MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 14
OBVESTILO O STALNI
DUHOVNI OSKRBI
BOLNIKOV V BOLNIŠNICI
Zlasti v času bolezni sta duhovna
podpora in pomoč mnogim
ţivljenjskega pomena. Pacienti,
njihove bliţnje osebe in druge
osebe, ki se nahajajo v zdravstveni
ustanovi imajo v času, ko se
nahajajo v zdravstveni ustanovi,
pravico do verske duhovne oskrbe
v skladu z zakonom. Naloge verske
duhovne oskrbe opravlja duhovnik.
V Uradnem listu Republike
Slovenije št. 14/2007 objavljeni
Zakon o verski svobodi v 25. členu
določa, da imajo osebe v
bolnišnicah ali socialnovarstvenih
zavodih
pravico
do
redne
individualne ali kolektivne verske
duhovne oskrbe, kar za bolnišnice
in druge izvajalce zdravstvenih
storitev natančneje ureja Pravilnik
o organizaciji in izvajanju verske
duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri
drugih izvajalcih zdravstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 100/08). V
Sloveniji so vsakomur zagotovljene
enake človekove pravice in
temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje,
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo,
druţbeni poloţaj, invalidnost ali
katerokoli
drugo
osebno
okoliščino. Vsi so pred zakonom
enaki. Izpovedovanje vere in
drugih opredelitev v zasebnem in
javnem ţivljenju je svobodno.
V naši bolnišnici bo po dogovoru z
soboško škofijo, vsak dan (razen
ponedeljka) od 15. do 17. ure
stalno
prisoten
duhovnik
rimokatoliške
cerkve
Andrej
LAŢETA. V tem času bo obiskoval
bolnike, ki bi ţeleli v času svojega
zdravljenja
prejeti
zakrament

DATUM : 08.08.2016
bolniškega
maziljenja,
sveto
spoved
in
sveto
obhajilo.
Bolnikom, ki sami ne zmorejo
prositi za obisk, naj pri tem
pomagajo svojci in njihovi bliţnji,
ki se lahko obrnejo na zdravstvene
delavce in duhovnika lahko tudi v
nujnih primerih pokličejo na
telefonsko številko 070 79 79 67.
Skupno molitev za bolnike, svojce,
zaposlene
in
za
druge
zainteresirane bo imel vsako sredo
ob 18. uri v bolnišnični kapelici.
Svete maše bodo prav tako, kakor
do sedaj, vsako sredo ob 19. uri v
bolnišnični kapelici, ki se nahaja v
kletnih prostorih KRG. bloka.
Pred sveto mašo bo moţna sveta
spoved in dana bo moţnost
svetega bolniškega maziljenja (o
tem se duhovnika obvesti pred
mašo).
Bolnišnična kapela je odprta za vse
ljudi dobre volje in so v njej vedno
dobrodošli pri daritvi sv. maše,
kakor osebni molitvi.

Štev.: 733
enodnevne in bodo potekale 10.
septembra 2016 na Otočcu.
Športne igre bodo potekale v
naslednjih disciplinah:
- tenis (pari, posamezno),
- namizni tenis,
- odbojka na mivki (ekipa 4
igralcev),
- nogomet (4+1),
- golf,
- košarka,
- balinanje (ekipa 3 igralcev),
- badminton,
- tek (5 km),
- plavanje (100 m),
- pikado,
- veščine v pustolovskem parku (za
vodje ekip ali direktorje zavodov)
in
- srednjeveške igre (netekmovalna
disciplina)
Vse zainteresirane, ki ţelite
sodelovati, vabimo, da se prijavite
pri Marjanu Ţekšu (tel.: 497) in
Matevţu Ruţiču (tel.: 189),
najkasneje do torka, 16.8.2016.
Vabljeni k sodelovanju!

Vsak bolnik v bolnišnici, ki ţeli in
čuti prejeti zakramente, lahko
popolnoma svobodno izrazi ţelje,
da ga obišče bolnišnični duhovnik.
Na ţeljo bolnika lahko g. Laţeta
pokličete na telefonsko številko
070 79 79 67.
Vodstvo

11. ŠPORTNE IGRE
SLOVENSKIH BOLNIŠNIC
Spoštovani sodelavci in sodelavke,
Zdruţenje zdravstvenih zavodov
Slovenije letos v sodelovanju s
Splošno bolnišnico Novo mesto
organizira
11.
športne
igre
slovenskih bolnišnic, ki bodo

Matevž Ružič,univ.dipl.prav.
Pravno-kadrovska služba

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 4.
avgusta 2016 objavljeno javno
naročilo male vrednosti katerega
predmet
je
»Nadgradnja
telefonske centrale«.
Številka razpisa je JN004408/2016W01, rok za oddajo ponudb pa
najpozneje do 23. avgusta 2016 do
10.00 ure.
Mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN
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ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Drugi usklajevalni sestanek
– Pilotni projekt »Prevedba
Modre knjiţice standardov in
normativov zdravnikov in
zobozdravnikov v praksi«,
prim. asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec. anest. in reanim.
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo Valerija Cvetko Weiss,
mag.
farm., spec. lab.
biomed., predstojnica
Oddelka za laboratorijsko
diagnostiko, tema
oddaje:

»Urgentne laboratorijske
preiskave«.

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.
356
1.904
5,00
20
4

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
"Življenje je darilo. Nikoli ne
pozabite uživati v njem."
(ljudski pregovor)

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