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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 17. 5. 2021                             Štev. 979

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid sta v bolnišnici 

trenutno zasedeni 2 postelji v sivi 

coni in 34 postelj v rdeči coni, od 

tega je 9 bolnikov na oddelku za 

intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 
 

PLAČEVANJE HRANE V 

JEDILNICI Z EVIDENČNO 

KARTICO 

Zaposlene, ki jedo v bolnišnični 

jedilnici, znova prosimo, da si 

čim prej aktivirajo evidenčno 

kartico delovnega časa za 

možnost evidentiranja  obrokov 

in s tem  sprostitev možnosti 

računalniške bremenitve od 

osebnega dohodka. Aktivacija 

evidenčne kartice je možna samo 

v Pravno-kadrovski službi pri 

Bojani Črnko vsak delovni dan 

od 8.00 do 10.00 in od 12.00 

do14.00. 

Če kartica ni aktivirana, lahko 

poteka evidentiranje dolga zgolj 

ročno (po imenu, datumu in 

znesku) in se pozneje ročno 

vnaša v sistem. 

Z aktivacijo kartice je postopek 

lažji in zmanjšuje tveganje 

napačnih odtegljajev.  
 

Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh,. 

  vodja Službe bolnišnične prehrane 
 

 

ZAHVALNO PISMO 

Pozdravljeni, 

9. 12. 2020 so me iz UKC LJ 

premestili v SB MS na intenzivno 

nego na covidnem oddelku, kjer 

sem bil do 20. 1. 2021. Zaradi vas 

in vašega dobrega dela sem danes 

že skoraj 100-odstotno okreval. 

Vsem zdravnikom, sestram in 

drugemu bolnišničnemu osebju se 

iz srca zahvaljujem za 

požrtvovalno delo, trud in znanje 

ki ste ga uporabili, da sem se 

pozdravil. 
 

Lep pozdrav, 
 

                                                Miran Miklaužič 
 

 

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: 

- Slaščičarni SALI, Aslan Zečiri, 

iz Beltincev za podarjeni sladoled. 

 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu je bila 

Nataša  Kreft, dipl. m. s., mag. 

zdr.-soc. manag., v. d.  pomočnice 

direktorja za zdravstveno nego, 

tema: Mednarodni dan 

medicinskih sester in babic. 

- Gostja  v oddaji Za zdravje  na 

Murskem valu je bila Metka Vlaj,  

višja fizioterapevtka, glavna   

fizioterapevtka službe za fizikalno 

in rehabilitacijsko medicino, 

tema: Fizioterapevtski pristopi v 

času covida.  

- Sestanek delovne skupine za 

padce Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka)  

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., spec. 

krg., predstojnika Krg. odd.  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Torek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za perioperativno 

medicino Mehanska ventilacija, 

predavala sta Jaka Ivanič, dr. med., 

in Mojca Šimonka, dr. med., spec.  

anest., rean. in periop. int. med. 

(soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., spec. 

krg., predstojnika Krg. odd.  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega oddelka 

Novosti zdravljenja možganske 

kapi, predavala je Dominika 

Novak Pihler, dr. med., spec. 

nevrologije (knjižnica, Int. odd.).  

- Srečanje s predstavniki 

reprezentativnih sindikatov v 

bolnišnici (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka) 

Sreda:  
- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Okužbe, povezane 

z zdravstvom –  Izolacije in  ukrepi  

v posamezni vrsti izolacije, 

predavala je Marija Kohek, M. Sc. 

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

nadstr.  krg. bloka). 

Četrtek: 
- Redni inšpekcijski nadzor - 

Varstvo osebnih  podatkov  
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Petek: 
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za perioperativno 

medicino Hemodializa, predavala 

sta Andrea David Kovač, dr. med., 

in Goran Larnsak, dr. med., spec.  

anest., rean. in periop. int. med. 

(soba konzilija Odd. za 

perioperativno medicino). 

- Uvajalni seminar (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka) 
 

Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka)  

Torek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Posodobljene smernice za 

obravnavo akutne možganske 

kapi, predavala bo Dominika  

Novak Pihler, dr. med, spec. 

nevrologije (soba konzilija Krg. 

odd.) 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. 

Krg. bloka) 

Sreda:  
-  1. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjižnica, V. nadstr.  krg. 

bloka) 

Četrtek:  
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega odd. 

Novosti zdravljenja epilepsije in 

epileptičnega statusa, predavala 

bo Dominika  Novak  Pihler, dr. 

med, spec. nevrologije (knjižnica 

Int. odd.). 

Petek: 
-  1. seja strokovnega sveta  

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka).  
 

Darja Cigut, 

                                                    Tajništvo 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
336 

ŠTEVILO BOD: 1716 

LEŽALNA DOBA: 4,78 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 6 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
0 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 
 

Srečni postanemo šele takrat, 

ko vzljubimo svoje življenje 

takšno, kot je – 

z vsemi njegovimi 

pomanjkljivostmi. 
 

   Splet 

 

 

Ureja: Danijela Skledar 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

 dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

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

