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MODRI  DIRKAČ 

HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 19                                           DATUM: 23. 8. 2021                             Štev. 993

V BOLNIŠNICI SMO 

PRIPRAVLJENI NA ČETRTI 

VAL EPIDEMIJE 

 
V naši bolnišnici se intenzivno 

pripravljamo na četrti val 

epidemije, saj bomo postali 

covidna bolnišnica, ko bo v državi  

hospitaliziranih več kot 150 

covidnih  bolnikov. Pripravili smo 

načrte za aktiviranje prostorskih 

enot in zdravstvenega kadra, kot 

bodo to zahtevale epidemične 

razmere, obenem pa si želimo, da 

bi čim bolj normalno potekalo tudi 

običajno zdravljenje. Načrt za 

spopadanje z novim valom 

epidemije je v sredo potrdil tudi 

svet zavoda bolnišnice.  
 

Načrte smo pripravili na podlagi 

izkušenj v preteklem obdobju za 

posamezne enote in tako tudi 

razporedili kader. Seveda si vsi 

želimo, da bi z upoštevanjem vseh 

priporočenih ukrepov in s 

cepljenjem omogočili normalo 

delo drugih dejavnosti v bolnišnici, 

obenem pa zagotavljamo, da bomo 

vsem, ki bodo potrebovali 

bolnišnično zdravljenje 

koronavirusne bolezni 19 to tudi 

zagotovili. 
 

T. i. rdečo cono s 15 posteljami 

bomo, tako kot spomladi, najprej 

vzpostavili v 1. nadstropju v stari 

stavbi ginekološko-porodniškega 

oddelka. Po projekcijah bi ob 15 

obolelih za covidom-19 in še šestih 

na intenzivni terapiji, zmanjšali le 

program na negovalnem oddelku, 

drugi programi bi potekali 

nemoteno. 
 

Skupno je v naši bolnišnici proti 

covidu-19 cepljenih 71 odstotkov 

zaposlenih. Pri zdravnikih smo že 

presegli 95 odstotkov, zaposleni v 

zdravstveni negi so precepljeni 64-

odstotno, pri preostalih zaposlenih 

smo pri približno 71 odstotkih.  
 

Zaposlene, ki niso cepljeni ali 

prebolevniki (6 mesecev po 

okužbi) bomo testirali enkrat 

tedensko, tako da bo obravnava v 

bolnišnici za vsakega pacienta 

varna in v skladu s strokovnimi 

priporočili. 
 

Pričakujemo maksimalno 

angažiranost zdravstvenih 

delavcev in celotne populacije, da 

bomo kos vsem izzivom, ki jih bo 

prinesla ta jesen. 
 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

JAVNI RAZPIS 

KAROVSKIH ŠTIPENDIJ 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 

2021/2022 

Poleg razpisa z dne 16. 8. 2021 o 

kadrovskih štipendijah za 

programe: zdravnik/zdravnica (4), 

diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

(3), dipl. babica/babičar (1) in 

kuhar (1) je bolnišnica razpisala še 

štipendijo: 
 

- šolski program: Logopedija in 

surdopedagogika (1 štipendija), 

- izobrazba: magister 

profesor/profesorica logopedije in 

surdopedagogike ali 

profesor/profesorica logopedije 

surdopedagogike (UN). 
 

Vsa druga določila (prijavna 

dokumentacija in roki) ostajajo 

enaki kot pri prvotnem razpisu. 
 

Edo Gal, univ. dipl. prav.,                                    

vodja pravno-kadrovske službe 

 

23. SEJA SVETA ZAVODA 

V sredo, 18. 8. 2021, je potekala 23. 

seja sveta zavoda, kjer so se člani 

seznanili z načrtom za pripravljenost 

bolnišnice na morebitni četrti val 

epidemije. Načrt  so soglasno 

potrdili.  
 

Na seji so razpravljali še o tekočih 

in aktualnih zadevah. 
 

Novi člani Sveta zavoda, imenovani 

s strani Ministrstva za zdravje, so dr. 

Suzana Šuklar, Gyöngyi Kercsmar, 

Miran Forjanič, dr. Boris Miha 

Kaučič ter Ivan Horvat. Kot 

predstavnika zaposlenih sta bila na 

volitvah, dne 18. 8. 2021 

(predčasne) in 20. 8. 2021 (redne) v 

Svet zavoda izvoljena Darko Horvat 

in Marjan Žekš. 
 

Na predstavnika ZZZS in mestne 

občine Murska Sobota še čakamo.  
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

DRUŽINI PRIJAZNO 

PODJETJE 
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Splošna bolnišnica Murska Sobota 

je Družini prijazno podjetje  zato si 

bomo v ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 

16. uri na ploščadi pred 

Ginekološko - porodniškem 

oddelku, z otroki naših zaposlenih,  

ki bodo prvič prestopili šolski 

prag, ogledali gledališko predstavo 

Pikina velika pustolovščina v 

izvedbi gledališča Ku-kuc ter jim 

podelili simbolna darilca. 
 

Z veseljem vas pričakujemo, 
 

Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž., 

vodja Službe za oskrbo s tekstilom 

 

 

ANJA MRZLAK JE 

POSLIKALA STENE NAŠE 

BOLNIŠNICE 

 
Osemnajstletna Anja Mrzlak, 

dijakinja Srednje šole za oblikovanje 

Maribor, se je odzvala prošnji  

našega socialnega delavca in 

zaposlenih na otroškem oddelku, da 

prostovoljno ustvari nekaj stenskih 

poslikav in s tem razveseli otroke v 

bolnišnici. Svoj pečat je pustila tudi 

na našem porodniškem oddelku.  

Anja je nadarjena risarka, riše že od 

otroštva, risbe in slike pa prodaja po 

celotnem svetu v okviru spletne 

platforme ETSY. Anja ima zaradi 

svojih izdelkov na Instagramu že 

skoraj 35.000 sledilcev.  

 
Vodstvo bolnišnice Anji čestita za 

izjemen talent in se ji iskreno 

zahvaljuje za dobrodelnost – 

poslikavo sten na Ginekološko-

porodniškem in Otroškem oddelku 

naše bolnišnice, kar bo v veliko 

zadovoljstvo predvsem našim 

najmlajšim pacientom. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

STOKRATNI DAROVALEC 

KRVI 

 
Dejan Vučak iz Lendave je že stotič 

opravil plemenito in hvalevredno 

dejanje.  

 
Daroval je več kot potrebno kri, za 

kar mu čestitamo in želimo 

predvsem zdravja ter da bi še dolgo 

ohranjal to plemenito tradicijo. 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

 

 

 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

-  Gostja  v  radijski Oddaji za 

zdravje na Murskem valu je bila 

Simona Mohar Karakatič, mag. 

farm., spec., tema: Priprava zdravil 

v murskosoboški bolnišnični lekarni 

za posameznega bolnika. 

- 23. seja Sveta zavoda SBMS, V. 

nadstropje krg. bloka. 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

  

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
228 

ŠTEVILO BOD: 1668 

LEŽALNA DOBA: 6,37 

ŠT. NOVOROJENČKOV: 18 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
6 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

                                            
 

Misel 
 

Pravijo, da iščemo smisel življenja. 

Mislim, da to ni tisto, kar iščemo.                                           

Iščemo namreč občutek,                    

da smo živi. 

Joseph Campbell 

 

 

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/

