MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 17
POSLOVNI NASVET ODGOVORNOST ALI
IZGOVORNOST
Eden od uspešnih direktorjev je
imel navado, da se je večkrat
na teden sprehodil po pisarnah,
se opravičil za motnjo in
dotičnega
sodelavca
ali
sodelavko vprašal: »Mi poveste
prosim,
na
čem
delate
trenutno?«
Na ta način je preverjal, koliko
se sodelavci pri delu drţijo
prioritet (namen ni bil zalotiti
koga pri nedelu!) in če je
potrebno, jih je glede na
odgovor tudi usmeril in
poudaril prioritete. Dobro se je
zavedal, da ne glede na to, kako
uspešni so sodelavci pri delu, je
njihov odgovor tisti, ki šteje.
Včasih je odlična motivacija
tudi to, da sodelavec sam sebe
sliši, kako uspešno opravlja
svoje delo. Na to niti pomislili
niste, kajne?
Ne samo na sestankih in
kolegijih – kaj bi odgovorili, če
bi vas vaš vodja ali sodelavec
naključno vprašal, na čem
trenutno delate ali kako poteka
določen projekt? Bi odgovorili
jasno in iskreno, ali bi poiskali
izgovor, da še niste uspeli…da
vas je nekdo zmotil…da ste
imeli namen ravno zdaj…da
čakate na informacije od
drugih…in podobno.
Izgovor-nost sicer zahteva
veliko iznajdljivosti, a nima
prave koristi za organizacijo.
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Tudi takrat, ko vam kaj ne
uspe, se vam zalomi ali
naredite napako.
Nasvet za vse vodje – če ţelite
imate
več
odgovornih
sodelavcev,
jih
pogosteje vprašajte
in
poslušajte, kaj vam bodo
povedali.
In ne sprejmite izgovorov,
vztrajajte pri odgovorih.
Vir. Nasveta tedna BMC International

POSLOVILNO SREČANJE
OB UPOKOJITVI

NAŠI JOŢICI
Okrog Jeruzalema,
majhen avtobus drvi.
V njem se vozi Joţica,
ter kup veselih ljudi.
Vsi smo Joţici srečo ţeleli,
se tisti večer lepo imeli.
Skupaj z njo, se veselili,
v zasluţeni jo pokoj odpravili.
Dobra je sodelavka bila,
vesela v pokoj odšla.
Zdaj sluţbo bo drugo imela,
za vnuke in moţa skrbela.
Da uţivala bi v pokoju,
ti ţelimo vsi.
Vsi prav vsi prijatelji,
tvoji sodelavci.
(Peter Brenčič)

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden
Prejšnji
četrtek smo se
sodelavci v popoldanskem času
po
opravljenih
sluţbenih
obveznostih
odpravili
na
organiziran izlet, ki ga je ob
upokojitvi pripravila vodja
Splošne sluţbe Joţica Viher. V
lepem popoldnevu smo se vse
do poznega večera veselili in
spominjali skupnih doţivetij v
preteklih letih. Joţici Viher se
zahvaljujemo za vsa pretekla
skupna delovna leta
in ji
iskreno ţelimo vse najboljše in
najlepše na novih poteh.

 Četrtek:

Strokovno
srečanje
Raziskovalna
injekcija,
predaval je izr. prof. dr.
Borut Jug, dr. med., spec.
kardiologije in vaskularne
medicine s Kliničnega
oddelka za ţilne bolezni
Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana. Naslov
njegovega predavanja je
bil »Sekundarna preventiva
in rehabilitacija srčnoţilnih
bolnikov
v
Sloveniji«.

Sodelavci

Odgovor je tisti, ki potrjuje
odgovornost.
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ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Simona Kralj

Lopert,
dr. med., spec. int., bo
sodelovala v radijski
oddaji
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota na Murskem valu;
tema oddaje: »Kako
skrbimo za svoje zdravje
v vročini«.
- Gost radijske oddaje
Murskega vala »Za
zdravje« bo prim. Slavko
Kramberger, dr. med.,
spec. ortopedije,
predstojnik Oddelka za
ortopedijo, tema oddaje:
»Ramenska endoproteza«.
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŢALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE - BOD:

335
1866
4,81
18
4

Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Na koncu niso leta
življenja, ki štejejo, ampak
dejstvo, koliko življenja je bilo v
teh letih.«
(Abraham Lincoln)

Ureja: tajništvo
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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