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JAVNA NAROČILA

Na portalu javnih naročil je bilo
19. maja 2015 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet je »Ultrazvočni aparat
4D« za ginekološko porodni
oddelek Številka razpisa je
NMV4151/2015, rok za oddajo
ponudb pa najpozneje do 29.
julija 2015 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanović,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za javna naročila

POHVALA
NAJ
O
BOLNIŠNICI
SPREGOVORITA PACIENT IN
PREDSEDNIK
ZDRAVNIŠKE
ZBORNICE...
Preko Zdravniške zbornice smo
prejeli
dopis
pacienta
naše
bolnišnice, ki ocenjuje postopke
obravnave in izreka bolnišnici in
njenemu
osebju
pohvalo in
izpostavlja pozitivne izkušnje. V
času
izražanja
vse
večjega
nezadovoljstva nad sistemom in
predvsem
nad
neizpolnitvijo
pričakovanj
pacientov,
smo
njegovega mnenja in dopisa
predsednika Zdravniške zbornice,
toliko bolj veseli. Objavljamo ga
kot pohvalo vsem sodelujočim v
postopkih obravnave zadovoljnega
pacienta in kot dokaz, da je
profesionalnost,
človečnost
in
strokovnost tudi v teh časih vseeno
cenjena. Pacientu se zahvaljujemo
za izraženo mnenje, pridružujemo
se pohvalam in omenjenemu osebju
izrekamo
naše
čestitke
in
zadovoljstvo nad dobro opravljeno
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oskrbo. Objava naj bo tudi
spodbuda še komu, da nam
posreduje svojo pozitivno izkušnjo.
Vodstvo bolnišnice

Cenjeni naslov
Pred kratkim ste mi v Splošni
bolnišnici v Murski Soboti zelo
uspešno
opravili
kirurško
operacijo. Kot vsak bolnik, ki je
podvržen kirurškemu posegu, sem
tudi jaz težko zbral toliko poguma –
moči, da se odločim za operacijo,
četudi sem imel čedalje večje težave
s hernijo. Ob moralnih pripravah na
operacijo so mi bile v največjo
pomoč in spodbudo izkušnje tistih,
ki so že imeli tovrstno operacijo,
zlasti pa njihove izkušnje v vaši
bolnišnici. Vi kot eden so
prepričljivo hvalili in pozitivno
ocenili kirurški oddelek, vendar so
pa še posebej poudarjali svoja
doživetja s posameznimi zdravniki,
ki opravljajo kirurške operacije in
mi svetovali, če boš že imel
možnost, se odloči za dr. Vrbanca.
To pa ne pomeni, da drugim
kirurgom ne bi zaupal, vendar si
ljudje pa ustvarjamo predstavo o
tretji osebi na temelju izkušenj
drugih, če sami le teh nimamo. No,
splet okoliščin je pogojeval, da je
moj primer prevzel dr. Vrbanec.
Zadovoljen in moralno potešen sem
se pripravljal na sprejem v
bolnišnico.
Ob sprejemu v bolnišnico sem imel
občutek, da se mi rušijo vsi notranji
postulati, in da mi vre moja
življenjska esenca. Lebdel sem
znotraj samega sebe le do prvega
stika z vašim strokovnim in
tehničnim osebjem, kar je v
trenutku opravilo svoje. Lep
sprejem, duhoviti in spodbudni
komentarji so razvalovili osebne
travme nas bolnikov.
Vrhunec je nastopil ob vstopu
(obisku) dr. Vrbanca z njegovo

Štev.: 677
spremljajočo ekipo. Za na novo
sprejete bolnike je bil to pomirjajoči
trenutek. S strokovno ter moralnoetično veličino je na nas bolnike
deloval fascinantno. Na obrazih
spremjajočega
osebja
se
je
dobesedno dalo razbrati ponos in
spoštovanje, da so z njim. Pri dr.
Vrbancu teče vse mirno in
spontano, kar bolnike pomirja in
jim daje upanje na najboljše.
Izvedbe operacije se bolj malo
spomnim, razen dobrih priprav. Iz
zdajšnje
časovne
distance
ugotavljam, kaj vse premore
človekov
um
in
filigranska
natančnost njegovih rok. Ja, za
velika dela so tudi rojeni veliki
ljudje, ki se med drugim tudi rodijo
zato, da ustvarjajo in pomagajo
drugim ali celo rešujejo njihova
življenja. Pri vsem tem pa zlasti
izstopa medicinska znanost, ki z
znanjem in rezultati svojega dela
celo posega v evolucijske tokove
človeškega rodu.
Za bolnišnico pomeni imeti tako
vrhunske zdravnike svojevrsten
privilegij, ki venomer kliče po
zavidenju. So kot ikone vrhunskega
strokovnega dela ter garant
zaupanja in upanja bolnikov.
Četudi sem bil le kratek čas v
bolnišnici sem prepoznal in doživel
toliko človeškega pristnega odnosa
do bolnikov, da sem preprosto
fasciniran. Vse teče strokovno
uglajeno, vendar spontano in tekoče
kot pri dobro režirani drami pri
celotnem osebju. Prijetno vzdušje
pa vzdržujejo duhoviti in domiselni
komentarji, zlasti
medicinskih
sester in tehnikov. To pa je tista
dodana vrednost ob bivanju
bolnikov v bolnišnicah, kar
bolnikom lajša težave in njim da
vedeti, da so spoštovani vsestransko
preskrbljeni.
Za vse, kar je bilo storjeno v naši
bolnišnici za moje zdravljenje, se
vam srčno zahvaljujem.
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Z lepimi pozdravi, vaš hvaležen
pacient, Jože Horvat!

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Sreda:

Spoštovani gospod Jože Horvat
S hvaležnostjo in ponosom sem
prebral vaše pismo, v katerem ste
opisali svojo pozitivno izkušnjo pri
zdravstveni oskrbi v Splošni
bolnišnici Murska Sobota. S
hvaležnostjo zato, ker cenim, da ste
si vzeli čas in zapisali pohvale
zdravniku, cenjenemu kolegu aist.
Borislavu Vrbancu in celotnemu
zdravstvenemu osebju, s ponosom
pa zato, ker vem, da ste s svojimi
besedami opisali številne zdravnike
in zdravstvene time širom
po
Sloveniji. V današnjih časih, ko se
žal vse prevečkrat izve in
izpostavlja le tisto slabo v
zdravstvu, je lepo slišati besede
zadovoljnega pacienta. Zdravniki
smo svojo življenjsko pot posvetili
skrbi za pacienta, ohranjanju in
vračanju zdravja, zato nam zahvale,
kot je vaša dajejo potrditev in zagon
za nadaljnje delo. Vaše besede pa
nas hkrati utrjujejo v prepričanju, da
je slovensko zdravstvo vendarle
dobro, primerljivo evropskemu, da
so naši strokovni standardi na
vrhunski ravni in da naši zdravniki
in zdravstveno osebje pri svojem
delu zasledujejo tudi najvišje etične
norme.
Spoštovani gospod Horvat, kot
zdravnik z večdesetletno prakso
dobro vem, da je rek, da je zdravje
največje bogastvo, še kako resničen,
zato vam in vašim bližnjim želim
veliko zdravja ter vas najlepše
pozdravljam.
Pri. Andrej Možina. Dr.med.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije

Ureja : Jožica Viher
Naklada 130 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si:

13.
seja
Odbora
bolnišnične
dejavnosti
Skupščine
Združenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
direktor
Bojan
Korošec, dr. med., spec. int.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje« bo
Mitja Lah, univ. dipl. biokemik,
tema oddaje »Priprava pacienta
za odvzem krvi«.
Tajništvo:
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
375
1716
4,32
29
13

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
"Ne primerjajte svojega življenja
z življenji drugih.
Ne poznate njihovega poslanstva. "
(Regina Brett)

Vir: Povzeto po prejemu dopisa Zdravniške
zbornice
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