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COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid je v naši 

bolnišnici trenutno zasedenih 15 

postelj v sivi coni in 147 postelj v 

rdeči coni, od tega je 19 bolnikov 

v intenzivni terapiji. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISK PREDSEDNIKA 

VLADE RS JANEZA JANŠE 

 

 

Predsednik vlade Republike 

Slovenije Janez Janša je v soboto, 

21. novembra, obiskal Splošno 

bolnišnico Murska Sobota. V 

poznih popoldanskih urah se je 

srečal z vodstvom bolnišnice ter 

se pogovarjal o trenutnih 

razmerah in epidemiološkem 

stanju zaradi koronavirusne 

bolezni 19 v bolnišnici in 

Pomurju. Predstavili smo mu 

kadrovske razmere na vseh 

področjih, predvsem pa veliko  

pomanjkanje izvajalcev 

zdravstvene nege. Iskali smo 

možne rešitve in predsednik se je 

strinjal, da je treba pomanjkanje 

kadra zdravstvene nege v državi 

rešiti sistemsko. Beseda je tekla 

tudi o potrebnih naložbah, 

povečanju zdravstvenih zmo-

gljivosti v bolnišnici in regiji 

nasploh. Janša si je ogledal 

oddelek intenzivne terapije ter 

pozdravil zaposlene, ki so bili  v 

sobotnem nočnem turnusu ob 

bolnikih. Zahvalil se je ekipam 

zdravstvenih delavcev, vodstvu 

ter vsem podpornim službam, da 

s skupnimi močmi zmoremo 

obvladovati te težke razmere. 

 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

DRUŽINI PRIJAZNO 

PODJETJE – SPLETNO 

PREDAVANJE 

 
3. 11. 2020 je v sklopu certifikata 

Družini prijazno podjetje (na 

podlagi ukrepa 5.03 – 

Izobraževanje vodilnih na 

področju usklajevanja zasebnega 

in poklicnega življenja za 

notranje predavatelje) potekalo 

spletno izobraževanje prek 

platfome Zoom. 

Izobraževanje je bilo namenjeno 

tistim, ki bomo izobraževali in na 

podlagi certifikata lahko delamo 

to samo v podjetju, v katerem 

smo zaposleni. Za potrditev in 

podaljšanje certifikata DPP je 

za izvedbo ukrepov za lažje 

usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja v podjetju to 

nujno potrebno. Gre za pomen 

usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja za 

posameznika/vodjo in 

skupino/podjetje, vprašanje, 

zakaj je smiselno uvajati družini 

prijazne politike v organizacije, 

kaj spodbuja in kaj ovira uvajanje 

družini prijaznih politik v 

organizacije ipd. Čas, v katerem 

živimo, od vseh zahteva velike 

spremembe. Vsak dan se nam 

spreminja način življenja, 

prilagajamo se novim 

okoliščinam, pozabimo pa na 

medsebojne odnose. Več o tem se 

bomo pogovarjali na 

izobraževanju, ko nam bodo 

razmere to dopuščale. 

 
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

CEPLJENJE PROTI 

SEZONSKI GRIPI 

Obveščamo vas, da je na voljo še 

nekaj cepiva proti sezonski gripi. 

Cepljenje poteka v pritličju 

infekcijske ambulante ob 

torkih in četrtkih od 12. do 13. 

ure. 

 

S seboj obvezno imejte cepilno 

knjižico.  

 
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija)  dipl. m. s., 

SOBO 

 

 

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. 
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Posebej se zahvaljujemo: 

- Univerzi v Mariboru in 

podjetju Roto iz Murske Sobote 
za podarjene celoobrazne zaščitne 

maske in zaščitne vizirje. 

 
 

- Podjetju Eurosad Krško za 

podarjenih 200 kg jabolk. 

 
- Pomurski madžarski 

samoupravni narodni 

skupnosti za podarjene zaščitne 

maske. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
260 

ŠTEVILO BOD: 1818 

LEŽALNA DOBA: 6,06 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
21 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
22 

 
     Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEP 

 

 

ZGODILO SE BO –  ta teden 

Ponedeljek: 
-Nataša Pitz, dr. med., spec. 

internist,  bo sodelovala v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu,  tema: 

Obravnava hospitaliziranega 

bolnika s sladkorno boleznijo.  

- Gost radijske oddaje Murskega 

vala Za zdravje bo  Tadej Ratnik, 

dr. med, specializant ortopedije, 

tema: Stopalo.  
Darja Cigut,  

Tajništvo  

 

 

                                    Misel 

Življenje se nikoli ne ustavi,  

a mi se lahko.  

Osredotočimo se nase,  

globoko vdihnemo,  

si naberemo novih moči  

ter na svet pogledamo  

z drugačnimi očmi. 

 
Timea Varga 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 

 

http://www.sb-ms.si/

