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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 20. 7. 2020                             Štev. 936

ČESTITKA 

Na Visokošolski univerzi Alma 

Mater Europaea je naš sodelavec 

Boštjan Vesel, zaposlen v 

Urgentnem centru, uspešno 

zagovarjal diplomsko delo 

Dejavniki tveganja za nastanek 

možganske kapi med prebivalci 

v Pomurju in si pridobil naziv 

diplomirani zdravstvenik. 

 

Za pridobitev strokovnega naziva 

mu čestitamo ter želimo veliko 

uspehov na poslovni in osebni 

poti. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

STOKRATNI DAROVALEC 

KRVI 

 
Franc Špilak s Hotize je že stotič 

opravil plemenito in hvalevredno 

dejanje. Daroval je več kot 

potrebno kri, za kar mu čestitamo 

in želimo predvsem zdravja ter da 

bi še dolgo ohranjal to plemenito 

tradicijo.  
 

 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

IZOBRAŽEVANJE IZ 

INTERVENTNE 

KARDIOLOGIJE NA UKC 

LJUBLJANA 

Od 8. do 19. junija sva se Anita 

Kosi, dipl. inž. rad. tehnol., in 

Denis Števanec, dipl. inž. rad. 

tehnol., izobraževala iz 

interventne kardiologije v 

katetrskem laboratoriju na UKC 

Ljubljana. 

 

Na izobraževanju sva utrdila in 

razširila znanje iz koronarografij 

ter spoznala nove tehnike in 

posege, ki jih sicer v naši 

bolnišnici še ne opravljamo. 

 

Posebej se zahvaljujeva prof. dr. 

Mitji Lainščaku, dr. med. spec., 

za spodbudo in pomoč pri 

organizaciji usposabljanja.  

 
Denis Števanec, dipl. inž. rad. tehnol,. 

Anita Kosi, dipl. inž. rad. tehnol. 

 

 

UREDITEV KROŽNEGA 

PROMETA ZNOTRAJ 

BOLNIŠNICE 

V prvih dneh julija smo v 

središču naše bolnišnice ob  

pomoči Vrtnega centra Kalia 

uredili krožni promet, ki dodatno 

krasi bolnišnico. 

 

Za pomoč in sodelovanje se vsem 

najlepše zahvaljujem. Prav tako 

hvala za strpnost in razumevanje. 
 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

PLAČEVANJE STORITEV 

V JEDILNICI SBMS 

Obveščamo vas, da je do 

nadaljnjega plačevanje hrane v 

jedilnici bolnišnice izključno 

negotovinsko, zato prosimo, da si 

za ta namen v Pravno-kadrovski 

službi aktivirate evidenčno 

kartico. Prav tako bomo v skladu 

s priporočili NIJZ z delilne linije 

odstranili pribor, solnice in 

solatni bife ter jih ponudili v 

drugi obliki.  

 

Naročanje hrane pri zunanjih 

ponudnikih ni zaželeno, ker se z 

vnosom hrane povečuje tveganje 

za okužbo. 

 

Prosimo za razumevanje. 
 

          Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh., 

vodja bolnišnične prehrane 

 

 

ZAHVALA DONATORJEM 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 

se iskreno zahvaljuje vsem, ki 

nam stojite ob strani in nam 

pomagate po svojih najboljših 

močeh. 

 

Posebej se zahvaljujemo: 

- Štefanu Hozjanu iz Trnja za 

podarjenih 5.000 evrov za nakup 

medicinske opreme. 
 

Vodstvo bolnišnice 
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ZGODILO SE JE –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Nataša Kreft, mag. zdr.-soc.

manag., je sodelovala v radijski

oddaji Splošna bolnišnica Murska

Sobota na Murskem valu, tema:

Vstopne točke v Splošni

bolnišnici Murska Sobota.

- Varstvo pri delu in požarna

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg.

bloka)

Sreda: 

- Varstvo pri delu in požarna

varnost (knjižnica, V. nadstr.

krg. bloka).

    Darja Cigut, 

Tajništvo 

ZGODILO SE BO  –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje 

bo Martina Gjergjek, dipl. m. s., 

tema oddaje: Kako deluje Enota 

za covid v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota. 

Sreda: 

- Varstvo pri delu in požarna

varnost (knjižnica, V. nadstr.

krg. bloka).

    Darja Cigut, 

Tajništvo 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
292 

ŠTEVILO BOD: 1545 

LEŽALNA DOBA: 4,89 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  BOD: 11 

Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

Misel 

Ne hodite tja, 

kamor vodi utečena  pot. 

Namesto tega pojdite tja, 

 kjer ni poti, 

 in pustite sled. 

Samo tisti, 

ki si drznejo iti predaleč, 

lahko ugotovijo, 

kako daleč lahko sežejo. 

T. S. Eliot 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

Modri dirkač vam je 

tedensko dosegljiv na naslovu: 

http://www.sb-ms.si 


