MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
BOŢIČNA PESEM KUD
BRATONCI MED BOLNIKI
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI
MURSKA SOBOTA

Splošna bolnišnica Murska Sobota
si je med svoje vrednote poleg
skrbi, strokovnosti in strpnosti,
zadala tudi vrednoti humanost in
prijaznost. Tako poleg strokovne
oskrbe in zdravstvene nege, ki jo
nudi svojim bolnikom pristopa k
projektom, ki izboljšajo počutje
bolnikov v času bivanja v
bolnišnici, da ob vsem strokovnem
delu in zdravstveni negi bolniki
dobijo tudi kanček topline,
prijazno besedo in človeško
toplino.
Prav posebno obliko prostovoljstva
pa izvajajo ţe 18 let pevci iz KUD
Štefan Kühar Bratonci, člani
Turističnega društva Bratonci, ki
ţe 18 let zapored prihajajo na
oddelke, med bolnike, pridruţijo se
jim tudi mladi prostovoljci, ki z
boţičnimi pesmimi polepšajo
Boţične praznike, ki jih bolniki
morajo preţiveti v bolnišnici in ne
v krogu svoje druţine.
Ideja se je porodila Geni Virag,
upokojeni medicinski sestri, ki je
na področju prostovoljstva deluje
ţe vrsto let. Tako vedno na sam
Boţič
ţe
tradicionalno,
z
bratonskimi pevci in Turističnim
društvom Bratonci pripravi darila
za bolnike in vse zaposlene, ki so
ta dan ob bolniških posteljah ter
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organizira praznično petje boţičnih
pesmi. Ţe tretje leto so se jim
pridruţili še mladi glasbeniki Miha
Legen na harmoniki, Jure Virag na
kitari in Alen Pivar na kontrabasu
in
mladi
prostovoljci
in
prostovoljke,
letos
študentka
medicine, dijakinja in dve naši
sodelavki iz bolnišnice, ki so
bolnikom delili darila, zaţeleli
vesel Boţič in so skupaj s pevci
KUD Bratonci delili srečo, veselje
in prinašali čarobnost boţiča med
bolnike. Spremljal jih je Boţiček
Andrej Virag, ki je vsakemu
bolniku voščil vesel Boţič. Vsak
bolnik in vsak zaposleni v
bolnišnici je obdarovan z darilom,
ki se pripravljajo ţe mesece pred
Boţičem.
Boţična pesem je spet zadonela po
vseh oddelkih naše bolnišnice in
bolniki ter tudi njihovi svojci so
jim ganjeno prisluhnili. Posebej se
ti trenutki dotaknejo bolnikov, ki
so priklenjeni na bolniške postelje.
Posebej prisrčno je tudi na
porodnem oddelku, kjer mamice
pripeljejo
s
seboj
svoje
novorojenčke, pevci pa jim
zapojejo
boţične
pesmi,
o
Jezuščku, rojenem v Betlehemu.
Vedno se jim pridruţimo tudi
predstavniki vodstva bolnišnice, ki
ta dan preţivimo ob bolniških
posteljah. Letos se mi je pridruţil
Marjan
Maček,
pomočnik
direktorja za poslovne zadeve.
Občutki in utrinki so zares boţični!
Bratonski pevci, dijaki in gospa
Gena boţični popoldan namesto
svojim druţinam podarijo našim
bolnikom. Verjamem pa, da ko
vidijo veselje, radost in solze v
očeh trpečih ljudi, bolnikov, ki so
jih osrečili, je vse poplačano.
In ne nazadnje je
ravno to;
osrečevati ljudi, smisel in sporočilo
Boţiča.
Vsem nam zaposlenim v Splošni
bolnišnici Murska Sobota pa je

Štev.: 752
njihovo plemenito dejanje vzor in
vzgled, da ob vsej strokovni skrbi
za bolnika ne pozabimo na
človečnost, toplino in prijaznost do
bolnikov.
Zahvaljujem se vsem bratonskim
pevcem, mladim prostovoljcem in
ga. Geni Virag za to plemenito
dejanje,
v
imenu
vodstva
bolnišnice, v svojem imenu in v
imenu naših bolnikov.
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje ZN

PREDBOŢIČNO DOGAJANJE
V BOLNIŠNICI

Dijaki Srednje zdravstvene šole s
mentorjem Edvardom Jakšičem so
v torek 20.12.2016 s boţičnimi
pesmimi popestrili predpraznični
dan pacientom in zaposlenim
bolnišnice.

Prav tako v torek je bil v bolnišnici
za paciente in
zaposlene
tradicionalni boţični koncert v
1

izvedbi Vokalne skupine »Ţarek«
DMSBZT Pomurja v sodelovanju
s Pevsko skupino Prekmurci iz
Tišine in 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.
Vsem nastopajočim se v imenu
vodstva najlepše zahvaljujem in
ţelim v prihodnje še mnogo
nastopov.
Jožica Viher, spec.javne uprave
Splošna služba

OTVORITEV
KNJIGOBEŢNICE V
URGENTNEM CENTRU

zanimivo
petje
Ive
Ţiţek.
Sodelavec Tine Mlinarič nas je
presenetil s recitalom svojih pesmi.
Glavno presenečenje je sledilo po
voščilu Chiare Jošar, ko smo slišali
zapeti boţične novoletne pesmi
zaposlenih na Urgentnem centru.
Jožica Viher,spec.javne uprave
Splošna služba

ZADNJI KOBO SESTANEK
V LETU 2016
V ponedeljek 12.12.2016 je
potekal zadnji sestanek članov
KOBO v letu 2016.
Zapisnik
bo
objavljen
v
naslednjem Modrem dirkaču.

ČESTITKE

V prostorih Urgentnega centra je
bila v petek 23.decembra otvoritev
Knjigobeţnice.
Predstavitev
knjigobeţnice
je
predstavila
povezovalka prireditve Marija
Kohek. Idejo za postavitev
Knjigobeţnice v Urgentnem centru
je dala Marija Zrim, vodja
zdravstvene nege. Knjigobeţnica
bo posrkbela za boljše počutje
bolnikov in spremljevalcev v
Urgetnem centru.
Kratko
misel
ob
odprtju
Knjigobeţnice je povedal tudi
direktor Bojan Korošec : "Odprtje
Knjigobeţnice pomeni odprtje
malega
dogodka
velikega
pomena."
Sledil je bogat kulturni program, ki
je očaral zbrano občinstvo ob
odprtju
tega
pomembnega
dogodka. Slišali smo čudovito
izvedbo saksofonskih melodij Ţive
Hegeduš in Chiare Jošar in

Na Zdravstveni fakulteti v
Ljubljani so magistrirali po
bolonjskem sistemu naslednji naši
sodelavci:
Maja
Ţinkovič,
mag.
inţ.
radiološke tehnologije, naslov
naloge: Tomosinteza - tehnologija
izboljšanja na področju odkrivanja
raka dojk
Darko
Ščančar,
mag.
inţ.
radiološke tehnologije, naslov
naloge: Računalniška tomografija
za prikaz kamnov v sečilih
Leja Bakan, mag. inţ. radiološke
tehonologije, naslov naloge: Prikaz
sestave kamnov v ledvicah z
dvospektralno
računalniško
tomografijo.
Za pridobljeni naziv iskrene
čestitke v imenu RTG oddelka in
vodstva bolnišnice.

infuzijskih
črpalk,
enteralnih
črpalk in perfuzorjev« po sklopih:
- Sklop
A:
Infuzijske
črpalke
- Sklop B: Enteralne črpalke
- Sklop C: Perfuzorji
Številka
razpisa
je
JN008002/2016-W01,
rok
za
oddajo ponudb pa najpozneje do
12. Januarja 2017 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- 8. seja Ekonomske
Komisije Upravnega odbora
Zdruţenja
zdravstvenih
zavodov
Slovenije,
pomočnik
direktorja
za
poslovne zadeve Marjan
Maček, univ. dipl. ekon.,
vodja finančno računovodske
sluţbe mag. Melita Vratar,
dipl. ekon., vodja sluţbe za
zdravstveno ekonomiko, plan
in analize Natalija Zrim,
univ. dipl. ekon.

 Torek:
- Tradicionalni boţični
koncert
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo:
»Vedenjske motnje«
predaval je Jure Bele, dr.
med.
- Obvezni seminar za
pripravnike zdravstvene
nege

 Nedelja:
- Pevci iz KUD Bratonci
in člani Turističnega
društva Bratonci so obiskali
bolnike po
oddelkih

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
23. decembra 2016 objavljeno
javno naročilo male vrednosti
katerega predmet je »Nakup

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

Plan
364
1.949
5,30

Realiz.
450
2.087
4,12
8
7

Branko Temlin
Splošna služba

Misel
Živeti pomeni ustaviti se tam, kjer
sije sonce. Čim več sonca v
prihajajočem letu!
»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
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