LETNIK: 18

ODDELEK ZA COVID
Spoštovani,
z današnjim dnem je v Sloveniji
razglašena
epidemija.
Zato
zaposlene pozivamo k vestnemu
upoštevanju vseh predpisov in
navodil, saj smo lahko le tako
uspešni pri premagovanju vsak
dan bolj preteče okužbe z virusom
Sars-CoV-2.
Obenem prosimo za spoštljive
medsebojne odnose, primerno
komunikacijo med vsemi člani
zdravstvene skupine, ker je tudi to
pomemben člen pri premagovanju
epidemije.

Obveščamo vas, da je v Enoti za
covid v naši bolnišnici trenutno
zasedenih 6 postelj v sivi coni, 23
postelj v rdeči coni in 4 za
intenzivno nego.
Vodstvo bolnišnice

ZAHVALA MEDICINSKIM
SESTRAM
S spoštovanjem se zahvaljujem
vsem medicinskim sestram, ki se
že od marca vključujejo v
obravnavo bolnikov s sumom na
novi koronavirus ali so z njim
okuženi. Vsem v bolnišnici ste
zgled in si zaslužite posebno
pohvalo in spoštovanje, vključno
z
vodjo
skupine
Martino
Gjergjek, dipl. m. s.
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege,
pomočnica direktorja za področju ZN
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CEPLJENJE PROTI
SEZONSKI GRIPI
Cepljenje proti sezonski gripi
poteka v pritličju infekcijske
ambulante ob torkih in četrtkih
od 12. do 14. ure.
S seboj obvezno imejte cepilno
knjižico.
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija)
dipl. m. s., SOBO

LOČEVANJE ODPADKOV
Prevzemnik odpadkov, podjetje
Dinos, nas je obvestil o
neustrezno ločenih odpadkih –
ločeno zbranih frakcijah papirja,
plastike in stekla. Med ločeno
zbranimi frakcijami je vse več
mask in rokavic, med ovijalno
folijo so kavni lončki, plastenke
pijač ipd. Ker ob neustrezno
ločenih odpadkih prevzemniku
plačujemo več, vas naprošam za
dosledno ločevanje odpadkov.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.,
vodja službe za oskrbo s tekstilom

SKUPAJ ZMOREMO

Javi sklad za kulturne dejavnosti
(JSKD),
območna
izpostava
Lendava, je junija izdal zbornik
Skupaj
zmoremo,
kjer
so
sodelovali literati in likovniki iz
vse Slovenije, Hrvaške in
Madžarske.

Štev. 949

Zbornik in sliko kot skromno
zahvalo vsem, ki skrbijo za naše
zdravje in se neumorno trudijo
zajeziti covid-19, sta vodji
izpostav JSKD Lendava in
Murska Sobota predala direktorju
Splošne
bolnišnice
Murska
Sobota.
Danijela Skledar, dipl. ekon.,
odnosi z javnostmi

SIMPOZIJ PODPIRAJMO
DOJENJE ZA ZDRAVJE
PLANETA
Unicefov Nacionalni odbor za
spodbujanje dojenja vsako leto
organizira
izobraževanje
o
laktaciji in dojenju. Letošnji
mednarodni simpozij o dojenju in
laktaciji je že 11. po vrsti in je z
naslovom
svetovnega
tedna
dojenja PODPIRAMO DOJENJE
ZA
ZDRAVJE
PLANETA
potekal po spletu.
Cilj strokovnega srečanja je
aktivna izmenjava izkušenj o
dojenju in materinem mleku.
Predstavljene
so
bile
vse
pozitivne lastnosti dojenja, ki jih
imata tako mama kot njen otrok,
na koncu pa tudi družba. Ugodni
vplivi dojenja so kratkoročni in
dolgoročni
in
so
izjemno
pomembni tudi za optimalen
razvoj dojenčka. Dojenje je
najbolj naraven in idealen način
hranjenja
novorojenčka
in
dojenčka. Izključno dojenje v
prvih šestih mesecih življenja
zagotovi vse dojenčkove potrebe
za rast in njegov razvoj.
Dojenje priporočamo vsaj do
dopolnjenega prvega leta starosti,
potem pa, dokler želita doječa
mati in otrok. Zgornje omejitve za
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trajanje dojenja ni. Koristi za
otroka in mater prinaša tudi
dojenje, daljše od enega leta.
Splošni cilj spodbujanja dojenja je
omogočiti večjo pogostost dojenja
kot naravnega, zdravega in
običajnega načina zgodnjega
hranjenja otrok.
Anita Sobočan, dipl. babica,
Ginekološko-porodniški oddelek

Delo v Urgentnem centru v času
covida-19.
- Gostja radijske oddaje Murskega
vala Za zdravje je bila Mojca
Šimonka,
dr.
med.,
spec.
anesteziologije in perioperativne
intenzivne
medicine,
tema:
Zdravljenje pozitivnega bolnika s
covidom-19 v enoti intenzivne
terapije.
Darja Cigut,
Tajništvo

ZAHVALNO PISMO
Prilagamo zahvalno pismo Mojce
Marovič:
»Včeraj sem pripeljala 15-letno
hčer na urgenco vaše bolnišnice
zaradi udarca v glavo in
simptomov,
ki
običajno
spremljajo tak udarec. Hči je
imela srečo, da jo je sprejel in
pregledal zdravnik s srcem na
pravem mestu in z velikim
posluhom za otroka. Če je ne bi
dobil v obravnavo zdravnik
Bogdan Miku - Deak, bi se
zadeve odvile močno drugače, kot
so se.
Vesela sem, da še obstajajo
zdravniki, ki opravljajo svoj
poklic s srcem in dušo in ki s
prijaznostjo,
dostopnostjo,
preprostostjo ter ob veliki
strokovnosti najdejo stik z
bolnikom in spremljevalcem.
Gospodu Bogdanu Miku - Deaku
se iskreno zahvaljujem in izrekam
veliko pohvalo za pristop in
odnos.«
Mojca Marovič

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

376
1887
4,63
13
4

Sladjana Čerpnjak,
služba ZEPA

Misel
Veliko mirneje bi živeli,
ko se ne bi obremenjevali s tem,
kaj mislijo in počnejo drugi.
Tomaž Kempčan

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

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
- Mag. Marija Zrim, dipl. m. s.,
vodja zdravstvene nege v
Urgentnem
centru
Splošne
bolnišnice Murska Sobota, je
sodelovala v radijski oddaji
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota na Murskem valu, tema:
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