
Trnovska vas: 

Zasebna 
zdravstvena 
ambulanta 
V Trnovski vasi j e v tem 

tednu začela delovati za
sebna splošna zdravstvena 
ambulanta. Koncesijo za 
d elova nje j e 'pridobil dr. 
med. Franc Su la. Ambu
lanta bo odprta v torek in 
četrtek, delo pa bo dr. 
Šuta dopolnjeval z delom 
v ambulanti v Cerkvenja
ku. Dr. Šuta je povedal, 
da pacienti spremembe nc 
bodo čutili , saj la hko 
zdravs tvene s toritve še na
prej uporabljajo z veljavno 
zdravstveno izkaznico. 

Priložnost ni s lovesnosti 
so se ob pacientih in števil
nih S lovenSkogo ri čanih. ki 
jim bližina zd ravn ika ve liko 
pomeni, udeležili še župa
na občin Destrn ik-Trnov
ska vas in Lenart ter direk
tor Zdravstycnega doma 
Ptuj Henrik Zlebnik. V na
govoru je poudaril, da 
"podeželje potrebuje zdrav
nike, kot je dr. Šuta, ki ne 
gledajo na uro in de lovni 
čas, temveč so pripravljeni 
narediti veljko več. S taki
mi zdravniki podeželje ve
liko pridobi'l. 

Ob dogodku kaže dodali , 
da se z odprtjem zasebne 
splošne ambulante in delo
vanjem zobne ambulante , ki 
deluje v sklopu Zdravstvene
ga doma Ptuj , končujejo pri· 
zadevanja Trnovčanov, ki so 
se za radi zgraditve objekta, 
kjer ambulanti delujeta, v 
preteklih letih morali mar· 
sičemu odreč i , saj so objekt 
zgradili s samoprispevkom 
in prostovoljnim delom. 

Danilo Muršec 

6. NOVEMBER 1997 - TEDNIK 
TRNOVSKA VAS / AMBULANTA Z 
ZASEBNO PRAKSO 

V Trno\'Ski ,",ast je v ponedeljek, 3. novembra, pričela delO\'ati 
zasebna ambulanta. Koncesijo s i je uredil dr. med. Franc Šuta. 
Poudariljc, da se za paCiente ne spremen1 nič, saj lahko njegOl'c 
usluge še naprej dobijo z zdravstveno izkaznico. Ambulanta je 
zaenkrat odprta ,",sak torek in četrtek li dopoldanskem času. 

Ponedeljkove slovesnosti so se 
zraven krajanov in predstavnikov 
KS Trnovska vas udeležili še 
župan občine Destrnik - Trnov
ska vas Franc Pukšič, župan 
občine Lenart Slavko Kramber
ger in direktor · Zdravstvenega 
doma Ptuj Henrik Žlebnik, ki je 

med drugim povedal: "Podeželje 
potrebuje takšne zdravnike, kot 
je dr. Šuta, ki ne gledajo na 4{). 
urni delovnik, ampak so pripravi· 

. jeni narediti bistveno več. S taki
mi zdravniki lahko podeželje ve
liko pridobi." 

Zmago Šalamun 


