LETNIK: 18

ODDELEK ZA COVID
Spoštovani,
zaradi vse večjega števila
bolnikov s covidom-19 se naša
bolnišnica ves čas prilagaja, tako
da lahko zagotovimo razmere za
obravnavo teh bolnikov. To
zahteva razumevanje in delovanje
vseh zaposlenih, bolnikov in
svojcev. Poleg bolnikov s
covidom zato obravnavamo samo
še nujne primere, otroke,
nosečnice in porodnice.

MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE
DATUM: 2. 11. 2020

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

ZAHVALA DONATORJEM
Splošna bolnišnica Murska Sobota
se iskreno zahvaljuje vsem, ki
nam v teh težkih časih stojite ob
strani in nam pomagate po svojih
najboljših močeh.

Obveščamo vas, da je v Enoti za
covid v naši bolnišnici trenutno
zasedenih 14 postelj v sivi coni in
110 postelj v rdeči coni, od tega
je 13 bolnikov v intenzivni
terapiji.
Vodstvo bolnišnice

PROSTA DELOVNA MESTA
Splošna
bolnišnica
Murska
Sobota vabi v svoj kolektiv nove
sodelavce:
- čistilka:
https://www.iskanjedela.si/search
jobs?distance=3&jobId=2627467
&RECENCY=THIS_WEEK&ST
ATE=Pomurska

Posebej se zahvaljujemo:
- Podjetju Lek Veterina Lipovci
za podarjenih 1000 litrov 80odstotnega etanola v vrednosti
4.000 evrov.
- Podjetju Radenska Adriatic
Boračeva za podarjeno vodo za
zaposlene na oddelku za covid.
- Podjetju Mc Donalds Murska
Sobota za podarjenih 60 malic za
zaposlene na oddelku za covid.
Vodstvo bolnišnice

Štev. 951

ZAHVALNO PISMO
Prilagamo
zahvalno
pismo
Dušana Murovca:
»Zahvala vsem sestram, ki so v
drugi polovici septembra delale
na urgentnem oddelku v 4.
nadstropju.
Predrage sestre, iz vsega srca se
vam vsem (sestram, tehnikom,
doktorjem
in
drugim
uslužbencem
urgence)
zahvaljujem za ves trud, napor
prijaznost, dobrotljivost in ne
nazadnje uspešnost zdravljenja.
Dobil sem zdravilo in se nič več
ne tresem. Naša fizioterapija me
je usposobila, da s hoduljo
dosežem vse v sobi (zlasti
stranišče). Jutri dobim nov
pripomoček
v
obliki
nakupovalnega vozička. Prav
luštno bo!
V vaši bolnišnici sem na
urgentnem oddelku spoznal, da
tudi medicinske sestre silno trpijo
v službi. Stres od zgoraj, sitnost
nas bolnikov, nočno delo, delo ob
sobotah in praznikih, poleg vsega
pa še tako nizka plača – to
dotolče
vsako,
še
tako
idealistično sestro. Uboge sestre!
Tu pa bi jaz obrnil naš stari
pregovor, in sicer takole: »Za en
trenutek
trpljenja
(žalosti,
bolečine, napora) milijardo
trenutkov veselja.«
Drage sestre in drugi delavci
(tudi čistilke), hvala za zdravje in
srečo. Iz srca, hvaležni pacient.«
Dušan Murovec

ZGODILO SE JE – ta teden
Ponedeljek:
Prim. asist. Daniel Grabar, dr.
med., spec., strokovni direktor
Splošne
bolnišnice
Murska
1

Sobota, je 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):
ŠTEVILO BOD:
LEŽALNA DOBA:
ŠTEVILO
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE
BOD:

307
1680
4,75
10
11

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.
Splet

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