MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 16
OBVESTILO V ZVEZI S
PONUDBO PREHRANE ZA
ZAPOSLENE
Obveščamo vas, da bo s 3. 9. 2018
možno ponovno izbirati prehrano
med tremi ponujenimi meniji.
Spet vam ponujamo meni » na
žlico« in s tem tudi možnost
manjše porcije.
S 4. 9. 2018 se bodo ponovno pri
nas pričeli prehranjevati dijaki
Srednje zdravstvene šole. Zaradi
večjega
števila
prijavljenih
dijakov, smo jim premaknili uro
začetka izdaje hrane. V kolikor pa
bo vseeno nastal zastoj, vas
prosimo za strpnost.
Ker nimamo vzpostavljenega
sistema predhodnega naročanja
prehrane, vas tudi ponovno
prosimo za razumevanje, če
zmanjkuje določenega menija.
Podajamo tudi informacijo, da so
jedilniške mize še vedno v
reklamaciji
zaradi
neskladne
izdelave, zato jih do odprave
neskladnosti žal ne moremo
uporabljati.
RENATA PLEH, univ, dipl. inž. živ. teh

EKIPA NAROČIL NA
BOGRAČFESTU

Štev.: 839

DATUM : 27. 08. 2018
Kot ekipa naročil iz SB Murska
Sobota smo se odločili, da se
udeležimo
Bogračfesta
v
Lendavi. Pred nami je bil velik
izziv, saj nekateri izmed nas
sploh še nismo kuhali bograča,
sploh pa ne na odprtem ognju.
Z dobro organizacijo, obilo
dobre volje, medsebojnim
sodelovanjem pa tudi z
vmesnimi težavami nam je
uspelo - skuhati bograč. Po
mnenju poznavalcev, precej
dober bograč glede na izkušnje
kuharjev. Kotel je bil na koncu
prazen, mi pa smo se konec
dneva vračali domov z lepi
spomini na prečudoviti dan, ki
smo ga preživeli skupaj z
obljubo, da v bodočnosti spet
sprejmemo takšen ali drugačen
izziv izven službe in ga s
skupnimi
močmi
uspešno
izpeljemo.

ste hospitalizirani,
ga ne vidite«

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Varstvo pri delu in
požarna varnost (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)

 Torek:
- 6. redna seja sveta zavoda
Javnega
zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica
Murska Sobota (knjižnica V.
nadst. Krg. bloka)

 Sreda:
- Varstvo pri delu in
požarna varnost (knjižnica
V. nadst. Krg. bloka)
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

Darija Števančec
Koordinator za čakalne sezname

Vodstvo bolnišnice čestita vsem,
ki so sodelovali pri organizaciji in
kuhanju bograča in želi tudi
vnaprej sodelovanje na podobnih
prireditvah.

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Bernarda Emeršič,
mag. farm., spec. lek.
farmacije, tema oddaje:
»Kako
v
bolnišnici
farmacevt poskrbi za vas, ko

čeprav

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

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
393
1685
4,09
15
7

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
Strategija je pogled v prihodnost,
ne analiza preteklosti.
Aleksander Zadel, klinicni psiholog

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