LETNIK: 18

ODDELEK ZA COVID
Objavljamo nove telefonske
številke
zdravnika
in
medicinske sestre, ki sta
odgovorna za oddelek za covid:
zdravnik:
02/5123 696
med. sestra: 02/5123 336
Na oddelku za covid imamo 15
postelj, zdravimo 9 bolnikov, 5
jih je iz naše regije. Njihovo
število se hitro spreminja. Nekaj
prostih postelj bomo morda
potrebovali
za
sprejem
stanovalcev iz Centra za starejše v
Murski Soboti.
Naša bolnišnica je imenovana za
bolnišnico drugega reda, kar
pomeni, da je zadolžena za akutno
bolnišnično zdravljenje bolnikov
s covidom-19. Kljub temu smo
ponudili možnost, da sprejmemo
– dokler bomo imeli proste
zmogljivosti – tudi bolnike z
okužbo, ki potrebujejo le nego.
Proste postelje bomo ohranili za
akutno bolne, torej bolnike, ki
potrebujejo »drugo« zdravljenje.
Okužene stanovalce pa bomo
začasno premestili v negovalne
bolnišnice za okužene.

MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 5. 10. 2020

Prav tako so do nadaljnjega
odpovedane MODRE SREDE.
Vodstvo bolnišnice

ČESTITKA
Na Fakulteti za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru je naša
sodelavka
Stanka
Forjan,
zaposlena v Urgentnem centru,
uspešno zagovarjala diplomsko
delo z naslovom Ozaveščenost
prebivalstva
o
arterijski
hipertenziji in si pridobila naziv
diplomirana medicinska sestra.
Za pridobitev strokovnega naziva
ji čestitamo in želimo veliko
uspehov na poslovni in osebni
poti.
Sodelavci v Urgentnem centru in
vodstvo bolnišnice

STOKRATNI DAROVALEC
KRVI

ROŽNATI OKTOBER –
RAK DOJKE
Namen rožnatega oktobra je
ozaveščati širšo javnost o raku
dojk in opozoriti na pomen
zdravega
načina
življenja,
zgodnjega
odkrivanja
in
učinkovitega zdravljenja bolezni.
Predvsem pomembno pa je
samopregledovanje dojk.

Rak dojk je visoko ozdravljiv, če
je odkrit dovolj zgodaj. Zato je za
zmanjševanje
umrljivosti
pomembno predvsem zgodnje
odkrivanje bolezni in takojšnje
učinkovito ter vsaki bolnici
prilagojeno zdravljenje.
Danijela Skledar, dipl. ekon.,
odnosi z javnostmi

Vodstvo bolnišnice

ODPOVED
IZOBRAŽEVANJ IN
MODRIH SRED
Obveščamo vas, da so strokovna
izobraževanja zaradi trenutnih
epidemioloških razmer v Splošni
bolnišnici in drugod po Sloveniji
v OKTOBRU ODPOVEDANA.

Štev. 947

Ivan Smej iz Črenšovcev 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.
Danijela Skledar, dipl. ekon.,
odnosi z javnostmi

PROSTA DELOVNA MESTA
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota vabi v svoj kolektiv nove
sodelavce:
- Diplomirana medicinska sestra v
negovalni enoti:
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?jobId=2619975&what=diplo
mirana%20medicinska%20sestra
- Srednja medicinska sestra v
negovalni enoti – pripravništvo:
https://www.iskanjedela.si/searchjobs?jobId=2619970&what=Sred
nja%20medicinska%20sestra
Več informacij najdete na spletnih
straneh
Zavoda
RS
za
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zaposlovanje. Prijave pošljite po
pošti
na
naslov:
Splošna
bolnišnica Murska Sobota, Ulica
dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota.
Edo Gal, univ. dipl. prav.,
vodja pravno-kadrovske službe

PRAVILNIK O KAJENJU
Pravilnik o prepovedi kajenja v
prostorih Splošne bolnišnice
Murska Sobota je začel veljati 1.
10. 2020 in določa:
- prepoved kajenja velja v zaprtih
prostorih bolnišnice, na terasah,
balkonih in v prevoznih sredstvih
SBMS;
- prepoved kajenja velja na vseh
zunanjih površinah, ki mejijo na
vhode v stavbe SB MS, prehode
in dvorišča v uporabi SB MS;
- prepoved kajenja velja v delovni
obleki oz. uniformi SB na vseh
zunanjih površinah, ki mejijo na
vhode v stavbo, na prehodih in
dvoriščih v uporabi SB MS.
Zaprti prostori so notranji prostori
objektov oz. stavb bolnišnice,
vključno s pomožnimi ločenimi
zunanjimi zaprtimi objekti SB
MS. Zunanja površina SB MS so
zemljišča, s katerimi upravlja SB
MS in obsega parcele v
upravljanju SB MS.
Prav tako velja prepoved uporabe
alternativnih naprav (električna
cigareta).
Prepoved kajenja ne velja na
površinah, ki jih direktor s
sklepom določi kot take, kjer je
dovoljeno kaditi med delovnim
časom, pri čemer lahko delavec
zapusti delovno mesto le po
obvestilu
in
dovoljenju
nadrejenega, ter na zunanjih
parkirnih prostorih (pred vhodno
zapornico), kjer lahko zaposleni
kadijo pred svojim delovnim
časom in po njem.
Novi pravilnik o kajenju je bil
posredovan na vse oddelke

bolnišnice in je objavljen na
oglasnih deskah.
Edo Gal, univ. dipl. prav.,
vodja Pravno-kadrovske službe

ZAHVALNO PISMO

Prilagamo zahvalno pismo Marije
Hozjan:
»Spoštovani vodilni,
sem Marija H. in bi se rada
osebno zahvalila celotni ekipi
vaše ortopedije. Imamo dobro
ortopedijo, kjer si vsi zaposleni
zaslužijo pohvalo, sem spoznala,
ko sem ležala na tem oddelku in
opazovala, kako so prijazni do
vseh enako. Hvala vsem.
Na operaciji so mi 11. 9. 2020
vstavili
totalno
kolensko
endoprotezo kot drugi po vrsti.
Ker imamo pri 70 letih številne
druge bolezni, sem se za operacijo
odločila z velikim strahom. Tako
sem nebogljeno ležala, polna
strahu, če bom še lahko kdaj
hodila. Ko zagledaš ekipo dobrih,
prijaznih zdravnikov, strah kar
mine.
Celotna
ekipa,
od
anesteziologa, ki ti tako lepo
razloži in te pripravlja, si zasluži
velike pohvale. Operacija je
potekala v prijetnem vzdušju z
zdravniki Kljajićem, Hancem,
Straškom in drugimi, ki so bili pri
operaciji. Potem so bili na
oddelku
vsi
prijazni.
Fizioterapevtka Petra mi je
pomagala hoditi, z ljubečo roko
me je spremljala kot angel varuh.
Naša bolnica si zasluži veliko
pohvalo in zahvalo. Imamo dobre
ortopede, samo čakalne vrste so

dolge. Vlada pa naj gleda drugače
na naše zdravstvo. V parlamentu
sedijo s kravato, naj si raje
pogledajo, v kakšnih razmerah
delajo naši zdravniki, oblečeni kot
piloti, in prav oni so odgovorni za
življenja.
Zato si ti zdravniki zaslužijo
ponos in pravično zasluženo
plačilo.
Zdravniki ortopedi, vam pa želim,
da ostanete hrabri, mirno roko,
zdravja in uspeha.
Hvala.
Oprostite, moj besedni red je slab,
je pa hvala namenjena iz dna srca.
Marija Hozjan

OBVESTILO O IZDAJI
ČISTEGA PERILA
Služba za oskrbo s tekstilom
podaja poročilo o količini
opranega perila v mesecu
septembru 2020 – 122.054 kg.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.,
vodja službe za oskrbo s tekstilom

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
- Pomočnica direktorja za
področje zdravstvene nege Metka
Lipič Baligač, mag. zdr. nege, je
sodelovala v radijski oddaji
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota na Murskem valu, tema:
Murskosoboška bolnišnica –
bolnišnica za covid.
- Gost radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje je bil strokovni
direktor prim. asist. Daniel Grabar,
dr. med., spec., tema: Donorski
program – darovanje organov.
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.
(knjižnica, V. nadstr. Krg. bloka)
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Sreda:
- Interno strokovno izobraževanje
za področje ZN, Progam Zora, brisi
BMV nekoč in danes, predavala je
Natalija Stanko Henzlin, dipl. m. s.
(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).
Četrtek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Kirurškega odd. z
naslovom Odpornost bakterij v
Pomurju v letu 2019, predaval je
mag. Iztok Štrumbelj, dr. med.,
spec. (soba konzilija Krg. odd.).

Ureja: Danijela Skledar
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

Darja Cigut,
Tajništvo

ZGODILO SE BO – ta teden
Sreda:
Direktor
Splošne
bolnišnice
Murska Sobota se bo udeležil
sestanka direktorjev bolnišnic za
covid na Združenju zdravstvenih
zavodov Slovenije.
Darja Cigut,
Tajništvo

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

379
1849
4,46
18
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Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Ena od glavnih stvari teoretičnih
raziskav na vsakem področju
znanosti je,
da odkrijemo tisto točko,
s katere vidimo stvari v največji
preprostosti.
J. Willard Bibbs
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