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Pohvalimo, kar se pohvaliti 
mora!  

 
Dušan Brajkovič, Maribor  

 

Težka pot za starše, ki že desetletja spremljajo hčerko na poti 
njenega zdravljenja. Še težja pot je za njo, ki ji je bolezen 
preprečila šolanje in normalno, polno življenje. Tako smo bili 
vsi trije večkrat na robu obupa. In vendar lahko danes 
napišem nekaj bolj spodbudnega. Nekaj, kar naju vsaj delno 
pomirja. 
 
V našem zdravstvu se marsikaj spreminja. Pozitivne 
spremembe je zaslediti v psihiatriji. Pri tem zdravljenju z 
veseljem opažam velik sistemski napredek in napredek v 
odnosu družbe do ljudi, ki duševno zbolijo. Hčerka je bila v 
preteklosti na različne načine hospitalizirana na različnih koncih 
Slovenije. Vrsto let osebje, ko je bila v njegovih rokah, ni našlo 
načina, ki bi ustrezal uspešnemu zdravljenju. V ta prizadevanja 
sva bila vpeta tudi starša naše Tatjane. Danes lahko povem, 
da se je zgodilo. Zgodilo se je to, da hčerko obiskujeva v 
ustanovi, polni ljubezni do bolnika, ne glede na to, koliko nege 
potrebuje in kako je prizadet. Dve leti namreč mineva, odkar je 

hčerka nastanjena v varovani ustanovi v občini Trnovska 
vas; za dom, za katerega gre, je naša individualna ocena le 
pozitivno, kar potrjuje počutje naše hčere in drugih bolnikov. 
Hčerko obiskujemo vsak vikend in z veseljem ugotavljamo, da 
je v skrbnih rokah sester, ki svoje delo opravljajo z ljubeznijo, 
dobro voljo in strokovno. Na obisk hodiva z veseljem in ne le 
zaradi hčerke; prijetno lahko pokramljava s katerokoli sestro v 
turnusu. Videti je, da so tudi one zadovoljne in s srcem pri 
svojem delu. Vsekakor je pri tem treba upoštevati vse druge 
okoliščine, brez katerih stanje ne bi bilo takšno, kakšno 
dejansko je. Za vsem tem gotovo stojijo ljudje, ki so odgovorni 
in željni pri tem segmentu zdravstva kaj spremeniti - 
spremeniti na bolje in predvsem v prid bolnikom. Tako misli 
tudi osebje, s katerim se srečujemo. Tako čutijo in s ponosom 
govorijo o svojih nadrejenih - predvsem direktorju Zavoda 
Hrastovec Josipu Lukaču. Prepričan sem, da ima v načrtu še 

kakšno "Trnovsko vas", s katero bo osrečil mnoge bolnike in 
njihove svojce. Prepričan sem tudi, da se bo spremenilo 
mišljenje ljudi, ki z določenim dvomom gledajo na to zadevo. 

Trnovska vas bi moral biti premostitveni člen za vsa 
druga okolja pri naselitvi ljudi, ki so včasih veliko boljši od nas, 
ki se imamo za normalne. To nam potrjujeta dnevni tisk in 
televizija, ki sta polna abnormalnega obnašanja normalnih 
ljudi. 
 

Ne bi bilo prav obiti župana Trnovske vasi Alojza Benka in 
vseh drugih dobrih ljudi v njej, ki so v tem okolju storili dovolj, 
da so začeli sodelovati. Tako se ne odvije nobena prireditev 
lokalnega značaja, ne da bi bili na njo povabljeni tudi vaščani 
varovanega doma.  

 

 
 

Cenik storitev Vecer.com   |    Splošna določila uporabe   |    Pogoji uporabe Večerovega arhiva 

© Avtorsko in sorodne pravice na gradivo ima družba ČZP Večer d.d. Vse pravice so pridržane. 

Page 1 of 1Večerov članek

7.4.2010http://ris.vecer.com/arhivi/clanek.aspx?id=302135485F73324157505A767837&tip=A&...


