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MODRI DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 20    DATUM: 10. 1. 2022                 Štev. 1013

NOVOROJENČKI V NAŠI 

PORODNIŠNICI 

 
V letu 2021 se je v naši 

porodnišnici rodilo 769 otrok, od 

tega 384 deklic in 385 dečkov. 

Petkrat so se rodili dvojčki.  

Zadnji v letu 2021, 31. 12. 2021 ob 

14.15, se je rodil deček. V novem 

letu pa nas je prvi razveselil Luka, 

ki se je rodil 1. 1. 2022 ob 7.26. 

Staršem iskreno čestitamo, 

otrokom pa želimo vse dobro. 

 
Ginekološko-porodniški oddelek 

 

 

MERJENJE 

RAZPOLOŽENJA IN 

ZADOVOLJSTVA 

ZAPOSLENIH 

Ta mesec, od 10. 1. do 31. 1. 2022, 

bomo v bolnišnici anketirali 

zaposlene o razpoloženju in 

zadovoljstvu v letu 2021 v sklopu 

projekta uvajanja izboljševanja 

kakovosti v zdravstvu. Z raziskavo 

želimo ugotoviti, katera področja 

vplivajo na to, kako dojemamo 

bolnišnico in kako se v njej 

počutimo. Zaposlene, ki boste 

prejeli anketo, prosimo, da jo 

izpolnite in v zaprti pisemski 

ovojnice pošljete v tajništvo z 

napisom: NE ODPIRAJ (ANKETA 

- SIOK). Analizo ankete bodo vodili 

strokovnjaki iz svetovalnega 

podjetja OCR – svetovanje in 

raziskave. O ugotovitvah bomo vsi 

zaposleni seznanjeni konec 

februarja. 

 
Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg., 

koordinatorica sistema vodenja kakovosti 

 

 

OBVESTILO 

Zaradi hitrega širjenja okužb in 

sklepa o prepovedi združevanja na 

oddelkih in v službah, ki ga je 

sprejela skupina za določitev in 

izvajanje ukrepov v zvezi s 

covidom-19, smo se odločili, da 

predvidoma do konca tega meseca 

ne bomo pripravljali pogostitev za 

posebne priložnosti za oddelke. 

Naročila za hrano, ki jo nosite 

domov, bomo sprejemali še naprej. 

Obenem prosimo, da v jedilnici 

upoštevate medsebojno razdaljo in 

ne združujete miz. 
 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehn., 

vodja Službe bolnišnične prehrane in 

dietoterapije 

 

 

BOLNIKE POKLIČEM PO 

IMENU, PRAVI ALENKA 

DUH 

V časopisu Družina je bil objavljen 

članek o medicinski sestri Alenki 

Duh, zaposleni na Internem oddelku 

naše bolnišnice, v katerem opisuje 

delo s covidnimi bolniki. Ob tem je 

povedala, da bolniki zanjo niso le 

številke, da jih kliče po imenu in da 

imajo medicinske sestre v tem 

težkem času zelo pomembno mesto 

pri zdravljenju bolnikov. Po njenih 

besedah vsak bolnik zahteva 

drugačno oskrbo, v boju za 

bolnikovo življenje pa se je 

medicinsko osebje zelo povezalo. 

Medicinska sestra je bolnikova vez 

z zunanjim svetom, velik pomen pa 

ima tudi duhova oskrba, je še 

dodala.   

Vodstvo bolnišnice se sodelavki 

zahvaljuje za srčnost in predanost 

poklicu. 
Vodstvo bolnišnice  

 

 

BODI FIT, JEKLEN, SAJ SI V 

SBMS ZAPOSLEN 

Spoštovani sodelavci, 

še vedno zbiramo prijave za 

nordijsko hojo, ki bo ob našem 

prvem srečanju predvsem učenje o 

pravilnem izvajanju. Bolnišnica bo 

vsem udeležencem priskrbela 

nordijske palice. Prijave zbira mag. 

Zdenka Gomboc po telefonu 

številka 339. Mag. Dejan Majc pa 

pripravlja načrt priprav za trening 

teka z namenom, da se udeležimo 

teka na 5 km v Radencih in na 10 km 

na Brdu. Spletno aplikacijo za 

prijavo pripravlja Simon Gašpar, 

objavljena bo v kratkem. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ODPOVED MODRIH SRED 

Zaradi slabšanja epidemične slike v 

januarju začasno prekinjamo 

izvajanje Modrih sred. Ob 

ugodnejših epidemičnih razmerah 

bomo Modre srede nadaljevali v 

februarju. 
 

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc.manag., 

pomočnica direktorja za zdravstveno nego 
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PLAČILO PARKIRIŠČA ZA 

LETO 2022 

V skladu s cenikom je cena 

parkiranja za leto 2022 100 evrov. 

Parkirnino lahko plačate na dva 

načina:  

- V gotovini pri blagajni 

bolnišnice v celotnem znesku do 

31. 1. 2022.  

-  V dveh obrokih na podlagi 

podpisanega soglasja za odtegljaj 

pri plači. V ta namen se oglasite 

pri blagajni bolnišnice, kjer boste 

podpisali soglasje. Na tej podlagi 

vam plačilo parkirnine 

odtegnemo pri plači v dveh 

obrokih, prvi obrok pri plači za 

januar, drugi obrok pri plači za 

junij. Če soglasja ne podpišete do 

31. 1. 2022, plačilo v dveh 

obrokih ni več možno.  

Vsem, ki ne boste plačali 

parkirnine oz. podpisali soglasja za 

odtegljaj pri plači, bomo pravice do 

parkiranja ukinili po 10. 2. 2022. 

Še nekaj posebnosti:  

- Če je oseba zaposlena za čas 

pripravništva za 6 mesecev, 

plača parkirišče za pol leta. 

-  Če je oseba zaposlena za čas 

nadomeščanja bolniške oz. 

porodniške, plača parkirnino za 

celotno leto oz. ustrezen 

sorazmerni del.  

- Osebe, zaposlene za določen 

   čas, plačajo parkirnino za čas 

   trajanja pogodbe, ob 

    podaljšanju pa še sorazmerni 

    del. 

- Osebe, ki se bodo v letu 2022 

upokojile, plačajo sorazmerni del 

samo, če uradno predložijo 

podpisani predlog prenehanja 

delovnega razmerja zaradi 

upokojitve v Pravno-kadrovsko 

službo.  

Vračilo parkirnine ob prenehanju 

pogodbe o zaposlitvi med letom ni 

možno. 

Mag. Melita Vratar, preizk. rač., vodja 

finančno-računovodske službe                  

ZAHVALA OSEBJU 

ABDOMINALNE KIRURGIJE 

Prihajam iz rudarskih krajev, kjer so 

dobro delo, solidarnost in 

požrtvovalnost nam iz že malo 

»zarustanih« generacij še vedno 

vrlina. Danes temu menda rečejo, 

nekako bolj učeno in sodobno, 

empatija. 

Mati mi je ob odhodu na študij v 

Ljubljano (ehhh, to je bilo enkrat 

takoj za kameno dobo) rekla: Pob, 

tebe bo, tak karakter, kot si, tepel v 

življenju … niso vsi ljudje sam 

dobri … in to boš moral še spoznati 

tam v belem svetu … 

Moram reči, da sem se takrat malo 

čudil takšni popotnici, a pokazalo se 

je, da je imela kar precej prav. 

Splet naključij me je v poznih 

petdesetih pripeljal v vaše okolje. 

Hidrokela so rekli specialisti v 

drugih za marsikoga bolj zvenečih 

imenih in krajih, ki se ponašajo z 

imenom »univerzitetni«. 

Napovedali so operacijo za oktober 

2023. Spraševal sem se, kako velika 

bo morala biti mednožna krogla čez 

dve leti in pol, da se je bo kdo 

usmilil. Pomislil sem tudi na 

Dončića, če bi morebiti potreboval 

kakšno rezervno žogo. 

No, pa sem nekako našel še vas, za 

katere »hohštaplerji« mislijo, da ste 

nekje daleč … vstran. Pa ste mi 

postali prekleto blizu … 

Ko v naših krajih rečeš, da moraš v 

bolnico, nekateri še vedno vprašajo: 

A greš v mesarijo, al bo to kr tk? No, 

jaz sem pri vas našel svojega 

zdravnika, obkroženega z vsem 

prijaznim okoljem ljudi, ki pri vas 

delajo vse potrebno, da je za nas 

tako dobro poskrbljeno. Najprej 

smo se »olajšali« (besede  zdravnika 

Vrbanca, ki so mi bile všeč), nato 

smo tisto »žval´no« (tako 

odvečnemu pravijo knapi) v začetku 

novembra tudi odrezali. 

Pri vas sem se počutil kot doma. 

Tako domače … mati so bili namreč 

v istem času operirani na zaklopki v 

UKC MB, zato sva bila v zvezi vsak 

na svojem koncu v zdravstvenih 

ustanovah. In rekel sem ji, da zame 

skrbite tako, kot bi ona doma. Bila 

je pomirjena in nisem se zlagal. Zato 

vam je spekla piškote. 

Danes so za nas, ki smo že globoko 

v koledarju življenja, čudni časi. 

Vrednote, ki sem jih omenil zgoraj, 

niso več popularne. Noben jih ne 

»všečka«, ker ne predstavljajo 

individualizma, ki je danes v tem 

zlorabljenem potrošniškem svetu 

tako popularen. Vsi smo na 

internetu, pa tako prekleto sami v 

svoji duši … so besede in slike … 

precej pomembnejša pa so dejanja. 

A spoznanja, da niso vsi isti in da so 

še ljudje, ob katerih začutiš, da nisi 

sam, so zelo pomembna. 

In jaz pri vas nisem bil sam in zato 

vam iskrena ZAHVALA za vso 

pozornost, ki sem je bil deležen v 

vaši prelepi »ravni« deželi, kjer 

živijo tako srčni in dobri ljudje. 

Če obstaja reinkarnacija, bi rad 

naslednjič pač bil Prekmurec. 
 

Mladen P. 
 

 

ZAHVALA 

7. 1. 2022 je bila moja mama 

Matilda Strehar zaradi teżav z 

dihanjem napotena na Urgentni 

center vaše bolnišnice. 

Že ob sprejemu nas je pričakala 

ljubezniva sestra, nas pospremila v 

čakalnico in poskrbela za nas, za 

kar se ji zahvaljujemo.  

V splošni ambulanti smo prav tako 

doživeli prijazen sprejem, 

zavzetost in topli človeški odnos. 

Žal ne vem imena med. tehnika, ki 

je poskrbel za nas, vendar takega 

odnosa in sprejema še nismo 

doživeli. Tudi njemu se iz srca 

zahvaljujemo. V interni ambulanti 

nas je sprejela zdravnica Tadeja 

Pavlinjek, ki je za mojo mamo 

poskrbela strokovno in prijazno. 

Tudi njej iskrena hvala. V tem za 

vse nas težkem obdobju smo bili, 
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kljub obremenjenosti 

zdravstvenega osebja, deležni 

strokovne in požrtvovalne 

obravnave, predvsem pa človeške 

topline in razumevanja. 

Za vse to še enkrat iskrena 

HVALA. 

 
Drużina Strehar, 

Beltinci 
 

 

ZAHVALA ŠTUDENTOV NA 

VSTOPNIH TOČKAH 

Spoštovana  Metka Lipič Baligač, 

radi bi se vam zahvalili za vaš trud, 

za vsa vaša prilagajanja ob vseh 

naših obveznostih,  za vsak izrečeni 

»kako ste«, »pokličite me, če me 

rabite«, preprosto za to, da ste nam 

vedno na razpolago, ko vas 

potrebujemo. Za vse spodbudne in 

tolažilne besede ob kakšnih naših 

napakah. Hvala, da ste nam 

omogočili, da rastemo ob svojih 

bodočih poklicih in imamo pri tem 

odličen vzor, vas. 

Hvala za vse. 
Vaši študenti 

 

 

ZGODILO SE JE – prejšnji 

teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v radijski  oddaji Za 

zdravje na Murskem valu je bila 

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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gost  v radijski  oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu   bo 

Darko Rajtman, dr. med., spec. 

internist, tema: Srčni spodbujeval-

niki. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
213 

ŠTEVILO BOD: 1767 

LEŽALNA DOBA: 5,11 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
9 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
14 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

 

Misel 

 Živi vsak dan,  

kakor da bi živel  

vse življenje  

prav zaradi tega dne. 

(spletni vir) 
 

 

Ureja: Tjaša Korošec Horvat 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

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

