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SLOVENJGRAŠKA BOLNIŠNICA PRIDOBILA NAZIV - NOVOROJENCEM PRIJAZNA
PORODNIŠNICA
V mesecu septembru letos je Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF Slovenije
opravil ocenjevanje naše porodnišnice in ocenil, da na podlagi zbranih točk (96,7 od 100 točk),
podeli Oddelku za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec naziv
Novorojencem prijazna porodnišnica. Slovesna podelitev naziva in plakete se je odvijala 17.
decembra 2009 v prostorih knjižnice Oddelka za Pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
Slavnostni gostje so bili predsednik Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEF
Slovenije, asist.dr. Borut Bratanič, dr. med., direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez
Lavre, dr. med. in predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec gospod Marijan Klemenc.
Naziv je rezultat dolgoletnega strokovnega in uspešnega dela našega osebja na področju dojenja. Že
primarij Dimitrij Mikuž, dr.med. je daljnega leta 1961, ko je prevzel vodenje oddelka za
ginekologijo in porodništvo, postavil osnove Novorojencem prijazne porodnišnice v naši
porodnišnici, ko je uvedel delno sobivanje matere in otroka po porodu, kar so kasneje prevzele še
druge porodnišnice v Sloveniji. Tako je sobivanje matere in otroka preko dneva potekalo do pred
nekaj leti, ko smo uvedli 24-urno sobivanje, kar je eno temeljnih načel Novorojencem prijazne
porodnišnice. Postopoma smo v zadnjih letih vpeljali v prakso še ostala pravila in s tem dosegli, da
je bila naša porodnišnica v samem vrhu po številu dojenih otrok ob odpustu iz porodnišnice.
Poudarila bi, da imajo zasluge za pridobitev tega certifikata kakovosti in odličnosti prav vsi
zaposleni na Oddelku za ginekologijo in porodništvo in v Centru za nedonošenčke. S svojim
poglobljenim izobraževanjem in znanjem s področja dojenja, mamice pripravijo na dojenje že pred
porodom, z ukrepi v porodni sobi omogočijo hitrejšo vzpostavitev dojenja, praktična pomoč in
nasveti pa se nadaljujejo na poporodnem oddelku in tudi po odpustu domov.
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