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NAGOVOR DIREKTORJA 

Spoštovane sodelavke in  

sodelavci, 
 

kratki božični prazniki so za nami, 

vstopamo v zadnji teden 

letošnjega leta. V upanju, da je 

praznovanje božiča prineslo mir in 

spokojnost ob vseh naših 

napetostih in zahtevah ter da je 

zaznamovanje dneva 

samostojnosti in enotnosti spet 

vžgalo iskro prizadevanj za 

skupno ustvarjanje boljše družbe, 

bomo z zavzetim delom morali 

opraviti še naloge zadnjega 

delovnega tedna. 

Tudi to naj bo dokaz, da ostajamo 

dobro organizirana in visoko 

strokovna bolnišnica, kot nas je ob 

obisku ocenil minister. Poskrbimo 

za vsakega pacienta, prisluhnimo 

drug drugemu in si tudi v teh 

posebnih dneh leta prizadevajmo 

biti dobri sodelavci, profesionalne 

osebe na vsakem koraku. Ob skrbi 

za vzpostavljanje in ohranjanje 

dobrih odnosov na delovnih 

mestih nadgradimo naše delo s še 

večjo zavzetostjo za strokovnost in 

profesionalizem. 

Sklepi iztekajočega se leta bodo še 

sledili, vseeno pa se želim, cenjene 

sodelavke in sodelavci, že zdaj 

vsakemu od vas še enkrat zahvaliti 

za vsak prispevek, za opravljeno 

delo in napore, da smo kljub 

težkim časom zmogli opraviti 

naloženo delo. Ob tem vas 

pozivam, da že uprti v prihodnost 

snujemo nove ideje in nove rešitve 

za izboljšanje naših storitev in 

našega dela. Vstopili bomo v leto, 

ki bo od nas zahtevalo veliko 

sprememb, zato bodimo njihovi 

pobudniki in ustvarjalci, sicer 

bomo lahko le izpolnjevalci 

določenih zahtev. 

Naj vam bo vstop v novo leto 

sproščen, miren in ustvarjalen. 

Dovolimo si sanje o lastnem 

zadovoljstvu na poteh sreče, sanje 

uspešnih delavcev v svojem 

poklicnem življenju. Dajmo 

sanjam oprijemljivost z iskanjem 

možnosti lastnih prispevkov, da bo 

vsak novi dan prihodnjega leta še 

bolj uspešen in poln zadovoljstva, 

prav v vseh pogledih – ob 

poklicnem tudi pri osebnem 

zadovoljstvu in sreči. Ob tem pa 

poskrbimo za ohranjanje lastnega 

zdravja z vsem, kar smo zaposleni 

v zdravstvu dolžni storiti. 

Vsem uspešen konec iztekajočega 

se leta in posrečen vstop v novo 

leto! 

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

 

 

DIJAKI SREDNJE 

ZDRAVSTVENE ŠOLE S 

PETJEM BOŽIČNIH PESMI 

PRIČARALI PRAZNIČNO 

RAZPOLOŽENJE 

 

 
V ponedeljek, 20. 12., ob 11. uri so 

dijaki Srednje zdravstvene šole 

Murska Sobota v duhu božičnih 

praznikov tradicionalno zapeli 

bolnikom in osebju bolnišnice. 

Zaradi epidemičnih razmer so že 

drugo leto zapored zapeli pred 

stavbami oddelkov, letos najbolj 

številčno. S to lepo gesto se nam ni 

bati za srčnost prihajajočih rodov 

zdravstvenega kadra.  

 

 

PRIPLEZAL JE BOŽIČEK 

 
V četrtek, 23. 12., je po enoletnem 

premoru zaradi covida naše 

najmlajše paciente razveselil 

Božiček in posebej zanje priplezal z 

našega visokega dimnika. Prihod 

plezajočega Božička so pričakali tudi 

otroci iz enote Veverička vrtca Murska 

Sobota. Iskrena hvala plezajočemu 

Božičku (Urošu Vučaku), njegovemu 

pomočniku Juriju Korošcu in 

»hodečemu« Božičku (Antonu Omarju), 
da ste našim najmlajšim pacientom 

narisali nasmeh na obraz ter 

razveselili tudi zaposlene. 

 

 

BOŽIČEK KRAJEVNE 

ORGANIZACIJE RDEČEGA 

KRIŽA STARA - NOVA VAS 

V petek, 24. 12., je otroke na 

Otroškem oddelku obdaril še 

Božiček krajevne organizacije 

Rdečega križa Stara - Nova vas. 

Hvala organizatorjem, da so 

razveselili otroke. 
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BOŽIČNO POPOLDNE V NAŠI 

BOLNIŠNICI 

 
Na božič so mladi pevci pod 

okriljem Turističnega društva 

Bratonci že 23. leto zapored 

božično popoldne polepšali 

bolnikom in zaposlenim v naši 

bolnišnici s petjem božičnih 

pesmi. Zaradi epidemičnih razmer 

je kot leto poprej namesto na 

bolnišničnih oddelkih petje 

odmevalo pred bolnišničnimi 

zgradbami. Hvala vsem akterjem, 

da ste božično popoldne namenili 

našim bolnikom in zaposlenim ter 

jim s tem polepšali čas, preživet v 

bolnišnici. 

 
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl. 

komunikologinja, 

odnosi z javnostmi 

 
 

ČESTITKA KLAUDIJI 

CIMBOLA OB USPEŠNEM 

ZAGOVORU 

MAGISTRSKEGA DELA 

Klaudija Cimbola, mag. prom. 

zdr., je v sredo, 22. 12. 2021, na 

Fakulteti za zdravstvo Angele 

Boškin zagovarjala magistrsko 

delo Nekateri vidiki kakovosti 

življenja pri osebah s tveganjem za 

razvoj srčnega popuščanja med 

prebivalci mesta Murska Sobota – 

presejalna presečna raziskava. Po 

zagovoru je komisija v sestavi doc. 

dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. 

med. (predsednica), prof. dr. 

Vesna Švab, dr. med. (članica) in 

doc. dr. Jerneja Lainščak, dr. med. 

(članica in mentorica), ugotovila, 

da je kandidatka uspešno končala 

študijski program druge stopnje 

Promocija zdravja in pridobila 

strokovni naslov magistrica 

promocije zdravja. 

Ob pridobljenem strokovnem 

naslovu ji iskreno čestitamo ter 

želimo veliko strokovnih in 

raziskovalnih uspehov. 

Sodelavci Internega oddelka, 

vodstvo bolnišnice, 

doc. dr. Jerneja Farkaš  Lainščak, dr. med., 

spec. 

 

SMREKE IN OKRASNE 

PENTLJE 

 

Zavod za gozdove Slovenije je v 

zahvalo zdravstvenim delavcem za 

njihov boj proti covidu-19 

bolnišnicam daroval smreke. 

Vrtnarstvo-cvetličarstvo Cvetka iz 

Vanče vasi pa je darovalo pentlje 

za njihovo okrasitev. Za dar se 

iskreno zahvaljujemo. 

 

 

 

 

COPATKI ZA 

NOVOROJENČKE 

 
Cvetka Lipič iz Maribora je za 

novorojenčke naše porodnišnice 

darovala ročno narejene copatke. 

Hvala za srčno gesto. 

 

 

KO SE RODIM, DREVO DOBIM 

 

 

Vrtni center Kurbus bo v januarju 

2022 začel projekt Ko se rodim, 

drevo dobim, v okviru katerega bo 

vsak novorojenec v naši 

porodnišnici prejel 

posebno oblikovan bon za popust 

na drevo, ki ga starši posadijo ob 

rojstvu svojega otroka. Vrtnemu 

centru Kurbus se za vključitev 

naše porodnišnice v projekt 

iskreno zahvaljujemo. 
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PRAZNIČNE VOŠČILNICE 

 
Vrtci občin Moravske Toplice so kot 

leto poprej izdelali krasne voščilnice 

in jih podarili zaposlenim in 

pacientom na covidnih oddelkih. 

Hvala za ta lepi dar. 

 
Vodstvo 

 

 

SUZANI ŠUBINSKI V 

SPOMIN 

 

Spoštovana Suzana. 

V teh dneh, ko se je narava 

navidezno odpravila k počitku in 

smo se počasi pripravljali na 

božično-novoletne praznike, si 

odšla tiho, brez slovesa. Čeprav si 

luč sveta zagledala sredi poletja, je 

bil mesec december po tvojem 

pripovedovanju zate najlepši 

mesec. Še posebno si se veselila 

božičnih praznikov, kjer si leto za 

letom za družino in tudi za druge 

tebi drage pripravljala pravo 

čarobno razpoloženje. Del tega 

smo bili deležni tudi mi, tvoji 

sodelavci. Letošnji božični 

prazniki bodo minevali brez tebe.  

Slovo, to dokončno in nepreklicno 

dejanje, nam v spomin prikliče 

čas, ki smo ga preživeli skupaj. 

Poskušamo obnoviti dogodke, 

besede, dejanja in razmišljamo, da 

ni daleč 22. 10. 2021, ko si bila še 

z nami  vpeta v delovni proces. 

Takrat smo se pogovarjali, kako je 

bilo v delovnem okolju nekoč in 

kako izboljšati delovni proces 

danes. Po enem tednu si nas zjutraj 

obiskala na oddelku in nam 

povedala, da je bolezen načela 

tvoje zdravje in da te najverjetneje 

ne bo več v službo. Takrat še 

nismo mogli dojeti, da si se prišla 

od nas poslovit. 7. decembra si bila 

sprejeta na oddelek, kjer si 17. 

decembra med nami, tvojimi 

sodelavci, zaspala. Zdaj nam 

prihajajo v spomin številne slike in 

spomini, ki nam bodo ostali 

spomin nate, na vsa leta, ki smo jih 

skupaj preživeli.   

Tvoja službena pot se je začela leta 

1983 na ginekološko- 

porodniškem oddelku naše 

bolnišnice. Že ob zaposlitvi so 

opazili tvojo predanost poklicu 

medicinske sestre, babice in tvojo 

odgovornost do dela. Skoraj vsa 

delovišča ginekološko- 

porodniškega oddelka, od 

dispanzerja za žene, otroške sobe 

in porodne sobe do ginekološkega 

in  porodniškega oddelka z 

odsekom za patološko nosečnost 

so bila tvoje delovno okolje. Delo 

si sprejela kot življenjsko 

poslanstvo. Z vsem žarom si se 

posvečala v dispanzerski 

dejavnosti nosečnicam in drugim 

ženam, ki so v stiski potrebovale 

pomoč zdravnika ali medicinske 

sestre. V otroški in porodni sobi si 

se posvečala mladim mamicam po 

porodu in njihovim 

novorojenčkom ter jim dajala 

nasvete o dojenju in poporodni 

zdravstveni negi. Tvojo 

zagnanost, skrbnost in doslednost 

so čutile tako bolnice kot tudi mi, 

tvoji sodelavci. Z razumevanjem si 

znala prisluhniti na oddelku 

vsakomur in mu želela pomagati, 

bodisi z nasvetom bodisi kako 

drugače. Kadar smo bili tvoji 

sodelavci najbolj zaskrbljeni ali 

žalostni, si nas znala potolažiti, da 

smo pozabili na vsakdanje težave. 

Bila si predana delu, sodelavkam 

in sodelavcem. Bili smo veseli, da 

so to naše prepričanje potrjevale  

tudi pacientke, ki so pogosto  

pohvalile tvojo strokovnost, 

korektnost, predvsem pa 

prijaznost.    

V življenju ti ni bilo vedno lahko.  

Marsikatero oviro si morala 

premostiti, vendar smo vsi, ki smo 

te poznali, vedeli, da ti bo uspelo.  

Kljub vsem težavam in 

preizkušnjam, ki jih je prinašalo 

življenje, si ostala optimistična, 

iskriva, predvsem pa polna 

človeške topline in srčnosti. Tvoje 

slovo, draga Suzana, je konec in 

začetek: konec vseh bolečin ter 

začetek nečesa novega v nas, ki 

ostajamo – s spomini nate. To 

novo v nas je bogastvo, ki si nam 

ga zapustila z delom in zgledom. 

To novo je nadaljevanje vsega, kar 

si nam zapustila, predvsem pa 

tega, kar si nas naučila. Še na 

koncu svoje življenjske poti si nas 

bodrila z besedami Bodite si dobri 

med sabo. Pustite zamere. 
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Prekratko je to življenje za 

neurejene medčloveške odnose. 

Ob slovesu bi se ti  radi zahvalili 

za delo, ki si ga opravila za našo 

bolnišnico, predvsem pa za 

pomurske žene, mamice in njihove 

novorojence,  ter se s tem vpisala v 

zgodovino naše bolnišnice.  

Draga Suzana, v spominu nam boš 

ostala kot zgled predanosti 

življenju in njegovim vrednotam. 

Skozi življenje boš odslej potovala 

v naših mislih. Počivaj  v miru.  

Sodelavke in sodelavci Ginekološko-

porodniškega oddelka 

 

POHVALA 

Spoštovani direktor Grabar, rada bi 

pohvalila zdravnika Sebastijana  

Solovjeva. Z mamo Marijo Gergar 

sem bila 17. 12. 2021 ob 21. uri na 

pregledu v internem urgentnem 

centru zaradi  vročine (kljub že 

končanemu zdravljenju z antibiotiki 

v domu). Gospod Solovjev je  

visokoprofesionalen zdravnik s 

pridihom pristne empatije. Kaj 

takega sem sama doživela pri nas, v 

Sloveniji žal bolj redko. Tudi 

spremljevalno zdravstveno osebje je 

bilo zelo prijazno in profesionalno. 

Vse me je zelo spominjalo na odnos 

osebja bolnišnice do pacientov v 

sosednji Avstriji. Besede pohvale 

gredo njemu osebno in celotni 

takratni ekipi. Menim, da bo 

imenovani zdravnik v prihodnje 

postal zdravnik z velikim Z, »veliki« 

človek pa je že tako ali tako.  

 
Brigita  Beznec, s. p., Dom Brigita 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Spoštovani! 

Težko je najti besede, ki bi lahko 

izrazile vso zahvalo za skrb in trud na 

zadnji poti moje drage žene Suzane. 

Hvala vsem vpetim v to tragično 

zgodbo, od samega začetka 

diagnostike pa vse do poslednjega 

trenutka. 

Izkazali ste visoko stopnjo 

profesionalnosti, sočutje do 

sočloveka, sodelavke in svojcev, 

tako se kaže tudi pripadnost 

bolnišnici. 

Iskrena hvala tudi direktorju, prim. 

Grabarju za vse lepe besede. 

Skratka, hvala za vse! 

 
Mag. Zlatko Šubinski, dr. med., spec. 

 

 

PRAZNIČNO VOŠČILO 

Spoštovani, vsi zaposleni na 

Infekcijskem oddelku, 

 

v pričakovanju božično-

novoletnih praznikov človeška 

srca objema radostno hrepenenje z 

željo po zdravju, prijazni 

prihodnosti in z iskreno 

hvaležnostjo za vse prejete darove 

in pomoč dobrih ljudi. Hvaležen 

sem vsem vam, čudovito 

medicinsko osebje, ki tako 

človeško, etično in strokovno 

odlično opravljate plemenito 

poslanstvo zdravljenja in pomoči 

na Infekcijskem oddelku. Iskreno 

se vam vsem zahvaljujem in nikoli 

ne bom dovolj hvaležen, ker sem 

od 17. maja do 11. junija 2018 

bolan in nemočen ležal na vašem 

oddelku; priznam, kot najbolj 

nemogoč bolnik. In vem, da se 

tako strokovno in človeško etično 

vsak dan sklanjate in zdravite 

vsakega bolnika.  

V letu, ki maha v slovo, se naša 

domovina in svet spopadata s 

krutim virusom, zdravstveno 

osebje pa z nesebičnim 

strokovnim in s človeškim 

žrtvovanjem bije bitko za vsako 

življenje.  Priznam, da ne znam in 

ne zmorem napisati pravih besed 

hvaležnosti in občudovanja, zato 

le velika HVALA … in neštetokrat 

PRIKLON vsem vam. V teh 

resnično težkih časih preizkušenj, 

strahu in negotovosti 

prepoznavamo, da je najboljše 

zdravilo za človeka prijazen in 

dober človek. Naj se ljubezen 

narodi v srcih vseh otrok in ljudi 

širom po naši čudoviti domovini 

Sloveniji, kajti če se novorojena 

ljubezen ne narodi v naših srcih, ne 

bomo našli sreče v še tako 

bleščečih darilih pod božično 

smrečico.  

 

Vsem zaposlenim na Infekcijskem 

oddelku, vašim dragim domačim 

in vsem, ki zaradi bolezni ležijo na 

oddelku, želim blagoslovljene in 

mirne božične praznike, zdravja, 

sreče, miru in poguma v letu 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

S spoštovanjem, 

                                                 
 Drago Vogrinčič 
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KVINTET ATETERNUM 

Vokalni kvintet Aeternum bo tudi 

letos s svojim petjem razveselil 

naše bolnike in zaposlene. 

Praznični čas nam bodo polepšali 

v sredo, 29. 12. 2021, ob 15.30 

pred stavbami bolnišnice. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

               CEPLJENJE 

Ta teden bo cepljenje proti covidu-19 

za zaposlene v sredo, 29. 12. 2021, 

od 9.00 do 11.00 v cepilni ambulanti 

Infekcijskega oddelka. 

 
mag. Zdenka Gomboc, prof. zdrav. vzgoje, 

koordinatorica sistema vodenja kakovosti 

 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu je bil direktor, prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec., 

tema: Aktualno dogajanje v 

bolnišnici 

- Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na  Murskem valu  je bila 

Majda Kerčmar, dipl. m. s. s 

specialnimi znanji iz 

enterostomalne terapije, tema: 

Življenje z izločalno stomo 

-    Delovni sestanek komisije za 

obvladovanje bolnišničnih okužb 

Torek: 

-  Skupni kolegij strokovnega 

sveta in strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

Sreda: 

-  2. seja sveta zavoda  Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

Četrtek: 

- Obisk plezajočega Božička  

Petek: 

- Obisk Božička iz krajevne 

organizacije Rdečega križa 

Stara - Nova vas na 

otroškem oddelku. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu bo pomočnica direktorja za 

zdravstveno nego Nataša Kreft, 

mag. zdr.-soc. manag., tema: 

Pregled dogajanja v minulem letu 

v bolnišnici 

Sreda: 

-  Vokalni kvintet Aeternum 
 

 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
320 

ŠTEVILO BOD: 1879 

LEŽALNA DOBA: 5,35 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
20 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
2 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

Misel 

Življenje se nikoli ne ustavi,  

a mi se lahko. Osredotočimo se 

nase, globoko vdihnemo, 

 si naberemo novih moči ter na svet 

pogledamo z drugačnimi očmi. 

 
(Timea Varga) 

  

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

