MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
V KAPELICI POVIŠANJA
SV. KRIŢA V BOLNIŠNICI
ZAPEL MOŠKI PEVSKI
ZBOR IZ LIPOVEC

V nedeljo na praznik Lurške
Marije, ko praznujemo Svetovni
dan bolnikov je bila maša tudi v
kapeli v bolnišnici. Vodil jo je
bolnišnični kaplan Andrej Lažeta,
mašo pa so obogatili z zares
ubranim
petje pevci Moškega zbora iz
Lipovec, pod vodstvom Gorazda
Tivadarja. Pobudo je dal Jožef
Tivadar, ustanovitelj zbora.
Maša je bila del tridnevnice kot
priprave na praznovanje dneva
bolnikov, ki ga bomo imeli v
kapeli danes 12. 2. 2018 ob 14 uri.
Mašo bo vodil pater Toni
Brinjovc, župnik iz Turnišča, ki je
bil tudi bolnišnični duhovnik v
UKC Ljubljana.
Zborovodju Gorazdu Tivadarju
in pevcem Moškega pevskega
zbora
Lipovci
se
iskreno
zahvaljujemo.
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag.
zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege

Štev.: 811

DATUM : 12. 02. 2018
VID VALIČ NA OBISKU
NA OTROŠKEM
ODDELKU

8. februarja je priljubljeni TVvoditelj in komik z akcijo
»Prešerno po Sloveniji« obiskal
tudi našo bolnišnico. Na otroškem
oddelku je najmlajšim bolnikom
prebral pravljico Tri miške, ki jo
je napisala njegova mama
Amanda Mlakar. Otroci so bili
nad Vidom Valičem navdušeni.
Nekateri so se tudi z njim slikali.
Predstojniku
oddelka
prim.
asist.mag. Zdravku Roškarju,
dr.med.,spec.ped. je v sodelovanju
z založbo Lepa beseda podaril
paket
desetih
otroških
in
mladinskih knjig, s katerimi si
bodo lahko bolniki krajšali čas
med zdravljenjem.
V imenu bolnikov in zaposlenih
na Otroškem oddelku ter vodstva
bolnišnice se Vidu Valiču in
založbi Lepa beseda iskreno
zahvaljujemo za popestritev dneva
kulture in želimo še več takšnih
dogodkov.
Jožica Viher, spec.javne uprave
Vodja splošne službe

ZAHVALA
Spoštovani,
Moja mama me je prosila, da se
zahvalim oziroma napišem besede
zahvale in jih posredujem
zaposlenim,
opazovalnice
urgentnega centra. Pišem povzetek
njenih besed in njeno izkušnjo.
Ob vsem tem pa moram poudariti
zlasti to, da moja mama ni bila
izjema, zaradi tega, ker sem sama
zaposlena v zdravstveni ustanovi.
Moja mama je bila sprejeta v
opazovalnico dne 1. februarja
2018 do 2. februarja 2018.
Zahvala in pohvala zdravstvenim
tehnikom in medicinskim sestram
opazovalnice urgentnega centra za
vso njihovo skrb, človeško toplino
in naklonjenost, za razumevanje
človeške bolečine in humanega
odnosa do ljudi.
Do pacienta se obnašajo kot do
človeka z imenom in priimkom,
ne glede na starost. Nič vsiljivega,
enostaven človeški odnos, pa še
smisel za humor v pravem
trenutku.
Moja mama me je vprašala: V
primeru, če bi mogla ležati v
bolnišnici ali bi lahko bila vedno
na tem oddelku?
Tak odnos je potrditev, da imamo
v bolnišnici ljudi, ki se znajo in
zmorejo, predvsem pa želijo
posvetiti pacientu, ki je odvisen od
njihove pomoči. Dajete nam
občutek topline in nam pokažete,
da ste tu zaradi nas. Lepo je videti
in doživeti, da v našem zdravstvu
delajo tako dobri ljudje.
Hvala vsem!
Vaša pacientka
Gjergjek Marija
Juša Kramarja 15
9000 Murska Sobota
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JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo 5.
februarja 2018 objavljeno javno
naročilo male vrednosti, katerega
predmet je »Tkivni procesor za
patologijo«.
Številka
razpisa
je
JN000647/2018-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
20. februarja 2018 do 10.00 ure.
Na portalu javnih naročil je bilo 6.
februarja 2018 objavljeno javno
naročilo male vrednosti, katerega
predmet
je
»Aparat
za
Ultrazvočne in Endoultrazvočne
preiskave za interni oddelek gastro«.
Številka
razpisa
je
JN000678/2018-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
22. februarja 2018 do 10.00 ure.
mag. Andreja Stepanovič,univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

anesteziologije in
reanimatologije, Ludvik
Vogrinčič, dipl. zn.,
Uroš Raščan, dipl. zn.,
Tomaž Čarni, dipl. zn,
inštruktor in mag. Marija
Zrim, dipl. m.s.

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:

- Sv. maša ob Svetovnem
dnevu
bolnikov
v
bolnišnični kapelici

Misel
Ljubi vse, zaupaj nekaterim, slabo
ne naredi nikomur.
(Wiliam Shakespeare)

Ureja : Jožica Viher
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

 Torek:

- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Zlomi
kosti v otroštvu« predaval
bo, Tadej Ratnik, dr. med.
(predavalnica na Otroškem
odd.)

 Sreda:
- Sestanek v zvezi s
pripravo
sanacijskih
programov v bolnišnicah na
podlagih prejetih izhodišč s
strani
Ministrstva za
zdravje, direktor Bojan
Korošec, dr. med. spec. int.,
Združenje
zdravstvenih
zavodov Slovenije

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Metka Lipič Baligač,
mag. zdr. nege, pomočnica
direktorja
za
področje
zdravstvene nege, tema
oddaje:
»Svetovni
dan
bolnikov«

Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

 Torek:
- Strokovno pediatrično
srečanje na temo: »Fetalni
alkoholni
sindrom«
predavala je, Petra Novak,
dr. med.

 Sreda:
- Interno strokovno
izobraževanje za področje
ZN, »Temeljni postopki
oživljanja – obvezne vsebine
(TPO) teoretični in praktični
del«, predavali so: Mojca
Horvat, dr.med.,
specializantka

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
417
2150
4,62
13
2

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba
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