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CEPLJENJE PROTI   

COVIDU-19 

Prebivalce Pomurja smo znova 

pozvali, naj še enkrat pretehtajo, 

kaj pomeni cepljenje za vse nas, 

in se cepijo v čim večjem številu. 

Našim pacientom pa pomagamo 

tako, da jih omogočamo cepljenje 

ob obisku bolnišnice. Če bo le 

mogoče, si bodo lahko izbrali 

tudi cepivo.  

Torej: Če še niste bili cepljeni in 

nimate zdravstvenih težav, imate 

pa ambulantni pregled v 

bolnišnici, se lahko na cepljenje 

naročite ob torkih in četrtkih 

med 8. in 11. uro po telefonu 02 

51 23 455 (cepilna ambulanta 

Infekcijskega oddelka). 
 

Samo če bomo precepljeni, bomo 

vsi varni! 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

DOBRODELNA 

KOLESARSKA AKCIJA IN 

PLESKANJE 

GINEKOLOŠKO- 

PORODNIŠKEGA 

ODDELKA 

 
Na dan državnosti, 25. 6. 2021, so 

članice Kolesarskega društva 

Ljubljanski potniški promet (KD 

LPP) na začetku tridnevnega 

dobrodelnega kolesarjenja od 

Hodoša do Izole kot prvo od osmih 

slovenskih porodnišnic obiskale 

soboško. S projektom so želele 

zbrati čim več denarja za 

slovenske porodnišnice. Kolegi iz 

podjetja, ki obvladajo pleskanje, so 

isti dan prebelili tisoč kvadratnih 

metrov sten in stropov oziroma 

celotno nadstropje ginekološko-

porodniškega oddelka naše 

bolnišnice.   

 
Vodstvo bolnišnice se zahvaljuje 

kolesarkam in moškemu delu 

ekipe, ki je za pleskanje na 

praznični dan porabil okoli 180 

litrov barve.  

Članice KD LPP so se zahvalile 

zdravstvenem osebju, ki z obilo 

dobre volje in optimizmom skrbno 

opravlja svoje delo ne glede na 

okoliščine. S projektom zbrani 

denar ob pomoči donatorjev  bodo 

namenile za nakup zdravstvene 

opreme v porodnišnicah. 

 
Kolesarke, ki so skupno prevozile 

okoli 450 kilometrov in se ustavile 

še ob porodnišnicah na Ptuju, v 

Mariboru, Celju, Trbovljah, 

Ljubljani, Postojni in Izoli, so v 

Rakičan prispele malo pred 8. uro. 

Predstavnikom bolnišnice so 

predale komplete oblačil za 

novorojenčke, ki so jih pripravile 

članice društva in šivilje iz 

različnih krajev, pleničke, mazila 

in uporabne pakete za mamice ter 

več likovnih del. 

Vodstvo bolnišnice se za trud, 

dobrosrčnost in dobro voljo 

iskreno zahvaljuje. Še enkrat smo 

dokazali, da skupaj zmoremo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostjo 

 

 

DOBRODELNO TUDI 

ZAPOSLENI URGENTNEGA 

CENTRA 

Sodelavci Urgentnega centra smo 

se letos priključili akciji Radia 1 

Deželak junak,  kjer nas je z 

voditeljem Roškarjem v živo 

zastopal predstojnik Dejan Majc. 

Naša izjava je: Zaposleni v 

zdravstvu in vsi, ki smo prejeli 

covidne dodatke, lahko 

prispevamo kakšen evro za 

nasmeh otroka, ki prvič v 

življenju vidi morje, okusi 

morsko vodo na svojih ustnicah 

ter na obali poje tam še posebno 

osvežilno kepico sladoleda. 

Sodelavci  centra želimo vedno 

znova pokazati, da znamo in 

zmoremo več, kot le pomagati 

bolnim. Srečo privoščimo vsem, 

kajti prevečkrat vidimo nesrečo, 

žalost in gorje pri ljudeh. Če pa 

gre za otroke, smo dovzetni še 

toliko bolj. Z zbranimi 400 evri 

smo želeli spodbuditi tudi druge 

in vzbuditi čut dobrodelnosti, da 

bi vsak dodal svoj kanček pomoči 

otrokom. 



 2 

Hvala, sodelavci in sodelavke, za 

vašo srčnost, idejo in prispevke. 

 
  mag. Marija Zrim, dipl. m. s,. 

  vodja zdravstvene nege v UC 

 

 

ZAHVALNO PISMO 

  
6. junija 2021 sem bil pri porodu 

najine hčerkice Alise. Rada bi se 

zahvalila za res čudovito izkušnjo, 

za katero je zaslužen vaš celotni 

kolektiv. Vse od sprejema (ob 

4.00) pa do konca bivanja v 

vaši/naši porodnišnici je bil odnos 

zelo profesionalen, zelo prijazen 
in ustrežljiv. Kljub manjšim 

težavam partnerke z 

razumevanjem slovenskega jezika 

to ni bila ovira in je zdaj še toliko 

bolj prepričana, da sva se pravilno 

odločila, ker sva se odločila  za 

vašo porodnišnico. Posebna 

zahvala vsem babicam med 

porodom, obema zdravnikoma ter 

anesteziologu. Neverjetno, 

enkratno (upajmo da tudi 

večkratno). Kar tako naprej. 

Hvala!                                                

Patrik in Viktória 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji Za 

zdravje na Murskem valu je bila 

Martina Gjergjek, dipl. m. s.,  

vodja zdravstvene nege  na Enoti 

za covid, tema: Izzivi obravnave  

pacientov med epidemijo v Splošni 

bolnišnici  Murska Sobota.  
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja  v radijski oddaji  

Splošna bolnišnica na Murskem 

valu bo  prim. dr. Maja Šeruga, 

dr. med., spec. interne medicine 

in gastroenterologije, zunanja 

sodelavka za  paliativo v Splošni 

bolnišnici  Murska Sobota,  tema: 

Paliativna oskrba. 

Torek:  

- 2. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica,  V. nadstr.  krg. bloka) 

-  Strokovni seminar  Otroškega 

oddelka z naslovom Prepoznava 

kritično bolnega otroka, temeljni 

in dodatni  postopki oživljanja 

dojenčka  in otroka, predaval bo  

prim. mag. Zdravko Roškar, dr. 

med., spec. pediater 

(predavalnica Otroškega odd.).   

Sreda:  

- Predstavitev mobilne skupine za 

paliativno oskrbo Splošne 

bolnišnice Murska Sobota z 

obiskom državne sekretarke na 

Ministrstvu  za zdravje  (ploščad 

pred Ginekološko-porodniškim 

odd.)  

- 2. seja strokovnega sveta  

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota  (knjižnica, V. nadstr.  

krg. bloka) 

Četrtek: 

 -  Predstavitev elektronskega 

temperaturnega lista  (knjižnica, 

V. nadstr.  krg. bloka). 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
370 

ŠTEVILO BOD: 1670 

LEŽALNA DOBA: 4,12 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
10 

 
      Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                                                 Misel 

Samo eno je pomembno; 

da kamor gremo  

in karkoli počnemo, 

slišimo glasbo življenja. 
 

Theodor Fontane 

 

 

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/

