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Ljudi na ptujskem status zdravnika, ki jim bo pomagal, ne zanima 
,1'(',2 ,~/ 

V Juršincih mu ponujajo celo trisobno stanovanje 
Y Trnovski vasi so zdravstveno ambulanto zgradili s krajevnim samoprispevkom • Y slovenskogoriške Juršince se dvakrat tedensko vozi 
zdravnik iz ptujskega zdravstvenega doma, Hajdinčani pa v velikem številu še obiskujejo zdravnike v javnem zavodu 

"Zdruvnik koncesionar prihaja zdaj 
v n:lšo novo ambulanto, ki smo jo zgra
dili s krajevnim samoprispcvkom, dva-

kr.Jt tedensko. Zadnjih deset let pri 
nas ni bilo zdravnika. Slara ambulan
ta je bila namfCČ dotrajana in so jo že 

• j, 

pred leti Z:lprli. Dvakrdt tedens ko, 
enim Il za odrasle in cnkrdt za otroke, 
prihaja k nam tudi zobozdravnik, ki je 

-
---

Slavica PiCtrko Peklar 
Viktor M;ukovič, podžupa n občine Hajdina, Ka rl Vurcer, župan občine Tmovslul vas, in Alojz Kauč ič, župan občine 
.Ju ršinci (od leve) med pogovorom o prihodnosti zdravstva na ptujskem . . 

sicer zaposlen v J Z ZI) Ptuj . Z d irek
torjem doma srno se že pogovarja li o 
možnostih , da bi zobozdr.tvnik pri nas 
delal pogosteje, a zacnkrul do dogovo
ra šc nismo prišli," j c Idzmcrc na po
dročju zdrnvsh a v občini Trnovska vas 
opisal župan Karl Vurccr. 

Nn vprašanje, 7..akaj so se odločili za 
zdravnika koncesionarja, pa je poveda l, 
da niso postavlj ali IX>gojCY: "Cisto vse
eno nam jc bilo, kakšen jc s l ;:!llIS zd rJv
nika, ki pride v naše krajc. Zclcl i SI110 

le, da jc to človek, ki bo i'.nal delati z 
našimi ljudmi in bo razumel njihove te
žave. že v času skupne občine z Destr
nikom in Vitomarci jc bila pod eljena 
koncesija zdravn iku, ki zdaj prihaja tudi 
v našo ambulanto," 

Pon&yajo stanovanje 
in išcejo zdravnika 
v Juršince se zdravnik, ki jc Z'-lpO

slen v JZ Z D Ptuj, pripelje dvakrat tc
densko, kar je po mnenju ljud i in oceni 
žup~lna AJOj 7.a K;wčiča premalo: "Vsaj 
štirikrat na teden hi radi imeli možnost 
ob iskati i' .. dravnika v lIo m'lti občini. illaj 
se O lem pogovarjamo z J-Icnrikol1l Žlcb
nikom, d irekto rje m ptujskega zdrav
stvenega doma, a ne kaže prav dobro, 
saj se tam menda že dajejo s pomanj 

, kanjem zd ravnikov." 
V Juršincih zdravniku, ki bi se odlo

či l za delo v njihovih krajih , ponujajo 
celo trisobno stanovanje, a ga do zdaj 
ŠC ni bilo, ki bi se odloči l "" delo na 
podeželju. "Če ne bo šlo drugačc, bomo 
tud i mi razpisali koncesijo. Tako kot v 

nekaj sosednji h obči na h bomo pač 
ubrali vse poti, ki vodijo do teg ... , da 
bomo tudi pri nas imel i zd r ... vnika. S 
tem bOlllo navsezadnje izpolnili tudi 
osnovno do lžnost obči ne, ta Il amrcč 
mor;1 svojim občanom 7..agotoviti osnov
no zdravstveno varstvo," je naIXlvedal 
župan Kaučič. Z zobozdravstveno služ
bo so v J uršincih zadovoljni, saj zobo
zdravnik zasebnik prihaja k njim vsak 
delovni da n . . 

Na drugi st r(j lli Drave, v občin i IT aj
dina , so doslej sicer razpravlj ali o zdrav
stvu , CI kak ih posebnih korakov v lej 
smc ri šc niso naredi li. Du Ptuja je Ic 
nckaj kilomc trov, odkar so samostojna 
obči n a , pa se žc tudi govori o novi ure
di tvi JZ Z D Ptuj, • .1 če se razmere ne 
bodo v kra tkem spremenile, taku pod
župa n Viktor M:lrkovič, potem lxx.Io 
tudi na I lajdi ni organizirali svoje zdrav
stvo . "Rc~ nic i na ljubo je trebil povedat i, 
da je MO Ptuj premalo nared ila za 
ohnJ ll itcv JZ Z D Ptuj. 

Ljudi ne 7.llll imtl organizacija oziro
ma status neke, v tem primeru zdrav
stvene ust;1Il0VC, pač pa odnos zdravni· 
ka do njih. Pomembno je tudi splošnu 
vldušjc, ki vlada v neki ustanovi. Prav s 
tem pa ( tud i) naši ljudje niso več zado
voljni in vse več jc tisti h, ki podpirajo 
7.l1miscl o zd ravstveni ambulanli na I-Iaj
dini. Bo v njej dela l zdravnik , ki bo 
prihajil i iz javnega zavoda. ali bo to 
konccsionar, pa v tem trenutku sploh ni 
pomembno," je pogovor sklenil Viktor 
Markovič. 
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