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ČESTITKA

Z ponosom sporočamo, da je
naša sodelavka doc. dr. Jerneja
Farkaš Lainščak, dr. med., spec.,
postala državna sekretarka na
Ministrstvu za zdravje.
Prepričani smo, da bo s svojo
strokovnostjo,
dolgoletnimi
izkušnjami
in
humanostjo
uspešno opravljala funkcijo ter s
tem prispevala k boljšemu stanju
v slovenskem zdravstvu.
Dobrega
sodelovanja
se
nadejamo tudi v prihodnje in ji
želimo obilo uspehov.
Vodstvo bolnišnice
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Predsednik republike Borut
Pahor je v ponedeljek, 22.
junija
2020,
medicinskim
sestram, tehnikom zdravstvene
nege, bolničarjem-negovalcem
in babicam vročil repliko
jabolka navdiha.
V
znak
hvaležnosti
za
nenadomestljiv prispevek pri
premagovanju
epidemije
je
predsednik Pahor medicinskim
sestram, tehnikom zdravstvene
nege, bolničarjem-negovalcem in
babicam
vročil
repliko
omenjenega priznanja. Visoko
priznanje je nagrada in potrditev
za vse, ki so med epidemijo
novega
koronavirusa
požrtvovalno
in
nesebično
skrbeli, da je življenje teklo
karseda normalno. Priznanje je na
Brdu pri Kranju uradno prevzela
Monika Ažman, predsednica
Zbornice zdravstvene in babiške
nege
Slovenije
–
Zveze
strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije. Predsednik
države je v utemeljitvi zapisal:
»Medicinske
sestre,
tehniki
zdravstvene nege, bolničarjinegovalci
in
babice
so
nenadomestljiv
del
naše
skupnosti. Ljudje jim zaupamo.
Še posebno v času epidemije smo
se zanesli nanje in na njihovo
človečnost, s katero so nas
nesebično hrabrili in navdihovali.
So junaki človečnosti in upanja,
ki
jim
dolgujemo
veliko
hvaležnost
in
posebno
spoštovanje. So trden steber, ki
podpira našo človečnost, in silna
sapa, ki razpihuje plamen našega
upanja.«

Štev. 933

Prireditve se je udeležilo 200
zdravstvenih
delavcev
iz
različnih zdravstvenih ustanov.
Med njimi smo bili tudi zaposleni
iz naše bolnišnice. Ponosni smo,
da smo del zgodbe. Z mislimi
smo bili pri naših sodelavcih, ki
so prav tako pustili pomemben
pečat v boju proti novemu
koronavirusu, a se prireditve niso
udeležili.
Nekatere stvari se zgodijo le
enkrat v življenju in prav je, da
smo bili tam vsi, ki smo pisali
zgodbo ob epidemiji covida-19.
Dokazali smo, da zmoremo, če
smo složni. Ponosni smo, da smo
bili na slovesnosti deležni
čudovitih trenutkov skupnega
druženja. Ditka je s svojo
pesmijo Ne bodi kot drugi
pričarala
prav
posebno
razpoloženje. Ja – nismo kot
drugi.

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s.,
SOBO

POJASNILO – UREDITEV
KROŽNEGA PROMETA
V petek, 26. 6. 2020, smo s
krožišča
naše
bolnišnice
odstranili aromatično rastlino
sivko. Ker cveti v poletnih
mesecih, julija in avgusta, je bila
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v teh dneh od daleč videti lepa,
od
blizu
in
po
oceni
strokovnjakov vrtnega centra pa
je bila bolna. Zemlja, v kateri je
rasla, ni imela dovolj mineralnih
snovi in dušika, zato je sivka
ostarela veliko prej, kot je bilo
pričakovati. Ker je njeno cvetje
privabljalo metulje in čebele, je
sredinski otok naše bolnišnice
bogatila
brenčeča
druščina,
zaradi katerih se sivke ni dalo
varno in ustrezno obrezovati.
Prav tako je bil na delu zemlje
plevel, ki je tudi nakazoval slabo
stanje zemlje.
Z ustreznim znanjem, strokovnim
svetovanjem in odgovornim
odnosom do okolja nam je vrtni
center pripravil celovito ponudbo
rastlin, ki bodo krasile naš otok
bolnišnice, zato vas naprošamo
za malo potrpežljivosti in
razumevanja, saj bo končna
ureditev v zadovoljstvo vseh
zaposlenih,
pacientov
in
obiskovalcev naše bolnišnice.
Hvala za razumevanje.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž,.
vodja službe za oskrbo s tekstilom

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
- Karolina Kovač, dipl. babica,
glavna babica v porodni sobi
Ginekološko-porodniškega
oddelka, je sodelovala v radijski
oddaji Splošna bolnišnica Murska
Sobota na Murskem valu, tema:
Rojevanje v porodnišnici Murska
Sobota v času po epidemiji.
Gostja
radijske
oddaje
Murskega vala Za zdravje je
bila Dragana Marković Đorđević,
dr. med., spec. fizikalne in
rehabilitacijske
med.,
predstojnica Službe za fizikalno
in rehabilitacijsko medicino,
tema: Bolečina v križu –
napotitev na rehabilitacijo.

- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev
Odd.
za
perioperativno medicino ARDS,
predavala sta Andrea David
Kovač, dr. med., in Goran
Larnsak, dr. med., spec. anest.,
rean. in periop. int. med. (soba
konzilija Odd za periop. med.).
Torek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Službe za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino na temo
Mala šola revmatologije na
področju
fizikalne
in
rehabilitacijske
medicine,
predaval je Miko Bajić, dr. med.,
spec. revmatolog.
Darja Cigut,
Tajništvo

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

349
1735
4,45
11
3

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Življenje ni problem, ki ga je
treba rešiti, ni vprašanje, na
katero je treba odgovoriti.
Življenje je skrivnost, ki jo je
treba opazovati,
se ji čuditi, jo okušati.
A. de Mello

Ureja: Danijela Skledar
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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