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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 31. 5. 2021                             Štev. 981

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid sta v bolnišnici 

trenutno zasedeni 2 postelji v sivi 

coni in 13 postelj v rdeči coni, od 

tega so 4 bolniki na oddelku za 

intenzivno terapijo. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 
 

PRIPRAVA STRATEŠKEGA 

NAČRTA 

Strokovni svet je na 1. seji 

obravnavali strateški načrt. Vsak 

oddelek bo pripravil izhodišča za 

pripravo strateškega načrta, ki 

zajemajo predstavitev oddelka, 

strokovne potrebe, kadrovsko 

problematiko in opremo, ki jo 

oddelek potrebuje. Na podlagi 

posredovanih izhodišč je 

potrebno strateški načrt 

posredovati do 30. 6. 2021. 
    

Vodstvo bolnišnice 
 

 

INTERNI RAZPISI 

 S 1. 6. 2021 bodo objavljeni 

interni razpisi za funkcije 

predstojnikov oddelkov, glavne 

medicinske sestre oddelkov, 

vodje odsekov, vodje služb in 

odgovorne osebe drugih 

dejavnosti bolnišnice.      
 

Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja pravno-kadrovske službe 
 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

-  Gost  v radijski oddaji  Splošna 

bolnišnica na Murskem valu je 

bil Marjan Maček, univ. dipl.  

ekon., pomočnik  direktorja za 

poslovne zadeve, tema: 

Načrtovane naložbe v letu  2021. 

- Gostja  v oddaji Za zdravje  na 

Murskem valu je bila Karolina  

Kovač, dipl. babica, tema:  

Nasveti iz porodnišnice bodočim 

staršem. 

- Delovni sestanek Delovne 

skupine za padce Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka)  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka)  

Torek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino Akutna 

jetrna odpoved, predavala sta 

Štefan  Titan, dr. med., in Mojca 

Šimonka, dr. med., spec.  anest., 

rean. in periop. int. med. (soba 

konzilija Odd. za perioperativno 

medicino). 

Sreda: 
- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Oskrba kroničnih 

ran in preventiva RZP (teoretični 

in praktični del), predavali sta 

Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija),  

dipl. m. s., SOBO, in Brigita 

Kovačec, dipl. m. s. (knjižnica, 

V. nadstr.  krg. bloka). 

Četrtek: 
- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Odd. za 

perioperativno medicino 

Intenzivni posegi  pri bolnikih z  

motnjo  hemostaze, predavala sta  

Katja Škaper, dr. med., in Petra 

Forjan, dr. med., spec.  anest., 

rean. in periop. int. med. (soba 

konzilija Odd. za   perioperativno 

medicino). 

- 2. delovni  sestanek  komisije za 

obvladovanje bolnišničnih okužb 

– KOBO (sejna soba, uprava 

bolnišnice) 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Oddelka za 

perioperativno medicino Akutna 

jetrna odpoved, predavala bosta 

Peter Vodopivc, dr. med., in Alja 

Beznec, dr. med., spec. anest., 

rean. in periop. int. med.  

Torek:  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka). 
 Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 
 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
304 

ŠTEVILO BOD: 1775 

LEŽALNA DOBA: 5,19 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 9 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
2 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 
 

 

      Misel 
 

Osredotočite se na tiste stvari  

v življenju, ki jih imate.                       

Sprevideli boste, kako bogati ste,     

in začeli boste ceniti obilje,              

v katerem živite. 
 

 

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/

