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7 ZLATIH PRAVIL 

UPORABE 

COACHINGA 
 

1. Zastavljal vprašanja in ne 

dajaj nasvetov. 

2. Bodi nevtralen in ne sodi in ne 

kritiziraj. 

3. Sprašuj o rešitvah, ne o 

problemih in strahovih. 

4. Vprašaj, kaj deluje in ustvari 

pričakovanja. 

5. Gradi na močnih točkah in 

pozitivnih izkušnjah. 

6. Pomagaj razviti osebno 

zavedanje in odgovornost za 

spremembe. 

7. Ustvari jasno sliko vizije in 

ciljev skozi sliko podobe. 
 

Vir: 3 strokovno srečanje Slovenskega 

coaching združenja 

 

Vodstvo 

 

 

100-IČ KRVODAJALCA 
 

 
 

V četrtek 26.2.2016 sta v 

prostorih ETD Murska Sobota 

stotič darovala kri  Šavel 

Slavko, Mlajtinci 10 B in 

Lajnšček Štefan, Lendavska 51, 

Murska Sobota. Pridružila sta se 

mnogim, ki s svojim humanim 

delom rešijo marsikatero 

življenje.  

 

Jožica Viher,spec.javne urpave 

Splošna služba 

DONACIJA IGRAČ 

ZAHVALA 

 

 
 

 Iskreno se zahvaljujem 

zdravnikom in osebju Otroškega 

oddelka za medicinsko pomoč, ki 

so jo nudili mojemu vnuku - 

Danielu Zemljak. Mislim da  

rakičanska pediatrija spada v sam 

vrh evropskih tovrstnih ustanov, 

kar se tiče sposobnosti 

zdravnikov-pediatrov ter vdanost 

in prijaznost medicinskega 

osebja.  

 

Najlepša hvala 

 

                   Dedek Ivan Zemljak 

 

P.s.:  V zahvalo  smo podarili  nekaj 

igrač Otroškemu oddelku v vrednosti 

čez  200€ 

 

 

 

ČESTITKA 

 

MITJA LAH, univ.dipl. 

biokemik, zaposlen na Oddelku 

za laboratorijsko diagnostiko, je 

zaključil štiriletni program 

specializacije iz medicinske 

biokemije. 

25.2.2016 je uspešno opravil 

specialistični izpit in pridobil 

naziv specialist medicinske 

biokemije, ki je enakovreden 

naslovu evropski specialist 

klinične kemije in laboratorijske 

medicine. 

 

Čestitamo! 
 

Vodstvo bolnišnice in sodelavci 

 

 

JAVNA NAROČILA 

 

Na portalu javnih naročil je bilo 

16. februarja 2016 objavljeno 

javno naročilo male vrednosti 

katerega predmet je 

»Osmometer s potrošnim 

materialom«. Številka razpisa je 

NMV999/2016, rok za oddajo 

ponudb pa najpozneje do 4. 

marca 2016 do 10.00 ure. 

 
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon. 

Strokovna sodelavka za JN 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 
- Gost  radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« je 

bil Jurij M. Borovšak, dr. med., 

specialist citopatolog, 

predstojnik Oddelka za 

patologijo, tema oddaje  

»CITOLOGIJA KDAJ? KAJ? 

ZAKAJ?« 

 Torek:  
- Sestanek na MZ pri 

generalnem direktorju 

Direktorata za zdravstveno 

ekonomiko, direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int.,  

strokovni direktor prim. asist. 

Daniel Grabar, dr. med., spec. 

anest. in pomočnik direktorja 

za  poslovne  zadeve Marjan 

Maček, univ. dipl. ekon.   
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 Sreda: 
- Predstavitev poklicev za 

dijake Gimnazije Murska 

Sobota  

 Četrtek: 
- 100-tič sta kri darovala 

gospod Slavko Šavel in gospod 

Štefan Lajnšček  

- Strokovno srečanje na 

temi: »Prebijajoča bolečina pri 

onkološkem  pacientu« 

predavala je dr. Branka 

Stražišar, dr. med., spec. 

anesteziologije in 

reanimatologije iz OI Ljubljana 

in »Mikrocitna anemija – 

anemija zaradi pomanjkanja 

železa« predavala  je  Romana 

Rotdajč, dr. med., spec. 

hematologije   

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek:  

- 3. delavni sestanek 

razširjenega Paliativnega tima 

(mala sejna soba V. nadst. Krg. 

bloka)   

- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: »Ciliopatije « 

predavala bo Klementina Šafar, 

dr. med. (predavalnica na 

Otroškem odd.) 

 Sreda: 

- Delovni sestanek Skupine 

za padce (mala sejna soba V. 

nadstr. Krg. odd.) 

-  Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

»Oskrba kronične rane «, 

teoretični  in praktični del, 

predavali bosta Brigita 

Kovačec, dipl. m. s. in Marija 

Kohek, M. Sc(Austrija), dipl. m. s.  

(knjižnica V. nadst. Krg. bloka) 

 Petek: 

- Varstvo pri delu za 

zaposlene Bolnišnične prehrane 

in dietoterapije (knjižnica V. 

nadst. KRg. bloka) 
 

 

Tajništvo: 

Darja Cigut 

 
 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             420 

ŠTEV. BOD: 

LEŢALNA DOBA 

1.949       2044 

5,30          4,29 

ŠT. NOVOROJ:               12           

DOJ. MATERE:                                       22 

                     

                      

  

 

Branko Temlin  

Splošna sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel 
 

 

 

"Spoštuj tiste ljudi, ki si vzamejo 

čas zate kljub natrpanemu 

urniku.  

Toda ljubi tiste ljudi, ki na 

natrpan urnik pozabijo, kadar 

jih potrebuješ." 

(neznan avtor)  
 

 

 

 

 

 

 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

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

