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Oddelek za bolezni u{es,
nosa in grla (1919-1941)

Otorinolaringologija se je kot posebna stroka v
medicini odcepila pod vplivom nem{ke in
predvsem dunajske kirurgije `e sredi 19. sto-

letja. Otorinolaringolo{ki oddelki so bili do konca prej{-
njega stoletja redki. Tako tudi v mariborski bolni{nici
do razpada Avstro-Ogrske ni bilo posebnega otorino-
laringolo{kega oddelka. Jeseni 1919. je bil s prihodom
prim. dr. Janka Dernov{ka v mariborski bolni{nici or-
ganiziran otorinolarnigolo{ko-okulisti~ni oddelek. Pri-
marij Dernov{ek se je iz teh dveh strok specializiral na
dunajskih klinikah med prvo svetovno vojno. ^etudi
kombinacija okulistike in otorinolaringologije ni bila
najprikladnej{a, pa zaradi pomanjkanja doma~ih
zdravnikov specialistov ni {lo druga~e. Oddelek je do-
bil prostore v pritli~ju vzhodnega krila internega od-
delka, s {tirimi ve~jimi in eno manj{o bolni{ko sobo,
eno operacijsko dvorano, preiskovalnico za nove spre-
jeme in hospitalizirane ter ambulantne bolnike. Odde-
lek je imel {e pisarno, {efovo sobo, sobo za zdravnike in
oddel~no lekarno.

Po preselitvi infekcijskega oddelka v novo stavbo je otorinolarin-
golo{ki in okulisti~ni oddelek dobil {e staro leseno barako, kjer je bil
prostor za septi~ne bolnike in bolnike s trahomom (29). Oddelek je
imel v za~etku 60, kasneje pa 70 postelj. [tevilo bolnikov je bilo iz
leta v leto ve~je. Tako se je na primer leta 1920 na oddelku zdravilo
208 bolnikov, opravljenih pa
je bilo 79 operacij, leta 1940
pa se je {tevilo pove~alo ̀ e na
980 bolnikov in 1006 opera-
cij. Od ustanovitve do leta
1927 je vse delo na oddelku
opravljal prim. dr. Janko
Dernov{ek. Leta 1927 pa je
bila kot specializantka oddel-
ku dodeljena {e dr. Gabrijela
@eleznik, ki je `al umrla leta
1930 zaradi gnojnega menin-
gitisa. Istega leta  je pri{el na
oddelek zdravnik specializant
dr. Sava Aleksi~, ki je specia-

listi~ni izpit opravil leta 1933. Za njim je leta 1934 pri{el {e speciali-
zant dr. Viktor Tomin{ek, ki se je posvetil predvsem zdravljenju oku-
listi~nih bolnikov. Okulisti~ni izpit je opravil leta 1938 na zagreb{ki
o~esni kliniki, kasneje pa je prevzel tudi vodstvo otorinolaringolo{-
ko-okulisti~nega oddelka v celjski bolni{nici, ki ga je dotlej vodil dr.
Sava Aleksi~.

Leta 1936 je specializacijo pri~el dr. France Cundri~ in jo na beo-
grajski otorinolaringolo{ki kliniki kon~al leta 1940. Stroka se je ne-
zadr`no {irila, in tako je bil okulo-otorinolaringolo{ki oddelek eden
redkih, ki je v tedanji Jugoslaviji imel dva aparata za ezofahobron-
hoskopijo. Operacije so postajale ~edalje obse`nej{e in zahtevnej{e.
Ves ~as pa je oddelek pestila strokovna dvojnost dveh razli~nih strok,
okulistike in otorinolaringologije, ki je hromila naglej{i razvoj ene
ali druge.

Oddelek za ko`ne
in spolne bolezni  1920-1941

Leta 1849 je dunajski dermatovenerolog dr. Ferdinand Hebra
(1816-1880) ustanovil prvi oddelek za ko`ne in spolne bolez-
ni v srednji Evropi. Takrat je bil, star komaj 33 let, `e profesor

dermatovenerologije in predavatelj tega predmeta. Nauk o ko`nih
in spolnih boleznih si je z Dunaja utiral pot tudi na druge konce Av-
stro-Ogrske. Tako je leta 1881 pri{el v Ljubljano prof. dr. Jo`ef

200 let bolni{nice Maribor
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Dornig, ki je ustanovil dermatovenerolo{ki oddelek. Znani imeni
slovenske dermatologije sta {e dr. Vinko Gregor~i~, ki je specializi-
ral dermatovenerologijo pri Hebrovem nasledniku dr. Kaposiju, in
prof. dr. Jernej Dem{ar, prvi predstojnik dermatovenerolo{ke klini-
ke. V Mariboru so do leta 1920 zdravili ko`ne in spolne bolezni na
eksternem oziroma kirurgi~nem oddelku. Po prvi svetovni vojni so
bile higienske in zdravstvene razmere v Mariboru dokaj slabe. Pred-
vsem je bilo raz{irjenih veliko nalezljivih ko`nih bolezni, zlasti garij,
u{ivosti in tudi vseh drugih gnojnih ko`nih bolezni. To je narekova-
lo ~imprej{njo ustanovitev dermatovenerolo{kega oddelka in nje-
govo izlo~itev iz eksternega kirur{kega oddelka. Razpisano je bilo
mesto predstojnika, ki ga je zasedel dr. Hugon Robi~, dotedanji asi-
stent prof. dr. Rudolfa Metzenauerja v Gradcu. Slu`bo je nastopil 1.
6. 1920. Ta dan lahko {tejemo kot za~etek oziroma ustanovitev dru-
gega oddelka za ko`ne in spolne bolezni v Sloveniji, kar se je zgodilo
pribli`no 71 let po ustanovitvi prvega dermatovenerolo{kega oddelka
v srednji Evropi. Dr. Hugon Robi~ je na~rtoval akademsko kariero.
Zaradi razpada Avstrije in neugodnega razpolo`enja v Gradcu se je
odlo~il za klini~no prakso v Mariboru. Njegovi odlo~itvi je botrova-
la tudi zavrnitev {tipendije za izpopolnjevanje v [vici in Parizu. Dr.
Hugon Robi~ (1886-1937) je bil rojen v Mariboru. Sprva je `elel
postati kirurg in je v letih 1911-1912 tudi delal kot zdravnik sekun-
darij na gra{ki kliniki. Po promociji maja 1912 in po odslu`enem
voja{kem roku je pri~el specializacijo dermatovenerologije na Du-
naju pri prof. Fingerju. Leta 1914 se mu je posre~ilo dobiti mesto
asistenta na dermatolo{ki kliniki pri prej omenjenem profesorju Me-
cenauerju v Gradcu. Vendar je to mesto zaradi spletk nem{kih na-
cionalistov {e istega leta zapustil. V letih 1919 in 1920 se je ponovno
izpopolnjeval na Dunaju. Dr. Robi~ je pravzaprav iz ni~ za~el obli-
kovati dermatovenerolo{ki oddelek. Leta 1921 je ustanovil brezpla~ni
ambulatorij za zdravljenje spolnih bolezni in serodiagnosti~no po-
stajo. Ker je med izobra`evanjem na Dunaju delal tudi na urolo{ki
kliniki, je del urolo{ke dejavnosti preselil tudi na mariborski derma-
tovenerolo{ki oddelek, kjer so se s konzervativno urologijo ukvarja-
li vse do leta 1945. Dr. Robi~ si je med drugim prizadeval, da bi bol-
ni{nica kupila rentgenski aparat za obsevanje,
vendar se njegova ̀ elja ni uresni~ila vse do leta
1927, ko so v bolni{nici ustanovili rentgeno-
lo{ki zavod. V tem prvem obdobju si je priza-
deval tudi za ~im bolj{o opremljenost oddel-
ka. Kupili so kremensko lu~, diatermijski apa-
rat ter svetilki Halla in Stolux. Ambulatorij je
v prvih osmih do desetih letih obstoja opravil
veliko delo. Krepko je zajezil {irjenje spolnih
bolezni. U`ival je tudi dr`avno subvencijo in
bil tako za tisto obdobje zelo dobro oprem-
ljen. Oddelek je imel lepo opremljeno knji`-
nico, v kateri so prirejali higienske razstave, s
katerimi so sodelovali tudi v Ljubljani in Za-
grebu. Dr. Robi~ je bil {iroko razgledan der-
matolog. Leta 1922 je za~el zdraviti sifiliti~ne
bolnike z bizmutovimi preparati. Dejavno je

sodeloval na vseh pomembnej{ih
kongresih tako v domovini kot v
tujini, na primer v Innsbrucku,
Gradcu, Münchnu, na Dunaju in
v Dresdnu. Celotno svoje obdobje
delovanja v Mariboru, t. j. do
prezgodnje smrti leta 1937, si je
prizadeval za nadgraditev oziro-
ma dograditev novega dermato-
venerolo{kega oddelka. @elja se
mu ni uresni~ila. Dermatolo{ko
stavbo so za~eli graditi {ele med
drugo svetovno vojno.
Po smrti dr. Robi~a je oddelek ne-
kaj ~asa vodil dr. Gottfried (Bo-
gomir) Kreuziger. 1. februarja
1938 je oddelek prevzel dr. Vla-

dimir Milavec (1905-1944), rojen v Ljubljani, kjer je obiskoval tudi
gimnazijo. Promoviral je 1928. v Innsbrucku in nato leta 1935 opra-
vil specialisti~ni izpit v Zagrebu. Aprila 1941, ko so ga Nemci areti-
rali, mu je uspelo pobegniti v rodno Ljubljano. Kasneje se je pridru-
`il odporni{kemu gibanju in leta 1944 padel v partizanih.

Leta 1937 se je v bolni{nici zaposlil dr. Eman Pertl, kasnej{i dol-
goletni predstojnik oddelka in znan spremljevalec, raziskovalec in
zapisovalec razvoja Splo{ne bolni{nice Maribor.

Rentgenolo{ki zavod (1927-1941)

Zametki rentgenologije v Mariboru segajo v ~as W. C. Röntge-
na in in`. Siemensa, v leto 1895. Bolni{nica je leta 1914 dobila
rentgenski aparat, ki pa so ga zaradi takrat {e neelektrificira-

ne bolni{nice namestili v stanovanju dr. Dilaferra ali v Goetzovi pivo-
varni. Leta 1924 je dr. Benjamin Ipavec (rojen v umetni{ko-zdravni{ki
dru`ini v [entjurju) kupil rentgenski aparat za svojo zasebno ordinaci-
jo. Naslednje leto so kupili {e drugi rentgenski aparat za obsevalno te-
rapijo ginekolo{kih bolnic v Tav~arjevem sanatoriju v Vinarski ulici.

Dr. Benjamin Ipavec
...............................

Poslopje porodni{ko-ginekolo{kega
oddelka v Vinarski ulici,

“Tav~arjev sanatorij”
..............................................
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Rentgenolo{ki zavod v bolni{nici je bil ustanovljen leta 1927 v
prostorih stare kirurgije, kjer so bile preiskovalnica, temnica in majh-
na pisarna (31). Prvi predstojnik je postal dr. Benjamin Ipavec
(1878-1936), ginekolog, dodatno pa se je na Holzknechtovem in-
{titutu na Dunaju izuril tudi iz rentgenologije in rentgenske terapi-
je. V Mariboru se je naselil leta 1921, bil solastnik sanatorija  bratov
Tav~ar v Vinarski ulici ter med leti 1928 in 1936 tudi honorarno {ef
rentgenolo{kega zavoda v bolni{nici. Rentgenolo{ki zavod je sprva
deloval trikrat tedensko med 9. in 10. uro. Rentgenske preiskave so
bile zaradi gmotnih razlogov strogo omejene in so jih opravljali samo
pri bolnikih, pri katerih je preiskava odlo~ala o nadaljnjem zdravlje-
nju. Ob vstopu v bolni{nico so morali nekateri bolniki pla~ati tudi
kavcijo 20 do 200 din za morebitne rentgenske preiskave, samopla~-
niki pa so preiskave pla~ali po ceniku (rtg, pc na primer 60 din). Leta
1928 so obsevalni rentgenski aparat prenesli iz sanatorija bratov Tav-
~ar v bolni{nico.

Leta 1934 se je za specializacijo odlo~il Ljubljan~an dr. Serafin
Vakselj (1903-1952), ki je promoviral leta 1929 v Beogradu in spe-
cializiral v Berlinu, Hamburgu, Frankfurtu, Müncnhu, na Dunaju
in v Gradcu. Po kon~ani specializaciji je vodil rentgenolo{ki oddelek
od leta 1936 do za~etka druge svetovne vojne. Po vojni je `ivel in
delal v Ljubljani. Leta 1935 je takratni ravnatelj bolni{nice dr. Fric
Vre~ko po nasvetih prim. dr. Kunsta iz Ljubljane za bolni{nico ku-
pil najsodobnej{e rentgenske aparature.

Oddelek za porodni{tvo in ginekologijo
(1928-1941)

Do leta 1928 so zdravili ̀ enske bolezni in opravljali porode na
kirur{kem oddelku bolni{nice, kljub na~rtom o gradnji gi-
nekolo{ko-porodni{kega oddelka v bolni{nici. @al se je mo-

ral ginekolo{ko-porodni{ki oddelek zadovoljiti s prenovljeno vilo
industrialcev Tav~ar v Vinarski ulici pod Kalvarijo, kjer je bil pred

tem zasebni sanatorij, ki sta ga
vodila dr. Benjamin Ipavec in ki-
rurg dr. Josip Majcen. Mestne
oblasti so vilo odkupile in leta
1928 priklju~ile bolni{nici Ma-
ribor. Prvi predstojnik je postal
dr. Josip Ben~an (1897-1942),
rojen na Planini pri Rakeku. V
prvi svetovni vojni je bil vpokli-
can v 97. pe{polk, kjer je potem
v ruskem ujetni{tvu v Odesi
kon~al gimnazijo. Medicino je
{tudiral v Zagrebu in Pragi, kjer
je leta 1923 promoviral. Specia-
lizacijo je opravil v Ljubljani in
kasneje na ginekolo{ki kliniki
Braca medicinske fakultete v Pa-
rizu. Na podlagi tega {tudija so
mu leta 1927 priznali naziv spe-
cialista za ginekologijo in porodni{tvo. Oddelek je vodil do za~etka
druge svetovne vojne, ko so ga Nemci izselili v Srbijo in ga zaradi
sodelovanja v NOB leta 1942 ustrelili. Dr. Ben~an se je pri svojem
strokovnem delu posve~al zlasti rakavim boleznim.

Ginekolo{ko-porodni{ki oddelek v Vinarski ulici je imel 50 po-
stelj, vendar razmere za delo niso bile idealne. Bolni{ke sobe so bile
premajhne in prepolne. Zaradi tega je leta 1937 izbruhnila tudi hi-
{na epidemija sepse. To je bil razlog, da se je banovinska oblast od-
lo~ila za novogradnjo v okviru Splo{ne bolni{nice v Mariboru (~rna
stavba), ki so jo dokon~ali {ele Nemci med drugo svetovno vojno.
Novogradnjo so narekovale tudi organizacijske te`ave, ki jih je imel
dislocirani oddelek (organizacija konziliarne slu`be, sodelovanje z
rentgenolo{kim zavodom, laboratorijem, preme{~anje bolnic in po-
dobno)  in na katere so zaposleni opozarjali vrsto let.

Prosektura v Splo{ni bolni{nici
Maribor (1930-1960)

Bolni{nica je od leta 1919 do 1930 pove~ala {te-
vilo bolni{kih postelj na 600. Po takrat ve-
ljavni zakonodaji je morala ustanoviti pro-

sekturo. Zato je bila razpisana {tipendija za specia-
lizacijo iz splo{ne patologije in patolo{ke anatomi-
je v vi{ini 3000 din. Na delovno mesto se je prijavil
dr. France Hribar. Slu`bo je nastopil 1. 9. 1930 in
nato vodil prosekturo do odhoda  na medicinsko
fakulteto v Ljubljano leta 1940 (33).

K razvoju prosekture sta po trditvah prof. dr. Hri-
barja veliko prispevala oba upravitelja bolni{nice,
sanitetni polkovnik dr. F. Vre~ko in kasneje nadu-
pravitelj g. Josip Stergar. Leta 1940 je prevzel vode-

Kolektiv porodni{ko-ginekolo{kega oddelka
leta 1929. Od leve proti desni sedijo: dr. Mil-
ko Pe~e, dr. Vekoslav Vrbnjak, dr. Josip Be-
~an, dr. Ciril Dereani, dr. Jo`e Potr~.
.........................................................

Prim. dr. Josip Ben~an
(1897-1942)
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nje prosekture dr. Valen-
tin Ku{ar in ostal na tem
mestu tako reko~ vse do
upokojitve.

Med naloge prosektu-
re so sodile obdukcije za
potrebe mariborske bol-
ni{nice, histolo{ke prei-
skave pa so opravljali {e
za bolni{nice v Celju,
Murski Soboti, Ormo`u,
Ptuju, Slovenj Gradcu in
Bre`icah. Prosektor je bil
dol`an opraviti {e pet ob-
dukcij mese~no v bolni-
{nici Celje. V drugih bol-
ni{nicah so obdukcije
opravljali oddel~ni
zdravniki sami (34).

Bolni{ni~na
lekarna (1919-1941)

V bolni{nici je do leta 1932 delovala “hi{na lekarna”, ki so jo
vodile strokovno usposobljene sestre usmiljenke. Leta 1932
se je v bolni{ni~ni lekarni zaposlil mag. farm. Viktor Strauch

(1889-1945), ki je odpovedal slu`bo v veledrogeriji “Salus, d. d., Po-
dru`nica Maribor”. Njegov prihod je omogo~il, da je bolni{nica leta
1934 ustanovila banovinsko centralno lekarno in veledrogerijo. S tem
je bil omogo~en tudi grosisti~ni promet z zdravili, drogami, strupi in
drugimi za zdravstvo nujnimi izdelki.

Mag. farm. Strauch je
bil prvi civilni lekarnar v
bolni{nici. Bil je pionir pri
organiziranju sodobne
nabave zdravil in drugega
materiala na veliko tudi v
Sloveniji. Od leta 1937 so
v lekarni delale {e tri far-
macevtke: mag. farm.
Zora Perme v lekarni in
Marija Renko ter Vera ̂ i-
bej v veledrogeriji.

Mag. farm. Strauch je
bil rojen v Bielskem na
~e{ko-poljski meji. [tudi-
ral je v Gradcu in tam
promoviral leta 1916.
Slu`boval je v Pod~etrt-
ku, Novem mestu in ka-
sneje v Mariboru. Bil je
zaveden narodnjak, zara-
di sodelovanja v odpor-
ni{kem gibanju so ga 8. 4.
1945 v Gradcu obglavili.

Oddelek za akutne
nalezljive bolezni (1938-1941)

Novi paviljon za infekcijske bolezni je bil dograjen 1929. leta,
in sicer po vseh takrat veljavnih predpisih in v skladu z raz-
vojem stroke. Imel je 90 postelj, razdeljen je bil na 5 odsekov

(za davico, {krlatinko, ~revesno-nalezljive bolezni, splo{ni in opa-
zovalni odsek). Vsi odseki so imeli svoj vhod in so bili med seboj
fizi~no lo~eni.

V organizacijskem smi-
slu je bila izolirnica oziroma
kasnej{i paviljon priklju~en
internemu oddelku. [ele leta
1938 je postal samostojen
oddelek pod vodstvom dr.
Milka Bedjani~a. Dr. Bedja-
ni~ je bil rojen v Sarajevu,
promoviral je leta 1929 v Za-
grebu, specializacijo pa je
kon~al leta 1936. Oddelek je
vodil do leta 1947, ko se je
zaposlil na infekcijski klini-
ki ljubljanske medicinske
fakultete. Infekcijski odde-
lek v tem ~asu ni imel dru-
gih stalnih sekundarnih
zdravnikov. Slu`bo in de-
`urstvo so deloma opravlja-
li {e drugi zdravniki interne-
ga oddelka.

Plju~ni odsek (1927-1941)

Ob prelomu stoletja je tuberkuloza pomenila pere~ problem,
saj je takrat umrljivost zaradi tuberkuloze zna{ala pribli`no
50 smrtnih primerov na 10.000 prebivalcev. Po prvi svetov-

ni vojni so se razmere {e poslab{ale. V Mariboru je bila pod vods-
tvom dr. Matka ustanovljena protituberkulozna liga, 22. maja 1922
pa {e protituberkulozni dispanzer v zdaj{nji Po{tni ulici. Leta 1926
je liga ob pomo~i razli~nih lai~nih organizacij, {olskih oblasti in cerk-
ve pri~ela {iroko akcijo zbiranja sredstev za tuberkulozne bolnike.
Du{a gibanja je bil brez dvoma dr. Matko. Zbrali so toliko denarja
in materiala, da je liga opustila zamisel o postavitvi majhne lesene
le`alne lope in se odlo~ila za nadgraditev internega medicinskega
oddelka. Leta 1927 je bila ta uspe{no kon~ana. Novi plju~ni odsek je
imel 24 do 30 postelj, li~en balkon, le`alno lopo in 12 drugih prosto-
rov (37). Med leti 1927 in 1937 je sodila “liga”, kakor so radi imeno-
vali ta odsek, pod okrilje internega oddelka. Delo v njem so oprav-
ljali neizku{eni sekundariji.

Prvi specialist dr. Valentin Varl (1897-1944) je pri{el v protitu-
berkulozni dispanzer leta 1931. Specializacijo je kon~al v zdravili{-
~u Topol{ica. Na bolni{ni~nem odseku pa so kadrovske te`ave osta-
le nere{ene vse do prihoda specialista pulmologa dr. Franja Rad{la,
ki je “ligo” prevzel leta 1936, le-ta tako leta 1937 postala tudi samo-
stojni odsek Splo{ne bolni{nice Maribor. Strokovno delo na odseku
je bilo zahtevno. V za~etku so skrbeli samo za izolacijo bolnikov in
odsek je bil ves ~as prenapolnjen. [ele s pomo~jo strokovno bolj us-

Mr. ph. Viktor Strauch
(1889-1945)

............................................

Prof. dr. France Hribar
(1897-1967)

............................................

Prof. dr. Milko Bedjani~
(1904-1976)
..........................................
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posobljenih institucij, kot sta bila
Golnik in Topol{ica, se je z uvaja-
njem novih terapevtskih metod po-
~asi dvigala strokovna raven.

Aprila 1941 so za Splo{no bol-
ni{nico Maribor s prihodom nem{-
ke vojske nastopili prelomni ~asi, ki
so jo v kadrovskem in deloma tudi
v strokovnem smislu pretresli do te-
meljev in pustili globoke posledice
na zgradbah in tudi na ljudeh. ��
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(37) F. Rad{el: Predavanje ob otvoritvi plju~nega oddelka dr. Du{ana Mravljaka na Slivni{kem

Pohorju 7. 6. 1953, str. 331, Zbornik Splo{ne bolni{nice v Mariboru, Zalo`ba obzorja 1959

(38) Enciklopedija Slovenije
Prim. dr. Franjo Rad{el
................................

Zdravstveni dom Ljubljana,
Enota osnovnega zdravstvenega varstva
Center objavlja prosto delovno mesto

zobozdravnika

za dolo~en ~as, 12 mesecev.

Pogoji:
� kon~ana Medicinska fakulteta, smer stomatologija,
� opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje slovenskega jezika,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev po{ljite v osmih dneh po objavi na naslov:

Zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska slu`ba,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Javni zdravstveni zavod
Splo{na bolni{nica Bre`ice

objavlja prosto delovno mesto

zdravnika specialista interne medicine.

Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih
zahtev izpolnjevati {e naslednje:
� diploma Medicinske fakultete,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� opravljen specialisti~ni izpit,
� znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite

v osmih dneh po objavi na naslov: Javni zdravstveni zavod
Splo{na bolni{nica Bre`ice, ^ernel~eva 15, 8250 Bre`ice.

Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 30 dneh po objavi.


