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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 9. 11. 2020                             Štev. 952 

ZAHVALA 
 

Spoštovani sodelavci, sodelavke,  

 

zadnje dni z veliko mero  

požrtvovalnosti, strokovnosti in 

empatije skrbite za zahtevne in 

težke  bolnike s covidom-19.  

 

Verjamemo v vas in prepričani 

smo, da boste s strokovnostjo in 

izkušnjami vsak na svojem 

področju premagovali izzive, ki 

nam jih dnevno prinaša 

koronavirusna bolezen 19.  

 

Izrekamo vam veliko zahvalo in 

pohvalo in v čast nam je, da 

imamo v bolnišnici  sodelavce, ki 

tako nesebično opravljajo svoje 

delo.   

 

Skupaj bomo zmogli – z vedrim 

pogledom v prihodnost in 

mislijo, da vsaka kriza enkrat 

mine.   

 

Zahvala tudi v imenu bolnikov, 

njihovih svojcev in vseh 

Pomurcev. 

 

Hvala.  
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISK DRŽAVNE 

SEKRETARKE 
 

Našo bolnišnico je v preteklem 

tednu obiskala državna sekretarka 

za področje zdravstva v kabinetu 

predsednika vlade Jelka Godec. 

Pohvalila je zdravstveno osebje 

in vodstvo bolnišnice, ker se, 

čeprav težko, zelo dobro 

spopadamo s covidnimi 

razmerami. Pohvalno za našo 

bolnišnico je po njenih besedah 

predvsem to, da se kljub 

manjšemu načrtovanemu številu 

postelj trudimo povečati 

zmogljivosti, saj jih imamo 

namesto predvidenih 95 zdaj že 

126. Z vodstvom bolnišnice si je 

državna sekretarka ogledala 

Oddelek za intenzivno terapijo.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

V Enoti za covid je v naši 

bolnišnici trenutno zasedenih 15 

postelj v sivi coni in 147 postelj v 

rdeči coni, od tega je 19 bolnikov 

v intenzivni terapiji.  
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

CEPLJENJE PROTI 

SEZONSKI GRIPI 
 

Obveščamo vas, da smo  spet 

dobili cepivo proti sezonski gripi, 

vendar v manjši  količini.  

 

Cepljenje bo v torek in četrtek 

od 12. do 14. ure v infekcijski 

ambulanti v prtličju Infekcijskega 

oddelka.  
 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),  

                                            dipl. m. s., SOBO 

 

 

V SPOMIN 
 

V 90 letu nas je za vedno zapustil 

cenjeni kolega Franc Feri Toth. 

Bil je prvi radiološki inženir v 

Splošni bolnišnici M. Sobota, ki 

je končal takrat na novo 

ustanovljeno šolo za inženirje v 

Ljubljani, in soustanovitelj 

Društva radioloških inženirjev 

Slovenije. 

Spominjali se ga bomo kot 

vestnega, poštenega in delavnega 

kolega, ki je bil vedno  

pripravljen pomagati kolegom, 

jih učiti in jim tudi prisluhniti. V 

delovni kolektiv je znal prinesti 

tudi dobro voljo in smeh.   

Spoštoval je različnost mnenj in 

se znal  predvsem postaviti za 

sebe in svoje sodelavce, vedno pa 

je bil profesionalen do dela in do  

pacientov. 

Feri, vedno boš ostal v našem 

spominu. 
 

Oddelek za  radiologijo  

 

 

PROSTA DELOVNA MESTA 
 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota vabi v svoj kolektiv nove 

sodelavce: 

- Srednja medicinska sestra v 

negovalni enoti: 

https://www.iskanjedela.si/search

jobs?distance=3&jobId=2630042

&RECENCY=3DAYSAGO&ST

ATE=Pomurska 

 

Več informacij najdete na 

spletnih straneh Zavoda RS za 

zaposlovanje. Prijave pošljite po 

pošti na naslov: Splošna 

bolnišnica Murska Sobota, Ulica 

dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska 

Sobota. 

 

Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja pravno-kadrovske službe 

 

OBVESTILO – DUHOVNA 

OSKRBA 
 

https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2630042&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2630042&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2630042&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?distance=3&jobId=2630042&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
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Obveščamo vas, da bo od 

ponedeljka, 9. 11. 2020, 

bolnišnico vsak dan med 14. in 

16. uro obiskoval pater Jurij 

Štraus, ki bo ponujal duhovno 

oporo bolnikom s koronavirusno 

boleznijo, ki se zdravijo v tako 

imenovani rdeči coni. 
 

Silvana Kurnjek Časar, dipl. m., 

koordinatorica duhovne oskrbe 

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 
 

Služba za oskrbo s tekstilom 

podaja poročilo o količini 

opranega perila v mesecu oktobru 

2020: 127.232 kg. 
 
       Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ZAHVALA DONATORJEM 
 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 

se iskreno zahvaljuje vsem, ki 

nam v teh težkih časih stojite ob 

strani in nam pomagate po svojih 

najboljših močeh. 

 

Posebej se zahvaljujemo: 

- Župniji Ljutomer ter članom 

Karitasa in župnijskega 

pastoralnega sveta Ljutomer za 

podarjeno pecivo. 
 

 

 
 

- Podjetju ME5 iz Sredice za 

podarjene trislojne higienske 

maske. 
 

- Avtomatic servisu Ljubljana za 

podarjeno vodo za zaposlene na 

oddelkih za covid. 

- Gostilni Zeleni gaj iz Fokovcev 

za podarjene malice za zaposlene 

na deloviščih za covid v SBMS. 
 

 

 
 

- Pomurskim lekarnam Murska 

Sobota za podarjeni vitamin D3. 
 

 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
237 

ŠTEVILO BOD: 1580 

LEŽALNA DOBA: 5,47 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
9 

 
     Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

ZGODILO SE BO –  ta teden 
 

Ponedeljek: 
- Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s., sestra za obvladovanje 

bolnišničnih okužb,  bo 

sodelovala v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

Izvajanje zdravstvenih storitev  v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota 

ob  pridruženi epidemiji novega 

koronavirusa. 

- Gost radijske oddaje Murskega 

vala Za zdravje bo  mag. Dejan 

Majc, dr. med., spec.  internist, 

tema: Aktualna problematika pri 

obravnavi  bolnikov  znotraj 

Urgentnega centra.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo  

 

 

                                    Misel 
 

Nasmehnite se v ogledalo  

vsako jutro  

in začeli boste opažati velike razlike 

v svojem življenju. 
 

Yoko Ono 
 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 

 

 

 

 

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

