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DVANAJST DNI V BOLNICI 

 

Približno ob 6. 20 uri sem imela epileptični napad. To je bilo 2. junija. Padla sem v kopalnici in 

si zvila nogo tako, da je ploščica, ki sem jo imela v nogi, pogledala ven. Mami in Špela sta mi s 

težavo pomagali vstati, da sem šla do avta in takoj na urgenco. Takoj, ko so videli mojo nogo, 

so me sprejeli, potem sem samo še čakala na operacijo. Medtem, ko sem čakala na operacijo, 

je mami pisala SMS zdravniku Frangežu, ki me vedno obravnava, ko imam poškodbe. Dr.  

Frangež je takoj poklical in vprašal, kaj je bilo in me pomiril, da bo vse v redu. Pozanimal se je,  

kateri zdravnik me bo operiral. Povedal je mami, da naj jo ne skrbi, da je to eden boljših 

kirurgov za take poškodbe pri nas. Dr. Frangež je še rekel, da ko bo imel čas, se bo oglasil pri 

meni v bolnici. Jaz sem lahko samo še čakala, da bo kirurg prost, da me bo operiral. Mami sem 

rekla naj gre domov, ker se to lahko dolgo vleče.  

Operirana sem bila malo čez 12. uro dopoldne. Tokrat sem bila 2-krat operirana, ker kirurg ni 

bil zadovoljen in mi je dal potem še en vijak v nogo. Sedaj so tri ploščice stisnjene skupaj. 

Potem so me odpeljali približno ob 15. uri popoldne na staro Travmatološko kliniko, na 

intenzivno nego. Tam sem bila približno 5 dni, potem so me odpeljali v UKC (v 4. nadstropje 

na oddelek B). Bila sem v sobi št. 2,  kamor me je prišel obiskatI dr. Frangež. Naslednji dan so 

me odpeljali na oddelek A, ki je oddelek kirurga dr. Tominc, ki me je operiral. Dr. Tominc je 

zelo prijazen. V bolnici sem bila 12 dni. Vmes sta me prišla obiskati še sodelavca Manca in Igor. 

Prišel je tudi Aleš in za nekaj minut se je celo oglasil prijatelj Dejan iz Vipave.  

Čez oskrbo in hrano v bolnici nimam nikakršnih pritožb. Moram tudi reči, da so medicinske 

sestre in bratje zelo ustrežljivi. V nočni sta vedno samo dva. Sedaj pa si zamislite, da imate na 

oddelku 30 bolnikov in veliko je celo takih, ki so nepokretni. V jutranji in popoldanski izmeni 

pa so 4 absolutno premalo za 30 bolnikov in premalo so plačani za tako delo, ki ga opravljajo.   

Kirurg mi je rekel, da ne smem stopiti na nogo od 6 do 8 tednov. Imam pol longeto, pol pa gips. 

Pa je letos spet šel morje po gobe. Samo da sem končno doma, je vse malo lažje. 

  


