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MODRI DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 20     DATUM: 3. 1. 2022   Štev. 1012

NAGOVOR VODSTVA 

Spoštovane sodelavke in  

sodelavci, 

vsem v naši bolnišnici želimo v 

letu 2022 na prvem mestu obilo 

zdravja in osebne sreče, 

izpolnitev poklicnih ambicij in 

zadovoljstva na delovnem mestu. 

 

Prvi dnevi novega leta so zmeraj 

dobro izhodišče za postavljanje 

visokih ciljev. Tudi letos si jih 

zastavimo: visoko leteče, 

optimistične, na vseh področjih. V 

sedanjost negotovosti, 

zaskrbljenosti in razlikovanj 

ponesimo drugačnost s pozitivno 

usmerjenostjo na uresničljive 

cilje, v povezavi z lastno 

odgovornostjo do izpolnjevanja 

zadanega in s tvornim prispevkom 

ustvarjanja boljšega sveta. 

Postavimo si cilje, ki nam bodo 

omogočili zadovoljstvo ob 

opravljanju našega poslanstva, da 

bomo vsak novi dan sproščeno 

prihajali na delovna mesta in 

odhajali z gotovostjo izpolnitve 

zadanega. 

 

Med zadano v novem vključimo 

tudi pozitivna prizadevanja za 

ohranitev dobrih in izboljšanje 

medsebojnih odnosov. 

Ustvarjajmo okolje, kjer je vsak 

slišan, kjer so dobre spodbude 

nagrajene in razumljene, kjer se 

tudi na stisko posameznika 

profesionalno odzivamo. Bodimo 

pravi strokovnjaki, vsak na 

svojem področju, ki s tvornim 

prispevkom izboljšuje našo 

bolnišnico, ob tem pa pravi ljudje, 

s svojo srčnostjo in odprtostjo 

drug za drugega, za naše paciente 

in pozitiven zgled v okolici. 

V novem letu naj vas, cenjene 

sodelavke in sodelavci, spremljajo 

sreča, zdravje, zavzetost za 

uspešnost medsebojno 

razumevanje in nadgrajevanje 

dosežnega. Bodimo v tem letu 

bolnišnica uspešnih zadovoljnih 

posameznikov, kjer prav vsi 

skupaj zagotavljamo odličnost. 

 
Vodstvo 

 

 

POBUDA ZA SKUPNO 

ŠPORTNO VADBO 

Spoštovane sodelavke in 

sodelavci,  

ob novem letu si velikokrat 

postavimo nedosegljive cilje 

oziroma precenimo naše 

zmožnosti za velike korake. Zato 

vam v tem letu želim, da bodo 

vaši koraki manjši, a zanesljivejši. 

Naj se sliši še tako klišejsko, 

predvsem vam želim zdravja, ker 

je najpomembnejše. 

Ker pa se zdravje začne pri vadbi 

in ker vsaj tretjino življenja 

preživimo v službi, so ob pomoči 

in pobudi Službe za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino v 

izdelavi trije 5-7 minutni 

videoposnetki, ki bodo s 

februarjem dostopni vsem 

zaposlenim.  Pomembno pa je, da 

se športno udejstvujemo tudi 

zunaj delovnega časa. Na tem 

področju nam bodo pomagali in 

nas usmerjali promotorji teka, to 

so Dejan Majc, Marjan Žekš in 

Robert Golob, Zdenka Gomboc 

pa nam bo v pomoč pri pravilnem 

udejstvovanju v nordijski hoji. 

Tako bi se 1-krat tedensko po  uro 

družili v športnem ozračju tudi 

zunaj delovnega časa. Predlagam, 

da bi bilo to vsak ponedeljek ob 

15.05 pred upravno stavbo. 

Del Modrega dirkača bi tako 

vsakič posvetili našemu zdravju 

pod motom Bodi fit, jeklen, saj si 

v SB MS zaposlen. Interaktivno se 

lahko v to rubriko s svojimi 

izkušnjami in nasveti o vadbi 

vključi vsak zaposleni. Končni 

skupni cilj pa bi bil odhod na 

septembrski dobrodelni Triglavov 

tek na Brdu pri Kranju. V letu 

2021 sem na tem teku sama 

prevzela donacijo za našo 

porodnišnico, medtem ko so 

imele druge bolnišnice številčne 

ekipe. Zato je tudi ena od mojih 

želja za letošnje leto, da se teka na 

Brdu udeležimo v čim večjem 

številu. 

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

strokovna direktorica 

 

 

VOKALNI KVINTET 

AETERNUM 
 

 
Praznični december je v sredo, 29. 

12. 2021, z nastopom pred 

bolnišničnimi stavbami zaokrožil 

kvintet Aeternum. S čudovitim 

petjem so bolnike in zaposlene 

pospremili v pričakovanje novega 
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leta. Hvala za čas, ki so ga namenili 

naši bolnišnici. 
 

 

DAR GIMNAZIJE MURSKA 

SOBOTA 

 
Gimnazija Murska Sobota je v 

prazničnem decembru za covidne 

oddelke darovala piškote, ki so jih 

spekli sami. 

Hvala za srčno gesto in dobro voljo. 
 

Vodstvo 

 

SKLADBA KLAPE SKALA V 

ZAHVALO ZDRAVSTVENIM 

DELAVCEM 

Klapa Skala se želi s skladbo Varuhi 

naši hvala, ker ste (glasba Bojan 

Šeruga, besedilo Vesna Anderlič, 

aranžma Bojan Šeruga) zahvaliti 

vsem zdravstvenim delavcem, ki se 

že mesece v težkih razmerah 

bojujejo za življenja mnogih, ki jih 

je prizadel covid-19 ter posledično 

zelo spremenil in omejil naše  

življenje. Obenem vas vse 

pozivamo, da še naprej dosledno 

upoštevamo vse ukrepe za 

preprečitev širjenja virusa, da bo luč 

na koncu predora posvetila kar se da 

hitro in naša življenja spet pripeljala 

v stare tirnice. Videospot si lahko 

ogledate na 

https://www.youtube.com/watch?v=

dvvil2dgjHQ 

 
Klapa Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRANO PERILO 

Služba za oskrbo s tekstilom je v 

decembru 2021 oprala 125.024 kg 

perila. 
 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

  

ZGODILO SE JE – prejšnji 

teden 

Gostja  v radijski  oddaji 

Splošna  bolnišnica na  Murskem 

valu je bila 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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na Murskem valu bo 

strokovna direktorica Manuela 

Kuhar Makoter, dr. med., spec., 

tema:  Načrti delovanja bolnišnice 

v letu 2022. 

Sreda: 

-  Interno strokovno izobraževanje 

za področje zdravstvene nege: 

Prepoznajmo mobing na 

delovnem mestu, predavala bo 

blanka Rajh, dipl. m. s. 

Predavanje je namenjeno samo  

novozaposlenim zdravstvenim 

delavcem (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
269 

ŠTEVILO BOD: 1690 

LEŽALNA DOBA: 5,52 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
3 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

Misel 
) 

 Vsako jutro imate dve možnosti: 

 še naprej spati in sanjati,  

ali se zbuditi in iti svojim sanjam 

naproti. 

Izbira je vaša! 

(spletni vir) 

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

https://www.youtube.com/watch?v=dvvil2dgjHQ
https://www.youtube.com/watch?v=dvvil2dgjHQ
http://www.sb-ms.si/

