko Glažar 

 

 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski Oddaji za 

zdravje na Murskem valu je bil 

prim. Slavko Kramberger, dr. 

med., spec., tema: Endoprotetična 

oskrba velikih sklepov – vstavitev 

umetnih sklepov. 

- Gostja v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica na Murskem valu je bila 

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 je Romana 

Rotdajč, dr. med, spec. (soba 

konzilija UC). 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

 

Ponedeljek:  

-  Delovni sestanek skupine za 

kateterizacijo (sejna soba na  

upravi bolnišnice) 

Sreda: 

- Delavnice za pravilno  uporabo 

osebne varovalne opreme (OVO),  

Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. 

m. s. (knjižnica, V. nadstr. Krg. 

bloka)  

- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Sedacija s  

hlapnim anestetikom v EIIT – 

ANACONDA, predaval  bo Rok 

Kolarič, dipl. zn. (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka). 

Petek: 

- Delavnica  o pravilni  nastavitvi  

perifernih kanalov (knjižnica, V. 

nadstr.  krg. bloka) 

-  Delovni sestanek komisije za 

obvladovanje bolnišničnih okužb 

(sejna soba na upravi bolnišnice) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
273 

 

ŠTEVILO BOD: 1617 

LEŽALNA DOBA: 5,28 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
24 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
20 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                          
 

Misel 

Zakon privlačnosti je neoseben. 

Ne vidi dobrih ali slabih stvari.  

Preprosto vam da tisto, 

o čemer razmišljate.  
 

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/

