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DONACIJA McDonald'sa 

 
Splošni bolnišnici Murska 

Sobota je McDonald's ob odprtju 

svoje restavracije v mestu 

podaril 4.000 evrov. Denar bomo 

v bolnišnici namenili za oddelek 

Covid v stari porodnišnici, ki jo 

te dni povečujemo in 

prenavljamo. 

 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota smo veseli vsake 

donacije, še posebno v 

današnjem času, ko je treba 

zagotoviti zaščitno opremo in 

prostore za čim bolj varno 

obravnavo morebitno pozitivnih 

pacientov. 

 
 

Za dar se iskreno zahvaljujemo 

in želimo uspešno delo v naši 

regiji. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

POHVALA  

Spoštovani gospod Ludvik Kepe, 

 

to, kar čutim, vam moram tudi 

povedati. Zelo cenim, da ste me 

obravnavali kot oddelčni 

predstojnik in zdravnik. Najprej 

kot človeka v veliki stiski in šele 

nato kot bolnika. Ta vaš 

spoštljivi odnos, profesionalnost, 

korektnost in toleranca so meni 

in moji družini pomagali 

prebroditi najtežje trenutke, 

povrniti optimizem in vero v 

javni zdravstveni sistem. O 

samem postopku zdravljenja ne 

bi izgubljal besed, ker se na to ne 

spoznam, vem le, da so bile vaše 

odločitve pravočasne, visko 

strokovno utemeljene in zame 

tako rekoč odrešilne.  

 

Dovolite, da vam izrazim 

globoko spoštovanje in veliko 

hvaležnost. 
Franc Kolarič 

 

 

APLIKACIJA OSTANIMO 

ZDRAVI 

 
 

Zdravje je naše največje 

bogastvo, bodimo odgovorni, 

privoščimo ga sebi, pa tudi 

drugim. 

Zato vas vljudno pozivamo, da 

pomagate pri širjenju informacij 

in ozaveščanju v naši bolnišnici, 

da bomo uspeli čim bolj zajeziti 

širenje novega koronavirusa. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

PODARJENI FIŽOL 

 
Vir: Vestnik 

Pred časom smo boli priča še eni 

dobrotljivosti. Zgodba gospe 

Zdenke, ki je bila pripravljena 

dvanajst ur pobirati pridelek 

zato, da ga je potem podarila 

naši bolnišnici, je ena od skritih 

zgodb številnih darovalcev, ki v 

zameno za svojo dobrotljivost 

ničesar ne pričakujejo. 

 

Gospe in vsem darovalcem se iz 

srca še enkrat zahvaljujemo in 

jim želimo vse dobro, predvsem 

veliko zdravja. 

Članek je dosegljiv na spletni 

strani: 

https://vestnik.si/clanek/aktualno

/dvanajst-ur-pobirala-pridelek-

ki-ga-je-potem-podarila-802422 

 
Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

ZGODILO SE JE –  ta teden 

Ponedeljek: 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje je 

bila asist. dr. Alenka Kovačič,  

mag.  farm., spec., tema oddaje: 

Klinična farmacija v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota.  

 Torek: 

-  Delavnice za pravilno  uporabo 

osebne varovalne opreme 

(OVO). Delavnice sta izvajali 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/dvanajst-ur-pobirala-pridelek-ki-ga-je-potem-podarila-802422
https://vestnik.si/clanek/aktualno/dvanajst-ur-pobirala-pridelek-ki-ga-je-potem-podarila-802422
https://vestnik.si/clanek/aktualno/dvanajst-ur-pobirala-pridelek-ki-ga-je-potem-podarila-802422
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dipl. m. s., in  Marjetka Nemeš, 

dipl. m. s.  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka). 

- Direktor Bojan Korošec, dr. 

med., spec.  int., se je  udeležil 

sestanka o stanju in pripravah 

slovenskega zdravstva za 

obvladovanje covida-19, 

Ministrstvo za zdravje.  

Sreda: 

- Pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege Metka 

Lipič Baligač, mag. zdr. nege, se 

je udeležila 2. seje stalne delovne 

skupine za bolnišnično 

zdravstveno nego (SDSBZN) pri 

razširjenem strokovnem kolegiju 

za zdravstveno in babiško nego 

(RSKZBN). 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Oddelka za ortopedijo 

Ortopedski čevelj, predavala je 

Dragana Marković Đorđević, dr. 

med., spec. fiz. in reh. med. (soba 

konzilija Odd. za ortopedijo). 

- Delavnice za pravilno uporabo 

osebne varovalne opreme (OVO). 

Delavnice sta izvajali Marija 

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

in Marjetka Nemeš, dipl. m. s.  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 

Četrtek: 

- Delavnice za pravilno  uporabo 

osebne varovalne opreme (OVO). 

Delavnice sta izvajali Marija 

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

in  Marjetka Nemeš, dipl. m. s.  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka). 

Petek: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka) 

 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 
 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Pomočnica direktorja za 

področje zdravstvene nege 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota Metka Lipič Baligač, 

mag. zdr. nege, bo sodelovala v 

radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu, tema: 

Zdravstvena nega v času  

izrednih razmer.  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 

Torek: 

- Delavnice za pravilno  uporabo 

osebne varovalne opreme 

(OVO). Delavnice bosta izvajali 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s., in  Marjetka Nemeš, 

dipl. m. s.  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka).  

Sreda: 

- Delavnice za pravilno uporabo 

osebne varovalne opreme 

(OVO). Delavnice bosta izvajali 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s., in  Marjetka Nemeš, 

dipl. m. s.  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 

Četrtek: 

- Delavnice za pravilno  uporabo 

osebne varovalne opreme 

(OVO). Delavnice bosta izvajali 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s., in  Marjetka Nemeš, 

dipl. m. s. (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

   Tajništvo 
 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
295 

ŠTEVILO BOD: 1585 

LEŽALNA DOBA: 4,85 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
13 

DOJEČE MATERE 

BOD: 
12 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

Če bi radi živeli polno, se moramo 

naučiti izkoriščati stvari in imeti 

radi ljudi, ne pa imeti radi stvari in 

izkoriščati ljudi. 

John Powell 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 

 

 


