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KRVODAJALSKA AKCIJA
GLUHIH IN NAGLUŠNIH
POMURJA

Tehnično vzdrţevalna sluţba naše
bolnišnice bo v petek, 9. septembra
ob 15.30 uri pričela z gradbenim
izkopom. Dela bodo potekala do
ponedeljka, 12. septembra 2016 z
zaključkom namestitve novih ramp.
Ker bo dovoz v bolnišnico moten
vas prosimo za potrpeţljivost in
razumevanje.
Pri
usmerjanju
prometa bo sodelovala tudi naša
varnostna sluţba.
Hvala za razumevanje.

V prostorih UKC Maribor Centra
za transfuzijsko medicino ETD
Murska Sobota je v ponedeljek 29.
avgusta
2016
potekala
vseslovenska krvodajalska akcija
gluhih in naglušnih. Kri je darovalo
15 udeleţencev. Med njimi tudi
predsednik DGNP Ignac Jakopina
in Matjaţ Juhart – sekretar zveze
gluhih in naglušnih Slovenije, ki je
kri daroval prvič. Prisotne so
pozdravili in se jim zahvalili za
njihovo
humano
poslanstvo
direktor Splošne bolnišnice Murska
Sobota Bojan Korošec, Boštjan
Novak predstavnik Rdečega kriţa
Slovenije in Branko Gornjec
sekretar DGNP. V nagovoru je
sekretar zveze gluhih in naglušnih
Slovenije povedal, da bi naj bila v
prihodnje to vsakoletna akcija ob
svetovnem dnevu gluhih in
naglušnih, ki je v mesecu
septembru.
Jožica Viher

GRADBENA DELA NA
VHODU V BOLNIŠNICO
Z namenom boljšega in varnejšega
pretoka prevoznih sredstev v
kompleks naše bolnišnice smo se
odločili za ureditev otoka na
glavnem vhodu v bolnišnico.

Peter Brenčič, dipl.inž.
Vodja TVS

PLJUČNI ODDELEK NA
IZLETU

Spomladanski in jesenski pikniki
so na pljučnem oddelku postali ţe
tradicija, vendar pa smo stalno
imeli občutek, da nam vseeno nekaj
manjka. Tako smo se na letošnjem
spomladanskem
pikniku
pogovarjali, da bi lahko odšli na
kakšen izlet. Ţe pred nekaj leti se je
med nami porajala ideja, da bi šli
na rafting po Soči, ampak smo
namesto tega lani pristali na spustu
po Muri. Bilo nam je lepo, vendar
nam naš nemirni duh ni dal miru in
tako smo se letos 2. ter 3.
septembra le odpravili na naš dolgo
pričakovani izlet. Po številnih
izmenjavah idej, kam se podati,
smo se septembrskega jutra z enim

Štev.: 737
kombijem in enim avtom, odpravili
na drugi konec Slovenije. S
prekmurske
ravnice
preko
Štajerske, Gorenjske in Notranjske
nas je pot pripeljala do Šempetra
ter do končnega cilja, Stare gore.
Po naporni poti nam je prijalo
razvajanje ob piknik večerji. Čas
smo si krajšali z druţabnimi
igrami, manjkalo pa ni niti petje in
zvok harmonike našega ''pljučnega
harmonikarja''. Naše druţenje se je
tako zavleklo pozno v noč in po
kratkem počitku, spiti jutranji
kavici ter zajtrku, smo se odpravili
nazaj proti našim domovom.
Naš izlet je bil kratek, vendar smo
vsi zelo uţivali. Bilo je lepo, da
smo imeli priloţnost spoznati se na
drugačen način, v drugačnem
''nedelovnem'' okolju. Ob tem smo
sklenili, da našim tradicionalnim
spomladanskim
in
jesenskim
piknikom dodamo še poletne izlete,
ki so lepa priloţnost za sproščena
druţenja in spoznavanje naše
okolice.
Da smo se izleta lahko udeleţili v
tako velikem številu, se moramo
zahvaliti kolegom z internega
oddelka, ki so delali namesto nas.
Še enkrat hvala vsem, da ste nam
omogočili potepanje po Sloveniji.
Pljučni oddelek
Natalija Vičar, mag. ZN

8. september-SVETOVNI
DAN FIZIOTERAPIJE
»DODAJMO
ŢIVLJENJA
LETOM« je moto letošnjega
svetovnega dne, ki ga obeleţujemo
fizioterapevti po vsem svetu.
Slovenski fizioterapevti smo preko
Zdruţenja
fizioterapevtov
Slovenije, ustanovljenega leta
1954,
del
Svetovne
zveze
fizioterapevtov-WCPT(World
Confederation
for
Physical
1

Therapists).
Svetovna
zveza
fizioterapevtov je bila ustanovljena
8.9.1951 in danes pod svojim
okriljem zdruţuje preko 350.000
članov iz 117 drţav.
Svetovna
zdravstvena
organizacija je v svoji resoluciji za
leto 2016 sprejela Globalno
strategijo in akcijski načrt o
staranju in zdravju za obdobje od
2016-2020 s ciljema:
- v 5 letih povečati funkcionalno
sposobnost
telesa
vsakega
posameznika in
-do leta 2020 pripraviti program
Dekade zdravega staranja
V Splošni bolnišnici Murska
Sobota bomo fizioterapevti ob tem
dnevu v četrtek, 8.9.2016 izvedli
sledeče aktivnosti:
1. Zdravstveno vzgojno stojnico, na
kateri bomo predstavili poklic
fizioterapevta, delili zdravstveno
vzgojno gradivo in izvajali meritve
oz. testirali:
- zmogljivost prijema
- test stoje na eni nogi
- test dosega za vrat in hrbet.
Dobljene vrednosti bodo podlaga
za fizioterapevtsko oceno in
svetovanje.
Stojnica bo v avli Krg. bloka pred
prostori Sluţbe za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino od 11. do
13. ure.
2 .Odprta vrata Sluţbe za fizikalno
in rehabilitacijsko medicino v
četrtek, 8.9.2016 med 11:15 in
11:45 uro.
Vljudno vabljeni vsi zaposleni in
obiskovalci bolnišnice!
Metka Vlaj
Vodja Sl. za fiz. in rehab.
medicino s sodelavci

V SLOVO CIGAN ALENKI
Po hudi bolezni je v 50 letu umrla
naša sodelavka Alenka Cigan.
V Splošni bolnišnici Murska
Sobota se je zaposlila leta 1985 kot
streţnica
–
čistilnika.
Od
01.01.1992 je bila vodja izmene,
od 1.8.2008 pa je delala
kot
bolničar v urgentni in operativni
dejavnosti ter intenzivni terapiji.

Bila je tiha, odgovorna in
poţrtvovalna, svoje delo je
opravljala z veseljem. Do svojih
sodelavcev je bila vedno zelo
spoštljiva.
Sodelavko Alenko bomo ohranili v
lepem spominu.
Vodstvo bolnišnice in
kolektiv Službe za sterilizacijo

OBVESTILO
IZPLAČILO UR IN DODATKA
ZA NADURNO DELO
Po sklepu direktorja se po koncu
referenčnega obdobja (01.04.2016
– 31.08.2016) pri plači za mesec
avgust:
- izplača dodatek na nadurno delo
(VP 2008) za vse ure nastale
znotraj tega referenčnega obdobja,
- Izplačajo se ure za koriščenje pri
zaposlenih, ki imajo stanje ur nad
80, s tem da je maksimalno
izplačilo ur pri posameznem
zaposlenemu 174 oz. 156 ur.
- preostale ure ostanejo za
koriščenje in se prenesejo.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostji radijske oddaje Murskega
vala »Za zdravje« bosta Metka Vlaj,
višji
fizioterapevt, vodja Sluţbe za
fizikalno in rehabilitacijsko medicino
in Aleksandra
Lackovič, dipl.
fizioterapevt, tema oddaje:« 8.9.2016,
Svetovni dan fizioterapevtov,
moto
– Dodajmo ţivljenje letom«.
- 9. seja Strokovnega sveta Splošne
bolnišnice Murska Sobota (knjiţnica
V. nadst. Krg. bloka)


Torek:
- Seja izvršnega odbora Sekcije
medicinskih sester v managementu,
pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege Metka Lipič
Baligač, mag. zdr. nege



Sreda:
- Interno strokovno izobraţevanje za
področje ZN, »Herpes zoster in
zdravstvena nega«, predavala bo
Klavdija Sever Lovenjak, dipl. m. s.
(knjiţnica V. nadst. Krg.bloka)



Četrtek:
- Delovni sestanek Skupine za
raziskovanje v zdravstveni negi
(knjiţnica V. nadst. Krg. bloka)

Tajništvo:
Darja Cigut

Mag. Melita Vratar
Vodja finančno – računovodske službe

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden



Ponedeljek:
- Sestanek direktorjev in strokovnih
direktorjev zdravstvenih zavodov na
Ministrstvu za zdravje glede varnosti
v zdravstvenih ustanovah, direktor
Bojan Korošec, dr. med., spec. in
strokovni direktor prim. asist. Daniel
Grabar, dr. med., spec.
-Vseslovenska krvodajalska akcija
na pobudo Društva gluhih in
naglušnih Pomurja



Sreda:
- 16. redna seja Sveta zavoda
Javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Murska Sobota

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
403
1.904
4,43
18
13

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
"Nič ni težjega od iskrenosti
in nič ni lažjega od laskanja."
(Dostojevski)
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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