MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
VOŠČILO

Ţelimo vam vesele boţične
praznike in srečno ter zdravo
Novo leto 2016
VODSTVO BOLNIŠNICE

SREČANJE ČLANOV
STROKOVNIH SVETOV IN
VODIJ SLUŢB
V torek, 15.12.2015 je bilo v
jedilnici
Splošne bolnišnice,
srečanje članov strokovnih svetov
in vodij sluţb.
Kot naš gost je prisotne nagovoril
Branko Ţunec, Bm Consulting
podjetniško in poslovno svetovanje
z zelo zanimivim predavanjem
»Zmagovalna miselnost«.

DATUM : 21.12.2015
Povzetki predavanja :
 Čista neumnost je početi
stvari na isti način in pričakovati
drugačen rezultat.
 Pogovarjajte se tudi o
uspehih in doseţkih, ne samo o
teţavah in napakah (prepoznajte
zmagovalne vzorce in jih večkrat
izkoristite).
 Zmagovalna miselnost ni
danost, ampak veščina.
 Glede na količino
negativnih informacij okoli nas se
potrudite, da dobite dnevno dozo
pozitivnih informacij.
 Nastavite se, da boste bolj
prepoznali uspehe in dobro okoli
vas (začnite pri svojih otrocih doma
- fokus na "petke" in "štirke").
 Ko ne vemo, kaj se bo
zgodilo, običajno pričakujemo, da
bo nekaj slabega
 Leto 2016 bo polno
negotovosti, a pričakujte, da se bo
izšlo dobro (verjetno si ţelite, da bo
2016 boljše od 2015).
 Poraz oz. neuspeh je samo
vmesna postaja med dvema
zmagama
oz.
uspehoma
pomembneje kar narediš po tem.
 Na koncu se vse dobro
konča; če še ni dobro še ni konec.
 Vztrajajte do konca in pri
tem drţite skupaj.
 Imate vse pogoje, da tudi v
letu 2016 delate odlično in da se
imate drug z drugim odlično.

Štev.: 700

V četrtek 17. decembra 2015, je bil
v bolnišnici za paciente in
zaposlene tradicionalni boţični
koncert v izvedbi Vokalne skupine
»Ţarek« DMSBZT Pomurja
v
sodelovanju z dijaki Srednje
zdravstvene šole.
Z svojim ubranim petjem in
nagovorom dijakov so med
prisotne prinesli prijeten duh
veselih boţičnih dni, ki so pred
nami.
V imenu vodstva in zaposlenih se
nastopajočim iskreno zahvaljujemo
in ţelimo v prihodnje še mnogo
nastopov.
Jožica Viher,spec.javne uprave
Splošna služba

BOŢIČNE DELAVNICE S
PROSTOVOLJCI

Jožica Viher,spec.javne uprave
Splošna služba

BOŢIČNI KONCERT

V četrtek 17.12.2015, je na NBO
oddelku potekala boţična delavnica
s prostovoljci. Ti se zelo radi
udeleţijo delavnic, ker se srečajo in
druţijo dijaki prostovoljci in
upokojenci. Zamisli za delavnico
nam je posredovala prostovoljka
ga. Majda Šeruga. V veliko pomoč
nam je bila tudi naša delovna
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terapevtka Suzana Bobnjar, ki nam
pri delavnicah vedno pomaga. Bili
smo zelo veseli, ker so se nam
pridruţili tudi pacienti iz NBO
oddelka in so z nami ustvarjali.
Pokazali so veliko volje in nam
povedali tudi kakšen » vic ».
Veselimo
se
ţe
prihodnje
delavnice.
Zahvalila bi se še celotnemu osebju
NBO oddelka, ki nas vsakič lepo
sprejmejo in nam za nekaj ur
odstopijo svoje prostore.

 Ponedeljek:
- Obisk Dedka mraza
Otroškem oddelku

na

Tajništvo:
Darja Cigut

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

Koordinatorica za prostovoljstvo
Dušanka Sukič

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Metka Lipič Baligač,
mag. zdr. nege, pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege,
tema
oddaje »Prostovoljstvo«
 Torek:
- Skupno srečanje članov
strokovnega sveta Splošne
bolnišnice Murska Sobota,
članov
strokovnega
sveta
zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Murska Sobota in
vodij sluţb

- Tiskovna konferenca
Strokovno
pediatrično
srečanje
na
temo:
»Gastroezofagealna refluksna
bolezen« predavala je Sandra
Kuhar, dr. med.
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Branko Temlin
Splošna sluţba

Misel
Novo leto je neznanec. Prav lepo
ga bo spoznati, mu zaupati, pa
vendar ne preveč pričakovati.

»internet«

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

 Četrtek:
- Tradicionalni boţični koncert
v izvedbi vokalne skupine
»Ţarek«

ZGODILO SE BO - ta teden
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