CIVILNA INICIATIVA
ZA OHRANITEV PORODNIŠNICE BREŽICE
Življenje je lepo, če ga živiš in zadovoljuje tvoje osnovne potrebe. Mednje sodi tudi potreba po
zdravstvenem varstvu, za ženske še posebej ginekološko porodna oskrba. Doslej se nam je zdelo
obiskati ginekologa porodničarja v bolnišnici Brežice samoumevno in nismo razmišljale, da bi lahko
ostale brez te dobrine. Da bi se na pregled ali porod peljale v Novo mesto? V primeru poroda je lahko
vsaka dodatna minuta usodna. Pomislimo še na starejše ženske, ki nimajo avtomobila, in bi bile tako
odvisne od redkih in dragih avtobusnih prevozov. Res je, da se je v preteklosti razmišljalo o
priključevanju manjših enot večjim, toda nikoli tako resno in mimo uporabnic teh storitev kot zdaj. Že
davnega leta 1889, ko je bila sedanja zgradba naše bolnišnice zgrajena, je imela porodno sobo.
Tedanji velmožje so se zavedali pomena dobre in strokovne oskrbe porodnic in bodočega rodu
(čeprav so takrat ženske rojevale tudi doma). Zaradi naraščanja prebivalstva je bila potrebna širitev
kapacitet, da bi se novi državljani rodili v ustreznih razmerah – ob strokovno in človeško čutečih
babicah in porodničarjih. V bolnišnico so in tudi zdaj prihajajo ženske iz Posavja in Posotelja pa tudi z
onstran meje. Zdaj, ko ima bolnišnica ustrezne delovne pogoje in sodobne aparature, odlične
zdravnike ginekologije in porodničarstva, visoko izobražene babice in medicinsko osebje, nam politika
zaradi racionalizacije (?) hoče vzeti to in preusmeriti ženske na rojevanje in ginekološke posege v
Novo mesto. Kako pomembna je bližina ginekologa in porodnega oddelka, ve večina žensk, ko so
bolne ali imajo težave tudi čustvene narave (poporodna depresija). Topel sprejem v ginekološki
ambulanti pri izbranem zdravniku, ki kasneje spremlja potek zdravljenja ali nosečnost in porod, je
bogastvo, veliko bogastvo. Zaupanje, ki se zgodi med ginekologinjo porodničarko in pacientko, je
pogosteje pomembnejše kot zdravljenje samo. Katera mamica se ne spomni trenutkov pričakovanja,
da jo bo ginekolog osrečil z novico, da bo postala mati. Koliko najglobljih čustev in občutij spremlja te
trenutke. Včasih pa tudi strah, da se ji bodo stežka uresničile želje in bo potrebno zdravljenje.
Spremljanje nosečnosti, porod in poporodno obdobje zahteva zaupanje in strokovnost. Ginekologija
in porodništvo je področje žensk. Zato ne sme biti varčevanja za vsako ceno na plečih žensk, ki smo
tudi volivke in plačujemo davke. Ne damo bolnišnice v Brežicah, ne damo ginekološko porodnega
oddelka, ne damo naših ginekologov in porodničarjev. Pravica žensk je, da imamo dobro oskrbo. Tudi
vse utemeljitve Projektne skupine za združevanje ginekološko porodne službe za Dolenjsko, ki jo je
pooblastil minister, nas ne prepričajo. »Ja kakšna družba pa ste, da ukinjate oddelke bolnišnice, kjer
se rojevajo (naši) najmlajši državljani, cvet naroda,« je povprašal našega direktorja bolnišnice dober
znanec iz tujine. Povsod, kjer dajo kaj nase, obdržijo, kar je dobro in preizkušeno in nadgradijo s
sodobnimi pristopi. Dati življenje je največje darilo življenja. Ambulantna dejavnost in »dnevni
hospital« so premalo, kar nam ponujate. Le pri nas hočejo z argumenti moči v Ljubljani potihoma,
mimo uporabnic storitev in našega mnenja, udejanjiti svoje papirnate predloge in načrte. Življenje pa
jih demantira, ker ni predhodnih raziskav.
Zato se ustanavlja civilna iniciativa žensk, ki nam ni vseeno. Pridružite se nam vse, ki prihajate v
ginekološko porodno ambulanto ali porodnišnico bolnišnice Brežice iz Posavja, Posotelja ali drugod.
Skupaj bomo močnejše. Povejte o svojih izkušnjah. Za prihodnost naših otrok gre, za bodoče
državljane Slovenije. Če enkrat izgubimo te oddelke, bodo sledili otroški, kirurški in še kateri. Vsakdo
ima pravico priti čim prej k zdravniku. Zgledujmo se po tistih, ki jim je zdravje in počutje žensk zares
vrednota. Lepo je živeti, če …

ZA ohranitev porodnišnice Brežice
CIVILNA INICIATIVA

Ministrstvo za zdravje je imenovalo delovno skupino za reorganizacijo mreže porodnišnic v Sloveniji.
Pripravljen elaborat, ki ga je obravnaval Zdravstveni svet v mesecu avgustu 2010, predvideva
združevanje porodniške dejavnosti za območje Posavja, Dolenjske in Bele Krajine v Splošni bolnišnici
Novo mesto. Zato je ustanovljena Civilna iniciativa za ohranitev ginekološko-porodnega oddelka v
Bolnišnici Brežice.
11. decembra 2010 bo od 9. do 13. ure potekalo zbiranje podpisov pri večjih nakupovalnih centrih, o
katerem lahko obvestite sorodnike, prijatelje in znance.
Zbiranje podpisov bo potekalo na naslednjih lokacijah:
- trgovina Spar, Brežice,
- Hipermarket Brežice,
- Nakupovalno središče TABU Krško,
- Nov nakupovalni center v Leskovcu pri Krškem,
- Mercator center Boštanj,
- Trgovina Spar Sevnica,
- Kostanjevica na Krki pri stavbi občine,
- Bistrica ob Sotli, pri cerkvi.
Zbiranje podpisov bo objavljeno tudi v naslednji številki Posavskega obzornika.
Podpisovalci naj se podpišejo le na enem obrazcu, sicer glas ne šteje.
Obrazce z zbranimi podpisi oddajte v tajništvo bolnišnice vsak delovnik do 15. ure oziroma pri
vratarju, najkasneje do 18.12.2010.

Za vaš glas podpore se vam zahvaljujemo.

Za kakršnokoli vprašanje smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
ohranitev.porodnisnice@sb-brezice.si

SKUPINA ŽENSK CIVILNE INICIATIVE ZA OHRANITEV
GINEKOLOŠKO PORODNEGA ODDELKA V BOLNIŠNICI BREŽICE

Liste s podpisi lahko oddate vsak dan pri vratarju v bolnišnici Brežice.
Za vas smo dosegljivi na: ohranitev.porodnisnice@sb-brezice.si.
Akcija zbiranja podpisov traja do 18.12.2010.
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Liste s podpisi lahko oddate vsak dan pri vratarju v bolnišnici Brežice.
Za vas smo dosegljivi na: ohranitev.porodnisnice@sb-brezice.si.
Akcija zbiranja podpisov traja do 18.12.2010.
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