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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 15. 3. 2021                             Štev. 970

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid so v bolnišnici 

trenutno zasedene 4 postelje v 

sivi coni in 38 postelj v rdeči 

coni, od tega je 8 bolnikov na 

oddelku za intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZAHVALA OB 

UPOKOJITVI 

 
Po skoraj 40 letih delovanja na 

Otroškem oddelku se je upokojila 

sodelavka specialistka pediatrinja 

Leonida Kous, dr. med. spec.  
 

V imenu vodstva in vseh 

zaposlenih bolnišnice se ji 

zahvaljujemo za strokovnost in 

predanost ter ji želimo predvsem 

veliko zdravja in zadovoljstva v 

obdobju, ki je pred njo.  
 

Hvala!  
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

19. SEJA SVETA ZAVODA 

V torek, 9. 3. 2021, je potekala 

19. seja sveta zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. Na 

njej so člani sveta zavoda potrdili 

letno poročilo za leto 2020 ter se 

seznanili s poročilom o izdanih 

soglasjih in sklenjenih podjemnih 

pogodbah v letu 2020. 
  
Potrdili so tudi delovno uspešnost 

javnih uslužbencev iz plačne 

skupine B (vodstvo zavoda), in 

sicer za redno delovno uspešnost, 

za delovno uspešnost zaradi 

povečanega obsega dela ter za 

delovno uspešnost zaradi  

povečanega obsega dela iz 

naslova prodaje blaga in storitev 

(trženjska  dejavnost). 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

služba za odnose z javnostmi 

 

 

OBVESTILO – MODRE 

SREDE 

Začeli bomo Modre sreda – ob 

upoštevanju vseh ukrepov za 

preprečevanje širjenja 

koronavirusne bolezni 19. 
 

Modre srede bodo v knjižnici v 5. 

nadstropju kirurškega bloka, na 

njih je lahko do 20 udeležencev. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

služba za odnose z javnostmi 

 

 

ODVZEM BRISOV NA 

TERENU 

 
Po navodilu Ministrstva za 

zdravje je danes, 15. 3. 2021, 

mobilna skupina naše bolnišnice 

za odvzemanje brisov na novi 

koronavirus v sestavi Barbara 

Baligač, dr. med.,  Sanja Andrejč, 

dipl. m. s.,  in Laura  Kustec, ZT, 

odvzemala brise na mejnem 

prehodu Prosenjakovci. Na 

kontrolni točki  jim je pomagala  

regijska enota Civilne zaščite.   

Delo je po izjavi vodstva Civilne 

zaščite v zadovoljstvo 

uporabnikov potekalo 

profesionalno in učinkovito.  
  
V skladu z usmeritvami  

Ministrstva za zdravje bodo v 

prihodnje brise vsak torek 

odvzemali na mejnem prehodu 

Čepinci/Verica. 
 

Vodstvo bolnišnice  

 

 

PROMOCIJA HIGIENE 

ROK 2021 

 

Akcija higiene rok še vedno 

poteka, zbrane podatke o 

nabranih kilometrih in fotografije 

pošljite na e-naslov 

higiena.rok@sb-ms.si do 1. maja 

2021, ko bomo sešteli prejete 

podatke in akcijo sklenili. 
 

Sodelujete lahko vsi in tako 

promovirate higieno rok. 
 

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

                                                        SOBO 

 

 

POHVALA POSLUŠALKE 

MURSKEGA VALA 

Na Murskem valu imajo ob 

sredah oddajo Trn v  peti, v kateri 

iščejo odgovore na vprašanja 
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poslušalcev, sprejemajo pa tudi 

pohvale.  
 

Poslušalka Darinka je v njej 

pohvalila zdravstvene delavce 

naše bolnišnice. Posebej je  

izpostavila zaposlene v 3. 

nadstropju Kirurškega oddelka in 

zdravstvene delavce z zdravniki v 

operacijski sobi.  
 

 Danijela Skledar, dipl. ekon.,  

odnosi z javnostjo 

 

 

ZAHVALE ODDELKU 

PERIOPERATIVNE 

MEDICINE 

 
 

 
 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

- Gost  v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu je bil  mag. Jože 

Sever, dipl. zdravstvenik,  glavni 

zdravstvenik Otroškega oddelka, 

tema: Zdravstvena nega  v  luči  

praznika dneva žena. 

Torek:  

- 19. seja sveta Javnega 

zdravstvenega zavoda Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(jedilnica – Služba bolnišnične 

prehrane  in dietoterapije). 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 
- Gostja  v radijski oddaji Za 

zdravje bo Simona Slaček 

Kovšca, dr. med., spec. 

pulmologije, predstojnica 

Pljučnega oddelka, 

tema: Intersticijske bolezni pljuč. 

Sreda: 
- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Izolacije, 

predavala bo Marija Kohek, M. 

Sc. (Avstrija), dipl. m. s. (knjižnica, 

V. nadstr. krg. bloka). 

Četrtek: 
Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Oddelka za 

perioperativno medicino Delirij v 

enoti intenzivne terapije, 

predavala bosta Jaka Ivanič, dr. 

med., in Mojca Šimonka, dr. 

med., spec. anest., rean. in 

periop. int. med. (soba konzilija 

Odd. za perioperativno 

medicino). 

Petek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Oddelka za 

perioperativno medicino 

Infekcijski endokatditis, 

predavala bosta Petra Novak, dr. 

med., in Goran Larnsak, dr. med., 

spec. anest., rean. in periop. int. 

med. (soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

Nedelja: 
- Gost v radijski oddaji  

Nedeljska kuhinja  na Murskem 

valu bo direktor naše bolnišnice  

Murska Sobota Bojan Korošec, 

dr. med., spec. int.   
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
277 

ŠTEVILO BOD: 1663 

LEŽALNA DOBA: 5,33 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
13 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
21 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

     Samo eno je pomembno, 

da kamor gremo  

in karkoli počnemo, 

vedno slišimo  

glasbo življenja. 

 
Theodor Fontane 

 

 

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/

