LETNIK: 18

PONOVNA PREPOVED
OBISKOV
Zaradi slabše epidemiološke slike
velja prepoved obiskov za vse
obiskovalce, razen obiskov na
ginekološko-porodniškem in otroškem oddelku ter obiske iz
pietetnih razlogov, kjer so obiski
omejeni na eno zdravo osebo na
dan za največ 15 minut.
Prepovedani so tudi poslovni
obiski. Naročila in informacije o
zdravstvenem stanju hospitaliziranih pacientov so možne
samo na javno objavljenih
telefonskih številkah.
Prosimo za dosledno upoštevanje
navodil.
Vodstvo bolnišnice

NOVINARSKA
KONFERENCA

V sredo, 8. 7. 2020, bo ob 11. uri
na ploščadi pred ginekološkoporodniškim oddelkom tiskovna
konferenca. Podjetju Radenska
Adritic iz Boračeve se bomo
zahvalili za donacijo v višini
30.000 evrov, s pomočjo katere
bomo v bolnišnici kupili več kot
potreben aparat za ultrazvočni
diagnostiko za potrebe ginekološko-porodniškega oddelka.
Vodstvo bolnišnice se Radenski
Adriatic za srčnost iskreno
zahvaljuje.

MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 6. 7. 2020

OBVESTILO
Na Oddelku za laboratorijsko
diagnostiko smo uvedli dve novi
preiskavi:
vitamin D (25-OH) in SARSCoV-2 (covid-19) – serološko
testiranje
za
dokazovanje
protiteles.
V dopisu, ki smo ga poslali vsem
predstojnikom,
glavnim
medicinskim sestram, vodjem
služb in zunanjim naročnikom, so
vse potrebne informacije.
Valerija Cvetko Weiss,
mag. farm., spec. med. biokem.,
predstojnica Oddelka za lab. diagnostiko

ZGODILO SE BO – ta teden
Ponedeljek:
Gostja
radijske
oddaje
Murskega vala Za zdravje
bo Katja Škaper, dr. med.,
specializantka Odd. za periop.
med.,
tema:
Anesteziološka
ambulanta.
Delavnica
Higiene
rok
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)
Torek, sreda, četrtek:
- Delavnice v okviru preventivnih
aktivnostih za pravilno uporabo
osebne varovalne opreme (OVO).
Delavnica je v skladu z
zahtevami
o
izobraževanju
zaposlenih obvezna za vse in bo
ciljno usmerjena v predstavitev
opreme in pravilno uporabo.
Delavnico bosta izvajali Marija
Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s.,
SOBO, in Marjeta Nemeš, dipl.
m. s., glavna medicinska sestra
Odd. za periop. med. (knjižnica
V. nadstr. krg. bloka).

Štev. 934

Sreda:
- Novinarska konferenca
na
prostem pred Splošno bolnišnico
Murska Sobota
Darja Cigut,
Tajništvo

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

315
1660
4,80
17
4

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Pomembno spoznanje o človeški
naravi je, da vsi preradi
odlašamo z življenjem. Sanjarimo
o čudežnem rožnem vrtu tam za
obzorjem, namesto da bi uživali v
vrtnicah, ki cvetijo pred oknom.
Dale Carnegie
Ureja: Danijela Skledar
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

Danijela Skledar, dipl. ekon,.
odnosi z javnostjo
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