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Zadeva: Pojasnila in odpravljanje vseh dvomov v zvezi z dogodki o preselitvi varovancev
DSO Ljutomer - v 10. točkah.

10 temeljnih točk za boljše razumevanje
Kljub dobrim namenom, da ključnim javnostim pojasnimo
spremembe organizacije, se je v izredno kratkem času, ki smo
ga imeli na voljo, izbrani način komunikacije izkazal kot
ponesrečen in neprimeren. Dejstvo je, da prihoda okuženih
nismo zavrnili, žal pa je to javnost spregledala. Tega se
zavedamo in to tudi obžalujemo.
Zainteresirano javnost želimo obvestiti, da smo na naslova Sveta zavoda in Ministrstva za
zdravje predložili zahtevano uradno razlago vseh okoliščin povezanih s sklicem tiskovne
konference 21. aprila, ki so jih člani Sveta ocenili kot neprimerne.
Popolnoma se strinjamo z oceno Sveta in iskreno obžalujemo, da je prišlo do

komunikacijskih napak povezanih z dogodkom selitve varovancev DSO Ljutomer v SB
Ptuj. Naša komunikacija z javnostjo v tej zadevi ni bila popolna. Ko za nazaj gledamo
na dogodke vemo, da bi danes h komunikaciji pristopili na drugačen način.
Vodstvo bolnišnice prevzema odgovornost za izvedbo tiskovne konference, ki je 21.
4. 2020 potekala pred bolnišnico. Izvedena je bila na osnovi pobude ključnih
zainteresiranih strani, s ciljem, da se, v skladu z dogovorom z Ministrstvom za zdravje,
hitro obvesti javnost glede organizacije oddelka COVID-19 v bolnišnici ter vsega, kar
bi sledilo.
Kljub dobrim namenom, da ključnim javnostim pojasnimo spremembe organizacije, se
je v izredno kratkem času, ki smo ga imeli na voljo, izbrani način komunikacije izkazal
kot ponesrečen in neprimeren. Dejstvo je, da prihoda okuženih nismo zavrnili, žal pa
je to javnost spregledala. Tega se zavedamo in to tudi obžalujemo.
Javnosti predstavljamo jedrnat odgovor na večkratne obtožbe in nejasnosti, ki so na dogajanja
v SB Ptuj vrgle drugačno luč.
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1. “SB Ptuj noče zdraviti bolnikov.”
(Različni mediji)
Ni res. NIKOLI NE BI MOGLI REČI KAJ TAKEGA.
V celotnem dogajanju ni bilo načrta, da bi se varovanci DSO Ljutomer v naši bolnišnici zdravili.
Šlo je za željo, da se v bolnišnico premesti štirideset COVID-19 pozitivnih varovancev, ki so
potrebovali zgolj domsko oskrbo, torej zdravstveno nego.

2. “SB Ptuj je zavrnil bolnike.”
(Različni mediji)
Ni res.
V BOLNIŠNICI NISMO ZAVRNILI BOLNIKOV.
Prav tako tudi ne varovancev DSO, je pa del zaposlenih izrazil nezadovoljstvo s kasneje
potrjeno, ne najbolj posrečeno, strokovno rešitvijo. Od 21. 4. je tudi na sami spletni strani
ministrstva za zdravje zapisano, da je selitev zdravih varovancev DSO v bolnišnice strokovno
neutemeljena in prav ničesar drugega niso izrazili naši zaposleni. V bolnišnici smo od začetka
epidemije razdelili dejavnost na tri cone, povsem enako kot vse ostale slovenske bolnišnice,
dejavnost sive cone, v skladu s stanjem zaščitne opreme in kadrovsko prostorskimi
zmožnostmi, deluje še danes.

3. “Dejansko pa jih nočejo, ker se jim poveča obseg dela, pa bojijo
se, da se bodo nalezli.”
(Twitter)
Ni res.
V BOLNIŠNICI JE BILO NA DOGOVORJENI DAN VSE PRIPRAVLJENO
za sprejem štiridesetih varovancev iz DSO: osebje, oprema, podroben načrt dela.
Na račun COVID-19 varovancev se obseg dela ne bi povečal, bi se pa zmanjšala možnost
zdravljenja internističnih bolnikov. Edini strah, ki je dejansko bil prisoten, je bil strah pred tem,
da izgubimo regionalno bolnišnico, saj bi vsaj del bolnišnice postal negovalni COVID-19
oddelek, kot edini v Sloveniji in to ravno v času, ko smo začeli zaganjati osnovno medicinsko
dejavnost. Strah pred negovalno bolnišnico je prisoten že desetletje, saj, kljub objektivnim
kazalcem, ki govorijo, da smo primerljivi s srednje velikimi regionalnimi bolnišnicami (Slovenj
Gradec, Murska Sobota), nas politika velikokrat potiska izven okvirja regionalne bolnišnice.
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4. “Zdravniki SB Ptuj so se uprli Ministrstvu.”
(Različni mediji)
Ni res.
NISMO SE UPRLI.
V bolnišnici je bilo na dogovorjeni dan vse pripravljeno za sprejem štirideset varovancev iz
DSO. Pripravljeno je bilo osebje, oprema, dogovorjen način dela z vsemi podrobnostmi.
Potrebno je bilo postaviti montažno steno in namestiti nova vrata, tudi to so vzdrževalci
postavili. Nekateri zdravniki in drugi zaposleni so izrazili zgolj nezadovoljstvo z odločitvijo, da
del bolnišnice postane prva negovalna COVID-19 bolnišnica v Sloveniji.

5. “Vodstvo mesta Ptuj je pred časom jasno povedalo, da selitve
okuženih upokojencev v prostore svoje bolnišnice ne odobrava. Za
tem so stali nekateri strokovni argumenti, nekaj jih je temeljilo na
strahu in odporu pred bolnimi.”
(Večer, 4.5.2020)
Ni res.
NAMEN NI BIL SELITI BOLNIH, AMPAK OKUŽENIH.
Letno na bolnišnično zdravljenje sprejmemo okrog 12.000 bolnikov in opravimo več kot 95.000
ambulantnih obiskov. Letno opravimo tudi okrog 9000 dializ. Namen ni bil v bolnišnico seliti
bolnih stanovalcev iz DSO. Selili bi se varovanci, ki so bili pozitivni na test in niso imeli znakov
bolezni COVID-19, torej niso potrebovali nobenega zdravljenja. Nekateri zaposleni so zgolj
povedali nekaj strokovnih argumentov, ki smo jih že pred tem na sestanku povedali ministru
in so kasneje postali tudi realnost oziroma so bili zapisani že 21. 4. na spletni strani ministrstva
za zdravje.

6. “So jih hoteli v bolnišnico Ptuj, pa sta se županja in direktorica,
obe @strankaSD uprli.”
(Alenka Jeraj, Twitter, 25.5.2020)
Ni res.
NIHČE SE NI UPRL SPREJEMU VAROVANCEV IZ DSO LJUTOMER.
Prav tako je pomembno poudariti, da vodstvo bolnišnice nima nobene veze s katerokoli
politično stranko, niti SD.
Politika ne vpliva na odločitve. V bolnišnici izvajamo strokovno delo.
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7. K temu moramo dodati, da o možnosti premestitve oskrbovancev
DSO Ljutomer v našo bolnišnico ni bilo nobenih pogovorov. V
primeru takšne odločitve bi v naši bolnišnici te varovance v
kontekstu negovalne oskrbe tudi sprejeli, čeprav smo bili od vsega
začetka načrtovani, da bi po potrebi za štirimi dosedanjimi postali
naslednja bolnišnica COVID, ptujska bolnišnica pa negovalna.
Minister Tomaž Gantar se je odločil za Ptuj, “ker je lažje izbrati
nekoliko manjšo bolnišnico, ki je v tem obdobju že bila manj
obremenjena”.
(Vodstvo SB Murska Sobota, spletna stran)
Ni res.
NOBENA BOLNIŠNICA V EPIDEMIJI NI BILA DOLOČENA KOT NEGOVALNA,
tudi ptujska ne. Minister je ugodil murskosoboški bolnišnici, ki je bila enako manj obremenjena
kot ptujska in ni predlagal selitve varovancev v bolnišnico kamor Ljutomer tudi regionalno
spada.

8. "Nedopustno in neodgovorno od zdravnikov je, da zavrnejo
zdravljene 40 bolnih ljudi.”
(Aleksandra Pivec, Štajerski tednik, 21.4.2020)
Ni res.
NIKOGAR NISMO ZAVRNILI .
Varovanci, ki bi jih selili v bolnišnico niso bolniki ampak okuženi s COVID-19, brez bolezenskih
znakov in potrebujejo le domsko oskrbo, torej zdravstveno nego ne pa zdravljenja. Sprejema
pozitivnih varovancev pa tudi nismo zavrnili. Zdravljenja nikoli nismo zavrnili nikomur, ki to
potrebuje in ga tudi ne bomo.

9. “Če je tak seznam obstajal, je vodstvo bolnišnice morda zanj
vedelo ali celo sodelovalo pri njegovem nastanku kot v nekaterih
drugih domovih, kjer so bili koordinatorji strokovni direktorji ali
zdravniki bližnjih bolnišnic. Morda so se zdravniki uprli, ker so imeli
informacije, da gre za vnaprej odpisane varovance.”
(dr. Dušan Keber, Mladina, 15.5.)

Ni res.
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ZA 'SEZNAM ODPISANIH' NISMO SLIŠALI.
V bolnišnici Ptuj nismo vedeli, in še vedno ne vemo, za “seznam odpisanih”, niti vodstvo in
tudi zdravniki ne. V bolnišnico bi naj premestili asimptomatske varovance, ki so pozitivni na
test in torej ne potrebujejo zdravljenja ampak le domsko oskrbo. Zakaj bi bili ti na “seznamu
odpisanih”? Koordinatorstvo v DSO Ljutomer je bilo pod okriljem SB Murska Sobota, iz
bolnišnice Ptuj smo le prispevali zdravstvene delavce za zagotavljanje oskrbe v DSO.

10. “Na nek način me je sram za kolege, ki ne želijo pomagati ljudem
v domu starejših.”
(Tomaž Gantar, STA, 21. april)
NI RES, DA NE ŽELIMO POMAGATI.
Iskreno obžalujemo, da je bilo to tako sprejeto. V Splošni bolnišnici Ptuj smo bili in smo še
pripravljeni na sprejem in zdravljenje tudi COVID-19 pozitivnih bolnikov, če bi bilo to potrebno.
Zdravljenja bolnikov, tudi okuženih s COVID-19, se ne bojimo. Varovancem DSO Ljutomer
smo in jim še vedno znatno pomagamo z negovalnim osebjem in zdravniki.

***
To so prave informacije o dogodkih.
Ljudje, ki delamo v naši bolnišnici, tako kot naši pacienti, prihajamo iz številnih slojev življenja, različnih
mest, različnih političnih strank, vendar vsi delamo in sodelujemo. Tudi zdaj se moramo posvetiti temu
za kar smo dejansko tukaj: zdraviti in pomagati ljudem.
Upamo, da bo javnost, po tej razlagi, naše zdravnike in naše paciente pustila da zadihamo, da bomo
lahko nadaljevali naše poslanstvo.
Medije pozivamo, da nas pogosteje pokličejo in zahtevajo pojasnila. Na razpolago smo jim.

Ostanite varni in zdravi!
Anica Užmah, mag. posl. ved, direktorica

Ptuj, 29. 5. 2020
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