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Spoštovani zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota!

E
pidemija nas je postavila pred popolnoma nova dejstva, s katerimi smo se mo-
rali v kratkem času soočiti in sprijazniti. Situacija, v kakršni smo se znašli, je nekaj 
posebnega za vse nas, še posebej za vas spoštovane sodelavke in sodelavci, ki 
ste bili pri svojem delu izpostavljeni dodatnim obremenitvam, ki so zahtevale od 
vas znatne napore in posebne delovne izzive.

Zavedam se, da je zaradi vašega dela v teh težkih in posebnih razmerah trpelo tudi 
vaše življenje doma. Zato se še posebej zahvaljujem tudi vašim svojcem oz. družinam, 
ki jim pripadate. V Zdravstvenem domu  Murska Sobota smo naredili vse, kar je bilo v 
naši moči in kar so nam narekovala pravila, da bi vaše delo na delovnih mestih poteka-
lo čim manj moteno, čim manj obremenjujoče in predvsem varno.

Brez vaše požrtvovalnosti, razumevanja, solidarnosti in vsega ostalega, kar tvori us-
pešno sodelovanje med sodelavci, ne bi zmogli.

Z umirjanjem stanja in prenehanjem epidemije v naši državi je morda napočil čas, da 
to izkušnjo ovrednotimo, se zamislimo, a je vsekakor ne smemo pozabiti. V kratkem 
času smo namreč lahko ugotovili, kako ranljivi smo v primeru naravne katastrofe, 
kakršna je epidemija. Ranljivi kot posamezniki, pa tudi ranljivi kot skupnost. Zato je 
potrebno proti takšnim izzivom nastopati povezano. 

Vsem sodelavkam in sodelavcem, ki ste v času izrednih razmer delali in bili na razpo-
lago praktično dan in noč ter se, ne glede na možnost izpostavljanja okužbi, obnašali 
požrtvovalno in predano, družbeno odgovorno in strokovno, se iskreno zahvaljujem 
in čestitam za opravljeno delo.

Uvodnik

 Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. 

Direktorica ZDMS

LEPO VABLJENI, DA SOUSTVARJATE VSEBINO ZDRAVIH NOVIN. PRISPEVKE, 
OBVESTILA, FOTOGRAFIJE IN DRUGE ZANIMIVE VSEBINE, KI JIH ŽELITE 
OBJAVITI V NASLEDNJI ŠTEVILKI, POŠLJITE NA: zdrave.novine@zd-ms.si 
NAJKASNEJE DO KONCA TEKOČEGA MESECA.

Navodila za pripravo vsebin

Članki naj ne bodo predolgi. Maksimalna dolžina je 5000 znakov s presledki. Članki 
naj ne vsebujejo fotografij. Fotografije so sicer zelo dobrodošle.  Pošljite nam jih 
posebej, kot priponko, v digitalni obliki (jpg., tif.). Fotografije naj bodo čim boljše 
kakovosti (minimalna velikost datoteke 500 KB) in obvezno navedite avtorja foto-
grafije. Uredništvo si pridružuje pravico do urejanja in krajšanja člankov ter izbora 
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Ko sem pripravljala uvodnik za febru-
arsko številko Zdravih novin, sem pisa-
la tudi o pojavu novega koronavirusa. 
Takrat o njem še nismo vedeli veliko. 
Vedeli smo, da so ga prvič zaznali de-
cembra 2019 v Vuhanu na Kitajskem, 
kjer so izključili številne običajne 
povzročitelje pljučnic oz. respiratornih 
okužb in potrdili okužbo z novim koro-
navirusom. 

V januarju 2020 je na Kitajskem bila 
razglašena epidemija, virus se je širil 
tudi izven njenih meja, najprej v dr-
žave JV Azije. Prvi primer so zaznali 
tudi v ZDA. Vsi primeri so bili povezani 
s potovanjem oz. bivanjem na Kitaj-
skem. Dnevno smo spremljali novice. 

Nekateri niso verjeli, da se lahko kaj 
takega, kot se je dogajalo na Kitaj-
skem, zgodi tudi pri nas in da bo noše-
nje zaščitnih mask nekaj vsakdanjega. 

Ne dolgo za tem se je virus pojavil pri 
naših sosedih v Italiji. Konec januarja 
2020 smo začeli prejemati dopise in 
navodila za ukrepanje in definicijo pri-
mera NIJZ-ja ter Ministrstva za zdravje. 
Navodila so prihajala dnevno. Spopri-
jemali smo se s težavami glede doba-
ve osebne varovalne opreme (OVO), ki 
je bila težko ali pa sploh ni bila dostop-
na. Cene so poskočile v nebo. 

Ko smo uspeli nabaviti OVO, je bil to 
dan za veselje. 

Epidemija 

Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., glavna sestra

Minuli meseci se bodo 
zagotovo vpisali v 
zgodovino, saj je  
epidemija močno  
zarezala v naša  
življenja.

AKTUALNO



10. marca 2020 nam je Uprava za 
zaščito in reševanje zagotovila dva 
zabojnika za odvzeme brisov bolni-
kov s sumom na okužbo, in tako smo 
11.3.2020  ambulanto COVID-19 
preselili v prostore bivše patronaže v 
ZDMS, kjer ambulanta deluje še danes.

Prvi primer potrjene okužbe z 
novim koronavirusom v ZDMS je 
bil 11.3.2020. Informacijo so nam 
sporočili ob 23.uri. Kako sporočiti te 
informacije pacientu, kako se pove-
zati z epidemiologom in kako ravnati, 
ko je nekdo pozitiven? Vse to je bilo 
za nas novo. Izzive smo reševali sproti 
in danes lahko trdim, da smo bili 
uspešni.

Za preprečevanje širjenja bolezni 
smo pri vseh pregledih in dejavnostih 
uporabljali osebno varovalno opremo, 
upoštevali smo vsa navodila in pripo-
ročila MZ ter izdelali delovna navodila 
za posamezna delovišča. Dnevno smo 
in še vedno poročamo Ministrstvu za 
zdravje število pregledov v COVID-19 
ambulantah in stanje zalog OVO.

Ker smo prepoznali stisko in potrebo 
po pomoči v DSO, se je 12 zaposlenih 
vključilo v delovni proces v DSO Ljut-
omer, en zaposlen pa v DSO Murska 
Sobota.

 Delo v DSO Ljutomer, kjer je bilo eno 
največjih žarišč okužbe v Sloveniji, je 
potekalo v težkih pogojih. Kolegice in 
kolega, ki so bili napoteni v DSOje v Mu-
rsko Soboto in DSO  Ljutomer so izkazale 
izredno požrtvovalnost in pripravljenost 
pomagati. Nekatere so se žal tam tudi 
okužile in zbolele. Za njih je bila to 
težka preizkušnja. Da smo jim lahko vsaj 
malo pomagali, smo ostajali v stikih po 
telefonu.  

Ob sproščanju ukrepov na nacionalnem 
nivoju in pa z odredbo MZ o začasnih 
ukrepih na področju opravljanja zdra-
vstvene dejavnosti zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19, smo 
v ZD Murska Sobota postopoma pričeli 
povečevati obseg zdravstvenih storitev. 

PREKLIC EPIDEMIJE - Življenje 
se počasi vrača na stare tirnice

S 15. majem je začel veljati odlok, s 
katerim je vlada preklicala epidemijo 
COVID-19. Uporabljati pa se je začel z 
31. majem. 

Obravnava pacientov, ki imajo negativ-
no epidemiološko anamnezo in nimajo 
prisotnih znakov okužbe dihal, poteka 
na primarnem nivoju tako v družinski 
medicini, pediatriji, ginekologiji kot 
zobozdravstvu in v vseh preventivnih 
dejavnostih nekoliko drugače kot smo 
bili vajeni pred epidemijo. 

Glede na epidemiološko situacijo je z 
vidika varnosti pacientov in zdravstvenih 
delavcev še vedno potrebna previdnost, 
uporaba zaščitne opreme in upoštevanje 
vseh ukrepov za preprečevanje okužbe.

Ambulanta COVID-19 še naprej opravlja 
svojo dejavnost, namenjena je pacien-
tom z znaki akutne okužbe dihal z ali 
brez vročine ter za odvzeme brisov. Do 
danes smo opravili 2155 brisov na novi 
koronavirus. Opravljamo tudi samo-
plačniške brise. 

Že od samega začetka delovanja CO-
VID-19 ambulante, je v tej enoti bilo 
neko posebno vzdušje. Zaposleni, ki so 
bili in so še vključeni v delo v ambulanti, 
so v tem času s pozitivno energijo pre-
magovali vse težave, vsak je bil priprav-
ljen pomagati, se vrniti v nočnih urah, 
ko nas je, na primer, pričakal avtobus z 
zaposlenimi, ki so se vračali iz karantene 
v Avstriji v karanteno v Sloveniji.  Veliko 
je bilo smeha in zgodb, ki bodo kljub 
težki situaciji ostale v lepem spominu.

V zobni ambulanti še vedno deluje 
ambulanta COVID-19 bolni za paciente 
s sumom na COVID-19 ali potrjenim 
COVID-19  v primeru nujnega zobozdra-
vstvenega stanja. 

Danes o virusu SARS-CoV-2 in bolezni 
COVID-19 vemo dosti, še zdaleč pa ne 
vsega. Prvi val epidemije se je skoraj 
končal, virus je še vedno prisoten. 

Verjamem, da je epidemija vplivala na 
prav vsakega zaposlenega v našem zdra-
vstvenem domu. Nekateri so bili tako 
rekoč v prvih bojnih linijah, drugi so se 
srečevali z drugačnimi izkušnjami, vsi pa 
smo del uspešne zgodbe. 

12. marca 2020 je država razglasila epidemijo.  
Naš zdravstveni dom je postal ena od 16 COVID-19  
vstopnih točk v Sloveniji. 

ZDRAVE NOVINE ŠT. 394

Pregled pri osebnem zdravniku in 
pa v vseh ostalih dejavnostih ZD 

Murska Sobota je trenutno možen 
samo na podlagi predhodnega 

naročanja in posveta z  
medicinskim osebjem  

(po telefonu ali e-pošti). 

Ne glede na spodbudno umirjanje 
širjenja virusa, ta še vedno obstaja. 
Zato je še vedno potrebno dosledno 

upoštevati medsebojno razdaljo, higie-
no rok in kašlja ter izolirati bolne.  

V zaprtih javnih prostorih sta razku-
ževanje rok in nošenje maske, rute ali 
šala še naprej obvezna, prav tako tudi 

med potniki v javnem prometu.

AKTUALNO
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OBRAVNAVA PACIENTOV 
MED EPIDEMIJO
Ob razglasitvi epidemije smo imeli 
vzpostavljenih več različnih delovišč, da 
smo lahko omogočili obravnavo pacien-
tov v naši regiji: 

• Administrativna obravnava 
pacientov, kjer je lahko zdravnik s 
pacienti konzultiral po telefonu ali 
elektronski pošti, brez fizičnega stika;

• Ambulanta COVID-19 za odra-
sle, ki je še danes odprta 24 ur vse 
dni v tednu.  Namenjena za pacien-
tom z znaki akutne okužbe dihal z ali 
brez vročine. Pacienta v ambulanto 
naroči po telefonu izbrani ali dežurni 
zdravnik. Ambulanta se nahaja v 
ZDMS  v prostorih bivše patronaže in 
modrem zabojniku. Pokrivamo ZD 
Murska Sobota, ZD Ljutomer, ZD 
Gornja Radgona in ZD Lendava;

• Ambulanta COVID-19 za 
otroke in mladostnike je bila 
namenjena pacientom z znaki akutne 
okužbe dihal z ali brez vročine. Od-
prta je bila vse dni v tednu. Pacienta 
je v ambulanto naročil izbrani ali 
dežurni zdravnik. Nahajala se je v 
ZDMS, v prostorih bivše patronaže 
in modrem zabojniku. Pokrivali smo 
ZD Murska Sobota, ZD Ljutomer, ZD 
Gornja Radgona in ZD Lendava;

• Ambulanta za preglede pa-
cientov brez znakov okužbe 
dihal za odrasle, otroke in 

mladostnike, ki rabijo pregled pri 
zdravniku. Za odrasle se je ambulanta 
nahajala v prostorih ZDMS v Splošni 
ambulanti v pritličju, delovala je od 
ponedeljka do petka. Za otroke in 
mladostnike se je ambulanta nahajala 
v ZDMS v prostorih Dispanzerja za 
otroke, šolske otroke in mladino, vse 
dni v tednu. Pacienta je v ambulanto 
napotil izbrani zdravnik;

• Še vedno deluje in je delovala dežu-
rna služba v urgentnem centru 
24 ur vse dni v tednu. Pred 
vstopom v ambulanto je medicinska 
sestra opravila triažo;

• Nujna zobozdravstvena ambu-
lanta za paciente  z dokazano 
okužbo COVID-19 in ostale 
paciente s tveganjem na okuž-
bo COVID-19, katerih opustitev 
bi vodila v trajne okvare splošnega 
in ustnega zdravja. Pokrivali smo 
ZD Murska Sobota, ZD Ljutomer, 
ZD Gornja Radgona in ZD Lendava.  
Ambulanta se je  nahajala  v ZDMS,  
v prostorih Zobne ambulante, in je 
delovala vse dni v tednu. Potrebna je 
bila predhodna najava s strani izbra-
nega zobozdravnika. Pred vstopom 
v ambulanto je medicinska sestra ali 
zobozdravnik opravil triažo;

• Služba nujne medicinske pomo-
či in reševalna služba je delovala 
24 ur vse dni v tednu;

• Izvajanje ne-nujnih prevozov za 
potrebe COVID-19, vključeni smo 
bili in smo še v sistem Dispečerske 
službe zdravstva;

• Dispanzer medicine dela, pro-
meta in športa je opravljal nujne 
predhodne preglede delavcev pred 
zaposlitvijo in nujne preglede opera-
tivnih gasilcev;

• Specialistične ambulante so 
opravljale preglede s stopnjo nujnosti 
nujno in zelo hitro, po 1.5.2020 
pa smo začeli opravljati elektivne 
preglede s stopnjo nujnosti redno in 
hitro, pri katerih bi opustitev ali pre-
ložitev izvedbe zdravstvene storitve 
vodila v poslabšanje zdravstvenega 
stanja. Obravnava se je zagotovila le 
pacientom, ki so imeli negativno epi-
demiološko anamnezo in niso imeli 
prisotnih znakov okužbe zgornjih 
dihal;

• Patronažna služba je opravljala 
kurativne dejavnost, katerih opusti-
tev bi lahko imela izrazito negativne 
posledice za zdravje pacienta ali bi 
ogrozila njegovo življenje. Od pre-
ventivnih obravnav se je opravljala 
preventivna obravnava otročnice in 
novorojenčka po odpustu iz porod-
nišnice;

• Zagotavljali smo zdravstveno 
varstvo zapornikov v zaporu 
Murska Sobota, zdravstveno 
varstvo v DSO-jih ter Centru za 
preprečevanje in zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih 
drog.

AKTUALNO

Kot eden večjih slovenskih zdravstvenih domov smo prve brise 
odvzeli 4.3.2020 v Urgentnem centru v Enoti za hitre preglede.  

Isti dan je bila v Sloveniji potrjena prva okužba z novim 
koronavirusom. 



Ko so dnevi postajali daljši in smo 
zimske bunde zamenjali za spomladan-
ske jakne, s prijatelji posedali na kavi 
na soncu in začeli sanjati o poletnem 
dopustu, je vse to nenadoma povozila 
»Zgodba o koronavirusu«.

Obstali smo med štirimi stenami. Vsak-
danji izhodi po neobljudenih poteh so 
bili skrbno načrtovani. 

Gledali smo naravnost predse, kot bi 
bil nevaren že sam pozdrav. Tudi če so 
se sprehajalci le rahlo dotaknili lubja 
na drevesu, so si doma zavzeto umivali 

roke; zvečer, ko je še enkrat minil pov-
sem enak dan, pa gledali poročila, da bi 
videli ali njihova pridnost pomaga.

Nastopili so težki časi za zdravstveni 
sistem ter zdravstvene delavce.
Naš običajni delovnik se je popol-
noma spremenil. Naenkrat je bilo 
potrebno uvesti ogromno sprememb 
in se prilagoditi novim razmeram. 

Delovati sta pričeli dve ambulanti: 
ena za bolnike brez znakov okužbe 
dihal in vročine ter druga, vstopna 
ambulanta COVID-19, katere del smo 
bili mi.

NAŠA COVID-19 AMBULANTA

Raznoliki tim je prišel z vseh vetrov zdra-
vstvenega doma. Večino se nas med 
sabo ni poznala. Z mešanimi občutki 
smo se podali na novo delovišče. Pri-
sotna je bila negotovost, zaskrbljenost, 
strah pred novim, konec koncev takrat 
nihče ni vedel veliko o virusu. 

Preglede in brise smo izvajali v kontejner-
ju, oblečeni v zaščitnih oblačilih. Zaščitna 
oprema je morala tesniti, da virus ne bi 
prišel skozi. Včasih smo bili oblečeni po 
več ur. Oprema je bila enaka za vse in tež-
ko jo je bilo prilagoditi svojemu obrazu. 

V minulih tednih, ki smo jih preživeli 
skupaj, smo postali dobri sodelavci in še 
boljši tim. 

Dobro smo se razumeli, veliko smo se 
pogovarjali. Tudi nasmejali smo se. Vča-
sih smo si tudi kaj ušpičili in tako vnesli 
obilo smeha in dobre volje v naporen 
delovnik. 

Tako smo mi pisali našo »Zgodbo o ko-
ronavirusu«.

Ambulanta COVID-19  
za odrasle

11. marca 2020 je znotraj našega Zdravstvenega 
doma začela delovati ambulanta COVID-19 za 
odrasle. Vtise in izkušnje dela v ambulanti COVID-19 
so pripravili sodelavci Tadeja Žalik, Andreja Šinko 
Gider in Sandi Bauer.

Predvsem otroci, ki se že po navadi bojijo zdravnika,  
so bili na testiranju še bolj prestrašeni.

ZDRAVE NOVINE ŠT. 396

AKTUALNO

Tekst: Tadeja Žalik, dipl.m.s.; Andreja Šinko Gider, specializantka dr.med., in Sandi Bauer, zt.



Ambulanta COVID-19  
za otroke in mladostnike
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Ko je Svetovna zdravstvena organizaci-
ja razglasila pandemijo novega virusa 
COVID-19 se je pojavila panika. Razširi-
la se je v vsak kotiček našega planeta. 

Naenkrat smo se vsi ukvarjali samo 
še z epidemijo. Okoliščine so res 
unikatne. Zato je bilo še toliko bolj 
pomembno, kako razložiti in na 
enostaven način predstaviti vse o 
bolezni našim otrokom, predvsem 
predšolskim.

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
OTROK V ČASU EPIDEMIJE

V našem zdravstvenem domu smo delo 
organizirali tako, da smo imeli poseben 
kontejner za otroke in mladostnike in si-
cer od 9. do 17. ure. 

Tako smo lahko pregledali otroke s re-
spiratornimi obolenji, znaki COVID-19 
in vročinskimi stanji ločeno od ostalih 
obolelih otrok.

Delo je bilo organizirano tako, da smo 
pokrivali in zagotavljali obravnave zgo-
raj omenjenih pacientov za celotno re-
gijo. Vsak dan smo imeli kar nekaj otrok 
v našem »kontejnerju«, poleg tega je de-
lovala ambulanto za otroke, ki niso kazali 
potencialnih znakov okužbe z virusom 
COVID-19, vsak dan od 7. do 19. ure . 

Menim, da smo se, glede na nenadno 
spremembo hitro in dobro odzvali, orga-
nizirali ter ob pomoči vodstva zdravstve-
nega doma delo opravili po vseh standar-
dih in tako pomagali pri premagovanju 
širjenja in zdravljenja novega virusa. 
V takih situacijah spoznamo kako zelo ne-
močni smo, kako minljivo je lahko lagod-
no življenje in kako zelo nepomembne so 
materialne dobrine, ko postanejo druži-
na, prijatelji, iskren pogovor in varno za-
vetje doma edino pomembno. Še toliko 
bolj pa je to pomembno za naše otroke. 
Tu smo da pomagamo!

V izrednih razmerah je treba stiske otroke jemati 
resno. Informacije je treba pravilno pojasniti, saj 
se lahko v otroški domišljiji ugnezdijo napačna 
prepričanja.

Ker so bili vrtci in šole zaprte, 
druženje z vrstniki in celo starimi 

starši pa omejeno oziroma kar pre-
povedano, so se pojavljale številne 

stiske in strahovi. Otroci imajo 
premalo izkušenj, da bi pravilno 

razumeli situacijo, v kateri smo se 
znašli. Vse skupaj predstavlja velik 
izziv tudi za starše, ki se tudi sami 
trudijo razumeti in pravilno odre-
agirati v danih okoliščinah. Ko se 

bojijo posledic epidemije starši, je 
razumljivo, da se bodo bali tudi ot-
roci (npr. kaj se bo zgodilo, če starši 

ostanejo brez dela in zaslužka...). 

AKTUALNO

Tekst: Sandi Bauer, zt.



Zobozdravstvo  
v času epidemije

V okviru našega 
zdravstvenega doma 
je bila v času epidemije 
vzpostavljena nujna 
zobozdravstvena 
oskrba za prebivalce 
Pomurja. Tako je bila 
pacientom z nujnimi 
stanji prihranjena 
pot v Maribor, kjer je 
bila sprva predvidena 
oskrba za Pomurce.

V času epidemije so se zaustavile vse 
zobozdravstvene storitve, razen obrav-
nave nujnih stanj. 

Na začetku epidemije smo izvajali 
svetovanje po telefonu in predpisovali 
nujna zdravila. Pri nujnih primerih, 
kadar stanje ni bilo obvladljivo, je bila 
za paciente predvidena vstopna točka 
v Mariboru. Kaj hitro se je izkazalo, da 
tak način dela za pomursko populacijo 
ni optimalen, saj v Mariboru ne zmore-
jo oskrbeti takšne kapacitete ljudi. 

Glede na zaznano problematiko je 
bilo odločeno, da se v okviru našega 
Zdravstvenega doma odpre zobozdra-
vstvena ambulanta.

KAKO SMO SE  
ORGANIZIRALI?

• Vzpostavili smo ambulanto za  
»COVID-19 – zdrave« in 

• ambulanto za »COVID-19 – bolne«. 

Zaščitne opreme je bilo zadosti, proto-
kol vstopnih točk je bil izdelan. 

V ambulantah smo prekrili vse povr-
šine, katerih se ne da razkužiti. Prikaz 
oblačenja skafandrov in potek razku-
ževanja nam je demonstrirala vodja za 
preprečevanje in obvladovanje okužb.

Primerno pripravljeni in opremljeni 
smo se odpravili na delo, reševat 
bolečine pacientov. Tako dopoldan 
kot popoldan sta bila prisotna dva 
zobozdravnika. Dela je bilo veliko. Ose-
bje je komajda uspevalo obvladovati 
telefonske klice pacientov in oskrbova-
ti nujne primere.

Poleg tega je za vsakim pacientom 
bilo potrebno razkužiti sebe in celotno 
ambulanto, prezračiti in pobrisati tla.

Izvajali smo celo verigo del, ki jih 
doslej nismo. Tako je en zobozdrav-
nik, oblečen v skafander, za asistenco 
v ambulanti in izven nje potreboval 
kar tri medicinske sestre.

Delo v zaščitnih oblekah (skafander, 
maska FFP3, očala, nitrilne rokavice) je 
bilo zelo naporno, pa še izgledali smo 
kot vesoljci. Otrokom smo se predstav-
ljali kot Telebajski, da bi ti izgubili 
strah. Glede na pogoje dela je bilo 
moč zdržati v zaščitnih oblačilih le štiri 
ure, zato smo tako tudi menjali time. 

Pomembno je bilo, da smo se v kriznih 
situacijah dobro dopolnjevali in hkrati 
izpopolnjevali. Dobrodošla pa je bila 
tudi vsaka dodatna pomoč ostalih 
zobozdravnikov naše regije.

Vstopno točko za zobozdravstvo v Mur-
ski Soboti smo zaključili in se v mesecu 
maju vrnili v svoje ambulante. Delo 
poteka drugače kot pred epidemijo. Še 
vedno uporabljamo zaščitno opremo, 
naročenih je manj pacientov, dodat-
no razkužujemo delovne površine in 
zračimo prostore, vendar kljub temu 
oskrbujemo naše paciente in se počasi 
vračamo na stare tirnice.

To je bila za vse nas velika preizkuš-
nja, iz katere smo se marsikaj novega 
naučili.

Otrokom smo se 
predstavljali kot 

Telebajski, da bi ti 
izgubili strah.

ZDRAVE NOVINE ŠT. 398

AKTUALNO

 Tekst: Andreja Kos, dipl.m.s.; Maja Koudila, dipl.m.s.



Verjetno se vsi spomnimo petka, 
13. marca 2020, ko je bila v Sloveniji 
razglašena epidemija  nalezljive bolezni 
COVID-19. Zaprle so se šole, vrtci in 
številne tovarne. Ustavil se je javni po-
tniški promet. Življenje se je ustavilo.

V Pomurju smo imeli največje žarišče 
okužbe v Domu starejših občanov Ljuto- 
mer. Število okužb pri stanovalcih in 
zaposlenih je iz dneva v dan naraščalo, 
zato so za strokovno pomoč zaprosili 
druge zdravstvene ustanove, zavode 
in medicinsko fakulteto, med drugimi 
tudi naš Zdravstveni dom.

V času mojega dela v DSO Ljutomer 
sem sodelovala z zdravstveni delavci iz 
Splošne bolnišnice Murska Sobota in 
Zdravstvenega doma Lendava. 

Razporejena sem bila na oddelek 3, 
kjer so se nahajali stanovalci s potrje-
no okužbo. 

Odvzeli so nam bris in ponudili mož-
nost bivanja v Termah Banovci. 

Koordinatorki za obvladovanje okužb 
za področje Pomurja, ga. Škrget in 
ga. Kohek, sta demonstrirali pravilno 
uporabo osebne varovalne opreme in 
podali smernice za lažje delo.

Prvi dan smo bili na oddelek razpo-
rejeni štirje zaposleni. Izdelali smo 
dokument s podatki o stanovalcih 
in njihovimi potrebami po storitvah 
zdravstvene nege. Na oddelku smo 
imeli največ 53 stanovalcev. 

Večina stanovalcev je bila v celoti 
odvisna od tuje nege in pomoči v 
osnovnih življenjskih aktivnostih, kot 
je prehranjevanje, pitje, osebna higie-
na, gibanje. Z delom smo pričenjali ob 
pol sedmih zjutraj. Kljub trinajst urnim 
delavnikom nismo uspeli postoriti 
vsega. 

Med delovnim procesom zaradi varo-
valne opreme nismo mogli poskrbeti 
za svoje fiziološke potrebe. Tveganje za 
okužbo je bilo preveliko. Z zaščitnimi 
sredstvi smo bili omejeni, zato smo se 
vedli racionalno. 

Sodelovali smo s pristojnim splošnim 
zdravnikom in mu poročali o razmerah 
na oddelku. Naš tim se je trudil izboljšati 
razmere po svojih najboljših močeh. 
Pohvala in spodbudne besede s strani 
koordinacijske skupine, namestnic s 
področja zdravstvene nege in oskrbe, 
ge. Vičar in ge. Žmauc, so nas ohranjale 
pri močeh ter nam vlivale upanje. 

V izrednih razmerah rabimo to čisto vsi, 
kajti na preizkušnji ni samo strokovnost, 
temveč tudi zmogljivost in vzdržljivost. 

Pri mojem delu me vedno vodi misel 
pomagati drugemu po najboljših 
močeh v danih okoliščinah. Rada sem 
opravljala to delo, saj sem videla, da so 
nas varovanci resnično potrebovali in 
so bili v veliki stiski. Izredne razmere so 
tudi pri zaposlenih terjale svoj davek. 
Utrujenost se je kazala na mojem fizič-
nem izgledu, izgubila sem kak kilogram, 
oslabele so glasilke in imunski sistem. 
Sedaj vem, da je bil trud poplačan, saj 
smo z odlično ekipo zaposlenih zgodbo 
pripeljali do konca. 

S stanovalci smo vzpostavili prijeten 
stik. Poskušali smo v največji meri ugo-
diti njihovim željam in potrebam. 

Za stanovalce v domovih za ostarele 
je bilo preteklo obdobje izjemno 
stresno. Bili so izolirani od sostano-
valcev in svojcev. Dnevno so srečevali 
nove obraze, saj je bilo stalno osebje 
v večini odsotno.

Za nekatere zaposlene je delo v domu 
bila grenka izkušnja, saj so se okužili. Za 
druge pa pozitivna in spodbudna. Po-
membno je, kaj smo se iz nje naučili in 
ali bomo to znali v prihodnje uporabiti 
pri svojem delu in življenju. 

Virus je po mojih izkušnjah agresiven 
in neusmiljen, bolezen lahko v hipu 
spremeni potek dogodkov. Naša 
samozaščita, strokovnost in pozitivna 
naravnanost so prispevali k uspešne-
mu zaključku.

Boj s koronavirusom   
v Domu za starejše Ljutomer

Svojo izkušnjo nam je zaupala Nataša Vengust,  
dipl. m. s. v patronažnem zdravstvenem varstvu.

Vsak lahko s skrbjo in odgovornostjo zase ter do drugih 
prispeva največ za dobrobit družbe. Šele s takšnim 
ravnanjem in razmišljanjem bomo zmagovalci.

9ZDRAVE NOVINE JUL/AVG 2020

AKTUALNO

 Tekst: Nataša Vengust, dipl.m.s.



Donacije in podpora  
lokalnega okolja  
zdravstvenemu osebju

Med epidemijo smo 
prejemali številne 
donacije in dobre želje 
številnih posamezni-
kov in podjetij. 

Podpora, ki smo je bili deležni, je za-
poslenim dajala dodatno motivacijo 
in energijo, da smo po najboljših mo-
čeh poskrbeli za vse, ki so potrebo-
vali oskrbo.

ZDRAVE NOVINE ŠT. 3910

ZAHVALJUJEMO SE:

• podjetju Kinan d.o.o. za sveže in sočno sadje.

• podjetju Turopolje za zaščitno opremo.

• podjetju MOL za osvežitev s sadjem, vse kave, čaje.

• podjetju Carthago za maske in rokavice.

• podjetju Radenska, da so poskrbeli za našo žejo.

• podjetju Mercator za okusne prehranske pakete. 

• podjetju Milnopek za božanske kekse.

• podjetju Intersnack d.o.o. za prigrizke. 

• podjetju Spar za prehranske pakete.

• Steklarni Hrastnik za steklene izdelke.

• Podjetju Proconi za okusne obroke.

• Zavodu 404 za 3D maske Gladius Heroes.

• gospe Cvetki Šinko Gider za drobno pecivo.

• podjetju Skin Farylale za terapijsko kozmetiko.

Vsem skupaj in vsakemu posebej – hvala!

AKTUALNO
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10 pomurskih podjetij  
v skupni akciji doniralo nujno 
potrebno medicinsko opremo

Zdravstveni dom 
Murska Sobota je 
18.3.2020 od desetih 
pomurskih podjetij 
prejel v uporabo nuj-
no potrebno medicin-
sko opremo - mobilni 
respirator in mobilni 
defibrilator Lifepak15 
(profesionalna na-
prava).

DONACIJO SO OMOGOČILA  PODJETJA:

• Avtohiša Škafar d.o.o.
• Codex d.o.o.
• Megras d.o.o.
• Pomgrad d.o.o.
• Medicop d.o.o.
• Panvita d.d.
• TKO d.o.o.
• Arcont d.d.
• Vlado Karoly
• skupina Roto d.o.o.

Hvala!

Skupna vrednost donacije znaša 
32.000 eur. Prejeta medicinska opre-
ma služi za vzpostavljanje in vzdrževa-
nje življenjskih funkcij in je namenjeni 
za obravnavo pacientov v sklopu nujne 
medicinske pomoči.

Vabljeni k soustvarjanju 
Zdravih novin
Veseli bomo vaših predlogov, vprašanj, tekstov 
in fotografij.

NAVODILA ZA PRIPRAVO VSEBIN
Članki naj ne bodo predolgi. Maksimalna dolžina je 5000 znakov s presledki. 
Članki naj ne vsebujejo fotografij. Fotografije so sicer zelo dobrodošle.  Pošljite 
nam jih posebej, kot priponko, v digitalni obliki (jpg., tif.). Fotografije naj bodo 
čim boljše kakovosti (minimalna velikost datoteke 500 KB) in obvezno navedi-
te avtorja fotografije. Uredništvo si pridružuje pravico do urejanja in krajšanja 
člankov ter izbora primernih fotografij. 

Veselimo se vaših prispevkov!

Pišite nam na: zdrave.novine@zd-ms.si

AKTUALNO
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COVID-19
Kaj je dobro, da ve 
vsak zdravnik?

STROKOVNO

Povzeto po strokovnem članku »State of the art« 
COVID-19: Kaj je dobro, da ve vsak zdravnik;  
prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., Klinika za infekcij-
ske bolezni in vročinska stanja, UKCL Medicinska 
fakulteta, UL

Celotni članek je dostopen na https: 
//www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/covid-19_tomazic_j.finito.pdf
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PRENOS OKUŽBE

Gre za zelo kužno bolezen, prenaša 
se kapljično in kontaktno. Ena oseba s 
COVID-19 lahko okuži od 2 do 3 zdrave 
osebe. Število je odvisno predvsem 
od stopnje upoštevanja preventivnih 
ukrepov.

Virusno RNA so našli tudi v blatu, ven-
dar zaenkrat ni objavljenih primerov 
fekalno-oralnega prenosa. 

Možen je prenos iz matere na novo-
rojenčka, vendar je bil izid bolezni pri 
vseh novorojenčkih do sedaj zelo dober.

Virusno RNA so našli tudi v krvi, 
serumu, slini in urinu. S transfuzijo 
darovane krvi se virus še ni prene-
sel. Zaenkrat ni dokazov, da se virus 
vsesplošno prenaša aerogeno (izven 
kapljic ob kašljanju in kihanju). Pri tem 
so izjeme določeni, za sluznice agresiv-
nejši medicinski posegi, npr. zobozdra-
vstveni posegi.

INKUBACIJA

Inkubacija traja od 2 do 14 dni, v 
povprečju od 4 do 6 dni. Testiranje v 
obdobju inkubacije, še posebej prve 
dni po izpostavitvi, lahko poda lažno 
negativni izvid.

 
KLINIČNA SLIKA  
BOLEZNI 

COVID-19 ne kaže specifičnih bolezen-
skih znakov, po katerih bi okužbo lahko 
razlikovali od ostalih virusnih okužb 
dihal, kot sta npr. gripa in prehlad. 

Raziskave kažejo, da so bile najpogo-
stejše manifestacije vročina, kašelj in 
dispneja. 

Oboleli lahko zaznajo tudi spremenjen 
voh in okus. Motnje voha so v 11,8 % 
prvi simptom COVID-19. 

Če se pojavi težko dihanje pri bolniku, ki 
se zdravi s simptomi in znaki COVID-19 
v domačem okolju, je to znak, da je bo-
lezen prešla v »nevarno fazo«,  verjetno 
pljučnico, povzročeno s SARS-CoV-2.

POTEK 

Pri 80 % zbolelih bolezen poteka blago 
do zmerno, pri 15 % je potek hud in 
pri 5 %  kritičen. 

Skoraj pri polovici kritično bolnih se 
bolezen konča s smrtnim izhodom. 

Pri obolelih z blagim potekom bolezni 
simptomi in znaki izzvenijo v obdobju 
do dveh tednov, pri hudo bolnih od 
dveh do štirih tednov, pri preživelih kri-
tično bolnih pa v treh do šestih tednih. 

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA 
HUJŠI POTEK BOLEZNI 

Najpomembnejši dejavnik tveganja 
je starost.

Starejše osebe so bolj dovzetne za 
okužbo, poleg tega pri njih bolezen 
poteka v hujši obliki. 

V starosti nad 70 let, sploh pa v ob-
dobju nad 80 let, je smrtnost največja. 

Poleg starosti so najpomembnejši 
dejavniki tveganja visok krvni tlak in 
sladkorna bolezen.

POTEK BOLEZNI PRI OTROCIH 

Otroci zbolijo s COVID-19 redkeje kot 
odrasli in v blažji obliki. 

Otroci največkrat kašljajo, imajo bole-
čine v žrelu in telesno temperaturo do 
38 °C. Bolezen se lahko začne tudi kot 
driska ali bruhanje.

V objavljenih raziskavah je manj kot 3 % 
otrok potrebovalo zdravljenje s kisikom.

Ker otroci večinoma prebolevajo okuž-
bo v blagi obliki in jih bolezen ne ‘polo-
ži v posteljo’, so pomembni prenašalci 
virusa in izvor okužbe v družini. 

Zato je pomembno, da družina upošte-
va načela 14-dnevne izolacije in s tem 
prepreči nadaljnji prenos bolezni.

ZDRAVLJENJE

Glede na poznavanje življenjskega kroga 
virusa imamo na voljo tri mesta delova-
nja: vstopanje virusa v celico, zaviranje 
virusne proteaze in RNA polimeraze. 

Z raziskavami dokazanega učinkovitega 
zdravila zaenkrat ne poznamo. Tako je 
na prvem mestu podporno zdravljenje. 

(ŠE VEDNO) OBSTAJAJO 
TUDI DRUGE BOLEZNI

Trenutno je medicina usmerjena na 
premagovanje novega virusa. Kljub 
temu pa ne smemo pozabiti tudi na 
druge bolezni, ki se jih v obdobju CO-
VID-19 epidemije lahko zgreši (pljučna 
embolija, sepsa, apendicitis, miokardni 
infarkt, atipične pljučnice, revmatske 
bolezni s prizadetostjo pljučnega inter-
sticija itd.). 

STROKOVNO

Če je test na novi koronavirus negativen, 
je treba razmišljati o drugih vzrokih bolnikovih težav,  

včasih pa gre tudi lahko za kombinacijo COVID-19 in dodatne 
bolezni, še posebno pri starejših osebah.

STROKOVNO
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Kaj lahko stori vsak 
posameznik, da zmanjša  
tveganje za okužbo s 
koronavirusom?

STROKOVNO

SPOŠTOVANI SODELAVCI! 
Da bomo v vojni s koronavirusom moč-
nejši nasprotnik, moramo najprej »do-
biti« prvo bitko – to je bitko s samim se-
boj…«. Zato smo vam sodelavci Centra 
za krepitev zdravja pripravili smernice 
in spodbude, kako krepiti svoj imunski 
sistem, ki bo vaš pomemben pomočnik, 
da se uprete novemu koronavirusu.

Kaj lahko torej stori vsak posameznik? 
Nova realnost, v kateri se nahajamo, je 
hkrati priložnost, da se ozremo na svoja 
življenja in poiščemo vsa tista tvegana 
ravnanja, ki rušijo naše zdravje. 

V vojni z boleznimi štejejo le zdravi te-
melji, ki jih bolezen ne bo uspela zrušiti. 
Svoj imunski sistem vsakodnevno 
izgrajujemo ali rušimo s svojim načinom 
življenja. 
Izjemno pomembno je, kako se pre-
hranjujemo, koliko smo telesno aktivni, 
kako se soočamo z vsakodnevnimi stre-
snimi situacijami, koliko spimo, kakšne 
razvade imamo.
Vse kadilce nagovarjam: opustite kaje-
nje. Tako boste močno zmanjšali škodo 
in verjetnost pričakovanih zapletov, ki jo 
povzroča nov koronavirus. 

Opustitev kajenja je nekaj najboljše-
ga, kar lahko storite za svoje zdravje 
in to ne le v sedanji situaciji, temveč 
tudi v spoprijemanju z vsemi drugimi 
boleznimi.

Moji sodelavci: dietetik Andrej, 
fizioterapevt Marko, psihologinja 
Nika in medicinska sestra Katja, vam 
bodo v nadaljevanju tega članka  in 
v prihodnjih številkah Zdravih novin 
podali veliko dragocenih smernic, 
kako krepiti svoj imunski sistem. 

Kako okrepiti imunski sistem in ohranjati zdravje?  
Svetujejo naši sodelavci in Centra za krepitev zdravja.

Pomembno je, da živimo zdravo; le tako lahko računamo 
na pomoč, ki prihaja iz našega telesa. Močan imunski 

sistem je marsikdaj najpomembnejši dejavnik, ki odigra 
ključno vlogo na meji med zdravjem in boleznijo. 

Blanka Dugar,  
Koordinatorica programov za  
krepitev zdravja; CKZ



PREHRANA ZA ZDRAVJE
Imunski sistem dolgoročno oblikuje-
mo tudi z načinom prehrane. Živila, 
kot so raznobarvno sadje in zelenjava, 
oskrbijo naše telo s priporočeno koli-
čino različnih antioksidantov, vitami-
nov  (C, D, B…), z železom, minerali.

VITAMIN C: Najdemo ga v nasled-
njih živilih  - črni ribez, rdeča papri-
ka, brstični ohrovt, kuhan brokoli, 
jagode, cvetača, limona, goji jagode, 
pomaranča, kivi, grah, mango, rdeč 
ribez, telečja jetra, zelje, špinača, 
paradižnik, zelena solata, borovnice, 
črne robidnice, kislo zelje, kaki, kuhan 
krompir, gorske brusnice, ostriga, 
češnje, sliva, marelice, jabolko, 
polnomastno mleko, belo grozdje. 
Pomanjkanje vitamina C je redko. 
Ljudem z zadostnim prehranskim 
vnosom vitamina C dodajanje tega 
vitamina ne bo pomagalo pri dodatni 
krepitvi imunskega sistema.

ŽELEZO: Pri železu, ki ga zaužijemo 
s hrano, ločimo hemsko in nehemsko 
obliko. Hemsko železo, ki se pretežno 
nahaja v živilih živalskega izvora, lah-
ko naše telo veliko bolje izkoristi od 
nehemskega, katerega vir so v največ-
ji meri živila rastlinskega izvora. Tudi 
določene snovi v hrani vplivajo na 
absorbcijo železa. Med pomembne 
pospeševalce absorbcije štejemo vita-
min C. Poznamo tudi tako imenovane  
»zaviralce«, ki jih najdemo v stročni-
cah, polnozrnatih žitih, oreščkih in se-
menih, kalcij in fosfor (npr. v mlečnih 
izdelkih), rastlinske beljakovine v soji, 
kavi, čajih, vinu in začimbah, kakor 
tudi določena zdravila.

Dobri prehranski viri železa so: meso 
(pusto rdeče meso), ribe in perutni-
na, sezamovo seme, fige, breskve, 
marelice, jagode, češnje, rozine, da-

teljni, zeleno listnata zelenjava, fižol, 
orehi, mandlji, brokoli, regrat.

VITAMIN D: vira vitamina D sta 
izpostavljanje sončnim žarkom (ki 
mora biti prisotno skozi celo leto) in 
prehransko dopolnilo (v obliki kapljic, 
kapsul, oljne raztopine (vit.D3)). 

Najbogatejši prehranski viri vitamina 
D (vit.D2) so živila živalskega izvora: 
ribje olje, ribe, jajca, mlečni izdelki in 
živila obogatena z D vitaminom.

Ko govorimo o zdravi prehrani, 
imamo v mislih priporočene količine 
uravnotežene in raznolike prehrane, 
ki telo oskrbi z vsemi nujno potreb-
nimi makro in mikrohranili. Takrat 
uživanje prehranskih dopolnil ni 
priporočeno. 

Se nadaljuje v naslednji številki Zdra-
vih novin ...
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Ne smemo pozabiti na tekočino – voda je že od nekdaj  
telesu najbolj prijazna oblika tekočine – telo je potrebuje  

vsaj 1,5 litra na dan (v primeru zdravstvenih omejitev  
upoštevati  navodila zdravnika).« 

Andrej Horvat,  
Dietetik



Z razglasitvijo epidemije COVID-19 so nastopili 
pogoji za izplačilo dodatka za delo v rizičnih raz-
merah in dodatka za nevarnost ter posebne obre-
menitve zaposlenim v zdravstvu. 

Plače v času epidemije

ZDRAVE NOVINE ŠT. 3916

Kolektivna pogodba za javni 
sektor v 11. tč. 1. odst. 39. 
člena določa dodatek za delo 
v rizičnih razmerah v višini 
65% urne postavke osnovne 
plače javnega uslužbenca. 
Skladno z 2.odst. 39.čl. KPJS 
dodatek pripada uslužbencu 
samo za čas, ko dela v nevar-
nih pogojih in pod posebnimi 
obremenitvami.
Pod rizične razmere spadajo: območje 
vojne nevarnosti, nevarnost terori-
stičnih napadov z biološkimi agensi, 
demonstracije, naravne nesreče, 
epidemije in epizootij.

V izogib različnim tolmačenjem KPJS  
je bila 8. 4. 2020  sprejeta razlaga 
Komisije za razlago KPJS (v zvezi z 39. 
členom KPJS). V razlagi je določeno:

Do dodatka so upravičeni 
javni uslužbenci, ki v času 
epidemije opravljajo delo  
v nevarnih pogojih.  

Nevarni pogoji nastopijo, ko je, ali bi 
lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje 
javnega uslužbenca zaradi izpostavlje-
nosti možni okužbi z nalezljivo bolez-
nijo, zaradi katere je bila razglašena 
epidemija. 

Dodatek za delo v rizičnih razmerah se 
izplača za čas razglašene epidemije. 

Do dodatka so upravičeni zaposleni, ki 
so delo dejansko opravljali v izpostavlje-
nih pogojih in pod posebnimi obreme-
nitvami. 

Višina dodatka za nevarnost 
in posebne obremenitve v 
času epidemije

Zakon določa (71. člen ZIUZEOP), da 
so zaposleni, ki so v času epidemije 
bili pri svojem delu nadpovprečno iz-
postavljeni tveganju za svoje zdravje 
oz. prekomerno obremenjeni zaradi 
obvladovanja epidemije COVID-19, 
upravičeni do dodatka. Ta znaša 
največ 100 % urne postavke osnovne 
plače zaposlenega.

Prav tako je določeno, da zaposleni v 
javnem sektorju, ki so upravičenci do 
dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS, 
ki znaša 65% urne postavke osnovne 
plače javnega uslužbenca, lahko iz 
naslova tega dodatka po ZIUZEOP 
in predhodno navedenega dodatka 
za delo v času epidemije COVID-19, 
prejmejo skupaj največ 100 % urne 
postavke osnovne plače zaposlenega.

Kategorizacija delovišč, glede 
na ogroženost zaposlenih – 
osnova za določanje višine in 
vrste dodatka

Zaposleni v ZD MS so bili v času epide-
mije COVID-19 pri svojem delu različno 
izpostavljeni, ogroženi in obremenjeni.

Glede na pravno podlago in pojasnila 
pristojnih organov (MJU, MZ, Odbora za 
osnovno zdravstveno varstvo pri Združe-
nju zdravstvenih zavodov Slovenije) je bila 
izpostavljenost naštetim nevarnostim os-
nova za odločanje glede višine dodatka. 

V ZD MS smo skladno s prejetimi 
pojasnili vsa redna in začasna delovišča 
kategorizirali v pet skupin ogroženosti. 
To je bila tudi podlaga za opredelitev 
višine dodatka: 

• Delovišča A: izredno visoko ogrože-
nost, največ 100% urne postavke, 

• Delovišča B: visoka ogroženost, 
največ 85% urne postavke, 

• Delovišča C: srednja ogroženost, 
največ 80% urne postavke, 

• Delovišča D: nizka ogroženost,  
največ 65 % urne postavke, 

• Delovišča E: brez ogroženosti, brez 
dodatka. 

Zaposleni, ki so opravljali delo in naloge 
v isti skupini tako opredeljenih delovišč, 
so bili obravnavani enako. Dodatek se 
je določal tudi v  določenem deležu 
evidentiranih ur delovnega časa.

ZAPOSLENI

 Tekst: Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.pra.
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KATEGORIZACIJA DELOVIŠČ 
ZD MS V ČASU EPIDEMIJE:

A: Delovišča z izredno visoko 
stopnjo ogroženosti, izposta-
vljenosti in obremenitvami 
• COVID-19 ambulanta (otroci, odra-

sli, zobozdravstvo)

• Delo v dežurni ambulanti

• Nujna medicinska pomoč (MoREA, 
MoNRV)

• Reševalni prevozi COVID-19

• Triaža na vstopnih točkah

• Podporne tehnične in strokovne 
službe – izredno visoka ogroženost, 
izpostavljenost, obremenitev

B: Delovišča z visoko stopnjo 
ogroženosti, izpostavljenosti in 
obremenitvami 
• Patronažna nega

• Delo v splošnih ambulantah (Splo-
šna in družinska medicina (tudi 
v DSO), Pediatrija, Ginekologija, 
Zobozdravstvo)

• Delo v specialističnih ambulantah 
(Psihiatrija, Dermatovenerologija, 
Pulmologija, Medicina dela prometa 
in športa, CPZOPD, SPEC.ZOB.DEJ., 
Fizioterapija)

• Hišni obiski

• Nenujni reševalni prevozi (dializni in 
sanitetni prevozi)

• Podporne tehnične in strokovne 
službe – visoka ogroženost, izposta-
vljenost, obremenitev

C: Delovišča s srednjo stopnjo 
ogroženosti, izpostavljenosti in 
obremenitvami  
• Diagnostični laboratorij (odvzem)

• Center za duševno zdravje (za ot-
roke in mladostnike, odrasle, SPO), 
Dispanzer za mentalno zdravje, 
Kliničnopsihološka ambulanta)

• Podporne tehnične in strokovne 
službe – srednja ogroženost, izpo-
stavljenost, obremenitev

D: Delovišča z nizko stopnjo ogrože-
nosti, izpostavljenosti in obreme-
njenosti 
• Zobotehnični laboratorij

• Diagnostični laboratorij (analiza 
biološkega materiala) 

• Delo v dejavnostih, ki je začasno 
ukinjeno oz. bistveno omejeno 
(Center za krepitev zdravja, Center 
za duševno zdravje (za otroke in 
mladostnike, odrasle, SPO) 

• Podporne tehnične in strokovne 
službe – nizka ogroženost, izposta-
vljenost, obremenitev

E: Delovišča brez stopnje ogrože-
nosti, izpostavljenosti in obre-
menjenosti 
• Delo od doma

• Čakanje na delo doma

• Letni dopust

• Varstvo otroka-višja sila

• Ostale odsotnosti z dela

Dodatek po 71. členu ZIUZEOP 
• Direktor, pomočnik direktorja za 

zdravstveno nego 

• Regijski koordinatorji posameznih 
področji (splošna medicina, pedia-
trija, DSO, zobozdravstvo)

Čiščenju reševalnih vozil je sledilo 
druženje.

Zaposleni SNMP in Reševalne službe so v soboto, 6. junija 
2020, izpeljali čiščenje reševalnih vozil, z namenom druženja in 
olepšanja naših reševalnih vozil.

Zbralo se je veliko število zaposlenih in s skupnimi močmi 
so temeljito očistili vsa reševalna vozila. Sledilo je druženje z 
jedačo in pijačo.

Čistilna akcija je odlično uspela. Zahvala gre vsem sodelujočim.

Čistilna akcija

STROKOVNOZAPOSLENI



#Kočevski pragozd 
(Digitalni) odklop v objemu  
veličastnega gozda.

Na Kočevskem imajo veliko .. gozda. Ta prekriva 
kar 91% celotnega področja in prehaja v čisto 
pravi pragozd. V pragozdu prosto gibanje ni 
dovoljeno, vanj se lahko podate le z vodnikom.  
Popolnoma sproščeno pa se lahko sprehajate 
po številnih urejenih gozdnih poteh, ki so več kot 
primerne tudi za kolesarjenje. 

Na Kočevskem ponujajo vodena opazovanja 
divjih živali in digitalni detox. Če ga potrebujete, 
presodite sami. Zeleno in sproščujoče je tudi v 
bližnji Beli Krajini.

#Kanin  
Visokogorje z veliko začetnico.

Če vas mika visokogorje, vas bo veličastni Kanin 
navdušil. Razprostira se visoko nad Bovcem, 
najvišji vrh se povzpne 2.587 metrov nad 
morje. Tega boste, ob lepem vremenu, lahko 
občudovali v daljavi, saj Kaninski vrhovi ponujajo 
prečudovite razglede vse do Jadranskega morja.

Poleti in jeseni je Kanin enako veličasten kot 
takrat, ko ga prekriva sneg.  Poleg pohodništva 
pridejo tu na svoj račun gorski kolesarji. Za zelo 
drzne (družine) pa vas na Kaninu čaka zahtevna 
a dobro varovana ferata (zavarovana plezalna 
pot). Če nimate izkušenj, se na ferato podajte v 
spremstvu gorskega vodnika. 

Dopust v Sloveniji 

Letos bomo dopustovali (tudi) doma. Če še ne veste,  
kako boste porabili turistične bone, vam ponujamo nekaj zanimivih idej  
za sproščeno odkrivanje nekaterih manj znanih kotičkov Slovenije. 
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Skriti kotički, ki jih  
velja obiskati  

ŠE LETOS!

# Kras  
Krasno doživetje!

Če bi bil bližje Prekmurju, bi se na Kras mnogi 
zagotovo odpravili vsaj nekajkrat na leto. 

Kras je izjemen v vseh pogledih. Izjemni 
geološki pojavi so prava učna ura geologije. 
Submediteransko podnebje je milo do 
popotnikov ne glede na letni čas, relief pa 
ravno pravšnji za sprehode, vožnjo z motorjem 
in kolesarjenje. Na Krasu boste našli številne 
lokalne gostilne, ki ponujajo izvrstno, doma 
pridelano hrano, domač pršut in teran. Mnoge 
nudijo tudi prenočišča in pristno gostoljubje. 

#Jezersko 
Alpska pravljica.

Jezersko se ponaša z izjemno lepoto, saj se tu 
Julijske Alpe razbohotijo v vsej svoji mogočnosti. 
Idilično alpsko dolino obkrožajo številni 
vrhovi, mnogi prehajajo v sosednjo Avstrijo, na 
katero Jezersko meji. Če vas Alpe privlačijo in 
Jezerskega še niste obiskali, storite to, preden 
ga odkrijejo trume turistov. 

Jezersko je zanimivo tudi pozimi. Ob ugodnih 
snežnih razmerah sem zahajajo smučarji tekači, 
drsalci in sankači; med alpinisti pa je pozimi 
priljubljeno ledno plezanje.

Fotografije: STO
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ZAHVALA
organizacijam in posameznikom, 

ki so nam v času epidemije COVID-19  
omogočili lažje delo in boljšo oskrbo  

naših bolnikov.

DONATORJI

• Arcont

• Avtohiša Škafar

• Codex

• Carthago

• ga. Cvetka Šinko Gider

• Steklarna Hrastnik

• Intersnack

• Kinan

• Medicop

• Mercator

• Milnopek

• Megras

• MOL

• Proconi

• Pomgrad

• Panvita

• Radenska

• Roto

• Spar

• Skin Farylale

• Turopolje

• TKO

• Vlado Karoly

• Zavod 404

Hvala❤!  
Zaposleni ZD Murska Sobota


