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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 13. 9. 2021                             Štev. 996

ZAPUSTIL NAS JE ASIST. 

SATAR BAGHRIZABEHI, 

PREDSTOJNIK OČESNEGA 

ODDELKA 

 
Spoštovani sodelavci, 
 

z žalostjo v srcu sporočamo, da 

nas je po hudi bolezni 

nepričakovano in prezgodaj 

zapustil predragi sodelavec asist. 

Satar Baghrizabehi, dr. med., 

spec. oft., dolgoletni predstojnik 

Očesnega oddelka. Spominjali se 

ga bomo po njegovi visoki 

strokovnosti, prijaznosti in po 

tem, da je vsakemu vedno stopil 

naproti. V naši bolnišnici je 

zapustil neizbrisen pečat. Žalna 

knjiga bo na Očesnem oddelku in 

v jedilnici Službe za bolnišnično 

prehrano. 

Družini, sodelavcem in 

prijateljem izrekamo iskreno in 

globoko sožalje. Spoštovani 

kolega, počivajte v miru, ohranili 

vas bomo v lepem spominu. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠČINE 

ZDRUŽENJA 

ZDRAVSTVENIH 

ZAVODOV 

V torek, 7. septembra 2021, je 

hotelu InterContinental v Ljubljani 

potekala konstitutivna seja 

skupščine Združenja zdravstvenih 

zavodov Slovenije, kjer je bil za 

predsednika skupščine izvoljen 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec. 

Zaposleni v bolnišnici mu za novo 

funkcijo iskreno čestitamo ter mu 

pri njenem vodenju želimo veliko 

uspehov. 
Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

OBISKI V BOLNIŠNICI 

SPET PREPOVEDANI 

V naši bolnišnic smo morali zaradi 

slabše epidemične slike 

prepovedati obiske. Zavedamo se 

težkih razmer in želje svojcev, da 

bi obiskali svoje bližnje, vendar se 

razmere v regiji slabšajo in na 

žalost to ni mogoče, saj bi se lahko 

virus usodno razširil med bolniki 

in zaposlenimi. Zato vas prosimo 

za razumevanje in potrpljenje. 

Prepoved velja za obiske vseh 

bolnikov, razen obiskov na 

Otroškem oddelku ter obiske iz 

pietetnih razlogov, kjer so omejeni 

na eno zdravo osebo na dan za 

največ 15 minut s pisno 

dovolilnico zdravnika, ki zdravi 

obolelega, ob upoštevanju pogoja 

PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 

Ob sobotah in nedeljah obiski niso 

dovoljeni. Poslovni obiski so prav 

tako dovoljeni le ob upoštevanju 

pogoja PCT. Parter je ob 

izpolnjevanju pogoja PCT lahko 

pri porodu. 

Naročila in informacije o 

zdravstvenem stanju pacientov so 

možne samo na javno objavljenih 

telefonskih številkah.  
 

Vodstvo bolnišnice 

 

DONACIJA 

ZAVAROVALNICE 

TRIGLAV – TRIGLAVOV 

TEK 

 
V soboto, 11. septembra 2021, je 

na Brdu pri Kranju potekal 

tradicionalni Triglavov tek, na 

katerem za dober namen. Tudi 

letos so sredstva namenili za 

podporo delovanju nekaterim 

slovenskim bolnišnicam, med 

njimi tudi naša. Strokovna 

direktorica Manuela Kuhar 

Makoter, dr. med., spec., je v 

imenu bolnišnice prevzela 

donacijski ček v vrednosti 2. 500 

evrov. Sredstva bomo namenili 

delovanju naše porodnišnice. 
 

Zavarovalnici Triglav se za dar 

iskreno zahvaljujemo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

MEDNARODNI SEMINAR O 

VAROVANJU ZAPOSLENIH 

V BOLNIŠNICAH PRED 

TVEGANJI ZARADI 

IZPOSTAVLJENOSTI 

RAKOTVORNIM SNOVEM 

PRI DELU 

3. septembra 2021 je po Zoomu 

potekal mednarodni seminar o 
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varovanju zaposlenih v 

bolnišnicah pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti 

rakotvornim snovem pri delu. 

Seminar je organiziralo 

Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake 

možnosti in je del časovnega 

načrta za opuščanje rabe 

rakotvornih snovi na delovnem 

mestu. Namenjen je bil predvsem  

zdravstvenemu osebju, 

varnostnim inženirjem, vodilnim 

in vodstvenim delavcem v 

bolnišnicah ter vsem tistim, ki jih 

zanima zagotavljanje varnosti in 

zdravja zaposlenih v bolnišnicah. 

Sodelovali so predstavniki vseh 

držav, članic Evropske unije, 

predstavili raziskave o varovanju 

zdravja in škodljivih vplivih 

delovnega okolja v svojih 

bolnišnicah ter stanje ta hip.  

Delodajalec mora prevzeti 

odgovornost za izboljšanje 

varnosti in delovnega okolje za 

vse zaposlene. Najpomembnejši 

ukrep pri tem je izdelava ustrezne 

ocene tveganja in da se pri tem 

vključijo vsi socialni partnerji, 

tudi reprezentativni sindikati. 

Pomembno pa je, da se zlasti v 

bolnišnicah zavedamo, da je 

zaradi hierarhije preventivno 

delovanje in vključitev vseh 

partnerjev težje. Pristojni oziroma 

vodstvo morajo slišati vse 

zaposlene, tudi tiste, ki so na 

najnižje plačnih in ovrednotenih 

delovnih mestih. 

Vse države članice so med 

izkušnjami postavile v ospredje 

velik pomen promocije zdravja 

na delovnem mestu, predvsem 

pa ozaveščenost zaposlenih o tem 

področju, saj klub visoki stopnji 

izobraženosti in poznavanju 

dejavnikov tveganja področju ne 

namenjajo dovolj pozornosti, 

predvsem pa ob delu in poklicnih 

izzivih pozabljajo nase in na svoje 

zdravje. Celo več, morebitne 

začetne težave zdravstveni 

strokovnjaki na začetku prezrejo 

ali celo negirajo. 

Delovno sposobnost 

zdravstvenega osebja po 

prebolelem raku dojke je 

predstavila prof. dr. Venerando 

Rapisarda, dr. med., spec., z 

Oddelka za klinično in 

eksperimentalno medicino 

Univerze v Kataniji (Italija) in 

poudarila, da je vrnitev zbolelega 

zaposlenega na delovno mesto po 

prebolelem raku vprašljiva oz. ni 

priporočljiva, saj so delavci po 

prebolelem raku zelo ranljiv 

sektor. 

Tveganje za raka med kohortno 

skupino slovenskih medicinskih 

sester je predstavila izr. prof. dr. 

Metoda Dodič Fikfak, dr. med., 

spec. medicine dela, prometa in 

športa, predstojnica UKC 

Ljubljana – Klinični inštitut za 

medicino dela, prometa in športa. 

Nekateri rezultati so skrb 

zbujajoči, čeprav so rezultati v 

primerjavi s špansko raziskavo v 

Sloveniji boljši. V Španiji je 

tveganje za raka dvakrat večje kot 

v Sloveniji. Vzrok je v tem,  da so 

v kohortni skupnini v Sloveniji 

tudi tiste medicinske sestre, ki ne 

dežurajo oz. opravljajo nočnega 

dela. 

Veliko tveganje za nastanek 

raka predstavlja nočno delo, ki 

ga v zdravstvenem sektorju ne 

moremo izključiti. 
Najpomembnejše preventivno 

delovanje je, da delodajalci in 

odgovorni za urnike delovne 

procese načrtujejo tako, da se pri 

zaposlenem ponovi nočna izmena 

v zaporedju 2- do 3-krat, več pa 

že predstavlja tveganje.  

Še pred koncem leta bodo 

rezultati raziskave predstavljeni 

podrobno in takrat bodo lahko v 

zdravstvenih ustanovah načrtovali 

tveganja in ukrepe. 

Sklepe je povzela Alenka Forte, 

dr. med., spec., državna 

sekretarka Ministrstva za zdravje 

(Slovenija), najpomembnejši med 

njimi je skupen vsem članicam: 

pomembno je vzpostaviti, 

ohranjati in vzdrževati kulturo 

preprečevanja bolezni in poškodb 

na delovnem mestu. 

Predvsem pa je treba posebno 

skrb nameniti vzgoji 

zdravstvenega osebja že od 

srednje šole, o rakotvornih 

snoveh pa ozaveščati že v 

otroški dobi.  
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

vodja izobraževalne dejavnosti ZN 

 

 

DELOVNI SESTANEK 

KOBO 

V petek, 10. 9. 2021, je potekal 3. 

delovni sestanek komisije za 

preprečevanje in obvladovanje 

bolnišničnih okužb (KOBO). 

Obravnavali smo aktualno 

dogajanje, povezano z epidemijo, 

ter epidemično stanje pojavnosti 

večkratno odpornih 

mikroorganizmov.  Mag. Štrumbelj 

je predlagal pripravo 

mikrobioloških novic, ki bi jih 

objavljali v Modrem dirkaču.  

Obravnavali smo tudi skorajšnjo 

aktivacijo sistema  za elektronsko 

naročanje hemokultur. Pri točki 

razno smo se dotaknili 

obvladovanja tveganj na 

vodovodnem sistemu in 

preventivnih ukrepih na tem 

področju. Zorancho Trpkovski je 

izpostavil predvsem izzive pri 

obravnavi bolnikov v Urgentnem 

centru, ki imajo pridružene 

večkratno odporne 

mikroorganizme, zato ne morejo 

zagotavljati razmer za izvajanje 

izolacije. 
 

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

vodja obvladovanja bolnišničnih okužb 

 

 

 

 

 

 



 3 

PROŠČENJE V SBMS 

 

Zaposlene v bolnišnici vabimo na 

tradicionalno proščenje ob 

prazniku povišanja sv. križa, ki ga 

bomo praznovali v bolnišnični 

kapeli s sveto mašo, posvečeno 

bolnikom in zaposlenim, v torek, 

14. septembra 2021, ob 14. uri.  
 

Sveto mašo bo vodil duhovnik 

Jože Hozjan. Zaposleni se maše 

lahko udeležijo le ob upoštevanju 

pogoja PCT (preboleli, cepljeni, 

testirani). 
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

ZGODILO SE JE – 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  je 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 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gost v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na  Murskem valu bo  

Kure Horvat, dipl.  zdravstvenik,  

glavni zdravstvenik Oddelka za  

perioperativno medicino, tema: 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota spet postala covidna 

bolnišnica. 

 -  Gostja  v  radijski Oddaji za 

zdravje na Murskem valu bo 

 Renata  Pleh,  univ. dipl. inž. živ.  

tehn., vodja bolnišnične prehrane 

in dietoterapije, tema: Neješčnost 

pri otrocih in mladostnikih. 

- 3.  seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka  Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd.  

Sreda: 

 - Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd.  

 - Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Transfuzija 2: 

Naročanje  krvnih   komponent – 

faze naročanja in stopnje nujnosti. 

Predavala bo Tatjana Denša, dipl. 

m. s. (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka). 

Četrtek: 

-  3. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr.  krg. bloka)  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
333 

ŠTEVILO BOD: 1773 

LEŽALNA DOBA: 4,87 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
12 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
7 

 
 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                          
 

Misel 
 

Naj vas mnenja drugih ljudi            

ne ustrašijo; 

tvegajte in delajte tisto,  

kar v resnici želite. 
 

Paulo Coelho 

 

 

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/

