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Uvodni nagovor 

Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, 
spoštovana Ministrica za zdravje, gospa Milojka Kolar Celarc, spoštovani 
župani gorenjskih občin, cenjeni upokojeni sodelavci, sodelavci, dragi 
gostje, vsi prisotni. 

Pred 70 leti, natančneje 11. aprila 1948, je bila dokončana gradnja "nove" 
jeseniške bolnišnice. Ob otvoritvi je bila to najsodobnejša bolnišnica v 
srednji Evropi.  

Bolnišnica je leta 1948, upoštevajoč tedanje strokovne smernice 
zdravljenja in najsodobnejšo tehnologijo, predstavljala ustrezen odgovor 
na tedanjo demografsko in epidemiološko situacijo ter gospodarski razvoj 
lokalne skupnosti. 

Namenjena je bila predvsem potrebam železarne in okoliškega 
prebivalstva. V prvem letu delovanja je zmogla 200 operacij, 834 
ambulantnih pregledov in 2087 hospitalnih zdravljenj. Danes letno 
opravimo 6000 operacij, 120.000 ambulantnih pregledov in 14. 000 
hospitalizacij. Bolnišnica je pred 70 leti imela 65 zaposlenih od tega 2 
zdravnika in 35 zdravstvenih delavcev ter 28 nezdravstvenih delavcev. 
Danes nas je 688 sodelavcev, od tega 122 zdravnikov, 151 diplomiranih in 
203 srednjih medicinskih sester ter 140 nezdravstvenih delavcev.  

Ali si lahko sploh predstavljamo, kako težke razmere so bile v takratnih 
povojnih časih? Samo tisti, ki sestavljamo današnji zdravstveni sistem 
vemo, kako težke, skoraj nemogoče so razmere danes! Kako je bolnišnici 
to uspelo davnega leta 1948 in kako nam to uspeva danes? To je bilo in je 
mogoče le z veliko truda, predanosti in čuta za slehernega človeka, še 
posebno pa za pacienta in človeka v stiski! Zatorej mi dovolite, da se 
zahvalim vsem, ki ste s sodelavci presegli najvišje standarde človeške 
etike in morale ter požrtvovalno in nesebično skrbeli za svoje paciente. 
Ravno vi s sodelavci, ki te norme prenašate iz generacije v generacijo 
zaposlenih v naši bolnišnici, ste odgovorni, da je jeseniška bolnišnica 
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poznana in spoštovana med pacienti še posebno po sočutnem in toplem 
odnosu, zato vam iskrena hvala!  

Kaj smo dosegli v teh sedmih desetletjih? Postali smo bolnišnica celotne 
Gorenjske regije, in ne le Jesenic z okolico! RAZVILI smo kirurgijo s 
travmatologijo, abdominalno kirurgijo in ortopedijo, v okviru internistike  
kardiološki, gastroenterološki, endokrinološki oddelek ter dializo,  v sklopu 
pediatrije so nastali  Oddelek za predšolske otroke, šolske otroke in 
mladino ter oddelek za dojenčke in male otroke,  razširili ginekološko 
porodniški oddelek s porodnim blokom in ginekološko ambulanto v novi 
stavbi.  

Za potrebe štirih temeljnih oddelkov smo razvili anesteziološko službo z 
Enoto intenzivne terapije operativnih strok, rentgensko slikovno 
diagnostiko,  laboratorijsko diagnostiko in bolnišnično lekarno. Omenjeno 
je narekovalo prostorsko širjenje,  zato  se je leta 1972 pričela gradnja 
ambulantne stavbe,  leta 1999 nadzidava glavne stavbe za potrebe 
pediatrije. Sledile so tudi  adaptacije oziroma spremembe namena ostalih 
obstoječih  stavb. V upravni stavbi tako danes delujejo dnevni oddelek, 
specialistične ambulante, fizioterapija in enota za transfuzijo, v nekdanjem 
stanovanjskem bloku pa deluje laboratorij za patologijo in ostale podporne 
službe. 

Bili smo pionirji v uvajanju kvalitete zdravstvenih storitev ter v pridobivanju 
mednarodnih akreditacij kakovosti. Uvajali smo nove zdravstvene profile 
kot je koordinator zdravstvene oskrbe in določene kompetence prenašali  z 
zdravnikov na diplomirane medicinske sestre.  

Potrebe po zdravstvenih storitvah eksponentno naraščajo kot posledica 
porasta števila pacientov z rakom, kroničnimi boleznimi in demenco, kot 
tudi zaradi staranja prebivalstva, razmaha turizma,  napredka medicine in 
pa porasta pričakovanj. Tem zahtevam  smo tudi v zadnjem desetletju še 
uspeli slediti in uvedli: magnetnoresonančno diagnostiko, nevrologijo, 
fiziatrijo in rehabilitacijo, paliativo, implantacijo srčnih spodbujevalcev, 
operativno urologijo, zgradili urgentni center in še in še. Vse to je bilo 
mogoče le na podlagi izrednih strokovnjakov s področja medicinske stroke 
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in stroke zdravstvene nege in oskrbe ter podpornih služb, zato gredo vsem 
ob tem dogodku čestitke in zahvale! Z vsemi temi širitvami pa smo dosegli 
vrh naših zmogljivosti na sedanji lokaciji, zato nadaljnji napredek na tem 
prostoru in v teh zgradbah ni več mogoč. 

Tudi po NAJMANJ NEUGODNEM, PASIVNEM SCENARIJU  je na 
Gorenjskem, z vidika zadostnosti zdravstvenih programov po vsebini in 
obsegu, neizbežen KOLAPS zdravstva na nivoju bolnišnic najkasneje do 
leta 2030, veliko bolj verjetno se bo to zgodilo že bistveno prej! Zato mora 
nova gorenjska bolnišnica postati del prioritetnih nacionalnih načrtov do 
leta 2025! 

Danes slavimo našo 70 letno gospo, Splošno bolnišnico Jesenice, in njene 
dosežke. Čas je, da se aktivnosti prilagodijo njeni starosti in da se ob 
naslednjem jubileju srečamo v novi, enotni gorenjski bolnišnici! 

Dovolite mi, da na koncu še enkrat izkoristim priložnost in se z vsem 
dolžnim spoštovanjem iskreno zahvalim vsem dosedanjim in 
sedanjim zaposlenim v Splošni bolnišnici Jesenice, ki so oziroma ste 
s svojim delom in pripadnostjo pripomogli k uspešnemu razvoju 
bolnišnice.  Hvala. 

  

 

                                                                 Janez Poklukar, dr. med.  
                                              direktor bolnišnice   
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