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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 7. 6. 2021                             Štev. 982

OBVESTILA ZA COVID-19  

V Enoti za covid sta v bolnišnici 

trenutno zasedeni 2 postelji v sivi 

coni in 13 postelj v rdeči coni, 

bolnikov na oddelku za intenzivno 

terapijo ni. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

SOFINANCIRANJE 

PROJEKTA NAKUP 

MEDICINSKE OPREME V 

OKVIRU OPERACIJE 

COVID19 – MEDICINSKA IN 

VAROVALNA OPREMA 

ZARADI EPIDEMIJE  

 

 
 

 
 

 

 

Nakup medicinske opreme v 

okviru operacije COVID19 – 

medicinska in varovalna 

oprema zaradi epidemije 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota.  
 

Namen operacije:  

Ureditev in priprava delovnega 

okolja, primernega za obravnavo 

zdravljenja pacientov s covidom 

19 ter preprečevanje 

izpostavljenosti covidu 19. 
 

Vrednost investicije:  

1.398.413 evrov                   
 

Naložbo sofinancirata Republika 

Slovenija in Ministrstvo za 

zdravje.  
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

OBVESTILO – REGRES 

Regres za letni dopust za leto 

2021 bo izplačan danes, 7. 6. 

2021. 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

INTERNI RAZPISI V SBMS 

Interni razpisi za vodje 

medicinskega dela in vodje 

spremljevalnih dejavnosti 

bolnišnice so objavljeni na 

intranetu: 

http://intranet/Porocila/default.as

px. 
Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja pravno-kadrovske službe 

 

 

POKLICNA MATURA 

Četrti predmet poklicne mature, 

storitev in zagovor, se začne 14. 

6. 2021 s prevzemom pacientov 

prvih skupin in se konča 17. 6. 

2021 s storitvijo zadnjih skupin. 

Vse oddelke, na katerih bo 

poklicna matura, prosimo za 

sodelovanje in razumevanje. 
 

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag.,  

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

 

DRUŽINI PRIJAZNO 

PODJETJE 

 
V sklopu projekta Družini 

prijazno podjetje zaposlenim pri 

usklajevanju družinskih in 

poklicnih obveznosti prisluhnejo 

in pomagajo člani skupine: 

- Bojana VODEB MESARIČ, 

zastopnica,  

- Simon ZORE, namestnik 

zastopnice, 

- Dejan MAJC, 

- Tjaša KOROŠEC HORVAT, 

- Bojana ČRNKO, 

- Sabina STRANJŠAK, 

- Simona SEČKO. 

V okviru ohranitve polnega 

certifikata Družini prijazno 

podjetje je bolnišnica dopolnila 

ukrepe: 

1. Številka in naziv ukrepa: 1.12, 

Otroški časovni bonus – vstop v 

šolo, področje: Delovni čas 

- Spremstvo otroka v 2. razred 

osnovne šole (zaposleni v ta namen 

koristi dobropis ur ali dopust). 
2. Številka in naziv ukrepa:  4.03, 

Raziskave med zaposlenimi o 

usklajevanju dela in družine, 

področje: Politika informiranja in 

komuniciranja 

- Obdarovanje otrok prvošolcev 

zaposlenih delavcev v SBMS 

(manjše darilo). 
3. Številka in naziv ukrepa:  4.09, 

Dan odprtih vrat, področje: 

Politika informiranja in 

komuniciranja 
- Organiziranje dogodka Dan 

odprtih vrat, na katerega bomo 

povabili bodoče učence Srednje 

zdravstvene šole. S tem bomo 

delovno okolje naših zaposlenih 

približali bodočim zdravstvenim 

delavcem in njihovim 

spremljevalcem. 
 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

zastopnica projekta Družini prijazno 

podjetje  

 

 

OBVESTILO – PRALNICA 

V maju smo oprali 119.616 kg 

perila. 
 

      Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

               vodja službe za oskrbo s tekstilom 

http://intranet/Porocila/default.aspx
http://intranet/Porocila/default.aspx
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ZAHVALNO PISMO 

 
Spoštovana glavna sestra 

negovalnega oddelka, dipl. m. s. 

Marija Flisar, sem prim. Marija 

Vukan Rudolf, dr. med., spec. 

oft., upokojena zdravnica 

Očesnega odd. Splošne 

bolnišnice Murska Sobota. 

Na vašem oddelku se že mesec 

dni zdravi in okreva  moj brat 

Ludvik Vukan, ki bo kmalu 

premeščen v dom Senecura v 

Radencih. 

Rada bi se vam iz srca zahvalila 

za vse dobro, kar ste za brata 

storili vi, socialni delavec, 

medicinske sestre, zdravstveni 

tehniki in drugi sodelavci na 

oddelku. Vsi opravljate  

strokovno in zahtevno delo s tako 

težkimi pacienti. 

Tudi brat se zahvaljuje, vedno mi 

je dejal, kako je vse v redu in 

dobro. 

Ko sem še delala na Očesnem 

oddelku, so mi pomenile naše 

medicinske sestre  mnogo več kot 

samo sodelavke, bile so 

zdravnikova desna roka in moje 

prijateljice. Zdaj, v »penziji«, pa 

se z veseljem srečujemo. 

Pozdravite prosim vse na vašem 

oddelku! 

Hvala, s spoštovanjem in lepe 

pozdrave 
                                                                      

prim. Marija Vukan Rudolf, dr. med. 
 

 

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: 

 
- Radenski ADRIATIC, d. o. o., 

iz Boračeve za podarjeno vodo, ki 

smo jo namenili našim 

zaposlenim. 
Vodstvo bolnišnice  

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Oddelka za 

perioperativno medicino Akutna 

jetrna odpoved, predavala sta 

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 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v oddaji Za zdravje  na 

Murskem valu bo strokovna 

direktorica Splošne bolnišnice 

Murska Sobota Manuela Kuhar 

Makoter, dr. med., spec. kirurg.,  

tema: Zmaga nad covidom le s 

skupnimi močmi. 

Torek:  

- Delavnica higiena rok  

(knjižnica, V. nadstr. krg. bloka) 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost  (knjižnica, V. nadstr. 

krg. bloka) 

Sreda:  

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Internega oddelka 

Kako učinkovito obvladati 

bolečino, predavala bo doc. dr.  

Neli Vintar, dr. med, spec., 

(knjižnica Internega oddelka). 

 
Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
368 

ŠTEVILO BOD: 1767 

LEŽALNA DOBA: 4,36 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
1 

 

      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

      Misel 

Do dobrega življenja vodita 

ljubezen in znanje; 

ljubezen ga navdihuje,                

znanje usmerja. 
 

Bertrand Russell 

 

 

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/
https://srcnozajutri.si/projekt/na-zdravje-zdravim-navadam/

