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ČAS DOPUSTOV V SBMS
Dopustniški čas je ob novonastalih
epidemioloških
razmerah
praktično po vsem svetu tudi v
bolnišničnih
dejavnostih
pospremljen z novimi zahtevami in
drugačnim pristopom. Še naprej
vsakodnevno spremljamo dogajanje in prisotnost virusa sars-cov2 v družbi ter sproti oblikujemo
ustrezne pristope za varno
izvajanje zdravstvene oskrbe.
Uspešno prestane izredne razmere
med epidemijo tako v slovenski
družbi kot naši bolnišnici nas še
naprej obvezujejo k zavzetemu
delu
in
tvornem
iskanju
najustreznejših rešitev. Navajamo
se na nove pristope in pod
pritiskom
epidemioloških
podatkov sprejemamo sprotne
izzive.
Ob priznanju in zahvali za dobro
opravljanje dela vsem zaposlenim
vodstvo bolnišnice še naprej
spodbuja sodelavce, da vsak na
svojem področju skrbimo za
dosledno izvajanje strokovnih
navodil, priporočil in zahtev v
spremenjenih delovnih razmerah.
Ohranimo in nadgrajujmo zavest in
pozitiven odnos do vseh zahtev
bolnišnične higiene in predvsem
osebnega racionalnega pristopa pri
uporabi osebne varovalne opreme,
da bo izvajanje zdravstvenih
storitev še naprej varno za paciente
in izvajalce, strokovno ustrezno in
pospremljeno s prijaznostjo.
Vsem sodelavcem želimo, da bi si
v dopustniškem času tudi spočili in
si nabrali novih moči za nadaljnje
zelo zahtevno delo v procesih
bolnišnične dejavnosti, predvsem
pa, da vsak sam dobro poskrbi, da
se bomo zdravi in zadovoljni po
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dopustniškem času vračali v svoje
okolje.
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec.,
strokovni direktor bolnišnice

PREPOVED OBISKOV V
BOLNIŠNICI
Zaradi resnih epidemioloških
razmer v regiji znova pozivamo k
doslednemu upoštevanju navodil o
prepovedi obiskov.
Prepoved velja za obiske vseh
bolnikov, razen obiskov na
ginekološko-porodniškem
in
otroškem oddelku ter obiske iz
pietetnih razlogov, kjer so 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
možni samo na javno objavljenih
telefonskih številkah.
Prosimo za dosledno upoštevanje
navodil, da bomo vsi ostali
zdravi.
Vodstvo bolnišnice

PRISPEVKI ZA KROG
ŽIVLJENJA
Želim vas spomniti, da nam do 31.
7. 2020 na naslov soj@sb-ms.si
posredujete prispevek, v katerem
boste povzeli dogajanje na vašem
oddelku oz. v službi med
epidemijo. Verjamemo, da je
obdobje, ki ni bilo lahko, vsak
doživljal po svoje, in prav je, da
vašo zgodbo slišijo tudi drugi.
Prav tako
posredujete

Štev. 937
srečanj, izobraževanj in drugih
dogodkov na vašem oddelku, za
katere menite, da bi jih objavili.
Hvala že vnaprej.
Danijela Skledar, dipl. ekon.,
odnosi z javnostmi

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje je bila Martina
Gjergjek, dipl. m. s., tema: 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

ZGODILO SE BO – ta teden
Ponedeljek:
- Igor Kocijančič, dr. med., spec.
nevroradiolog, bo sodeloval v
radijski oddaji Splošna bolnišnica
Murska Sobota na Murskem valu,
tema: Neoperativno zdravljenje
zdrsa medvretenčne ploščice.
Sreda:
- Varstvo pri delu in požarna
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).
Darja Cigut,
Tajništvo

prosimo, da nam
članke strokovnih
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STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP (evid.
primeri):
ŠTEVILO BOD:
LEŽALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE BOD:

316
1595
4,58
12
4

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Vsak dan je darilo,
bodimo veseli, da ga živimo.
Naj nasmeh nam bo vodilo,
da dan čim lepše preživimo.
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
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