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VOŠČILO

Dragi sodelavci!
Prišel je zadnji dan leta 2018.
Naše misli so ţe uprte v novo leto
2019, ki naj vsem našim bolnikom
in zaposlenim prinese čimveč
zdravja in zadovoljstva ter
uspešnega dela v bolnišnici.
Vsem zaposlenim ţelim veselo
praznovanje in
uspešen skok v leto 2019.
Direktor
Bojan Korošec,dr.med.,spec.inter.
20 LET BOŢIČNEGA
OBHAJANJA,
OBDAROVANJA IN PETJA
PEVCEV KUD ŠTEFAN
KÜHAR IN
PROSTOVOLJCEV
TURISTIČNEGA DRUŠTVA
BRATONCI

Na sam Boţič, 25. 12.
20. leto zapored
bolnišničnih oddelkih
petje KUD Štefan

je letos ţe
po vseh
odmevalo
Kühar in

prostovoljcev Turističnega društva
Bratonci v druţbi Boţička in
pomagačev, ki so vsem bolnikom
in zaposlenim, ki so ta dan
preţiveli ob bolniških posteljah,
delili darila in ţeleli vesele
praznike. Ideja se je pred 20-leti
porodila Geni Virag, ki je vsa ta
leta tudi glavna pobudnica in
organizatorka
boţičnega
obhajanja, obdarovanja in petja
bolnikom in zaposlenim.
Sama sem se dogodka udeleţila
prvič, vsa leta poprej sem o njem
le veliko slišala, si seveda
predstavljala kako ganljivo je to za
vse prisotne, še posebej pa za
bolnike in njihove svojce. A ni
besed, ki bi lahko to opisale, to se
lahko le doţivi. Toliko čustev,
iskrenih nasmehov, stiskov rok, iz
srca izrečenih dobronamernih
besed, predanosti, dobrote ... 20 let
ti
ljudje
boţični
popoldan
namenjajo bolnikom v bolnišnici.
Koliko časa vzame ţe samo
zavijanje vseh daril... Prave
vrednosti tega plemenitega 20letnega
prostovoljstva
in
razdajanja bolnikom se ne da
opisati, to se lahko le doţivi. Ko
vidiš vse te bolnike, koliko jim to
pomeni, ko to tudi sami povedo
teţko zadrţiš solze. Solze sreče,
ker si tudi sam del tega, ker se
zaveš kako srečen si lahko, da si
zdrav, imaš druţino, sluţbo ... In
solze ţalosti ob stiku z najteţje
bolnimi bolniki, ko se vprašaš
kako dolgo jim bo še dano ţiveti.
Začutiš tudi ponos, da si del
ustanove, ki opravlja najbolj
human in plemenit poklic. Srečo,
radost in zadovoljstvo je ob obisku
pevcev in prostovoljcev v tem času
začutiti tudi med zaposlenimi.
Tudi oni so tisti, ki Boţič namesto
v krogu svojih najbliţjih, preţivijo
na delovnem mestu, ob bolniških

Štev.: 857
posteljah in s svojim razdajanjem
skrbijo, da bi bili prazniki v
bolnišnici za bolnike čim lepši.
Prav na vseh oddelkih je ob obisku
pevcev in prostovoljcev čutiti
pravo radost in srečo, torej
bistveno sporočilo Boţiča. Ena od
bolnic je še sama zapela pesem in
mlade prostovoljce prepričevala v
vedno vnovično igranje njenih
glasbenih ţelja. Toliko radosti,
iskrivosti je bilo v njenih očeh.
Tudi sama je dejala, da ji je ta
obisk pomenil več kot karkoli. Še
posebej lepo pa je na Ginekološkoporodniškem oddelku ob obisku
mladih mamic in novorojenčkov.
Kot vsako leto sta se tudi
letošnjega boţičnega popoldneva
med bolniki udeleţila direktor in
pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego, ki sta dala svoj
pečat s srčnim prepevanjem. Za
kratek čas sta se pridruţili tudi
novinarka in fotografinja, ki prav
tako nista mogli skriti ganjenosti.
Toliko čustev doţivetih v par urah,
da se še zvečer pred spanjem misli
vedno
znova
vračajo
k
doţivetemu.
Zato iskrena hvala Geni Virag,
pevcem KUD Štefan Kühar in
prostovoljcem Turističnega društva
Bratonci ter ostalim, ki na
kakršenkoli način pripomorejo, da
bolniki in zaposleni ţe 20 let
doţivljajo utrip Boţiča. Prepričana
sem, da se dobro z dobrim vrača,
naj se vsem akterjem vse dobro
storjeno v 20-ih letih mnogokratno
povrne.
Tjaša Korošec Horvat, univ. dipl.
komunikologinja
Odnosi z javnostmi
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ČESTITKA
Kdor ve, da nič ne ve, je moder.
Kdor ve, česa ne ve, lahko vpraša.
In kdor ve, kje bo dobil odgovor, ga
lahko najde.
Albert Einstein

Alja
Beznec,
dr.med.
specializantka anesteziologije in
Petra
Forjan
dr.med.
specializantka anesteziologije
sta v čarobnem decembru
opravili specialistični izpit iz
anesteziologije, reanimatologije
in perioperativne intenzivne
medicine. Ob
pomembni
prelomnici
v
poklicnem
ţivljenju jima izrekamo iskrene
čestitke in ţelimo veliko
strokovnih uspehov in izzivov
na poklicni poti.
Sodelavci Oddelka za perioperativno
medicino

Čestitkam se pridruţuje
vodstvo bolnišnice.

Sobota na Murskem valu;
tema oddaje: »Aktualno
dogajanje
v
Splošni
bolnišnici Murska Sobota «
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
je bila Valerija Cvetko
Weiss, mag. farm., spec.
med. biok., predstojnica
Oddelka za laboratorijsko
diagnostiko tema oddaje:
»Odvzem krvi v novem
laboratoriju
Splošne
bolnišnice Murska Sobota «

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

ZGODILO SE BO - ta teden

 Torek:
- Novo leto 2019, v katerem
vam ţelimo predvsem veliko
zdravja,
osebnega
zadovoljstva in dobrega
sodelovanja; naj bo srečno
Darja Cigut
Tajnistvo

tudi
STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

OBVESTILO

Zaradi pojava prvih primerov
gripe
med
pacienti
in
povečanega števila respiratornih
infektov, so obiski omejeni
na dve zdravi odrasli osebi na
dan za kratek čas.
Ukrep je začel veljati v petek in
velja do preklica.
Vljudno
prosimo
za
razumevanje.

ŠTEVILO SPP
(evid. primeri):
ŠTEVILO B O D:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE - BOD:

404
1688
3,72
15
13

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Vodstvo

Misel

ZGODILO SE JE
teden

-

prejšnji

Odloži na jutri samo tiste stvari,
ki lahko ostanejo nedokončane,
če umreš.
(Pablo Picasso)

 Ponedeljek:

- Bojan Korošec, dr. med.,
spec.
int., direktor,
je
sodeloval v radijski oddaji
Splošna bolnišnica Murska
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