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Bolni{nica je do~akala osvoboditev oziroma konec vojne v kla
vrnem stanju, tako glede bivalnih razmer za osebje in bolnike
kakor tudi glede opreme in zaposlenih. V bolni{nici so bili po-

ru{eni vsi objekti razen starega internega oddelka, na katerega so se
preselili {e odsek za pulmologijo, oddelek za otorinolaringologijo z
okulistiko in rentgenolo{ki zavod. Preostali oddelki so bili razselje-
ni po Mariboru. Kirurgija se je preselila v nedokon~ano semeni{~e
pod Kalvarijo, dermatolo{ki oddelek je bil od leta 1943 v prostorih
magdalenske {ole, infekcijski v osnovni {oli v Kamnici, ginekolo{-
ko-porodni oddelek pa se je celo preselil v Ormo`.

Ob vsem tem je bilo v bolni{nici po osvoboditvi veliko strokov-
nih in organizacijskih problemov predvsem zaradi pomanjkanja ka-
drov (46).

Takoj po vojni je bil zaradi ru{evin v bolni{nici in tudi poru{enih
sosednjih stavb na Tr`a{ki cesti {t. 3 - 5 ustanovljen posebni odbor,
ki je skrbel za prostovoljno delo pri odstranjevanju ru{evin.

V prvem obdobju po vojni vse do leta 1952 v bolni{nici ni bilo
mogo~e pri~eti z ve~jimi investicijskimi izgradnjami predvsem za-
radi obnove poru{ene industrije. V tem obdobju so bile izvr{ene samo
nekatere adaptacije in obnove. Iz sredstev bolni{nice je bila najprej
obnovljena pralnica in nato napol poru{eni objekti infekcijskega od-
delka in “~rne stavbe”. Z letom 1952 so se
za~ele prve ve~je izgradnje, in sicer nad-
zidava dermatolo{ke stavbe, to je t. i.
“nem{ke stavbe”, in ureditev oddelka dr.
Du{ana Mravljaka, oddelka za plju~ne bo-
lezni na Slivni{kem Pohorju leta 1953.
Zgradbo oddelka je dobila bolni{nica od
slu`be dr`avne varnosti. V letu 1952 se je
pri~ela adaptacija takratnega plju~nega
oddelka v Vinarski ulici. V letu 1953 so
bila dokon~ana vsa cesti{~a med posamez-
nimi bolni{ni~nimi stavbami. Desetletje
pred tem so se dvori{~e in cestne poveza-
ve med bolni{ni~nimi stavbami kopale v
blatu ali prahu.

Ravnateljevanje bolni{nice je takoj po
vojni prevzel dr. Franjo Rad{l, ki je nato
zaradi obilice dela na plju~nem oddelku
vodstvo bolni{nice v marcu leta 1943 pre-

dal dr. Ven~eslavu Arku, predstojniku kirurgije. V letu 1951 je rav-
nateljevanje bolni{nice prevzel dr. Eman Pertl (44).
Z nadzidavo “nem{ke” oziroma dermatolo{ke stavbe, dela so bila
kon~ana v novembru 1954, se je {tevilo bolni{kih postelj v maribor-
ski bolni{nici pove~alo na 1159.

Konec leta 1953 je prevzel ravnateljevanje bolni{nice dr. Zmago
Slokan, ki je nato vodil bolni{nico vse do svoje smrti leta 1970 (47).
Pod njegovim vodstvom so se pri~ela razmi{ljanja o raz{iritvi bolni-
{nice proti `elezni{ki progi, in tako je bil leta 1955 postavljen tudi
temeljni kamen za kasnej{o kirur{ko stolpnico. Gradbena dela so se
zaradi pomanjkanja denarnih sredstev na ̀ alost pri~ela {ele leta 1962.
Kljub temu pa je bila s tem nekako za~rtana nadaljnja razvojna pot
investicij v bolni{nici Maribor, in hkrati tudi postavljena dokon~na
odlo~itev, da bolni{nica ostane na mestu, kjer je bila zasnovana pred
sto leti, 1855. leta v taborskem predmestju. Dr. Zmago Slokan je bil
po osnovni izobrazbi rentgenolog in je po upokojitvi dr. Mile Kova~
tudi vodil rentegnolo{ki oddelek mariborske bolni{nice.

Bolni{ni~ne zmogljivosti, predvsem posteljni fond, so ves ~as na-
ra{~ale. Leta 1945 je imela bolni{nica 735 postelj, leta 1954 `e 1.159.
Leta 1946 je bilo opravljenih 229.733 oskrbnih dni in leta 1954 `e
346.642. To pomeni, da se je {tevilo pove~alo za okroglih 50 %. Splo-
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{na umrljivost v Splo{ni bolni{nici Maribor je v obdobju devetih let
padla z 2,5 % na 1,5 % (literatura 44).

Tudi v strokovnem smislu se je po osvoboditvi pri~ela intenzivna
rast bolni{nice. Po za~etni kadrovski stiski so se iz vseh vetrov vra-
~ali zdravniki in ostalo medicinsko osebje. Dr. Bo`ena Grosman je
reorganizirala otro{ko zdravstvo, ustanovljene so bile otro{ke jasli.
Njeno delo na pediatri~nem oddelku je v strokovnem kakor in v or-
ganizacijskem smislu uspe{no nadaljevala prof. dr. Draga ^ernel~.
Prve prostore je dobil otro{ki oddelek v preurejeni stavbi, ki so jo
Nemci zgradili za svoje uslu`bence v okviru Splo{ne bolni{nice Ma-
ribor. Stavba je bila preurejena in predana svojemu namenu prav 8.
marca 1946. Kasneje se je oddelek preselil v Vinarsko ulico. [tevilo
kadrov na otro{kem oddelku je nara{~alo po~asi, hkrati z razvojem
stroke (50).

Leta 1949 je bil pod vodstvom dr. Leje Pleiweis Svetli~ ustanov-
ljen nevropsihiatri~ni oddelek (46, 48), ki se je leta 1972 oz. 1973
razdru`il, in se je tedaj psihiatri~ni oddelek preselil v gra{~ino na
Pohorski dvor. Delo dr. Leje Pleiweis Svetli~ sta nadaljevala najprej
predstojnik dr. Jo`e Munda in nato dr. Franc Vajd.

Pod vodstvom dr. Drine Gori{ek se je v SBM razvijala tudi trans-
fuziolo{ka dejavnost. Prvi odvzemi krvi so bili na tej postaji oprav-
ljeni 28. novembra 1949. Krvodajalci so sprva dajali kri proti pla~ilu
oz. za `ivilske nakaznice, {ele leta 1953 se je uveljavilo prostovoljno
krvodajalstvo. Skrb za razvoj krvodajalske slu`be je prevzel Rde~i kri`
Slovenije (51). Krvodajalstvo se je lepo razvijalo, tako je bilo leta 1949
{tevilo registriranih 19 krvodajalcev, v letu 1955 pa `e 4.611. [tevilo
odvzemov krvi je zna{alo 1949. leta 10, 1955. leta pa 3.062. 29. no-
vembra 1953 je transfuzijska postaja dobila tudi svoje prostore, to so
sedanji prostori direktorja bolni{nice. Delo dr. Drine Gori{ek je zara-
di njene prerane smrti nadaljeval prof. dr. Edvard Glaser (46).

Dermatovenerolo{ki oddelek je po drugi svetovni vojni prevzel
dr. Eman Pertl, ki je bil v strokovnih krogih priznan avtor, obenem

pa prizadeven kronist razvoja SBM in ra-
ziskovalec zgodovine mariborskega
zdravstva. Med drugim je bil urednik pr-
vega ter sourednik drugega zbornika v bol-
ni{nici Maribor.

Najve~je strokovno-organizacijske
spremembe v prvem povojnem obdobju
so se na kirurgiji pod vodstvom dr. Ven-
~eslava Arka, nekaj ~asa tudi ravnatelja
bolni{nice, kasneje pa vodje kirurgije.
Med leti 1949 in 1958 je reorganiziral ki-
rur{ki oddelek na pet odsekov 1949 leta
odsek za travmatologijo, ki ga je najprej
vodil dr. Marko Koro{ec, nato dolga leta
prim. dr. Stojan [kodnik, leta 1953 uro-
lo{ki oddelek pod vodstvom dr. Martina
Kolenca, leta 1954 odsek za splo{no kirur-
gijo pod vodstvom dr. Vekoslava Kre`e-
ta, ki ga je nasledil prim. dr. Boris Novak.
Leta 1954 je nastal odsek za torakalno ki-
rurgijo pod vodstvom prim. dr. Janka Dr-
`e~nika in leta 1955 odsek za plasti~no ki-
rurgijo in opekline pod vodstvom dr.
Zore Jan`ekovi~. Zora Jan`ekovi~ je s svo-
jo novo metodo zgodnje tangecialne ne-

k r e k t o m i j e
opeklin z zgod-
njim pokriva-
njem s prostimi
ko`nimi trans-
plantati obno-
vila metodo
z d r a v l j e n j a
opeklin, in s
tem na nek na-
~in ponesla ime
bolni{nice v {ir-
{o jugoslovan-
sko in svetovno
strokovno jav-
nost.

Ortopedija je
v tem ~asu, pod
vodstvom dr.
Marjan Kor{i~a,
gostovala na
travmatolo{-
kem oddelku
(46).

Z razvojem
kirurgije se je
pri~el tudi sko-
kovit razvoj

anestezije in intenzivne terapije. Prva anesteziologinja, ki je pri{la v
mariborsko bolni{nico, in pri~ela z delom leta 1953, je bila dr. Nasta
Delak. V tistem ~asu je kon~ala {estmese~ni anesteziolo{ki te~aj v
Zagrebu. Na kirur{kem oddelku je delala do leta 1957, ko je od{la v

Vhod v transfuzijsko postajo, sedaj prostori uprave bolni{nice
......................................................................................

Prim. dr. Eman Pertl, predstojnik derma-
tolo{kega oddelka in prizadeven kronist
razvoja bolni{nice
..............................................
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Ljubljano. Istega leta se je vrnila z enakega te~aja v Ljubljani dr. Bo-
gomila Trdina. Slu`ba se je po~asi {irila in krepila tako kadrovsko kot
organizacijsko, tako da je bil leta 1964 ustanovljen oddelek pod vods-
tvom dr. Stojana Jeretina.

Tuberkuloza in kroni~ne plju~ne bolezni so se kot zdravstveni
problem nadaljevale tudi po drugi svetovni vojni.

Po bombardiranju leta 1944 in poru{enju oddelka v Vinarski uli-
ci se je oddelek ob osvoboditvi znova zna-
{el v bolni{nici, in je tako do~akal konec
vojne na kirur{kem oddelku v improvi-
ziranih prostorih v~asih tudi s kartonom
na oknih namesto {ip. Delovne razmere
so bile nemogo~e, zato je bolni{nica iz
svojih sredstev v prvih sedmih letih za~e-
la tudi z obnovo stavbe v Vinarski ulici.
Ko je bila obnova tik pred koncem, je ~a-
kalo plju~ni oddelek najlep{e darilo, saj
so s strani slu`be dr`avne varnosti dobili
zgradbo na Slivni{kem Pohorju, ki je
prevzela ime po partizanskem zdravniku
Du{anu Mravljaku.

Tako je nastal plju~ni oddelek, urejen
po vzoru bolni{nice Golnik in Topol{ice.
Predstojnik je bil dr. Franjo Rad{l. Na in-
ternem oddelku so kljub vrnitvi predvoj-
nega predstojnika dr. Staneta Lutmana
imeli velike kadrovske probleme. Za to je
bilo predvsem krivo dejstvo, da se je dr.
Lutman vrnil iz pregnanstva bolan, leta
1948 je tudi umrl. V tem ~asu so predstoj-
nika nadome{~ali razli~ni zdravniki, naj-
prej do leta 1947 dr. Ciril Bezljaj, nato dr.
Franc Premzl, dr. Ladica Rupreht, dr. He-
nrih Heferle iz Ljubljane, dr. Milan ^er-

ni~ in dr. Franc Brumen.
1. oktobra 1949 je prevzel interni oddelek prim.

dr. Mirko Hou{ka, ki ga je nato vodil vrsto let (24).
Ves ~as se je {irila tako diagnosti~na kot strokovna
dejavnost. Leta 1946 je bilo sprejetih na interni od-
delek 2.651 bolnikov, leta 1955 pa 3.424. Za~eto delo
prim. Mirka Hou{ke je nadaljeval prim. dr. Milan
^ernel~, dober strokovnjak in u~itelj, ki je zaznamo-
val razvoj mariborske internistike v 50. in v 60. letih.

Laboratorij je bil {e pred I. svetovno vojno, v ~a-
su Avstro-Ogrske, po ustnem izro~ilu najprej pri-
ro~en majhen laboratorij v okviru medicinskega
oddelka. V njem so takrat delali najenostavnej{e
analize krvi in se~a. Osebje je bilo priu~eno, brez
ustrezne strokovne izobrazbe. Z razvojem stroke,
predvsem interne medicine in tudi drugih medi-
cinskih ved so se pokazale potrebe po bolj{i orga-
niziranosti. [ele po drugi svetovni vojni, leta 1954,
sta se v okviru internega oddelka izoblikovala cen-
tralni in biokemi~ni laboratorij. Prvi predstojnik
oddelka je bil mag. farmacije dr. Niko Jesenovec.
Takratni predstojnik omenja, da za mariborsko
bolni{nico predstavlja leto 1954 novo obdobje na

podro~ju razvoja laboratorijske dejavnosti, ker so bili postavljeni
temelji in zagotovljeni pogoji za uvajanje modernih klini~nih ana-
liz. Po drugi svetovni vojni je vodenje rentgenolo{kega zavoda prev-
zel asistent medvojnega predstojnika dr. Radicza, dr. Janko Bani~.
Ker je `elel dr. Janko Bani~ nadaljevati svojo kariero na mikrobio-
logiji v Ljubljani, se je leta 1946 tja tudi preselil. Predstojni{tvo od-
delka, oziroma zavoda, je prevzela dr. Mila Kova~, ki je specializi-

Plju~ni oddelek dr. Du{ana Mravljaka na Slivni{kem Pohorju
....................................................................................

Stavba, v kateri so med vojno stanovali nem{ki uslu`benci bolni{nice, je bila po
vojni namenjena otro{kemu oddelku
.........................................................................................
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rala rentgenologijo leta 1930 na centralnem
rentgenolo{kem in{titutu v Gradcu. Dr. Mila
Kova~eva se je ukvarjala s kadrovskimi prob-
lemi, predvsem s pomanjkanjem izku{enih
rentgenskih tehnikov, zato je leta 1947 uved-
la enoletni te~aj za priu~itev rentgenskih teh-
nikov. V tem ~asu se je oddelek ubadal tudi s
prostorskimi te`avami. Osebje je bilo izpo-
stavljeno velikemu sekundarnemu sevanju in
popolnoma brez za{~ite prostorov pred seva-
njem. V tem ~asu se je pri~ela obnova prosto-
rov med ko`nim oddelkom in travmatolo{-
kim odsekom. Teh prostorov je skupaj 15.
Novi prostori so bili predani svojemu name-
nu 22. marca 1950 (32), in se rentgenski od-
delek v njih nahaja {e danes, popularno se to
imenuje “stari rentgen”.

Slavnostna otvoritev novega rentgenskega
zavoda je bila v prisotnosti lokalnih politikov
in strokovnih delavcev Maribora in Ljubljane
20. oktobra 1950.

Ginekolo{ko-porodni{ki oddelek je do~a-
kal osvoboditev zbombardiran, tako da je bilo
najprej z udarni{kim delom na hitro obnov-
ljeno pritli~je porodni{ko-ginekolo{ke oziroma t. i. “~rne stavbe”.
Celotni ginekolo{ko-porodni{ki oddelek je bil name{~en v pritli~ju,
kjer je kasneje ostalo porodni{tvo, medtem ko se je kirurgija naselila
v prvo nadstropje. [tevilo postelj, je ob koncu vojne zna{alo 22 za
ginekologijo in 32 za porodni{tvo, leta 1954 se je povzpelo na 75 za
ginekologijo in 83 za porodni{tvo. Prav tako je skokovito nara{~alo
{tevilo ginekolo{kih in porodni{kih sprejemov, in sicer od 596 gine-
kolo{kih in 392 porodni{kih v letu 1945 na 3.261 ginekolo{kih in
2.912 porodni{kih sprejemov. Od tega je naraslo {tevilo porodov od
leta 1945 do 1954 s 342 na 2.561 (32). Oba odseka, odsek za porod-
ni{tvo in odsek za ginekologijo sta kasneje prerasla v samostojna od-
delka.

Po bolezni predstojnika okulistike in otorinolaringolo{kega od-
delka dr. Dernov{ka, ki je bil ustanovitelj in je ve~ kot 30 let vodil
oddelek v mariborski bolni{nici, je leta 1949 vodenje oddelka ORL
prevzel dr. France Cundri~, o~esni oddelek pa je prevzel dr. Jo`e Se-
kolec. Njemu je leta 1953 sledil dr. Viktor Tomin{ek. Oba oddelka
sta dobila prostor v 3. in 4. nadstropju “nem{ke stavbe” - nad gine-
kolo{kim oddelkom. Stavba je bila v za~etku 50. let v celoti prenov-
ljena (54).

Leta 1955 je bolni{nica Maribor praznovala 100-letnico preseli-
tve v magdalensko predmestje. Obletnica je zanimiva zaradi posta-
vitve temeljnega kamna za izgradnjo nove kirur{ke stolpnice in od-
lo~itve, da ostane bolni{nica v magdalenskem predmestju, pa tudi

zaradi izdaje svojega prvega Zbornika, ki je {e danes bogat vir
zgodovinskih podatkov in podatkov o razvoju bolni{nice. �
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