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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                                           DATUM: 7. 12. 2020                             Štev. 956 

COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid je v naši 

bolnišnici trenutno zasedenih 18 

postelj v sivi coni in 137 postelj v 

rdeči coni, od tega je 15 bolnikov 

na intenzivni terapiji. 

 

Druga svečka je svečka MIRU  

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBISK RDEČIH NOSKOV 

IN MOŠKEGA 

VOKALNEGA KVINTETA 

AETERNUM 

Našo bolnišnico bodo v 

prihajajočih prazničnih dneh 

obiskali Rdeči noski in 

pozdravili predvsem otroke, pa 

seveda tudi druge bolnike. Prav 

gotovo pa se jih bomo razveselili 

tudi zaposleni v bolnišnici. 

Prisluhnimo in pomahajmo jim 

skozi okna v četrtek, 10. 12. 

2020, ob 10. 30.  

 

Našim bolnikom in zaposlenim 

bodo zapeli člani moškega 

vokalnega kvinteta Aetrenum 
in jim s svojimi čudovitimi 

glasovi vsaj malo polepšali 

praznike. Nastopili bodo v 

soboto, 12. 12. 2020, ob 15.00.  

 
Vabimo vas, da jim prisluhnete 

skozi okna. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

VOŠČILA BOLNIKOM 

Spoštovani, 

 

približuje se najlepši čas v letu. 

Prazniki bodo letos povsem 

drugačni, kar pa še ne pomeni da 

ne bodo lepi.  

Nekateri jih ne boste mogli 

preživeti z vašimi ljubljenimi, 

zato vam omogočamo, da jim 

posredujete pismo, voščilo ali 

čestitko ter jim tako sporočite 

svoje misli, občutke in lepe želje. 

S tem jim boste vsaj malo olajšali 

in polepšali trenutke, ki jih 

preživljajo v bolnišnici. 

 
Pismo z imenom in priimkom ter 

oddelkom, na katerem je vaša 

ljubljena oseba, posredujte po 

polžji pošti. Da bo vsaj malo 

čarobno . 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

 

ZAHVALNO PISMO 

 
Spoštovani zaposleni v 

bolnišnici, 
 

od srca sem hvaležna, da mi je 

vodstvo bolnišnice omogočilo 

vstop v bolnišnico in obisk  

obolelih s covidom. Srčno upam, 

da smo jim vsaj malo olepšali 

dan ter dali dodatno motivacijo in 

voljo za premagovanje tega 

virusa. Opravljate  čudovito 

poslanstvo, ki pa je hkrati 

neizmerno težko in zahtevno. 

Spoštujemo vas. 
 

Naj vas vse čuva, vodi in 

blagoslavlja ljubeča roka našega 

nebeškega Očeta, da boste še 

naprej blagoslov vsem nam. 
 

Simon Prosič Filip,                               

evangeličanska duhovnica 

 

 

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: 

- Lovski družini Mala Nedelja 

za podarjenih 500 evrov, 

- Podjetju Mercator Ljubljana 

za podarjeno vodo OK Vitality. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 

Služba za oskrbo s tekstilom 

podaja poročilo o količini 

opranega perila v novembru 

2020: 112.983 kg. 
 

        Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

- Dragana Marković Đorđević, 

dr. med, spec. fizikalne in 

rehabilitacijske med., 

predstojnica Službe za fizikalno 

in rehabilitacijsko medicino, je 

sodelovala v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

Rehabilitacija v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota med 

epidemijo. 
Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

  

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Boštjan  Mrzlak, dipl. socialni 

delavec, bo sodeloval v radijski 

oddaji Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, tema: 

Predstavitev dela socialnega 

delavca  v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota med epidemijo. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
204 

ŠTEVILO BOD: 1722 

LEŽALNA DOBA: 6,83 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
11 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
12 

 

     Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                                    Misel 
 

Reči ljudem ne  

                        je del prebujanja  

                               in to pomeni,                            

               da živite svoje življenje,                                               

                          kot vam ustreza.  

                                 In razumite,  

                     da to NI SEBIČNO.   

                   Sebično je zahtevati, 

                    da nekdo drug živi 

                    svoje življenje tako,                                    

                    kot se vam zdi prav. 

 
Anthony De Mello 

 

 

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/

