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DELOVNI OBISK 

MINISTRA ZA ZDRAVJE 

JANEZA POKLUKARA V 

NAŠI BOLNIŠNICI 
 

 
Našo bolnišnico je danes obiskal 

minister za zdravje Janez 

Poklukar. Vodstvo bolnišnice ga je 

seznanilo z aktualnimi razmerami, 

ogledal pa si je tudi prostore, ki jih 

obnavljamo.  

Minister se je vsem v bolnišnici 

zahvalil za maksimalno 

prizadevanje, da je covid smo ena 

od bolezni oziroma izzivov, s 

katerimi se  srečujemo, in da se 

trudimo, da teče tudi preostali 

program, kar nam, kot je ugotovil, 

za zdaj uspeva. Glavni cilj 

vodstva in zaposlenih je po 

besedah ministra zagotoviti 

kakovostno, varno in pravočasno 

zdravstveno oskrbo prebivalcem 

regije in širše.  

Optimizem za razvoj zdravstva v 

Pomurju vidi minister tudi v 

prejšnji teden sprejetem zakon o 

zagotavljanju sredstev za naložbe 

v zdravstvu v obdobju 2021–

2031, pri čemer bo naša 

bolnišnica izvedla več projektov. 

Med njimi so ureditev odseka za 

dializo, ureditev in razširitev 

poslopja nekdanje ginekološkega 

oddelka za potrebe negovalnega 

oddelka, obnova kletnih prostorov 

internega oddelka, obnova in 

razširitev infekcijskega oddelka, 

nadzidava povezovalnega hodnika 

med interno in kirurško stavbo, 

urgentnega centra za otroški 

oddelek, obnova in širitev 

centralnega operacijskega bloka 

ter nadzidava dveh nadstropij nad 

oddelkom za patologijo za 

potrebe koronografije. Skupna 

vrednost projektov je ocenjena na 

skoraj 30 milijonov evrov.    
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

MNOŽIČNA NESREČA – 

VAJA 

 
V soboto, 2. 10. 2021, je v 

bolnišnici potekala vaja s 

predpostavko množične nesreče,  

potem ko naj bi se v Pomurju malo 

pred osmo uro razbesnelo neurje z 

vetrom, točo in močnim nalivom. 

Ob tem je zagorel večstanovanjski 

objekt na Cankovi, pri čemer je 

več stanovalcev zaradi poškodb in 

vdihavanja dima ostalo ujetih v 

objektu. 

Regionalni center za obveščanje je 

aktiviral ustrezne službe in ekipe, 

vodja intervencije je v sodelovanju 

z vodjo medicinske intervencije ob 

gašenju požara in evakuaciji in 

reševanju stanovalcev zahteval 

aktiviranje prikolice za množične 

nesreče in vzpostavitev triažnih 

sektorjev. Ekipe nujne ponoči pa 

so oskrbele ponesrečence in jih 

pripravile na transport v 

bolnišnico. 

Ob teh predpostavkah smo v 

bolnišnici prvič na vaji preizkusili 

ukrepe ob pojavu množične 

nesreče, ki smo jih spremenili in 

dopolnili ob odprtju Urgentnega 

centra. V sodelovanju z 

Zdravstvenim domom Murska 

Sobota smo pripravili scenarij, ki 

je predvideval aktivacijo rumenega 

triažnega alarma. Ta je vključeval 

3 hudo poškodovane paciente, 3 

težje poškodovane in do 10 lažje 

poškodovanih pacientov.  

Vaja je potekala z aktivacijo 

zaposlenih v bolnišnici, obravnavo 

simulacij pacientov in 

ovrednotenjem aktivnosti. 

Namen vaje je izboljšati sistem 

urgentne obravnave bolnikov 

oziroma več bolnikov hkrati. Kljub 

covidu je obravnava pacientov 

enaka, vse testiramo, do izvida pa 

počakajo v prostorih urgentnega 

centra oziroma v pomožnih 

prostorih, šele potem gredo na 

intenzivni oziroma ustrezni 

oddelek.  Ob običajnem delu 

imamo zdaj paciente, ki pomenijo 

dodatno obremenitev, ob vaji 

ugotavljamo pomanjkljivosti 

načrta ob množični nesreči, da jih 

odpravimo oziroma načrt po 

potrebi dopolnimo. Seveda z željo, 

da naj ostane le pri vajah. 
 

Urgentni center  

in ostali sodelavci SBMS 

 

 

SAMOPLAČNIŠKO 

TESTIRANJE NA                  

NOVI KORONAVIRUS 

Samoplačniško testiranje na novi 

koronavirus je od ponedeljka do 

petka med 7.00 in 19.00 ter ob 

sobotah, nedeljah in praznikih 

med  9.00 in 18.00 (malica je od 

11.30 do 12.00). Cena testiranja je 

9,5 evra. 
 

Vodstvo bolnišnice  
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ŠTUDENTSKO DELO 

Zaradi pomanjkanja študentov 

zdravstvenih smeri na vstopnih 

točkah naprošamo vse zaposlene, 

da nam sporočijo imena študentov 

drugih smeri, ki bi bili zanesljivi 

na vstopnih točkah (kontaktna 

številka je 02 51 23 173, Metka 

Lipič Baligač). 
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

OHRANIMO 

PROFESIONALNOST 

Spoštovani sodelavci,  

živimo v časih, ko je število 

informacij v medijih izredno 

veliko, pri tem nekaterih 

komercialno in politično 

umeščenih, včasih tudi 

nepreverjenih in zavajajočih. 

Radi bi vas spomnili, da delamo v 

zdravstvu, eni najpomembnejših 

znanstvenih ved, ki je izredno 

razvita, v katero se ogromno 

vlaga in je zato dejavnost, ki zelo 

redko pušča dvome o preverjenih 

metodah. 

V poplavi vseh mogočih 

informacij smo prepuščeni 

vprašanju: ali verjeti znanstveno 

preverjenim metodam, ki jih 

razvijajo strokovnjaki in 

akademiki, ali prepustiti presojo 

dnevnim namigom, teorijam 

zarote in mamljivim zgodbam, ki 

nimajo nobenih realnih presoj in 

verodostojnosti. Podpiramo 

svobodno presojo in pravico do 

lastnega mnenja vsakega delavca, 

hkrati pa vas pozivamo, da v 

našem okolju bolnišnice, pri delu 

s pacienti, pri delu s starejšimi in 

seveda pri delu s sodelavci ne 

prispevate ali spodbujate k 

širjenju skrajnih stališč, 

povezanih s cepljenjem in ukrepi 

o zajezitvi okužbe s covidom-19. 

Stališča, povezana s to tematiko, 

ohranimo zase, ne spodbujajmo 

enostransko vsiljivih pogledov ali 

dejanj, ki bi lahko vodila do 

povišane napetosti ali do 

konfliktov (verbalnih in tudi 

fizičnih) v delovnem okolju. 

S svojimi stališči namreč lahko 

posredno povzročimo nejevoljo, 

neodobravanje ali celo odklonilno 

obnašanje pacientov, ki so pri 

čakanju na zdravstveno storitev že 

tako velikokrat nemirni in 

razdražljivi. 

Z našim vzornim ravnanjem, ki 

mora biti profesionalno 

(osredotočeno na zdravstveno 

storitev in ne na osebno 

povezovanje), lahko v veliki 

primeri prispevamo k dobremu 

delovnemu ozračju in izogibanju 

konfliktnim dogodkom. Če je 

posameznik izpostavljen 

določenim moralnim ali 

strokovnim vprašanjem, mu lahko 

bolnišnica zagotovi tudi strokovni 

nasvet. 

Hvala za upoštevanje priporočil. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

URGENTNA STANJA V 

INFEKTOLOGIJI 

 
28. in 29. 9. 2021 je Sekcija 

medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov na 

internistično-infektološkem 

področju organizirala strokovni 

seminar v Rimskih termah na 

temo Urgentna stanja v 

infektologiji. Iz naše bolnišnice 

se je izobraževanja udeležilo pet 

zaposlenih, trije z Infekcijskega 

oddelka in dve z Urgentnega 

centra. 

Med urgentna stanja v 

infektologiji pri odraslih pacientih 

spadajo sepsa in septični šok, 

gnojni meningitis, 

meningokokcemija, okužbe 

spodnjih dihal, tetanus in 

nekrozantni fasciitis. Pri otrocih 

pa poleg naštetih stanj pri odraslih 

pacientih izstopajo še bronhiolitis, 

bakterijski traheitis, huda 

dehidracija ob gastroenteritisu in 

vročinski krči.  

Sepsa je življenjsko nevarna 

odpoved organov, ki nastane 

zaradi neuravnoteženega odziva 

gostitelja na okužbo. Diagnoza 

sepsa je klinična, točkovnik 

qSOFA pa omogoča 

prepoznavanje ogroženih 

bolnikov, ki potrebujejo 

prednostno obravnavo. 

Medicinske sestre in zdravstveni 

tehniki so pomemben del 

multidisciplinarne skupine, ki 

sodeluje pri obravnavi septičnega 

bolnika. 

Likvor, urinokultura in 

hemokolture so pomembne 

kužnine v infektologiji. Pri 

odvzemu teh kužnin je bistvenega 

pomena sterilni odvzem vzorca. 

Vloga medicinske sestre pri 

odvzemu teh kužnin je pravilna 

priprava pacienta na poseg, 

pravilna higiena rok in skrb za 

sterilnost pripomočkov, s katerimi 

se vzorci odvzamejo. Prve 

kužnine odvzamemo, če je le 

mogoče, pred aplikacijo 

protimikrobnega zdravila. Čim 

hitrejša aplikacija prvega 

odmerka širokospektralnega 

antibiotika pri sepsi je zelo 

pomemben ukrep, ki je potreben 

za pravočasno zdravljenje sepse. 

Posebej je bila poudarjena vloga 

medicinske sestre pri bolniku z 

meningokokno sepso. Obravnava 

takšnega bolnika je kompleksna 

in zahteva vodenje na oddelku za 

intenzivno zdravljenje. 

Predstavljene so bile tudi bolezni 

brez meja. Skupaj s popotniki in 

migranti prihajajo v naše 

ambulante tudi redkejše bolezni, 

na katere moramo biti pozorni, da 

pravilno obravnavamo bolnika in 

da preprečimo širjenje bolezni.  

Zelo veliko je bilo povedano o 

aktualni temi cepljenje. 

Cepljenje je preprost, varen in 

najučinkovitejši ukrep za 
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zaščito pred nekaterimi 

nalezljivimi boleznimi. Cepljenja 

so obvezna (Zakon o nalezljivih 

boleznih) in neobvezna. Pri 

obveznih cepljenjih je 

precepljenost velika, pri 

neobveznih pa je zelo slaba. Eden 

od vzrokov, na katerega pa lahko 

vplivamo, je tudi slabo 

poznavanje teh cepljenj in 

njihovih prednosti med 

zdravstvenimi delavci. 

Zdravstveni delavci lahko s 

svetovanjem bistveno 

pripomoremo k boljšemu 

zdravstvenemu stanju bolnika.  
Nalezljive bolezni spremljajo 

človeštvo vso zgodovino. 

Nalezljive bolezni na svetu so 

vedno bile in vedno bodo, na 

začetku 21. stoletja pa še vedno 

ostajajo drugi najpogostejši 

vzrok smrti v svetovnem 

merilu. 
Za vsa infektološka stanja velja, 

da mora biti pristop do obravnave 

interdisciplinaren, saj 

infekcijske bolezni niso omejene 

le na posameznika – pacienta, 

ampak so odvisne tudi od 

mikrobov in okolja, v katerem 

živimo. Za vsa stanja v 

infektologiji sta pomembna hitra 

diagnostika in ustrezno 

antibiotično zdravljenje, za 

preprečevanje in obvladovanje 

širjenja okužb pa dosledno 

izvajanje standardnih 

preventivnih ukrepov in drugih 

izolacijskih ukrepov. Ni bilo 

predavatelja, ki ne bi poudaril, 

kako zelo pomembna je higiena 

rok – temeljni kamen za 

preprečevanje okužb. Zato je 

zelo pomembno, da upoštevamo 5 

trenutkov higiene rok. Ugotovili 

smo tudi, da so infekcijski oddelki 

po Sloveniji še vedno v starih 

neprimernih zgradbah, brez 

možnosti sodobne izolacije 

kužnih bolnikov, kar se je še 

posebej pokazalo v zadnjem času, 

ko je izbruhnil novi koronavirus. 

Medicinske sestre v infektologiji 

imamo veliko vlogo pri 

spremljanju in obravnavi 

pacientov, saj nekatera stanja 

terjajo hitro in strokovno 

ukrepanje zdravstvenih 

delavcev. 
 

Klaudija Sever Lovenjak, dipl. m. s., 

glavna medicinska sestra Infekcijskega 

oddelka 

 

 

SODOBNA ZDRAVSTVENA 

ADMINISTRACIJA 

4. izobraževalna konferenca 

Sodobna zdravstvena 

administracija je bila 16. in 17. 

septembra v Zdravilišču Radenci.  

Zajemala je več sklopov oz. tem, 

kjer smo bile seznanjene z 

aktualnim stanjem in 

perspektivami zdravstvene 

administracije, aktualnim stanjem 

plač in napredovanji v letu 2021, 

varnostno-informacijskimi 

sistemi v zdravstvu, osnovami 

varovanja informacijskih 

sistemov, eZdravju, varovanju 

osebnih podatkov, ne nazadnje 

smo tudi obnovili  znanje iz 

pravopisa oz. pravilno rabo 

slovenskega jezika v zdravstvu. 

Tudi sprostitvenih tem ni 

manjkalo, kot npr. Ko ti življenje 

poda 100 razlogov za jok, mu 

pokaži 1000 razlogov za smeh in 

Kako biti v redu? Predavali so 

izkušeni in uveljavljeni 

predavatelji. Zelo zanimivo pa je 

bilo prisluhniti oz. sodelovati pri 

omizju konference, kjer so 

sodelovali Loredana Mejak, 

predsednica sekcije zdravstvene 

administracije Slovenije, Irena 

Ilešič Čujovič, predsednica 

sindikata zdravstva in socialnega 

varstva Slovenije, Matevž 

Lakota, sekretar in vodja sektorja 

za zakonodajo direktorata za 

razvoj zdravstvenega sistema pri 

Ministrstvu za zdravje, mag. 

Branko Vidič, član pogajalske 

skupine za pogajanje s sindikati 

javnega sektorja pri Ministrstvu 

za javno upravo, in Marjan 

Maček, pomočnik direktorja za 

poslovne zadeve naše bolnišnice. 

Pogovor je vodila  novinarka 

Vida Petrovčič. Spregovorili smo 

o aktualnem stanju, problematiki 

in perspektivi zdravstvene 

administracije Slovenije, kjer so 

velike anomalije pri vrednotenju 

delovnega mesta zdravstvene 

administracije. V sklopu 

konference pa seveda niso 

pozabili na večerno druženje in 

spoznavanje zdravstvenih 

administratorjev Slovenije, ki pa 

je bilo seveda še bolj prijetno ob 

zvokih našega Vlada Kreslina.  
 

Udeleženke konference 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gost  v radijski  oddaji  Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu je bil 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 je bila 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 

lipidi so pomembni? Predavala sta 

prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., 
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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 je 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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

- Delovni obisk ministra za 

zdravje  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost  (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Torek: 

-  Strokovno izobraževanje v 

okviru strokovnih izobraževanj 

zdravstvene nege, tema: 

Posebnosti izvajanja intervencij 

zdravstvene nege ob 

kateterizaciji, predavala bosta 

Alenka  Kajdič, dipl. m. s., in 

Matej Mihalič, dipl. zdravstvenik 

(Urgentni center). 

- Varstvo pri delu in  požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr.  krg. 

bloka) 

Sreda: 

- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Prepoznava 

kritično bolnega otroka, temeljni 

in dodatni postopki oživljanja 

dojenčka in otroka (prim. mag.  

Zdravko  Roškar, dr. med, spec., 

in Jožef Sever, dipl. zdravstvenik; 

predavalnica na Otroškem odd.) 

Četrtek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Princip uporabe plošč LCP, 

predavala bosta Nejc Jelenko, dr. 

med., in Robert Golob, dr. med., 

spec.  (soba kirurškega konzilija). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
333 

ŠTEVILO BOD: 1798 

LEŽALNA DOBA: 4,85 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
12 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
10 

 
 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                      
 

Misel 

Čudež ni hoja po vodi. 

Čudež je hoditi po zeleni zemlji, 

bivati globoko v sedanjem trenutku 

in se počutiti resnično živ. 
 

Thich Nhat Hanh 

 

            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/

