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VELJA GOVORJENA BESEDA! 

 
 

Nagovor predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek na 5. kongresu ginekologov in 
porodničarjev Slovenije  

Ljubljana, 6. junij 2013, Cankarjev dom 
 
 
Spoštovane gospe in gospodje, 
spoštovani predavatelji, cenjeni gostje,  
 
v čast mi je, da vas lahko nagovorim ob otvoritvi petega kongresa ginekologov in porodničarjev 
Slovenije, ki me ne zanima le v vlogi predsednice vlade, ampak seveda tudi kot žensko in mati 
dveh otrok. Kongresi, kakršen je ta, so izjemno dragoceni, saj vam omogočajo, da drug z drugim 
delite znanja in izkušnje, da na svoje delo pogledate z novih perspektiv in širite svoja obzorja. Ker 
se znanost lahko zares razvije šele ko se posamezne izkušnje srečajo, premešajo in iz njih 
vzniknejo nove, prej skrite zamisli, verjamem, da je pred vami vznemirljivih nekaj dni, ki bodo 
gotovo obrodili bogate sadove.  
 
Veseli me, da so zadnji podatki iz evropskega poročila o stanju ginekologije in porodničarstva za 
Slovenijo optimistični, tako da ste lahko na svoje delo ponosni prav vsi, ki skrbite za 
reproduktivno zdravje žensk - porodničarji in ginekologi, neonatologi, anesteziologi, babice, 
medicinske sestre in vsi drugi, ki sodelujejo v skrbi za nosečnice, porodnice in novorojenčke. 
Razveseljujoč je tudi podatek, da dosegamo po mednarodnih merilih eno najnižjih stopenj 
neonatalne umrljivosti ter nizek delež carskih rezov. Vse to dokazuje, da ima danes prav ta del 
slovenske medicine tudi v mednarodnem prostoru velik ugled. 
 
Reproduktivna medicina je že desetletja eden izmed mednarodno najbolj prepoznavnih delov 
slovenske medicine na področju varovanja reproduktivnega zdravja žensk. Pred nedavnim 
sprejeta Strategija razvoja in celostne ureditve ginekološko porodne službe nalaga državi, da 
mora zagotavljati pogoje, v katerih bodo vsem ženskam neovirano in brezplačno dostopne 
storitve reproduktivnega zdravstvenega varstva, izvajalci teh storitev pa morajo socialno 
ogroženim ženskam nameniti še posebno pozornost. Omenjena strategija vsebuje tudi načrt 
zaposlovanja mladih, zavezali pa smo se tudi, da bomo omogočali takšen razvoj reproduktivne 
medicine v Sloveniji, ki bo zagotavljal specializirano strokovno oskrbo na najvišji ravni za vse 
prebivalce Slovenije. Za bodoči razvoj slovenske ginekologije in porodništva, ki se bo zagotovo 
spreminjala in prilagajala novnastalim razmeram, pa tudi dobrim praksam iz tujine, je pomembno 
tudi sodelovanje stroke s civilno družbo. Ideja o porodnih hišah – kot primer dobre prakse iz tujine 
- je zagotovo nekaj, kar bi si želela marsikatera bodoča mamica in morda je tudi ideja prišla iz 
njihovih vrst. Zavedam se, da je področje ginekologije in porodništva še posebej občutljivo 
področje, saj ima skrb za ženske, nosečnice in porodnice ter novorojene otroke posebno mesto v 
sistemu zdravstvenega varstva. A ne glede na to je res tudi, da obstajajo v razvitem svetu številni 
lepi primeri naravnega poroda ob strokovni pomoči babic. 
 
Marsikdo med vami je osebno prispeval k temu, da je bilo nam in našim otrokom olajšano prvo 
soočenje s svetom, mamicam pa, da smo rodile brez zapletov. Za vse to, bi se vam rada globoko 



 

zahvalila, saj nosite del odgovornosti in skrbi za tisto, kar je na svetu najbolj dragoceno, in to je 
človeško življenje. Ob tej priložnosti pa bi rada čestitala tudi Ginekološki kliniki Ljubljana, ki letos 
praznuje 90 letnico. Klinika je v srednje evropskem prostoru zasedla posebno mesto med leti 
1955 in 1973, v času vodstva prof. dr. Franca Novaka, velikana ginekološke kirurgije, danes pa 
omenjena klinika poskrbi za približno 6000 porodov letno. 
 
Spoštovani, 
 
slovenska vlada si bo še naprej prizadevala, da bo v okviru možnosti in zmožnosti pomagala pri 
nadaljnjem razvoju te stroke, še posebej na področju sodelovanja v znastveno raziskovalnem in 
pedagoškem procesu, pa tudi na področju investicij. In četudi bodo prihodnji meseci za nas vse 
nekoliko težji, pa verjamem, da boste vi, ki imate priložnost spremljati nastajanja novih življenj, 
kljub krizi to počeli z enako mero odgovornosti in strokovnosti. Skrb za zdravje, v tem primeru 
ženski del populacije, je izjemnega pomena za družbo v celoti, saj smo ženske tiste, ki imamo v 
tem lepem ciklusu narave posebno vlogo, ki ni prenosljiva. Tu vidim kot še posebej pomembno 
tudi sodelovanje med različnimi panogami, ki zadevajo preventive, skrb za zdravo življenje in 
zdravo prehrano ter doseganje zadovoljivih standardov življenja. In prav za slednje si bo 
slovenska vlada še posebej prizadevala. Da bi torej sedanjo krizo s pomočjo vseh predlaganih 
ukrepov skupaj premagali, izhod pa našli v varnem zavetju in v rokah prihajajočih - zdravih in 
odgovornih posameznikov. Mi bomo ustvarili pogoje, da bodo lahko vsi tisti, ki jim danes tako 
požrtvovalno, odgovorno in z vso potrebno usposobljenostjo pomagate zagledati luč sveta, v 
novih okoliščinah ustvarjali lepši jutri. 
 
Hvala. 
 


