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COVID-19 – OBVESTILA 

V Enoti za covid je v bolnišnici 

trenutno zasedenih 5 postelj v 

sivi coni in 139 postelj v rdeči 

coni, od tega je 16 bolnikov na 

intenzivni terapiji. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ČESTITKA ZAPOSLENIM 

ZA NAZIV POMURKA IN 

POMUREC 2020  

Na letnem izboru za Pomurko in 

Pomurca leta 2020 so poslušalci 

Murskega vala največ glasov 

namenili kolektivu Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

 
Izbiro so utemeljili s tem, da so 

prepoznali skrb za bolnike s 

koronavirusno boleznijo 19, 

nesebično in požrtvovalno 

strokovno delo ter oskrbo vseh 

zaposlenih, od vodstva bolnišnice 

do zdravnikov, negovalnega in 

drugega podpornega kadra.  

 
Vsem sodelavcem za laskavi 

naziv, predvsem pa za spodbudo 

za dobro strokovno naprej, 

izrekamo čestitko in globoko 

zahvalo.  
     Vodstvo bolnišnice 

ČESTITKA  

STROKOVNEGA DRUŠTVA 

MEDICINSKIH SESTER, 

BABIC IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV POMURJA 

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, 

ta svet je lep, če nekoga rad imaš, 

ta svet je lep, če  stisneš roko komu, 

ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si 

človek do ljudi. 

                                                                      

Iskrene čestitke za naziv 

Pomurec leta 2020 kolektivu 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota, ki skrbi za paciente s 

koronavirusno boleznijo 19, 

posebno še kolegicam in 

kolegom v zdravstveni negi. 

 
Dragica Jošar, 

predsednica SDMSBZT Pomurje 

                                                                   
 

GINEKOLOŠKO-

PORODNIŠKI ODDELEK 

V letu 2020 se je v naši 

porodnišnici rodilo 745 otrok, od 

tega 361 deklic in 386 dečkov. 

Dvakrat so se rodili dvojčici. 

Zadnji se je v letu 2020 rodil 

deček, in to 31. 12. 2020 ob 

14.53. 

 

V novem letu pa nas je prvi 

razveselil Renato, ki se je rodil 2. 

1. 2021 ob 16.20. 

 

Staršem čestitamo, otrokom pa 

želimo vse dobro in čim lepše 

otroštvo. 
 

Leon Šabjan, mag. zdr. nege, 

glavni zdravstvenik 

 

 

CEPLJENJU PROTI    

COVID-19 

V Splošni bolnišnici Murska 

Sobota smo prejšnji teden dobili 

prve odmerke cepiva proti 

covidu-19 in najprej cepili 

najbolj izpostavljene zdravstvene 

in druge delavce, ki še niso 

zboleli za koronavirusno 

boleznijo 19.  

V bolnišnico smo prvotno dobili 

45 odmerkov od 550, kolikor so 

jih razdelili po bolnišnicah z 

intenzivnimi enotami za covidne 

bolnike. Tako smo v torek, 29. 

12. 2020, cepili 23 in v sredo, 30. 

12. 2020, 22 sodelavcev. Na 

silvestrski dan, v četrtek,  31. 12. 

2020, pa se je cepilo kar 145 

zaposlenih.  

Cepljenje sta podprla direktor 

Bojan Korošec in glavna 

medicinska sestra bolnišnice 

Metka Lipič Baligač.  
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Direktor je poudaril, da začetek 

cepljenja pomeni luč na koncu 

predora ter da ob tem upa, da se 

bodo tudi zaposleni cepili v čim 

večjem številu.  

 

V prvem tednu januarja (in 

predvidoma vse naslednje tedne v 

januarju) bomo v Slovenijo 

prejeli 16.500 odmerkov cepiva. 

Tudi v naši bolnišnici bomo v 

tem tednu nadaljevali cepljenje (o 

točnem številu prejetih odmerkov 

in terminih cepljenja bomo 

zaposlene obvestili).  
 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., 

vodja raziskovalne dejavnosti 

 

 

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. 

Posebej se zahvaljujemo:              

- Otrokom, njihovim staršem in 

zaposlenim v Vrtcu občine 

Moravske Toplice za podarjene 

novoletne voščilnice; 

 

- Evangeličanski cerkvi iz 

Moravskih Toplic za podarjena 

darilca otrokom na Otroškem 

oddelku; 

 
 

- Podjetju Vip trend, Matej 

Pogačar, s. p., Lendava, za 

podarjenih 120 kg biocitrusov; 

 
 

- Podjetju Svetovanje KT, 

Klemen Trobiš, s. p., Tiskarni 

Dikplast ter Akelei, d. o. o., za 

svetovanje in kakovostno izdelavo 

sprejemne citološke knjige v dveh 

izvodih. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 
Direktor Splošne bolnišnice 

Murska Sobota  Bojan  Korošec, 

dr. med, spec., je sodeloval v 

radijski oddaji Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na Murskem valu, 

tema: Bolnišnica v času 

epidemije. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
-  Gost radijske oddaje Murskega 

vala Za zdravje bo direktor 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota,  Bojan  Korošec, dr. med, 

spec., tema: Pregled dela v 

bolnišnici za  preteklo leto.  
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
219 

ŠTEVILO BOD: 1834 

LEŽALNA DOBA: 7,19 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
9 

DOJEČE MATERE  BOD: 4 
 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel  
 

Niso le sladke sanje, 

ki za hip zaživijo v nas. 

Ves svetel in lep 

ni le praznični čas. 

 

Je misel, ki naj nas vodi 

skozi vse leto, vse dni;  

naj dobrota prebiva  

med vsemi ljudmi. 
 

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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