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SPOŠTOVANE 

SODELAVKE IN 

SODELAVCI 
 

 
 

Odbije polnoč in leto mine:  

podarja izkušnje, uspehe, 
spomine.  

Odbije polnoč poti so 
odprte za upe in želje  

in nove načrte.  

Srečno novo leto 2018! 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

BOŢIČNA PESEM  

BRATONSKIH PEVCEV IN 

MLADIH 

PROSTOVOLJCEV  V 

SPLOŠNI BOLNIŠNICI 

MURSKA SOBOTA 

 

 
 
Prav posebno obliko 

prostovoljstva izvajajo ţe 

devetnajsto leto pevci in člani 

Turističnega društva Bratonci, ki 

ţe 19 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 

organizira praznično petje 

boţičnih pesmi. Ţe tretje leto so se 

jim pridruţili še mladi glasbeniki 

in mlade prostovoljke,  ki so 

bolnikom delile darila,na ta način 

so zaţeleli vesel Boţič in so 

skupaj s pevci 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.  

Občutki in utrinki so zares 

boţični! Bratonski pevci, mladi 

prostovoljci 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 

njihovo plemenito dejanje vzor in 

vzgled, da ob vsej strokovni skrbi 

za bolnika ne pozabimo na 

človečnost, toplino in prijaznost 

do bolnikov. 

 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

DECEMBRSKI UTRIP NA 

OTROŠKEM ODDELKU 

 

 
 

V mesecu decembru vsako leto 

naokoli hodijo in razveseljujejo 

dobri moţje, ki so dobrodošli 

povsod v otroškem svetu. Tako je 

tudi na  Otroškem oddelku v 

sredo, 20.12.2017, otrokom 

pričaral veselo in praznično 

vzdušje dedek Mraz. Njegovega 

obiska smo se letos še posebej 

veselili saj je zaradi preobilice 

dela malo zamujal. V vrtcu 

otroškega oddelka so ga teţko  

pričakali naši mali bolniki in 

njihovi starši, ki so kljub 
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praznikom morali ostati v 

bolnišnici. Prisotne sta pozdravila 

direktor bolnišnice in predstojnik 

Otroškega oddelka. Dogodek so 

popestrili učenci OŠ Bakovci, ki 

so nam pripravili lep glasbeni 

program. Seveda pa ni šlo brez 

daril. 

Konec decembra je na Otroškem 

oddelku še posebej ţivahno, saj so 

otroke obiskali in obdarili še 

učenci OŠ Beltinci, predstavniki 

Evangeličanske cerkve iz Murske 

Sobote, ter podjetje DPD 

Slovenija, ki je sklopu projekta 

dobrodelnosti obdarilo otroke po 

slovenskih bolnišnicah. Otrokom 

so omogočili ogled zelo zanimive 

predstave, ki ga je izvedlo 

gledališče KU-KUC. 

 

 
 

mag. Jožef Sever,dipl.zdravstvenik 

glavni zdravstvenik Otrošškega oddelka 

 
 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Prednovoletno srečanje 

vodstva s pomurskimi 

poslanci  

 - Skupno srečanje članov 

strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, 

članov       strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota in 

vodij sluţb 

 - Strokovno hemtološko 

srečanje z naslovom 

»Diseminiran plazmocitom, 

predavala  sta  Romana 

Rotdajč, dr. med., spec. in  

prof. dr Samo Zver, dr. med., 

spec.   

 Torek: 
- Strokovno pediatrično 

srečanje na temo: 

»Kardiogeni šok, predaval 

je Oliver Prvulović, dr. 

med. 

- Tradicionalni boţični 

koncert  

 Sreda: 
   - Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Pomen dietne 

prehrane pri pacientih  

zdravljenih s hemodializo  

predaval je Ljubiša Ţivić, 

dipl. zn.  

   - Obisk dedka mraza na 

Otroškem oddelku  

  
 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

   
 Ponedeljek: 

- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bil direktor, Bojan 

Korošec, dr. med., spec. int., 

tema oddaje: »Pogled na 

preteklo leto 2017 in  na 

prihodnje 2018«  

 
                                                         

 
Darja Cigut 

Tajništvo 

 

 

 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             499 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        2048 

5,30           3,76 

ŠT. NOVOROJ:                   20 

DOJ. MATERE:                                            3 

               

                       

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

 

 
 

Misel 

 
Pogum je najpomembnejša 

človeška lastnost, saj je podlaga 

za vse druge vrline.  

(Winston Churchil) 
 

 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

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/

