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51

Št. pozitivnih
0
Vodstvo bolnišnice

STRAN SPLOŠNE
BOLNIŠNICE MURSKA
SOBOTA NA FACEBOOKU

Spoštovani,
obveščamo vas, da smo ustvarili
uradno stran Splošne bolnišnice
Murska Sobota na družbenem
omrežju Facebook, da bi širšo
javnost čim hitreje obveščali o
delovanju bolnišnice, aktualnih
informacijah, navodilih, dogodkih in razpisih.
Trudili se bomo, da bomo
aktualni in da bomo dogajanje v
bolnišnici čim bolj približali
javnosti. Vabljeni k ogledu.
Danijela Skledar, dipl. ekon.,
Služba za odnose z javnostmi

AKTUALNI RAZPISI
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota vabi v svoj kolektiv nove
sodelavce:
- diplomirana medicinska sestra v
intenzivni terapiji III – 2 delovni
mesti
za
nedoločen
čas
https://www.ess.gov.si/iska…/pro
sta_delovna_mesta/posamezno…
- diplomirana medicinska sestra v
negovalni enoti – 2 delovni mesti
za
nedoločen
čas
(https://www.ess.gov.si/iska…/pr
osta_delovna_mesta/posamezno
…)
- diplomirana babica v porodnem
bloku ali intenzivna terapija III –
1 delovno mesto za nedoločen
čas
(https://www.ess.gov.si/iska…/pr
osta_delovna_mesta/posamezno
…)
- Srednja medicinska sestra v
negovalni enoti – 2 delovni mesti
za
nedoločen
čas
(https://www.ess.gov.si/iska…/pr
osta_delovna_mesta/posamezno
…)
- diplomirana medicinska sestra v
intenzivni terapiji III – 1 delovno
mesto za določen čas 12 mesecev
(https://www.ess.gov.si/iska…/pr
osta_delovna_mesta/posamezno
…)
- diplomirana medicinska sestra v
intenzivni terapiji III – 2 delovni
mesti za določen čas 6 mesecev
oziroma do vrnitve odsotnega
delavca
(https://www.ess.gov.si/iska…/pr
osta_delovna_mesta/posamezno
…)
- diplomirana medicinska sestra v
dializi II – 1 delovno mesto za
določen
čas
12
mesecev
(https://www.ess.gov.si/iska…/pr

Štev. 928

osta_delovna_mesta/posamezno
…)
Več informacij najdete na
spletnih straneh Zavoda RS za
zaposlovanje.
Prijave pošljite po pošti na
naslov:
Splošna
bolnišnica
Murska Sobota, Ulica dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.
Pravno-kadrovska služba

ZAHVALNO PISMO
Spoštovani direktor g. Bojan
Korošec in celotno osebje
oddelka
za
abdominalno
kirurgijo,
sem Feliks Strehar, pacient, ki je
bil 4. maja 2020 sprejet v
Splošno
bolnišnico
Murska
Sobota
na
oddelek
za
abdominalno kirurgijo zaradi
predvidene operacije debelega
črevesja.
Sestrska ekipa je vsak dan
skrbela, da sem imel vse
potrebno in da bi se med
bivanjem počutil dobro. Vedno
so našle toplo besedo in z dejanji
pokazale, da jim je mar zame.
Sestre, ki so skrbele zame, se so
trudile, da so bile moje rane
vedno čiste, ustrezno previte in
negovane, da ne bi bilo okužbe,
ki bi lahko škodila mojemu
okrevanju. S svojim delom so
izkazale čut in skrb za pacienta,
kar je pohvale vredno, zato se jim
na tem mestu zahvaljujem.
Pohvalo in zahvalo izrekam
celotni zdravstveni ekipi, ki je
sodelovala pri operaciji, to so
Manuela Kuhar, Nuša Meznarič,
1

Bogdan Miku Deak, Andrea
David, Martin Balažic, Martina
Omar,
Ivanka
Lovrenčec,
Marjetka Nemeš, Tadej Kreft,
Suzana Šabjan, Ana Marič in
Sonja Panker. S svojim znanjem
so mi omogočili, da lahko v
prihodnost zrem z upanjem, da
bom nekoč spet normalno živel.
Težko je izraziti hvaležnost z
besedami, vendar sem želel, da bi
tudi drugi zvedeli, kako zelo sem
hvaležen
celotnemu
osebju
oddelka za abdominalno kirurgijo, zato sem se odločil, da
napišem to pismo.
Res, hvala vsem.

Sobota (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka).
Darja Cigut,
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
j

ŠTEVILO SPP (evid.
primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŽALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE
BOD:

269
1525
4,98
11
0

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

S spoštovanjem,
Feliks Strehar

ZGODILO SE BO – ta teden
Ponedeljek:
Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., spec. javnega
zdravja, bo sodelovala v radijski
oddaji Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu, tema:
Raziskovalno in projektno delo v
Splošni
bolnišnici
Murska
Sobota.
- Gost radijske oddaje
Murskega vala Za zdravje
bo prim. asist. Daniel Grabar,
dr. med., spec., strokovni
direktor Splošne bolnišnice
Murska Sobota, tema: Delo v
bolnišnici po izteku epidemije.
Torek:
15. seja strokovnega sveta
zdravstvene
nege
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)
Sreda:
Varstvo pri delu in požarna
varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.
bloka)
Petek:
14. seja
strokovnega sveta
Splošne
bolnišnice
Murska

Misel
Življenje ni lahko za nikogar.
A kaj potem?Ohraniti moramo
vztrajnost in zaupanje vase.
Verjeti moramo, da smo za nekaj
nadarjeni in to uresničiti za
vsako ceno.
Marie Curie

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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