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"Ti Bozicki, ki nain prinesejo avtomobile, so dejansko nasi zaposle
ni, ptujska obeina in ministrstvo za zdravje. Zelo sem vesela, da lahko 
predamo kljuce za nujno resevalno vozilo ter dye patronazni vozili. Nas 
vozni park je velik in nujno potreben rednih posodobitev. Prvie pa smo 
dobili tudi nujno resevalno vozilo, ki ima avtomatski menjalnik," je ob 
predaji kljueev zadovoljno dejala direktorica Zdravstvenega doma Ptuj 
Metka Petek Uhan. 

V povpreeju so vozila, ki jih uporabljajo, stara okroglo do 12 let. Le
tno zamenjajo dYe ali tri vozila, odvisno od financnih zmoznosti. Zneski, 
potrebni za nakup takSnega vozila, so namree visoki. Nujno resevalno 
vozilo, ki so ga nabavili tokrat, je stalo 133.000 evrov, od tega je ministr
stvo za zdravje prispevalo 40.000 evrov, ptujska obcina 5.000 evrov, 
. preostalo pa je kril zavod sam. Dodatno je bilo treba zagotoviti se 
sredstva za defibrilator, ki je sta120.000 evrov. "Ta avtomobil je name
njen za najnujnejsa stanja. Seveda upamo, da ga nasi prebivalci ne bode 
potrebovali pogosto, moramo pa ga imeti, kadar je to potrebno. Varna 
vozila so osnova.in za to si prizadevamo. Naslednje leta sicer ne bomo 
vee nabavljali nujnih vozil, kupili ga bomo predvidoma spet leta 2021," 
se dodaja direktorica. 

Zdravstveni dom Ptuj je zraven zajetnega delezaza nujno resevalno 
vozilo prispeval tudi sredstva za dYe patronazni vozili v skupni vrednos
ti 18.000 evrov. Dienana Kmetec 

Novo uomo je sodobno opremljeno. 
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Prvi januarski dan je bil namree v 
ptujski porodnisnici zelo pester; 
Opravili so kar tri porode. Prva v 
tem letu je na svet pokukala de
kliea Tessa, in sieer ob 7.14, nekaj 
ur kasneje, ob 18.01, pa se ji je prid
ruzil se decek Maj. "Prve ure so 
bile preeej napome, to je moj prvi 

JI:: Lt:IU Il::pU; vellll.U Jt: can:anJa m 

ze zdaj vemo, da se splaca. Zelimo 
si Ie zdravja in da nas ta dogodek 
poveze in ostanemo se naprej 
skupaj kompatibilni kot druzina," 
pravi Tessina mama Karina. Svojo 
prvorojenko naj bi po napovedih 
zdravnikov povila 4'. janua~a, a jih 
je nekaj dni prej presenetila in jim 

PorodniSnica je povsem 
drugaena "bolniSnica" 

Kot poudarja predstojnica ginekoloSko-porodnega oddelka 
SB Ptuj, ima vsaka ienska pravico izbire; 1ge bo rodila. Na 
Ptuju se trudijo privabiti Cim vee porodnic tako s strokovnosuo 
kot ustvarjanjem obeutka domaenosti: ;,Prav, to nam pripege 
tudi nekqj nos€enic iz drugih okolij. Ponosni smo na vsakega 
otroka in zdravo iensko, ki gresta zadovogna iz ptujske 
bolniSnice. " 

Prednost ptujske bolniSnice je zraven strokovnega in 
prijaznega kadra tudi v Stevilnih metodah lajsanja porodnih 
boleCin. Kot poudarja Bosigeva, si v modeniem casu enostavno 
ne ielijo dovoliti, da bi ienske rojevale v !leznosnih boleCinah, s 
krieanjem in slabimi spomini na porod. Ponujajo porode v vodi, 
lajsanje boleCin s tensom, oxydulom, ultivo, od lanskega leta 
naprej izvajajo se epiduralno analgezijo. "Za vsako porodnico 
pa izberemo najprimernejsi naCin lajSanja obporodnih 
boleCin," se dodaja Bosigeva. 

Tmovska vas • PlaCilo za odvoz odpadkov viSje 

moaamo. 
Izjemno darilo pa je sebi, svoji 

druzini in prvorojenki Hani prip
ravila tudi Mateja, mamica decka 
Maja. Decek si je za razliko od de
klice vzel se nekaj easa zase. Pred
viden datum poroda je bil 28. de
cember, a je mali korenjak poeakal 
na novo leto. Obe mami izpostav
Ijata izjemno pomembno vlogo 
babic in zdravnikov, zaposlenih v 
ptujski bolnisnici. 

Po tradicijiso za oba prvorojena 
otroka v tem letu 3. januarja prip
ravili tradicionalno obdarovanje. 
Partne~i, 5 katerimi skupaj obda
rujejo otroke, so: Mestna obeina 
Ptuj, Pikapoka, Tenzor, Tosama in 
Terme Ptuj. V imenu ptujske bolni-

Statistika SB Pta} 
za leto 2019 
• 827 porodov 
• 834otrok 
• 401 deeek in 433 deklic 
• 7 porodov dvojCkov 
• porast rojstev za 4 % 

• uvedba epiduralne 
analgezije 

• trikrat vee lajsanja porodne 
boldine z ultivo 

snice je direktoriea Aniea Uzmah 
deklici Tessi podarila se verizieo 5 

spominskim obeskom. 
Dienana Kmetec 

V polomci bolniSnic belezijo 
upad stevila rojstev 

Po prvih ocenah naj bi se v Sloveniji v lanskem letu rodilo 
pribliino 19.200 novorojenCkov. Po podatkih Nadonalnega in
Stituta za javno zdravje se je ncgmanj otrok rodilo leta 2003, 
nato je Stevilo rojenih otrok do leta 2010 naraSCalo. od leta 
2011 konstantno upada, lani so tak trend zabeleiili v polovi
d bolniSnic. Za primerjavo, leta 1988 se je rodilo 26.422 otrok, 
lani 18.946. 

Z novim letom drazji tudi odvoz trnovskih smeti 
Predlogu za podraiitev so botrovali naraScajoci stroSki, medtem ko je cena za odvoz odpadkov zadnja leta ostajala enaka. 

Kristijan Lovreneic, direktor Cis
tega mesta Ptuj, ki pri gospodar
jenju z odpadki »pokriva« enajst 
obein: poleg Trnovske vasi ~e ob
cine Cirkulane, Destrnik, Duplek, 
Kidrieevo, Majsperk, Podlehnik, 
Sveti Andraz v Siovenskih gorieah, 
Videm, Zavre in Zetale, je pojasnil, 
da se enotna eena doloea mesec
no in je glede na kolicino zbranih 
komunalnih odpadkov razdeljena 
med uporabnike. »Predlagana 
eena za kilogram odpadkov je sicer 
visja za osem odstotkov, ker pa po 
novem bioloske odpadke, katerih 
odvoz in predelava sta visja za 42 
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odstotkov, obravnavamo povsem 
loeeno, bo na poloznieah eena 
visja za tri odstotke. Nekaj vee de
na~a si obetamo tudi od tega, da 
bode v sistem gospoda~enja z ode 
padki poslej vkljueeni tudi vikendi 
in prazni objekti.« 

Neosvescenost 
in lenoba 

Ze vrabci eivkajo, da stevilo od
padkov narasca, zato je toliko po
membnejse skrbno loeevanje. »V 
letu 2018 smo v Cistem mestu Ptuj 
zbrali 8.300 ton odpadkov, kar je Kristijan l..ovrenCiC je trnovs1tim suetnikom pojasnil, zakaj predlagajo pod-
250 ton vee kot v letu poprej. Kljub mZitev oduoza komunalnih odpcuJkov. 

zabojnikom za locevanje in zbirnim 
eentrom pa se vedno opazamo, da 
odpadke premalo loeujemo. Mislili 
smo, da j~ situacija boljsa, a ni tako. 
Nasi fantje na terenu sicer pogle
dajo, kaj je na vrhu v posodah, ne 
vidijo pa, kaj je na dnu. Pray tam pa 
se pogostoskriva marsikaj, kar ne 
spada noter. Poskusno smo preg
ledali vsebino dveh velikih posod 
za mesane komunalne odpadke v 
dveh stanovanjskih blokih, in sicer 
v Dupleku in Kidrieevemj v Duple
ku je bilo v posodi za MKO Ie deset, 
v Kidricevem pa dvajset odstotkov 
dejanskih mesa nih komunalnih 
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odpadkov. Ta delez je sieer v indi
vidualnih gospodinjstvih nekoliko 
visji, a se zmeraj premajhen. Vem, 
da Ijudje reeejo, plaeujem visoke 
poloznice, zdaj bom pa se loeeval, 
ampak dejstvo je, da vee kot bomo 
locevali, vee bomo vsi skupaj pri
vareevali.« Lovreneie je svetnike, ki 
so soglasno potrdili nove eene od
voza smeti, pozval k opoza~anju 
obeanov 0 pomenu loeenega zbi
ranja odpadkov, ki je po njegovem 
mnenju slabo iz. dveh razlogov: za
radi preslabe osvescenosti in tudi 
zaradi lenobe. 

SenkaDreu 


