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DNEVI CEPLJENJA 

 

Spoštovani, 

pandemija  covida-19 nam je  v 

veliki meri  odvzela  vse tisto, kar 

nam je najljubše – toplino rok,   

 prijazen nasmeh, hiter objem 

ter brezskrbna druženja z družino 

in prijatelji. V prazničnih dneh se 

je toliko težje odreči stiku in 

dotiku. 

Tega se zavedamo tudi 

zdravstveni delavci. Tudi mi 

pogrešamo stisk rok, dotik 

bližnjega in praznična druženja. 

Delamo vse, kar je v naši 

strokovni in človeški moči, da  

obvladamo epidemijo in oskrbimo 

vse, ki nas potrebujejo. 

Prosimo vas, da se odločite za 

cepljenje proti covidu-19 s prvim, 

drugim ali tretjim odmerkom. 

Cepljenje je varno in učinkovito. 

S cepljenjem boste zaščitili sebe 

pred tveganjem za težji potek 

okužbe in hkrati boste zaščitili 

tudi svojo okolico, predvsem 

tiste, ki so vam blizu. Da se boste 

morda lažje odločili za cepljenje, 

vas vabimo, da si vse ključne 

informacije o cepljenju in cepivih 

proti covidu-19 preberete na 

spletni strani www.cepimose.si, 

kjer z odgovori strokovnjakov 

naslavljamo tudi najpogostejša 

vprašanja. V svojem lokalnem 

okolju preverite aktualne termine 

cepljenja. 

S temi mislimi in željami vas 

vabimo na slovenske dneve 

cepljenja, ki bodo po občinah v 

Sloveniji od 19. do 23. decembra 

2021. Naj bodo dnevi cepljenja 

dnevi odločitve za prvi, drugi ali 

tretji odmerek. Prepričani smo, 

da nas samo zadostna 

precepljenost lahko vrne v čim 

bolj normalno življenje. 

 
Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje, 

Janez Poklukar, minister za zdravje 

 

 

NAŠA BOLNIŠNICA JE 

DOBILA POSLOVILNI 

PROSTOR 

 
Prostor bo živim s svojo lepoto 

pripomogel k tolažbi in upanju. 

     brat Jurij Štravs 

 

Naša bolnišnica Murska Sobota je 

z decembrom dobila poslovilni 

prostor, kjer se bodo lahko svojci 

dostojno poslovili od 

preminulega. Prostor je namenjen 

vsem pokojnim in svojcem, 

vernim in tistim, ki niso verni.  

 

8. decembra 2021 smo prostor ob 

skromni slovesnosti predali 

namenu, blagoslovili so ga 

cerkveni dostojanstveniki, 

soboški škof dr. Peter Štumpf, 

evangeličanski škof mag. Leon 

Novak in pastor binkoštne Cerkve 

Andrej Bojnec. Slovesnost je bila 

zaradi epidemioloških razmer v 

ožjem krogu ob navzočnosti 

vodstva bolnišnice, duhovnikov, 

ki se vključujejo v duhovno 

oskrbo bolnikov, in nekaj 

zaposlenih. Na violino je pesem K 

tebi želim, moj Bog zaigrala naša 

zdravnica Simona Kralj Lopert. 

 

Prostor je z dušo idejno zasnovala 

mlada arhitektka Tadeja Stanjko 

Madjar. Za osnovni oblikovalni 

motiv postavila  drevo, ki se kot 

simbol uporablja v vseh kulturah. 

Drevo ima korenine, ki segajo 

globoko v zemljo, in veje, ki se 

raztezajo v nebo, v drugi svet. Je 

simbol življenja, družine, 

povezanosti s predniki ter 

posredno tudi simbol nesmrtnosti. 

Motiv drevesa se tako pojavi na 

osrednjem stenskem elementu, 

kjer bo pokojnik, in je na štirih 

perforiranih kovinskih ploščah,  

postavljenih tako, da se lahko z 

dodatno diskretno razsvetljavo na 

željo svojcev ponazori križ. 

Kovinske plošče so postavljene na 

leseno podlago, les kot osnovni 

element pa daje prostoru toplino 

in duši zvok. 

Pred vhodom v prostor je majhen 

park z lesenima klopema, okrog 

pa veliko grmovnic in trajnic za 

intimo okolje obiskovalcev. V 

parku se lahko žalujoči ustavijo v 

miru in tišini. 

 

http://www.cepimose.si/
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Velika pridobitev za bolnišnico 

je, da bo lahko slovo od 

pokojnika v spoštljivem in 

primernem okolju, da bodo svojci 

izgubo drage osebe in žalovanje 

lažje sprejeli. 

Metka Lipič Baligač, dipl. m. s.,  mag. zdr. 

nege, 

vodja izobraževanja, raziskovanja in razvoja 

kadrov v zdravstveni in babiški negi 

 

 

KOMUNICIRANJE S SVOJCI 

Spoštovani svojci, 

v naši bolnišnici smo se odločili, 

da bomo omogočili 

videopovezavo prek tabličnega 

računalnika. Tako se boste lahko s 

svojimi najdražjimi videli in se 

pogovarjali. 

Videopovezavo bo mogoče 

vzpostaviti po telefonu številka 

051 269 525 (Boštjan Mrzlak, 

dipl. soc. del.) po dogovorjenem 

terminu, predvidoma vsak petek v 

tednu med 8. in 14. uro. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

DAR SPARA 

 
Tako so ob darovanih dobrotah 

zapisali v podjetju Spar: 

Spoštovani, v podjetju Spar 

Slovenija radi izkazujemo 

hvaležnost na prav vsakem 

koraku. V še večje veselje pa nam 

je, če vas lahko ob tem še 

razveselimo z manjšo 

pozornostjo. Vsakemu članu 

vašega kolektiva se iskreno 

zahvaljujemo za srčnost, 

požrtvovalnost in predanost pri 

opravljanju plemenitega dela, ki 

rešuje življenja. V želji, da tudi 

vaš praznični čas napolnimo z 

ljubeznijo in vsem, kar spada 

zraven, vam pošiljamo sladko 

presenečenje izpod rok naših 

slaščičarskih mojstric pekarne 

Spar. Želimo vam mirne praznike 

in prijetno sladkanje. 

 

Za darovane dobrote se iskreno 

zahvaljujemo. 

 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja, 

odnosi z javnostmi 

 

 

 

ZAHVALA 

Spoštovani! 

 

Sem Timoteja Abakumov in v 

soboto, 27. 11. 2021, sem v vaši 

porodnišnici rodila sina. 

 

Pišem vam zato, ker čutim, da 

vam moram povedati svojo 

izkušnjo z eno od medicinskih 

sester na vašem oddelku.  

 

Sin je bil po porodu pravi 

zaspanček in mu dojenje še ni 

"dišalo". Kar je ravno nasprotno, 

kot je bilo z mojim prvorojencem. 

Pri pristavljanju sva imela torej 

nemalo težav. Vendar do trenutka, 

dokler nama ni medicinska sestra 

Nataša Magdič pomagala in 

svetovala – in to upoštevava še 

danes. Vztrajala je z nama, sama 

bi namreč že zdavnaj obupala, in 

zaradi nje nama je dojenje steklo.  

Danes, en teden od odpusta iz 

bolnišnice, je sin Elija samo z 

dojenjem pridobil 400 g.  

 

Gospe Nataši Magdič sem 

neizmerno hvaležna, saj zaradi 

nje nisem obupala. V tistem 

ranljivem trenutku je bila res 

razumevajoča in predvsem polna 

znanja, ki mi je pomagalo, čeprav 

sem prvorojenca uspešno dojila 

eno leto. 

 

Zatorej vse pohvale za takšen 

odnos, za katerega je najmanj, kar 

si zasluži, moja pohvala. Prosim 

vas, da zahvalo predate tudi gospe 

Magdič. 

 

Lepo vas pozdravljam in se vam 

zahvaljujem. 

 
Timoteja Abakumov  

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu je bil asist. Luka Roškar, dr. 

med., spec gin. in porodništva, 

tema: Cepljenje proti HPV. 

- Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na  Murskem valu  je bila 

strokovna direktorica Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

Manuela Kuhar Makoter, dr. 

med., spec. krg., tema: Življenje 

je s covidom izgubilo pravo 

vrednost. 

Sreda:  

 -   Odprtje poslovilnega prostora 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Četrtek:  

- Seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege, knjižnica, 5. 

nadstropje kirurškega bloka 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
321 

ŠTEVILO BOD: 2119 

LEŽALNA DOBA: 5,55 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
22 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
15 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

 

Misel 

Nikoli ne glej na nikogar zviška, 

razen če mu pomagaš vstati. 
 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

