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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 7. 9. 2020                             Štev. 943

DONACIJA 

GINEKOLOŠKO- 

PORODNIŠKEMU 

ODDELKU 

 
Eva Abraham iz Murske Sobote 

je naši bolnišnici podarila sliko 

doječe matere. Za čudovito 

darilo smo ji hvaležni, sliko 

bomo ponosno obesili v 

prostorih Ginekološko-porodni-

škega oddelka. 

 
Vodstvo bolnišnice 

  

 

OBVESTILO 

 

Znova prosimo za pravilno 

uporabo zaščitnih mask in 

dosledno higieno rok v vseh 

prostorih Splošne bolnišnice 

Murska Sobota zaradi varnosti 

tako pacientov kot zaposlenih.  

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

Prosimo vas, da v bolnišnični 

jedilnici dosledno upoštevate 

ukrepe ter da miz in stolov                                                                    

ne združujete in ne premikate.                                                    
 

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

  vodja službe bolnišnične prehrane 

 

 

 

 

OBVESTILO 

Novo obvestilo in opozorilo na 

pozabljena pisala v uniformah: 

Madežev na delovnih uniformah 

zaradi razmazanega črnila 

kemičnih svinčnikov, ki jih 

nevede pozabite v uniformah, 

nikakor ne uspemo odstraniti s 

pralnimi sredstvi, ki jih po 

sistemu RAL lahko uporabljamo. 

Zato vas znova naprošam, da ste 

pozorni in pisala odstranite, kajti 

velikokrat so ravno ti madeži 

razlogi za izločanje uniform, 

oziroma ostanejo vidni madeži, 

na katere nas opozarjate. 

Obenem so pogosto med 

pozabljivimi predmeti v žepih 

uniform šminke, pudri, žvečilni 

gumiji …  

Prosimo vas, da opozorilo 

dosledno upoštevate.  

 

Služba za oskrbo s tekstilom 

podaja poročilo o količini 

opranega perila v mesecu 

avgustu 2020 – 116.990 kg. 
 

       Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

 

ZGODILO SE JE – prejšnji 

teden 

Ponedeljek: 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala Za zdravje je 

bila Renata Pleh, univ. dipl. inž. 

živ. teh., vodja službe 

bolnišnične prehrane in 

dietoterapije, tema oddaje: 

Prehrana pri povišanih krvnih 

maščobah in povišanem  krvnem 

tlaku.  

 

 

Torek: 

-     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.   

Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN 

Obravnava otrok na oddelku 

ORL nekoč in danes, predavala 

sta Nataša Veren, mag. zdr. 

nege, in Darja Kučan, dipl. m. s.   

Četrtek: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. z 

naslovom Divertikuloza kolona, 

predavala sta Nuša Meznarič, dr. 

med., in dr. Radenko Koprivica, 

dr. med., spec. kirurgije.  
 

Darja Cigut, 

    Tajništvo 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Nadomeščanje krvi pred 

operacijo, med njo in po njej, 

predavala bosta Jaka Ivanič, dr. 

med., in Mojca Šimonka, dr. 

med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med. (soba konzilija 

Odd. za perioperativno 

medicino). 

- Delavnice za zdravnike 

pripravnike in specializante 

Delavnice sprejema kritično 

bolnega v sobo za reanimacijo 

UC, predavala bo Mojca 

Šimonka, dr. med., spec. anest., 
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rean. in periop. int. med. 

(konzilij Odd za perioperativno 

medicino).  

Torek: 

- Delavnica Higiena rok za 

dijake Srednje zdravstvene šole 

Murska Sobota, predavala bo 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s.  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka). 

- 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. (šola za starše, III. 

nadstr., Gin.-porod. odd.).  

- Izobraževanje Aplikacija 

terapije,  predavala bo Teja 

Glavnik, mag. farm., spec. klin. 

farm. (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka). 

Sreda:  
- Delavnica Higiena rok za 

dijake Srednje zdravstvene šole 

Murska Sobota, predavala bo 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), 

dipl. m. s. (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka).  

Četrtek: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Infuzijske raztopine v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota, 

predavali bosta asist. dr.  Alenka 

Kovačič, mag. farm., spec. klin. 

farm., in Teja Glavnik, mag. 

farm., spec. klin. farm. (soba 

konzilija Krg. odd.). 

 
Darja Cigut,  

Tajništvo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
317 

ŠTEVILO BOD: 1688 

LEŽALNA DOBA: 4,75 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE 

BOD: 
8 

 
Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

 

“Ko začnemo ceniti sedanji  

trenutek, začnemo spoznavati, 

kako izjemna stvar je življenje, pa 

naj bodo okoliščine kakršnekoli.” 

  
Greg Anderson 

 
Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 

 

 

 


