Izjava za javnost: OBDARITEV PRVIH DVEH NOVOROJENCEV V LETU 2021 V
PORODNIŠNICI PTUJ

Tudi letos je Bolnišnica Ptuj tradicionalno s pomočjo sponzorjev obdarila prvo in
drugorojenega otroka v letu 2021. Dogodek je zaradi omejitev povezanih z epidemijo potekal
drugače, brez prisotnosti javnosti. Mamice sta direktorica in strokovni vodja, skupaj s
strokovnimi sodelavci porodnišnice, obiskala v bolniških sobah. Prva je v letu 2021 rodila
mamica Monika hči Izabelo na novoletni dan ob 17.12 uri, druga pa je na svet prijokala deklica
Ivona 2.1. ob 5.20 mamici Sabrini. Izabelo doma nestrpno pričakujejo štirje bratci in tri sestrice.
Vsi razen enega, so rojeni v ptujski porodnišnici. Ivona pa je prvorojenka.
Direktorica je deklicam zaželela, da bi bili zdravi in da zrasteta v zadovoljne in odgovorne
posameznice, staršem pa veliko zdravja in sreče pri vzgoji.
Bolnišnica je prvorojeni Izabeli podarila zlato verižico s spominskim obeskom, Mestna občina
Ptuj jo je obdarila s 300 evri, Pikapoka d.o.o. z avtosedežem, Terme Ptuj d.d. pa podarjajo
darilni bon za storitve v vrednosti 40 eur in Tosama d.o.o. paket izdelkov za nego otroka.
Drugorojena Ivona je prejela od podjetja Tenzor d.o.o. 250 eur, Terme Ptuj d.d. so podarile bon
v vrednosti 40 eur in Tosama d.o.o. paket izdelkov za nego otroka.
Predstojnica porodnišnice Damijana Bosilj, dr.med. ni skrivala zadovoljstva, z delom
porodnega oddelka, saj so v letu 2020 kljub omejitvam zaradi koronavirusa izvedli devet
porodov več, kot leto prej. V letu 2020 so v ptujski porodnišnici opravili 836 porodov, rodilo
se je 843 otrok, 425 je bilo deklic in 418 dečkov, 9 parov je bilo dvojčkov. Dva sta bila
mrtvorojena, premeščenih pa je bilo 18 novorojenčkov. V letu 2019 smo imeli 827 porodov v
katerih se je rodilo 834 otrok, 7 parov je bilo dvojčkov, mrtvorojenih ni bilo, premeščenih pa je
bilo 21 novorojenčkov.
V porodnišnici Ptuj se trudijo, da bi bila porodna izkušnja za vsako mamico lepa in nepozabna.
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