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ZADEVA: Obravnava letnega poročila Zdravstvenega doma 

Črnomelj za leto 2006 
 

Poročilo Zdravstvenega doma je priloženo. 
Na sestanku pri županu Občine Semič 20.11.2007, na katerem smo obravnavali plan 
investicijskega vzdrževanja Zdravstvenega doma Črnomelj in Zdravstvene postaje Semič v 
letih 2008-2010, je direktorica ZD Črnomelj predlagala, da se Posvetovalnica za otroke v ZP 
Semič ukine. Župan je želel pred sprejemom odločitve pridobiti mnenje občinskega sveta. 
V ta namen nam je bilo posredovana naslednja obrazložitev:    
 

Posvetovalnica za otroke v ZP Semič 

V posvetovalnici za otroke ZP Semič od leta 2004 ugotavljamo upad števila otrok, ki 

obiskujejo posvetovalnico. Starši se namreč odločajo, da otroke prepisujejo v otroško 

ambulanto v Črnomlju.  

Po odhodu zdravnice Plut Marije iz ZP Semič v otroško ambulanto Črnomelj se je namreč 

dostopnost do izbranega zdravnika otroka spremenila: delo v posvetovalnici Semič poteka 

samo 2x mesečno 4 ure, kar zadostuje za preventivni program (sistematski pregledi in 

cepljenja), če pa otrok zboli ali se poškoduje, pa mora ostale dneve obiskati osebnega 

zdravnika v otroški ambulanti v Črnomlju, kjer zdravnica dela vsak dan polni delovni čas.  

Tudi dokumentacijo -  zdravstveni karton je potrebno voditi enotno, na enem mestu, zato se 

starši odločajo za preusmeritev v otroško ambulanto v ZD Črnomelj že ob prvem pregledu 

otroka v starosti enega meseca ali pa pozneje.  

Na dan 28.8.2007 je bilo v posvetovalnici v ZP Semič le še 64 kartonov otrok starih od 1 

meseca do 5 let. 

Prednost v preusmeritvi otrok v otroško ambulanto v Črnomlju vidimo tudi glede prostorskih 

in epidemioloških razmer. Otroška ambulanta v Črnomlju  ima svoje prostore - namenjene 

samo otrokom, ni kontaktov z odraslo, pogosto bolno populacijo . 

 V splošni ambulanti Semič si previjalnico, kjer izvajamo cepljenje otrok, delimo s splošno 

ambulanto, ki pa v previjalnici izvaja kurativno dejavnost = previjanja, injekcije, EKG in 

ostale posege.  

V otroški ambulanti v ZD Črnomelj imamo tudi poseben prostor za izvajanje Denverskega 

testa (to je razvojni test, s katerim zgodaj odkrivamo motnje v razvoju), takega prostora v ZP 

Semič ni, zato 3 in 5 letne otroke na sistematski pregled povabimo  v otroško ambulanto  v 

Črnomelj. Starši so zadovoljni s takim načinom dela in ni bilo pritožb glede prevoza v 

Črnomelj.  

Zaradi prerazporeditve otrok nam v otroški ambulanti v Črnomlju primanjkuje časa za 

opravljanje vseh storitev, za posvetovalnico v Semiču pa je 4 ure dvakrat mesečno preveč za 

obravnavo 64 otrok oziroma še manj, ker je od avgusta 2008 še nekaj dodatnih otrok  

preusmerjenih v Črnomelj na pobudo staršev.  

 
 



Potrebe po zdravstveni dejavnosti  v občini Semič so stalne, zato sem presenečen nad 
predlogom vodstva Zdravstvenega doma Črnomelj, da se v ZP Semič ukine posvetovalnica za 
otroke. Moja zahteva je: dva zdravnika in občasno otroški zdravnik! 
V kolikor je skupna previjalnica moteča, je potrebno razmišljati o ureditvi drugih prostorov. 
Osnovno šolo v Semiču obiskuje 330 otrok, v vrtec je vključenih 100 otrok, 100 predšolskih 
otrok pa ni vključenih v predšolsko vzgojo. Število je tolikšno, da je delo otroškega zdravnika 
nujno potrebno. Če ga ni, ga bomo poizkušali poiskati in usmerjali starše ne v Črnomelj, 
temveč v Semič. 
Tudi zobozdravnika z ekipo potrebujemo in je potrebno pravočasno razmišljati o novem, saj 
je pričakovati upokojitev sedanjega. 
Želim, da bi bili v Semiču dosegljivi tudi razni specialisti (nekateri že iščejo v Semiču 
primerne prostore). 
 
Zdravstvo se mora približati občanom in ne obratno! 
 
 
                                     
Župan Ivan Bukovec 


