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ODDELEK ZA COVID 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota so zaradi vse večjega 

števila bolnikov s covidom-19 do 

nadaljnjega ODPOVEDANE 

VSE NENUJNE STORITVE, 

sprejemamo le še bolnike s 

stopnjo nujnosti nujno in zelo 

hitro.  

 

Opravljali bomo ambulantne 

storitve pod stopnjo nujnosti 

nujno in zelo hitro ter storitve, za 

katere zdravnik meni, da bi ob 

opustitvi pomenile hudo 

poslabšanje zdravstvenega stanja 

pacienta. 

 

Obveščamo vas, da zaposleni, ki 

potrebujejo varstvo otrok v vrtcu 

in so v tem tednu potrebni v 

delovnem procesu, dobijo potrdilo 

v Pravno-kadrovski službi 

bolnišnice.  

 

Zaposleni, ki v tekočem tednu v 

delovni proces niso razporejeni, 

lahko izkoristijo letni dopust. Če 

se pojavi potreba po vključitvi v 

delovni proces, se letni dopust 

prekine. 

 
Obveščamo vas, da je v Enoti za 

covid v naši bolnišnici trenutno 

zasedenih 9 postelj v sivi coni, 49 

v rdeči coni in 6 postelj za 

intenzivno nego.  

 
Vodstvo bolnišnice 

 

CEPLJENJE PROTI 

SEZONSKI GRIPI 

Cepljenje proti sezonski gripi je 

zaradi pomanjkanja cepiva 

začasno ustavljeno. 

 

Prosimo za razumevanje. 

 
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),  

                                             dipl. m. s., SOBO 

 

 

ODPUST PACIENTA 

V zadnjem času dobivamo vse 

več bolnišničnega perila (pižame) 

od doma. Svojci nam razložijo, da 

je bil bolnik odpuščen iz 

bolnišnice v našem perilu, čeprav 

so mu dostavili oblačila. 

Ker nam bolnišnično perilo 

predstavlja veliko finančno breme 

in ga skoraj vedno primanjkuje, 

vas naprošam, da ob odpustu 

pacienta zagotovite, da 

bolnišnično perilo ostane pri nas, 

saj ga vsi ne vrnejo. 

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

OPOZORILO SLUŽBE ZA 

OSKRBO S TEKSTILOM 

Opozarjamo vas, da med perilom, 

z oddelka za covid ostaja 

ogromno odpadkov (igle, 

epruvete, plenice ...). Tega perila 

v pralnici ne smemo stresati in ga 

damo takoj v stroj. Zaradi 

dezinfekcije strojev je tudi 

nadaljnje pranje kasnejše. 

Obenem naprošamo za večjo 

doslednost pri naročanju perila za 

oddelek za covid; v petek je treba 

naročilo oddati za soboto. 

 

Prosimo za razumevanje. 
 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

RDEČI NOSKI 

 
Tudi našo bolnišnico so obiskali 

RDEČI NOSKI. S svojo 

pozitivnostjo, nasmejanostjo in 

smislom za humor so marsikomu 

pričarali nasmešek na obraz, še 

posebno našim najmlajšim 

bolnikom. V tem težavnem času 

smo tovrstnih dogodkov zelo 

veseli.  

 

Zaradi trenutnih epidemioloških 

razmer so Rdeči noski obhodili 

bolnišnico ter pomahali, zaigrali 

in zaplesali vsem, ki so jih 

spremljali skozi okna bolnišnice. 

Za prijeten obisk se jim iz srca 

zahvaljujemo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

PROSTA DELOVNA MESTA 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota vabi v svoj kolektiv nove 

sodelavce: 

- srednja medicinska sestra v 

specialistični ambulanti: 

https://www.iskanjedela.si/search-

jobs?distance=3&jobId=2625613

&RECENCY=3DAYSAGO&ST

ATE=Pomurska 

- diplomirana medicinska sestra v 

negovalni enoti: 

https://www.iskanjedela.si/search-

jobs?distance=3&jobId=2625959

&RECENCY=3DAYSAGO&ST

ATE=Pomurska 

https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2625613&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2625613&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2625613&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2625613&RECENCY=3DAYSAGO&STATE=Pomurska
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Več informacij najdete na spletnih 

straneh Zavoda RS za 

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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. 

med., spec.,  strokovni direktor  

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota, bo sodeloval v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

Delovanje bolnišnice ob vnovično 

razglašeni epidemiji. 

 
Darja Cigut,  

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
380 

ŠTEVILO BOD: 1757 

LEŽALNA DOBA: 4,13 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
12 

 
     Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Misel 

 

 Domišljija je začetek ustvarjanja.  

                   Predstavljajte si tisto, 

                      po čemer hrepenite, 

                                         želite si,              

                      kar si predstavljate,  

                   in na koncu ustvarite,  

                                  kar si želite. 

 
                           George Bernard Shaw 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 


