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Slovenske gorice • Znova zapleti z zdravniki - tokrat zaradi nadomescanja 

Zasebnika vztrajata: noben pacient 
ni bi! zavrnjen 
v Zdravstvenem domu Ptuj so se odloCili, da nemudoma prekinejo medsebojno nadomeScanje v casu 
odsotnosti zdravnikov med njihovo ambulanto v Jursincih in zasebnima ambulantama v Dornavi in 
Trnovski vasi. Nepricakovani odloCitvi so po besedah direktorice ZD Ptuj Metke Petek Uhan botrovali 
»kritike in izraieno nezadovoljstvo pacientov in pray tako obCine Jursind«. 

Zupanu Alojzu Kaucicu so se na
mrec obeani pritozili, da jih v ome
njenih ambulantah nocejo sprejeti, 
ceprav je taksen dogovor za,cas, 
ko je jursinska zdravnica Amira 
Hachem odsotna. »Vzajemno na
domescanje je med ambulantami v 
Jursincih, Dornavi in Trnovski vasi 
ustaljena praksa ze vrsto let. Do 
nedavnega so bile vse tri konce
sijske, po odhodu Mira Lasbaherja 
pa smo v ZD Ptuj, kot veste, znova 
prevzeli jursinsko ambulanto in na
eina nadomescanja nismo spremi
njali. Ce nasi pacienti niso zadovolj
ni, smo se dolzni odzvati, zato sem 
se odlocila prekiniti sodelovanje z 
zasebnikoma v Dornavi in Trnovski 
vasi, nadomescanje Hachemove 
pa urediti tako, da bomo za sti
ri ure v Jursince poslali drugega 
zdravnika.« 

Nadomescanje pO 
novem kar V Jursincih 

Kadar torej Amira Hachem ne 
bo delala v jursinski ambulanti, 
njenim pacientom ne bo vee tre
ba po zdravstveno oskrbo v na
domestne ambulante v Dornavo, 
Trnovsko vas ali v ZD Ptuj, ampak 
bo 5 Ptuja v Jursince poslan nado
mestni zdravnik. Ki ga, spomnimo, 
Petek Uhanova maja letos se ni 
mogla zagotoviti zaradi kadrovske 
podhranjenosti v zdravstvenem 
domu. Kot kaze, bo zdaj rezerv
nega zdravnika lahko priskrbela, 
vendar Ie za stiri ure na dan, ne 
pa za v povprecju sedem, kolikor 
je pacientom v Jursincih na voljo 
Hachemova. 

Da jih v nadomestnih ambulan-

Gre za odnos javno
zasebno? 

o prenehanju medsebojnega 
nadomeseanja je Petek Uhano
va Nino Mileusnic iz dornavske 
ambulante in Tomaza Schauba
cha, ki dela v trnovski in andraski 
ambulanti, obvestila po telefonu 
in pisno. »Nadomeseanje je sicer 
pogost problem pri zasebnikih, 
eeprav imamo to zgledno ureje
no z ambulantama v Cirkulanah in 
Zavreu. Kakorkoli, obema zdravni
koma sem povedala, cemu takSna 
odloeitev, in se jima zahvalila za 
dosedanje sodelovanje. Ne zelim 
si nobenih nesoglasij in prepirov, 
ampak ciste racune in 'fer' odno
se, zato smo se tudi razsli korek
tno,« je zagotovila Petek Uhano-

tah odklanjajo, so zupanu Kaucicu va. 
povedali obcani. »Takoj sem urgi
ral na ZD Ptuj in direktorico pozval 
k zagotovitvi nemotenega dosto
pa do zdravstvene oskrbe, ko nase 
zdravnice ni. Povedal sem sarno 
to, kar sem slisal od obcanov, se
veda pa ne morem z gotovostjo 
trditi, da so bilinasi pacienti v Dor
navi in Trnovski vasi tudi dejansko 
zavrnjeni, saj nisem bil zraven.« 

Kaueie ,tudi opaza, CIa so Ijud
je zaradi situacije v zvezi s covi
dom-19 manj strpni in tezje spreje
majo nova pravila, po katerih brez 
predhodne najave ne mores vee do 
zdravnika, predvsem pa ne takoj. 

Nepreverjene 
govorice 

Da bi bilo v prvi vrsti »fer«, ee 
koncesionarja ne bi bila sooeena 
s fantomskimi pacienti iz Jursin
cev, ki jih domnevno nista hotel a 
sprejeti in obravnavati, torej sta 
odklonila zdravnisko pomoc, je 
preprican Tomaz Schaubach. »Prav 
bi bilo, da se pove z imenom in pri
imkom, kdo vse se je obrnil na nas 
in bil zavrnjen. 5 svojo medicinsko 
sestro, ki kontaktira s pacienti in jih 
naroea, sva pregledala, ali je v casu 

Foto: so 
Melka Petek lihan: »ee naSi padenti niso zaOOuoljni, smo se dolZni odzvati.« 
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TomaZ Schaubach: »Prav hi bilo, da se pave z imenom in priimkom, kdo se 
je obrnil na nas in bi1 zavrnjen, ne pa da se 90v0ri 0 fantomskih padentih.« 
T udi zdTavnica Nina Mileusnit je Tazofurana in Sakirana nad Zaljivimi 
nato1cevanji. 

odsotnosti zdravnice v Trnovsko 
vas prise I kakSen pacient iz J ursin
cev. Ugotovila sva, da nismo imeli 
niti enega sam ega primera, pa ne 
zato, ker bi jih zavrnili, ampak ker 
se sploh niso obrnili na nas. Ce 
pa se najde pacient, ki smo ga v 
Trnovski vasi odslovili, se mu born 
javno opravicil,« zagotavlja Schau
bach, razocaran nad odloeitvami, 
sprejetimi na osnovi nepreverjenih 
govoric. , 

»Edino, kar bi se lahko zgodilo 
in koga vznejevoljilo, je ' dejstvo, 
da nas je zaradi stevilnih klicev in 
hkratnega dela v ambulanti vcasih 
tezko dobiti na telefon. Ampak to 
se dogaja tudi nasim pacientom in 
tako je pac danes v veeini ambu
lant. Zaradi covida-19 se je marsikaj 
spremenilo, posebej na vasi so bili 
Ijudje vajeni k zdravniku priti tudi 
uro prej, kot so bili naroceni, saj je 
bilo posedanje v eakalnici zmeraj 
tudi del druzabnega zivljenja. Zdaj 
je to drugace in tudi zato se med 
pacienti siri slaba volja.« 

Preusmerjanje 
pozomosti 

Neprijetno preseneeena je tudi 
dornavska koncesionarka Nina Mi
leusnic. »Vse to dojemam kot neko 
manipulacijo iz ZD Ptuj, ki pa je ne 
razumem povsem. Leta in leta se 

vse tri ambulante nadomeseamo 
in sprejemamo paciente. Tudi od
kar je Hachemova, s katero imam 
dobre odnose, prevzela jursinsko 
ambulanto, je to potekalo nemo
teno in brez tezav. Se posebej 
letos poleti, ko sem bila bolj malo 
ila dopustu, sem obravnavala zelo 
veliko pacientov iz Jursincev. Ce 
sem dnevno sprejela tudi po 90 pa
cientov, jih je bila polovica od tam. 
Brez izjeme sem bila vsem na vo
Ijo, zato odlocno zavracam takSne 
obtozbe, ki niso podprte z dokazi. 
Kadarkoli lahko tudi pokazem, od 
kod so pacienti, ki pridejo k meniv 
ambulanto.« 

Mileusniceva pravi, da zaradi 
prekinjenega medsebojnega na
domeseanja ne bo oskodovana, 
saj ima vee kot dovolj svojega dela 
in pacientov. »Ie tako imam slabe 
izkusnje z ZD Ptuj, pa vendar sem 
sokirana nad tako zaljivimi natolce
vanji. Res lepa zahvala za kolegial
nost. Pray nesramno je, da se sku
sa vreci slabo luc na moje delo in 
preusmeriti pozornost z dejanske
ga problema, ki je, kot sarna slisim 
od pacientov iz Jursincev, v tern, 
da je njihova zdravnica pogosto 
odsotna, poleg dopusta in bolnis
ke odsotnosti tudi zaradi dodatne
ga izobrazevanja in dela v ptujski 
ambulanti za odvisnike.« 

SenkaDreu 
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Podravje • Zavrnili pobudo obCine Destrnik 

Dom upokojencev ne 
more biti v vsaki obcini 
VeC oban Spodnjega Podravja aktivnosti zadf!ja leta 
usmerja v izgradnjo novih kapacitet za starejk. Med 
njimi je tudi obCina Destrnik, ki je na ptujski Dom upo
kojencev naslovila pobudo, da bi v njihovi bodoa novi 
enoti izv~ali institucionalno varstvo za starejse. Za 
'2'i1c9 je predlog Destrnika zavrnjen. 

Po besedah direktorice Doma upokojencev Ptuj Joffce 
Semnieki je na lokalnem podroeju vefik interes po gradni! 
novih enot Z obstojeeimi ~jrirrii v Spodnjem Podravju - Ptuj, 
Kidrieevo, Muretinci in JUrSlnci ter enoto v Kopru - trenutno 
izvajajo institucionalno varstvo za 700 stanovalcev. Od tega 
je na Primorskem 140, v Spodnjem Podravju pa okrog 560 
stanovalcev. Upo~tevajoC dejstvo, da naj bi se v kratkem zaeela 
gradnja nove enote ~e v Zabjaku, bi stem trenutno zadostlli 
aktualnim potrebam. Povecuje se namrec ~e enota v Jursincih, 
gradnjo pa nacrtuje tudi obcina Markovci. Med vodstvom obcine 
Markovci in ptujskim domom je sleer pod pisano pismo 0 nameri, 
aDorn upokojencev Ptuj je pripravljen izvajati Ie institucionalno 
varstvo, ne pa financirati gradnje. 

Potrebe pO novem domu 
na Destmiku ni 

Medtem ko je obcina Markovd oeitno ujela se zadnji vlak, pa 
50 pravzaprav enako pobudo obeine Destrnik na zadnji sejl sveta 
v Domu upokojencev Ptuj zavrnili • .,V oskrbi je Ie 14 stanovalcev z 
Destmika, zato menimo, da so trenutne kapacitete, ki jih imamo 
v JUrSincih, dovolj blizu, da na tern obmocju ni treba graditi. 
Kar nekaj pobud imamo, ta z Destmika ni edina, a sami gradnje 
novih enot za zdaj ne naertujemo v drugih obcinah. Med drugim 
bi tudi v primeru Izvajanja storitev imeli precej tezav, ree/mo z 
zagotavljanjem kadm," je pomisleke ob predstavitvi plsma 0 

narneri povedaJa direktoricaSemnickijeva. Po projekdjah bi za 
dom s kapaciteto 150 stanovalcev mora Ii zagotoviti vsaj 65 novlh 
zaposlenih. Te pa na trgu dela ie tako dobljo precej tezko, saj 
kader befj eez mejo, v Avstrijo, kjer so bolle placani. 

Cena oskrbe V destrnlskem domu bi bila 
-drazja k~t V ptujskem 

Pomlsleke Je Semnickijeva imela tudi 0 ceni takSne oskrbe, ki bi 
bila v vsakem primeru drazJa kot v enotah, ki jih gradi dom sam. 

Ob tern je poudarila, da je treba upostevati se dejstvo, da se 
zacenja projekt sodobne oskrbe starejsih na domu. C:e bodo 
realizirani vsi plani; torej povecanje enote v Jursincih, ki je v teku, 
in izgradnja v Zabjaku, pa bi bili zelo blizu resolucije socialnega 
programa, po kateri naj bi bilo v institucionalnem varstvu okrog 
5 % populacije starejse od 65 let v posameznih obmocnih sluZbah 
ZZZS (primerljivo z upravnimi enotami). 
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suet zavada je sprejel odloateu, da se pripravi nabor oban, ki imajo -
dis! same bodisi s pomOCjo zasebnih investitorjev - u regiji namen gro 
nove mote doma upokojenceu. 

Zbrali bodo ponudbe vseh obcin 
in jih preuCiIi 

Dvome direktorlce je s svojim razmiSljanjem podkrepil novi 
Clan sveta Milan Kiemenc, sicer se pred kratkim direktor obCinske 
uprave na Destmiku. Predlagal je, da se zberejo predlogi vseh 
obe.in, ki bi morebiti izkazale in teres za gradnjo, in se vodstvo 
doma nato opredeli do predlogov. Z njegovim predlogom so 
se strinjali tudi drugi Ciani sveta. V naslednjih mesecih bode v 
domu zbrali nabor interesentov, oban, ki bi Zelele javno-zasebno 
partnerstvo. V nobenem prlrneru pa investiClle gradnje ne bo 
finaneiral ptujski dom. "Pri Markovcih nikakor ne gre za kakSno 
preferiranje. Bill so prvi, zato smo podpisali pismo 0 nameri, ne 
kazemo pa 5 tern nikakr~ne naklonjenosti do iupana ali koga 
drugega," je bila jasna Semniekijeva. 

Dzenana Kmetec 


