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OBISK MINISTRA ZA 

ZDRAVJE JANEZA 

POKLUKARJA 

 
Minister za zdravje Janez 

Poklukar je obiskal našo 

bolnišnico, kjer smo odprli 

cepilno mesto, ki bo v 

sodelovanju s pomurskimi 

zdravstvenimi domovi odprto 

vsak dan razen nedelje od 8. do 

20. ure. Minister je ob tem znova 

pozval k cepljenju. Da bi dosegli 

končni cilj, to je 65- do 70-

odstotno precepljenost, moramo 

biti enotni, kot smo bili leta 1990, 

saj višja ko jo precepljenost, lažje 

in bolj sproščeno bomo živeli 

jeseni, je poudaril minister. 

 

O aktualnih razmerah in 

sodelovanju pri cepljenju se je 

minister pogovarjal s 

predstavniki bolnišnice ter 

zdravstvenih domov Murska 

Sobota, Gornja Radgona, 

Lendava in Ljutomer, 

direktorjema območnih enot 

Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje in Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje ter 

predsednico sveta zavoda 

bolnišnice.  

Minister je še povedal, da je 

epidemija kompleksna, da smo 

vanjo vpleteni vsi in da smo tako 

vsi skupaj kovači sreče, zato 

verjame, da bomo tudi tokrat vsi 

solidarni in družbeno odgovorni. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

CEPLJENJE 

NENAROČENIH V 

BOLNIŠNICI  

 

Cepilno mesto v naši bolnišnici je 

odprto vsak dan razen nedelje od 

8. do 20. ure v stavbi nekdanjega 

Ginekološko-porodniškega 

oddelka. Cepimo nenaročene 

paciente, ki lahko izbirajo med 

cepivi Moderne, AstraZenece, 

Pfizerja ter Johnsona & 

Johnsona. Cepljenim smo 

zagotovili tudi brezplačno in 

posebej označeno parkiranje v 

bližini cepilnega mesta. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

PRAVILNIK O 

KADROVSKEM 

ŠTIPENDIRANJU 

Sprejeli smo nov Pravilnik o 

kadrovskem štipendiranju v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota 

– dopolnjena različica, ki začne 

veljati 1. 8. 2021. Pravilnik je 

dostopen na intranetu. 
 

Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja pravno-kadrovske službe 

VOLITVE DELAVSKIH 

PREDSTAVNIKOV 

Volilna komisija bo danes na 

intranetu in oglasnih deskah 

objavila kandidatni listi za 

volitve predstavnika delavcev v 

svetu zavoda SB MS in za volitve 

delavskega predstavnika za 

varnost in zdravje pri delu. 

Volitve bodo v petek, 20. 8. 

2021, od 9.00 do 16.00 v kirurški 

avli v kletnih prostorih poleg 

prostorov fizioterapije. Predčasno 

glasovanje bo v sredo, 18. 8. 

2021, od 13.00 do 15.30 v 

prostorih Pravno-kadrovske 

službe (PKS). Volilni imenik bo 

razgrnjen od 4. 8. 2021 do 6. 8. 

2021 v prostorih PKS. Vpogled 

bo mogoč med 8.00 in 14.00. 

Popravke volilnega imenika bo 

mogoče predlagati do 6. 8. 2021. 
 

Edo Gal, univ. dipl. prav., 

vodja pravno-kadrovske službe 

 

 

POHVALA 

V radijski oddaji Trn v peti je 

poslušalka Marija pohvalila 

Ginekološko-porodniški oddelek 

naše bolnišnice, kjer je bila 

operirana. Zahvalila se je celotni 

ekipi, tako zdravnikom kot 

medicinskim sestram, ki jih je, 

kot se je izrazila, »eno samo 

veliko srce«. Prav tako je 

izpostavila visoko raven čistoče 

in dodala, da bi se lahko 

marsikatera bolnišnica v 

Sloveniji zgledovala po naši. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostjo 
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ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek:  

- Gostja v radijski oddaji Za 

zdravje na Murskem valu je bila 

Nataša Kreft, mag. zdr. nege, v. 

d. pomočnice direktorja za 

zdravstveno nego, tema: 

Aktualne novosti v bolnišnici. 

- Gostja  v radijski oddaji  Za 

zdravje na  Murskem valu je bila 

Greta Štrakl, mag. farm., spec. 

med. biokemije, tema: Kaj vse  

lahko vpliva na rezultate 

laboratorijskih  preiskav. 

Torek: 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Sreda: 
- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 
 

Darja Cigut, 

                                                         Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
323 

ŠTEVILO BOD: 1703 

LEŽALNA DOBA: 4,76 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 24 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
0 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

 

 

                                                  Misel 
 

V svoja še tako majhna dejanja 

vložite svoje srce, um in dušo.  

To je skrivnost uspeha. 
 

Swami Sivananda 

 
 

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/

