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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 20. 9. 2021                             Štev. 997

Asist. SATAR 

BAGHRIZABEHI, dr. med., 

spec. oftalmolog 
 

 
Asist. Satar Baghrizabehi. dr. 

med., spec. oftalmolog, v. d. 

predstojnika Očesnega oddelka, 

nas je zapustil sredi dela, poln 

načrtov in idej za razvoj stroke in 

delovanja bolnišnice. Umrl je 10. 

septembra 2021. 

Rojen je bil 23. 10. 1960 v 

Tabrizu v Iranu, 30. 11. 1991 je 

diplomiral na Medicinski fakulteti 

v Sarajevu, specializacijo iz 

oftalmologije je opravil v 

Ljubljani s specialističnim 

izpitom 12. 1. 1999. V naši 

bolnišnici se je zaposlil 22. 6. 

1999 kot zdravnik specialist na 

Očesnem oddelku. S 1. 1. 2008 je 

bil imenovan na delovno mesto 

predstojnika Očesnega oddelka in 

ga je opravljal vse do izteka 

življenjske poti. 

Za kolego Satarjem ostajajo topli 

spomini in pečat njegovega 

neutrudnega prizadevanja 

ohranjati in dvigovati strokovnost 

Očesnega oddelka in celotne 

bolnišnice. S svojo doslednostjo, 

profesionalno prijaznostjo in kdaj 

tudi neizprosnostjo je sledil 

svojim ciljem in si prizadeval 

udejanjati svoja prepričanja.  

Za njim ostajajo uspešen oddelek, 

dosežki celotne bolnišnice,  ostaja 

pa tudi globoka vrzel, ki si jo 

bomo sodelavci prizadevali njemu 

v spomin in zahvalo nadaljevati in 

nadgrajevati z njegovim žarom.  

Asist. Satar Baghrizabehi, dr. 

med., spec. oft., hvala za vsak 

tvoj prispevek, za vse, kar smo 

lahko delili s teboj. 
 

Počivaj v miru. 
 

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

direktor 

 

 

SREČANJE Z VODSTVOM 

ZDRAVNIŠKE ZBORNICE 

SLOVENIJE 

Obveščamo vas, da bomo 15. 10. 

2021 v Splošni bolnišnici Murska 

Sobota organizirali srečanje z 

vodstvom Zdravniške zbornice 

Slovenije v obliki pogovora z 

zdravniki in izvedbe strokovnega 

srečanja. Vabilo vam bomo 

posredovali naknadno. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

TESTIRANJE ZAPOSLENIH 

V SBMS 

Zaposleni v naši bolnišnici, ki 

niso cepljeni in prebolevniki, se 

lahko testirajo na novi 

koronavirus vsak delovni dan med 

5.30 in 7.00 v zabojniku pred 

Urgentnim centrom. Testirajo se 

lahko tudi vsak delovni dan med 

7. in 14. uro ter med 16. in 19. 

uro, ob sobotah, nedeljah in 

praznikih pa med 9. in 11. uro ter 

med 16. in 18. uro. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

70 LET DOMA STAREJŠIH 

RAKIČAN 

 

V petek, 17. 9. 2021, je Dom 

starejših Rakičan  proslavil 70- 

letnico delovanja. Ob tem 

izjemnem dogodku so naši 

bolnišnici podarili zahvalno 

listino za dolgoletno sodelovanje 

pri izvajanju sekundarnega 

zdravstva. Dogodka se je udeležil 

tudi predsednik države Borut 

Pahor. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

STROKOVNI POSVET 

MANAGEMENTA 

ZDRAVSTVENE IN 

BABIŠKE NEGE 

V  ponedeljek, 13. 9. 2021, je bil 

v Ljubljani Strokovni posvet 

managementa zdravstvene in 

babiške nege zdravstvenih 

zavodov, ki ga je organizirala 

Zbornica – Zveza. 

Na posvetu so nam predstavili 

dokumente Kadrovski standardi 

in normativi v zdravstveni in 

babiški negi ter Poklicne 

kompetence in aktivnosti 

izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege. 

Ob koncu pa se je razvila 

razprava Zadržanje kadra v 

zdravstveni in babiški negi. 

Predsednica Monika Ažman je 

predstavila stanje kadrov 

zdravstvene nege v slovenskih 
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zdravstvenih zavodih in 

poudarila, da se razmere ne 

izboljšujejo; nasprotno, 

medicinske sestre zdaj celo 

zapuščajo poklic. 

O sodobnem komuniciranju za 

uspešno in učinkovito vodenje 

nam je spregovorila Ksenija 

Benedetti in poudarila, da so 

harmonični odnosi v kolektivu 

zelo pomembni za uspešno 

delovanje na vseh področjih. 

Dobro počutje na delovnem mestu 

je v teh kriznih in zahtevnih časih 

bolj pomembno kot kdaj prej. Za 

dobro ozračje se morajo potruditi 

prav vsi sodelavci. Tudi podrejeni 

in tisti, ki so najnižje na 

hierarhični lestvici, imajo pravico 

do delovnega in človeškega 

dostojanstva. 

Udeleženci posveta smo se v 

razpravi strinjali –  čeprav  

izvajalci zdravstvene dejavnosti 

(delodajalci), ključni deležniki v 

zdravstvu, stroka zdravstvene ter 

babiške nege pomanjkanje 

medicinskih sester 

prepoznavamo kot eno izmed 

ključnih težav v zdravstvu – da 

omenjena problematika še ni 

ustrezno prepoznana in kljub 

predlogom ter pripombam 

Zbornice – Zveze ni bila 

upoštevana v Načrtu za okrevanje 

in odpornost, ki ga je sprejela 

vlada 28. 4. 2021. 

Problematika bo zaradi 

spremenjenih zdravstvenih 

potreb prebivalstva, 

upokojevanja najštevilčnejše 

generacije medicinskih sester, 

odliva slovenskih medicinskih 

sester v tujino in druge poklice 

ter uvajanja sistema 

dolgotrajne oskrbe še bolj 

pereča. 

Država mora takoj začeti 

pripravljati nacionalne analize 

razmer na trgu dela in kadrovske 

strategije v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege, pri 

pripravi katere morajo sodelovati 

vsi ključni deležniki, saj je zadnja 

priložnost za pripravo strategije in 

sistemskega pristopa pri 

zagotavljanju ustreznega števila 

medicinskih sester in drugih 

izvajalcev zdravstvene in babiške 

nege.  

Za uspešnost kadrovske strategije 

ni dovolj, da se število izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege 

zagotavlja z ustreznim številom 

vpisnih mest na srednješolskih in 

študijskih programih zdravstvene 

nege in babištva, ampak je treba 

reševati problematiko izboljšanja 

delovnih razmer, zmanjšati 

obremenjenost zaposlenih, vlagati 

v človeške vire, zagotoviti 

ustrezno plačilo ter sprejeti 

ustrezne ukrepe in politiko za 

njihovo udejanjanje. 

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

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege 

 

 

POVIŠANJE SVETEGA 

KRIŽA – PROŠČENJE V 

BOLNIŠNICI 

 

Kapela v bolnišnici je posvečena 

povišanju sv. križa, tako smo 

imeli na ta praznik, 14. 

septembra, že 19 leto proščenje, 

mašo ter srečanje bolnikov, 

duhovnikov in zaposlenih po maši 

ob prigrizku, čaju in pogovoru. 

Tokrat smo imeli mašo zaradi 

epidemioloških razmer brez 

bolnikov, udeležili smo se je le 

zaposleni in v imenu vodstva v. d. 

pomočnica Nataša Kreft, mag. 

zdr.- soc. manag. 

Mašo je daroval gospod Jože 

Hozjan in nas nagovoril, da 

praznik spominja na Jezusovo 

darovanje svojega življenje za 

naše odrešenje: »Nihče nima 

večje ljubezni kot je ta, da kdo da 

življenje za svoje prijatelje«. S 

križem nas je tako vključil v krog 

svojih prijateljev in nas 

spodbudil, da njegovega Očeta 

kličemo Oče naš.  

Križ je tako postal vir upanja in 

moči vsem nam, še posebno v 

težavah in preizkušnjah življenja.  

Gospod Hozjan se je zahvalil 

vodstvu bolnišnice, da lahko 

opravlja mašo za bolnike ter da 

dobro in skrbno poteka duhovna 

oskrba bolnikov, ki si to želijo in 

potrebujejo. 

Molil je za bolnike in jim zaželel 

novega upanja na poti ozdravitve 

tako telesnih kot duhovnih ran. 

Vsem zaposlenim pa je zaželel 

veliko moči, da bomo svoje 

poslanstvo opravljali plemenito, s 

srcem in ljubeznijo. Še posebno v 

teh zahtevnih časih. 
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

vodja izobraževalne dejavnosti ZN 

 

 

MEDNARODNA 

KONFERENCA O 

PREPREČEVANJU IN 

ŠIRJENJU OKUŽB 

 

V Ženevi v Švici je od 14. do 17. 

septembra 2021 potekala 6. 

mednarodna konferenca o 

preprečevanju in obvladovanju 

okužb (ICPIC). Po zahtevnih 

časih zaradi pandemije covida-19  

je bila težnja  po združevanju 

svetovne skupnosti IPC še 
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močnejša. Na srečo so bili   

izpolnjeni vsi pogoji, da je  

organizacija potekala varno, 

interaktivno in spodbudno. Znova 

je ponudila edinstven forum za 

izmenjavo znanja in izkušenj pri 

preprečevanju okužb, povezanih z 

zdravstvom, in nadzoru 

protimikrobne odpornosti po 

vsem svetu. 

Strokovne vsebine so se 

navezovale  na trenutno  najbolj 

odmevne teme: IPC v kontekstu 

pandemije covida, protimikrobna 

odpornost, okužbe, nastale prek 

centralnih katetrov, sepse, 

kakovost oskrbe bolnikov, 

napredne metode v bolnišničnih 

epidemioloških raziskavah in 

zgodnji rezultati večjih kliničnih 

preskušanj na tem področju, 

izboljšanje preventivnih strategij 

z uporabo različnih izvedbenih 

orodij ter socialnih medijev, 

telemedicine in simulacijskih 

modelov. ICPIC je znova 

sodeloval z različnimi 

mednarodnimi agencijami in 

društvi, da bi zbral še več 

svetovnih strokovnjakov in 

ključnih mnenjskih voditeljev za 

izmenjavo znanja in izkušenj, 

med drugim Centre za nadzor in 

preprečevanje bolezni (CDC), 

Društvo za epidemiologijo 

zdravstvenega varstva Amerike 

(SHEA) in Svetovno zdravstveno 

organizacijo (WHO). 

Kongresa sem se poleg petih 

zdravstvenih delavcev iz 

Slovenije   udeležila  tudi sama in 

bila priča izjemno dobro 

strokovno pripravljeni 

predstavitvi številnih področij, ki  

se posredno ali neposredno 

navezujejo na obvladovanje 

okužb v zdravstvenih ustanovah. 

Prav raznolikost in pestrost vsebin 

in predavateljev nakazuje, da  je 

potrebno in pomembno dobro 

interdisciplinarno delo in 

sodelovanje. Poleg strokovnih 

vsebin so bile  prikazane 

prednosti in pasti sporočanja 

informacij, informacij prek 

medijev tako do strokovne kot do 

laične populacije. Poleg potrditve, 

da v naši ustanovi delamo dobro, 

sem si pridobila tudi znanje o  

uporabi nekaterih novih 

uporabnih orodjih, ki jih lahko 

uvedemo v prakso pri nas 

(dezinfekcija okolja in 

pripomočkov,  edukacijska orodja 

za trening veščine razkuževanja 

rok ter pripomočkov, možnost 

nabave specialnega transportnega 

vozila za  bolnike z okužbo ki se 

prenaša aerosolno,  ter  praktična 

mobilna izolacijska enota) in 

dosežemo še korak več v boju z 

večkratno odpornimi 

mikroorganizmi. Udeležba na 

kongresu je bila tudi motivacija 

za sprejemanje  vseh  izzivov dela 

pri obvladovanja okužb, ki je 

trenutno zaradi pandemije  sicer 

zelo aktualno, hkrati pa precej  

nehvaležno in neprivlačno delo. 

Obenem pa smo spet stkali nove 

vezi, da lahko z izmenjavo dobrih 

praks lažje pomagamo drug 

drugemu. 
 

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

vodja obvladovanja bolnišničnih okužb  

 

 

ČESTITKA  

Specialistični izpit je uspešno 

opravil Kristjan Vozlič, dr. med., 

spec. ginekologije in porodništva. 
 

Za pridobitev strokovnega naziva 

mu iskreno čestitamo ter mu 

želimo veliko uspehov na 

poslovni in osebni poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gost v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica na Murskem valu je bil  

Jure 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 je bila 

 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.  

Torek: 

- Interno strokovno kardiološko 

izobraževanje z naslovom 

Hipertenzija v letu 2021. Predavala 

sta prof. dr. Mitja Lainščak, dr. 

med., spec., in Miha Tibaut, dr. 

med., spec. (soba kardiološkega 

konzilija). 

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 je 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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Sreda: 

 - Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN, Transfuzija 3: 

Transfuzija krvnih komponent in 

neželeni učinki, predavala bo 

Vesna Makovec, dipl. m. s. – 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 
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- Strokovno izobraževanje 

Obravnava bolnika s 

hiponatremijo, predavala bo prof. 

dr. Marija Pfeifer, dr med, spec.  

(soba kirurškega konzilija). 

Četrtek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Operacija karpalnega kanala v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota, 

predaval bo Robert Golob, dr. 

med., spec. (soba kirurškega 

konzilija). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
351 

ŠTEVILO BOD: 1799 

LEŽALNA DOBA: 4,66 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
23 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
7 

 
 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                          
 

Misel 

Prijazne besede so lahko kratke in 

lahkotne, a njihov odmev je 

neskončen.  
 

 Mati Tereza 

 

 

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/

