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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 16. 8. 2021                             Štev. 992

19. AVGUST – 

MEDNARODNI DAN 

HUMANITARNIH 

DEJAVNOSTI 

Generalna skupščina Združenih 

narodov je leta 2009 razglasila 

19. avgust za mednarodni dan 

humanitarnih dejavnosti. Ta dan 

opozarja na obvezo mednarodne 

skupnosti, da pomaga ranljivim, 

preslišanim in zapostavljenim 

ljudem po vsem svetu. Na ta dan 

se poklonimo tudi junaštvu 

humanitarnega osebja, ki izhaja 

iz različnih družbenih okolij, 

vendar si vsi delijo prepričanje, 

da je lajšanje trpljenja 

posameznika odgovornost 

vsakega izmed nas. Omenjeni 

datum označuje obletnico napada 

na sedež Združenih narodov v 

Bagdadu, ko je umrlo 22 žensk in 

moških. Cilj mednarodnega 

dneva humanitarnih dejavnosti je 

postaviti v središče naše 

pozornosti potrebe ljudi v stiski 

in poskrbeti, da zagotovo dobijo 

zasluženo pomoč. Humanitarna 

dejavnost se je še posebno med  

koronavirusno krizo izkazala kot 

nuja, ki povezuje, rešuje in je 

ključna za ohranjanje posluha za 

človeka v stiski in njegovo 

dostojanstvo. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

TESTIRANJE ZAPOSLENIH 

NA NOVI KORONAVIRUS  

Testiranje zaposlenih na novi 

koronavirus bo potekalo po 

izdelanem algoritmu. Dopolnitve, 

povezane z evidentiranjem in 

končno oceno tveganja 

posameznih poklicnih skupin 

(pogostost testiranja v tekočem 

tednu), bodo dokončno podane 

po zadnjih usmeritvah, ki jih 

pričakujemo do petka, 20. 8. 

2021. 
 

Vodstvo bolnišnice 
 

 

JAVNI RAZPIS 

KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 

2021/2022  

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota objavlja javni razpis 

kadrovskih štipendij za študijsko 

leto 2021/2022: 

A - študijski program: 

univerzitetni redni študijski 

program oz. enovit magistrski 

študijski program 2. stopnje 

Medicina/Splošna medicina; 

izobrazba: doktor medicine/ 

doktorica medicine. Število 

razpisanih štipendij: 4. 

B - študijski program: 

dodiplomski redni študijski 

program 1. stopnje – 

Zdravstvena nega; izobrazba: 

diplomirana medicinska sestra/ 

diplomirani zdravstvenik. Število 

razpisanih štipendij: 3. 

C  - študijski program: 

dodiplomski redni študijski 

program 1. stopnje – Babištvo; 

izobrazba: diplomirana babica/ 

diplomirani babičar. Število 

razpisanih štipendij: 1. 

D   - redni poklicni 

srednješolski program (gostinstvo 

in turizem): Kuhar; izobrazba: 

poklicna – kuhar. Število 

razpisanih štipendij: 3. 

Obvezne priloge k vlogi za 

dodelitev štipendije: 

-  potrdilo o vpisu za naslednje 

študijsko oz. srednješolsko leto 

2021/22, 

- potrdilo o opravljenih izpitih oz. 

srednješolsko spričevalo; ali 

povprečna ocena prejšnjega 

letnika študija ali srednješolskega 

programa, študenti prvega letnika 

študija maturitetno spričevalo, 

dijaki prvega letnika srednje šole 

pa zadnje osnovnošolsko 

spričevalo. 

Rok za oddajo vloge za dijake je 

31. 8. 2021, za študente 30. 9. 

2021. 
Kandidati oddajo vlogo osebno 

na vložišču Splošne bolnišnice 

Murska Sobota oziroma jo 

pošljejo priporočeno po pošti na 

naslov bolnišnice. 
 

Edo Gal, univ. dipl. prav.,                                    

vodja pravno-kadrovske službe 

 

 

ZGODILO SE JE –  ta teden 

Ponedeljek:  

-  Gostja  v radijski oddaji Za 

zdravje na Murskem valu je bila 

strokovna direktorica Manuela 

Kuhar Makoter, dr. med., spec.,  

tema: Cepljenje v bolnišnici. 
 

Darja Cigut,  

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v  radijski Oddaji za 

zdravje na Murskem valu bo 

Simona Mohar Karakatič, mag. 

farm., spec., tema: Priprava 

zdravil v murskosoboški 

bolnišnični lekarni za 

posameznega bolnika. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 
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STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
258 

ŠTEVILO BOD: 1558 

LEŽALNA DOBA: 5,54 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
8 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                                   

 

Misel 
 

Točke vašega življenja 

 so že določene;  

od vas  je odvisno, 

 kako jih boste povezali. 
 

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/

