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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 27. 9. 2021                             Štev. 998

VSTOPNA TOČKA 

INTERNEGA ODDELKA 
 

Vstopna točka za interni oddelek             

je od 27. 9. 2021 spet med interno 

in kirurško zgradbo. 
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

KAKOVOST  

BOLNIŠNIČNE 

OBRAVNAVE 

27. 9. 2021 bo vodstvo bolnišnice 

spet začelo uvajati varnostne 

vizite po posameznih oddelkih. 

Sočasno pa bodo na posameznih 

oddelkih tudi notranje presoje, 

predvsem z namenom 

zagotavljanja visoke kakovosti in 

varnosti obravnave bolnika.  
 

Manuela Kuhar Makoter, dr. med., spec., 

strokovna direktorica 

 

 

PRIPOROČILA LEKTORJA  

Za izboljšanje jezikovne podobe v 

naši bolnišnici že nekaj časa skrbi 

lektor. Po sklepu vodstva 

bolnišnice mora vso pošto, 

poslano v imenu bolnišnice, 

najprej pregledati lektor, šele 

potem jo lahko odpošljemo. To bi 

moralo veljati za vsa besedila, ki 

so javno dostopna, torej vse, kar 

je na naši spletni strani, in pošto, 

ki odhaja iz bolnišnice. Isto 

pravilo velja za vse napise v 

bolnišnici, torej ne smemo več  

izobešati različnih opozoril in 

navodil, ne da bi jih pregledal 

lektor. 

Ob tem pa lektor opozarja, da 

nekateri ne upoštevajo njegovih 

popravkov in priporočil, tipičen 

primer je Modri dirkač, ki je 

dostopen na spletu, torej javno 

dostopen in zato lektoriran.  Kljub 

popravkom nekateri še vedno 

uporabljajo stare šablone, izraze, 

poimenovanja ..., od npr. 

(ne)sklanjanja covida do podpisov 

pod članki.  Zato vas prosi, da 

svoja zadnja besedila v Modrem 

dirkaču pregledate, primerjate 

oddano in pregledano ter začnete 

uporabljati pravilne/boljše oblike.  

Prav tako opozarja na pravil zapis 

datuma in ure: 

Datum zapisujemo nestično in 

brez vrivanja ničel:                                                                                                      

17. 2. 2021 (in ne 17.2.2021); 17. 

2. 2021 (in ne 02.02.2021; če 

računalniški program zahteva 

ničlo, jo pač napišemo)                                                                                                                                                      

Mesec je seveda z malo 

začetnico:  2. februar 2021 (in 

ne 2. Februar 2021, kot lahko 

napiše računalnik sam)                                                                                                                                                                                               

Ura – pri zapisu imamo dve 

možnosti                                                                                                                                                      

ob 8. uri (vendar samo, ko gre za 

polne ure)                                                                                                                      

ob 12.00, ob 12.30 (in ne 

ob 12.00 uri, ne ob 12.30 uri/pri 

uri ni presledka, torej ne ob 8. 00) 

Datum in ura:                                                                                                                                                                        

Pregled bo v sredo, 17. 2. 2021, 

ob 9.00. (datum je ločen z 

vejicama, običajno je to pristavek, 

z njim natančno pojasnimo, 

katero sredo bo pregled)                                                                                                            

Pazite – če ime dneva ni 

izpostavljeno (kot v zgornjem 

primeru), vejice ne pišemo: 

Pregled bo 17. 2. 2021 ob 9.00.                                                                                                                                                                                   

Pri zapisovanju kraja in datuma ju 

moramo ločiti z vejico: Murska 

Sobota, 17. 2. 2021. 

Ker pa so tudi v jeziku različni 

pogledi in marsikdaj možnih več 

oblik, vas lektor prosi, da mu 

svoje poglede, stališča in 

morebitna nestrinjanja s popravki 

sporočite Službi za odnose z 

javnostjo (soj@sb-ms.si). 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

STROKOVNI POSVET 

OBVLADOVANJE COVIDA-

19 V ZDRAVSTVENIH 

USTANOVAH 

Zbornica zdravstvene in babiške 

nege Slovenije – Zveza 

strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije in Zdravniška 

Zbornica Slovenije sta 21. 

septembra 2021 organizirali 

strokovni posvet Obvladovanje 

covida-19 v zdravstvenih 

ustanovah – aktualna vprašanja 

zaposlenih v zdravstveni negi, 

povezana s cepljenjem.  

Na posvetu so nam predstavili 

aktualne razmere pri 

obvladovanju covida-19, 

pričakovanja v 4. valu in primere 

dobrih praks pri obvladovanju 

epidemije v prejšnjih valih. 

Središčni temi sta bili Cepiva 

proti covidu-19 in plodnost ter 

covid-19 v nosečnosti (predavala 

je Marijana Vidmar Šimic, dr. 

med., spec. ginek. in por.), kjer 

smo slišali, da nobeno cepivo 

proti covidu-19 ne vsebuje virusa, 

mailto:soj@sb-ms.si
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ki je sposoben razmnoževanja, da 

cepiva ne povzročajo bolezni, 

pojavijo pa se lahko specifični 

stranski učinki zaradi aktivacije 

imunskega sistema. Raziskave 

kažejo, da cepljenje proti covidu-

19 ne povečuje tveganja za 

spontani splav. Po okužbi v 

nosečnosti so protitelesa v 

popkovni krvi in materinem 

mleku, kar zagotavlja pasivno 

imunost novorojenca. Večji ko je  

delež protiteles pri materi, večji je 

delež v popkovni krvi. Enako 

velja tudi po cepljenju proti 

covidu-19. Nosečnice se lahko 

cepijo ves čas nosečnosti, prav 

tako se lahko kadar koli cepijo 

doječe mamice, ob tem pa jim ni 

treba prekinjati dojenja. Ženske, 

ki načrtujejo nosečnost ali so v 

postopkih oploditve z 

biomedicinsko pomočjo, se lahko 

cepijo, z zanositvijo ni treba 

počakati. Cepiva proti covidu- 19 

ne povzročajo neplodnosti, kar je 

tudi znanstveno dokazano. 

Observacijski podatki kažejo, da 

so cepiva mRNA učinkovita v 

nosečnosti in varna za nosečnice 

in plod/novorojenčka. 

Covid-19 – tveganje za 

tromboze in cepljenje (predavala 

je dr. Tjaša Vižintin Cuderman, 

dr. med.)  

Tromboza se pojavi ob 

prebolevanju covida-19 v 14 

primerih na tisoč pacientov s 

težkim potekom bolezni 

(bolnišnično zdravljenje). S 

cepljenjem povzročena imunska 

trombotična trombocitopenija je 

zelo redek zaplet: nad 50 let se 

pojavi v 10 primerih na milijon 

cepljenih; v starosti od 18 do 49 

let pa v 20 primerih na milijon 

cepljenih – specifičnega 

dejavnika še niso opredelili. 

Pojavi se lahko od 4 do 28 dni  po 

cepljenju z vektorskimi cepivi, 

pozornost je treba nameniti 

znakom, kot so zasoplost/ali  

bolečine v prsih, boleče otekanje 

ali oteklina uda, bledica ali hladen 

ud z bolečino, vztrajna huda 

bolečina v trebuhu, hud ali 

vztrajen glavobol in/ali zamegljen 

vid in/ali žariščni nevrološki 

izpadi, petehije (drobne krvavitve 

v koži) zunaj mesta cepljenja; ob 

pojavu teh znakov je treba takoj 

poiskati zdravniško pomoč. Vsem 

pacientom, ki so že imeli 

trombozo v katerem koli povirju, 

pacientom s trombofilijo in 

pacientom, ki jemljejo 

protitrombotična zdravila,  se 

svetuje cepljenje zaradi 

povečanega tveganja za tromboze 

ob prebolevanju covida-19.  

Navodila za cepljenje pacientov, 

ki jemljejo protitrombotična 

zdravila (usmeritve Kliničnega 

oddelka za žilne bolezni, UKC 

Ljubljana). 

Zaviralci vitamina K (Marevan, 

Sintrom): Cepljenje se izvede, ko 

je vrednost INR v terapevtskem 

območju. Če je zdravljenje dobro 

urejeno, kontrola INR pred 

cepljenjem ni potrebna. Cepiva na 

vrednost INR ne vplivajo, zato 

kontrola INR po cepljenju ni 

potrebna.  

Neposredni oralni 

antikoagulanti (Pradaxa, 

Eliquis, Xarelto): Cepljenje 

dopoldne – jutranji odmerek 

zaužijejo po cepljenju. Cepljenje 

popoldne – zdravilo vzamejo 

običajno. 

Nizkomolekularni heparini v 

terapevtskem odmerku 

(Fragmin, Fraxiparine, 

Clexane): Cepljenje dopoldne – 

jutranji odmerek aplicirajo po 

cepljenju. Cepljenje popoldne – 

zdravilo aplicirajo kot običajno. 

Antiagregacijska zdravila 

(Aspirin, Plavix, Brilique, 

Efient): prilagoditve niso 

potrebne.  

Predstavljeni so bili tudi podatki 

pojavnosti tromboze ob jemanju 

kontracepcijskih tabletk, ki se 

pojavi pri 600 primerih na milijon  

uporabnic na leto, tromboza kot 

posledica kajenja se pojavi pri 

1700 primerih na milijon 

kadilcev. 

Splošne koristi cepljenja 

prevladujejo nad tveganji. 

Odločitev vsakega posameznika 

za lastno zdravje pa je v njegovih 

rokah. 
 

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

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

 

KONFERENCA OB 15- 

LETNICI DELOVANJA 

DRUŠTVA MEDIATORJEV 

SLOVENIJE,   TEMA: 

MEDIACIJA DANES 

 
Društvo mediatorjev Slovenije 

praznuje 15. obletnico 

ustanovitve.  Ob tej priložnosti je  

22. in 23. 9. 2021 od 17. do 20. 

ure pripravilo spletno 

videokonferenco Mediacija 

danes z uglednimi mednarodnimi 

in domačimi strokovnjaki. K 

sodelovanju smo bili povabljeni 
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tudi zaposleni iz bolnišnice, ki 

smo končali tečaj usposabljanja iz 

mediacije in mediacijskih veščin 

pri Združenju zdravstvenih 

zavodov. 

Mag. Nina Betetto, vrhovna 

sodnica, je predstavila Smernice 

Sveta Evrope o mediaciji in 

treningih. Najpomembnejše pri  

razvoju mediacije je po njenem 

to, da direktiva od držav članic 

EU zahteva, da na vse načine, za 

katere menijo, da so ustrezni, 

spodbujajo razvijanje kodeksov 

ravnanja in njihovo spoštovanje s 

strani mediatorjev in organizacij, 

ki opravljajo storitve mediacije. 

Vsebujejo tudi splošen poziv, da 

morajo države članice spodbujati 

še druge mehanizme nadzora 

kakovosti pri opravljanju 

mediacije ter usposabljanje 

mediatorjev.  

Mag. Jana Morela, višja državna 

odvetnica, je v prispevku Prikaz 

intervizije na konkretnem primeru 

predstavila zanimiv primer 

uspešne mediacije med sprtima 

strankama, ki sta ob pomoči 

mediatorja z dogovarjanji in s 

pogajanji dosegli mirno rešitev 

spora in na novo uredili 

medsebojna razmerja. 

V zadnjem času se mediacija vse 

bolj uveljavlja tudi v zdravstvu. Z 

njo je tudi v zdravstvu mogoče 

reševati več vrst sporov (npr. 

spore med zaposlenimi, delavci in 

delodajalci itn.). Za bolnike je 

pomembna možnost, da v tem 

postopku rešujejo svoje spore z 

zdravniki o poteku ali posledicah 

zdravljenja.  V zdravstvu je bila v 

15 letih mediacija kot uspešna 

metoda uporabljena pri sporih, 

kot so nestrinjanje z vodstvenimi 

odločitvami, nestrinjanje s 

strokovnimi odločitvami, zamere 

ob ocenjevanju, zamere zaradi 

nerazumevanja težav, potreb, 

želja, osebne zamere pri 

izvrševanju naročil, pri 

obveščanju in pri posredovanju 

naročil. 

Tudi v prihodnosti bo na vseh 

področjih, še posebno v zahtevnih 

okoliščinah, ki jih je povzročila 

tudi epidemija, mediacija 

pomemben postopek in pomoč  za 

mirno, nepristransko in zakonito 

rešitev sporov, tudi v zdravstvu. 
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

vodja izobraževanja v Zdravstveni in babiški 

negi 

 

 

SREČANJE 

TOKSIKOLOGIJA 2021 

PREHRANSKA 

DOPOLNILA (17. 9. 2021) 

Letošnje srečanje Toksikologija 

2021 je bilo namenjeno 

prehranskim dopolnilom. Ta niso 

zdravila in ne zdravijo, uživamo 

jih npr., ko zaradi bolezenskega 

stanja ni mogoče zagotoviti 

ustreznega vnosa potrebnih hranil. 

Na slovenskem trgu se uporaba 

prehranskih dopolnil v zadnjih 

dveh desetletjih povečuje. Ker je 

trg prehranskih dopolnil nasičen s 

številnimi izdelki, ni mogoč 

nadzor nad njihovo kakovostjo 

in stranskimi učinki. 

Prehranska dopolnila z znanim in 

registriranim izdelovalcem in 

razdeljevalcem so praviloma 

varna ter izpolnjujejo pogoje 

predpisov (taka prehranska 

dopolnila najdemo v lekarnah), 

kar pa ne velja za dopolnila, ki se 

tržijo po spletu in so registrirana 

zunaj EU. Sporna so oglaševanja 

prehranskih dopolnil po 

družbenih omrežjih, elektronski 

pošti ipd. V EU področje 

prehranskih dopolnil ni 

harmonizirano, najvišji dnevni 

odmerki sestavin prehranskih 

dopolnil so po državah različno 

urejeni. Uživanje dopolnil ima 

lahko škodljive učinke na zdravje. 

Nutrivigilanca poroča o številnih 

stranskih učinkih prehranskih 

dodatkov, ki so pogostejši pri 

ženskem spolu, in sicer težave v 

prebavnem sistemu, urtikarija, 

tahikardija, fibromialgija, 

nevralgija ter vpliv na delovanje 

jeter. Govora je bilo tudi o 

konoplji kot prehranskem 

dopolnilu, saj na trgovinskih 

policah najdemo vse več 

prehranskih dodatkov s konopljo, 

katerih vsebnosti CBD in THC so 

bistveno manjše kot v 

registriranih zdravilih, zato 

klinično opaznih zdravstvenih 

učinkov ni mogoče pričakovati. V 

stroki smo nemalokrat priča 

trženju nestandardiziranih 

izdelkov, katerih izdelovalci z 

nejasno sestavo in navodili slabo 

poučeno javnost in ljudi 

izpostavljajo neželenim učinkom 

in tveganjem za zdravje, saj ni 

znanstveno dokazanih koristi za 

zdravje. Prodajalci zavajajo in 

zlorabljajo imena dovoljenega 

CBD (npr. olje CBD) za 

prepovedane pripravke s THC. 

Kanabiol oz. CBD ter uporaba 

druge terapije lahko privede do 

neželenih učinkov zdravil, 

klinično pomembne interakcije so 

opisane pri klobazamu, valproatu, 

varfarinu in takrolimusu. 

Prehranska dopolnila lahko 

delujejo hepatotoksično, od 
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asimptomatskega zvišanja jetrnih 

encimov pa vse do akutne jetrne 

odpovedi, ki je lahko smrtna, zato 

je pri vsaki neopredeljeni jetrni 

okvari smiselno pomisliti na 

uživanje prehranskih dopolnil. 

Pozornost je bila namenjena tudi 

zastrupitvam z energijskimi 

pijačami, katera uporaba strmo 

narašča pri najstnikih in mladih 

odraslih. Skladno z naraščanjem 

porabe se povečuje tudi število 

zastrupitev, ki so odraz 

toksičnosti kofeina. Zastrupitev se 

zdravi simptomatsko, tudi s 

hemodializo za eliminacijo 

kofeina, specifičen protistrup ne 

obstaja. Velika poraba energijskih 

pijač postaja javnozdravstveni 

problem. Novih načinov za 

preprečevanje, blaženje oz. 

zdravljenje alkoholnega mačka 

ni, najučinkovitejši način je 

abstinenca oz. zmernost pri 

uživanju alkohola. 

Organizatorjema, sekciji za 

klinično toksikologijo SZD in 

Centru za klinično toksikologijo 

in farmakologijo Interne klinike 

UKC Ljubljana se zahvaljujeva za 

novo znanje ter res dobro 

pripravljeno, kakovostno in na 

dokazih podprto srečanje. 
 

Urška Nemec, mag. zdr. nege, 

Boštjan Vesel, dipl. zdr. tehnik,  

Urgentni center 

 

 

SREČANJA SEKCIJE 

MEDICINSKIH SESTER V 

ENTEROSTOMALNI 

TERAPIJI  

V Termah Zreče je  v petek,  24. 

septembra,  sekcija medicinskih 

sester v enterostomalni terapiji 

organizirala  strokovno srečanje 

na temo Napredna znanja na 

področju zdravstvene nege ter 

oskrbe ran, stom in kontinence. 

Predavanja so bila razdeljena v 

štiri sklope. V prvem sklopu so 

nam prikazali napredno prakso v 

zdravstveni negi pri oskrbi 

kompleksnih ran, možnosti 

dodatnih terapij pri bolnikih z 

vensko golenjo razjedo s 

poudarkom na pomembnosti 

poznavanja sodobnih oblog za 

oskrbo rane in najpogostejše 

napake pri njihovi uporabi.  Da bi 

uspešno zdravili vensko golenjo 

razjedo, se je porajalo vprašanje, 

kateri kompresijski sistemi so 

boljši. Drugi  sklop je bil 

namenjen črevesnim stomam. 

Pogosto se v praksi sprašujemo, 

ali bi bilo primerno pri določenih 

stomah uporabiti konveksno 

kožno podlogo in ali dovolj 

poznamo  medicinske pripomočke 

za  oskrbo izločalne stome. V 

tretjem sklopu  je bilo govora o 

zdravstveni oskrbi bolnikov z 

inkontinenco. Predstavljena sta 

bila funkcija magnetne 

stimulacije za zmanjšanje motenj 

uriniranja  ter nacionalni protokol 

enkratne intermitentne 

samokatetrizacije  ženske. 

Tema zadnjega sklopa so bile 

hranilne stome, možne poti 

enteralnega hranjenja in 

pripomočki za enteralno hranjenje  

ter predstavitev zdravstvene nege 

in oskrbe perkutane gastrostome 

pri otroku. Zadnji prispevek je bil 

prikaz primera gastrostome v 

domačem okolju. Predavanja so 

bila poučna in koristna za prenos 

v prakso pri našem delu.  
 

Majda Kerčmar, dipl. m. s,.                                                                                                              

Helena Grabar dipl. m. s,.                                                                                                              

Nuša Horvat, ZT, 

Kirurški oddelek 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Sreda: 

 - Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Transfuzija 3: 

Transfuzija krvnih komponent in 

neželeni učinki, predavala je 

Vesna Makovec, dipl. m. s. – 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 

- Strokovno izobraževanje 

Obravnava bolnika s 

hiponatremijo, predavala je 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 je Robert Golob, dr. 

med., spec. (soba kirurškega 

konzilija). 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gost  v radijski  oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu  bo prof. dr. Mitja 

Lainščak, dr. med., spec. interne 

medicine in spec. kardiologije z 

vaskularno medicino, 

tema: Svetovni dan srca.  

- Gostja  v radijski  oddaji  Za 

zdravje  bo Alja Beznec, dr. med., 

spec. anest. z rean.,  

tema: Donorstvo.   

- Konstitutivna seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega zavoda  

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

- 4. izredna  seja stalne delovne 

skupine za bolnišnično 

zdravstveno nego pri razširjenem 

strokovnem kolegiju za 

zdravstveno in babiško nego; v. d. 

pomočnice direktorja za 

zdravstveno nego  Nataša  Kreft, 

mag. zdr. nege – 

videokonferenca. 

-  Strokovni kardiološki seminar 

Kardiometabolni sindrom – kateri 
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lipidi so pomembni?. Predavala 

bosta prof. dr. Mitja Lainščak, dr. 

med., spec. interne medicine in 

spec. kardiologije z vaskularno 

medicino, in Zorancho Trpkovski, 

dr. med., spec. int. (soba 

kardiološkega konzilija). 

Torek: 

-  Strokovni kardiološki seminar 2 

odmerka na leto – nova smer 

nadzora nad holesterolom LDL. 

Predaval bo prof. dr. Mitja 

Lainščak, dr. med., spec. interne 

medicine in spec. kardiologije z 

vaskularno medicino (soba 

kardiološkega konzilija). 

Četrtek: 

- 1. konstitutivna seja odbora 

bolnišnične dejavnosti; direktor 

prim. asist. Daniel  Grabar, dr. 

med., spec. – videokonferenca 

Petek: 

- Odbor za varnost (knjižnica, V. 

nadstr.  krg. bloka). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
313 

ŠTEVILO BOD: 1829 

LEŽALNA DOBA: 5,27 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
6 

 
 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                      
 

Misel 
 

Ni popolnost končni cilj,  

smisel življenja je nikoli zaključen 

proces izpopolnjevanja,  

zorenja in žlahtnjenja. 

John Dewey 

            

 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/

