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Društvo diabetikov Kranj                                                          
Gosposvetska 10
4000 Kranj

Kranj, 2.6.2022
                       
Klinika Golnik 
v. d. direktorja
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.
Golnik 36
4204 Golnik

Zadeva:
Protest proti selitvi Diabetološke ambulante  Kranj iz prizidka ZD Kranj na 
Kliniko Golnik
 
Spoštovani,
 
1.6.2022 smo bili seznanjeni z namero Klinike Golnik o predčasni selitvi (sredi 
meseca junija 2022) Diabetološke ambulante Kranj iz prizidka ZD Kranj na Kliniko 
Golnik.

Znano nam je tudi, da imate določena nesoglasja s sedanjim lastnikom prostorov, 
kjer ste najemniki. Vendar le-ta ne zahteva take časovne »ad-hoc« izselitve.

Julija 2006 je bil z javnimi in zasebnimi denarnimi sredstvi odprt prizidek k ZD Kranj v 
katerem je, med drugimi, dobil svoje prostore tudi Diabetološki center Kranj (Klinika 
Golnik) s prostori za zdravniške kontrole, preglede krvi, diabetična stopala, 
predavanja, edukacije, telovadbo, itd. Svoj prostor je na tej lokaciji dobilo tudi Društvo 
diabetikov Kranj. Po naših informacijah, je bil to prvi tako celovit in dobro organiziran 
center za obravnavo diabetesa v Sloveniji. Torej, center za dobrobit pacientov z 
diabetesom.

Pacienti, ki obiskujejo Diabetični center v Kranju so prebivalci mestne občine Kranj in 
občin Šenčur, Cerklje, Naklo, Jezersko in Preddvor. V veliki večini so to starejši 
ljudje, upokojenci, težje gibljivi, mnogokrat s še pridruženimi boleznimi. Pogosto 
potrebujejo spremljevalca kot tudi pomoč družinskih članov ali prijateljev za prevoz. 
Veliko takih, ki tega nimajo na razpolago, je vezanih na javni prevoz. 

In vi imate namen diabetološko zdravljenje za vse omenjene paciente preseliti iz 
centra Gorenjske na veliko težje dostopen Golnik?  

Prosimo vas, da najdete ustrezno rešitev za diabetično zdravljenje bolnikov v Kranju, 
kot najbolj ustrezni lokaciji po željah bolnikov.
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V kolikor Društvo diabetikov Kranj lahko kakor koli aktivno pomaga pri iskanju 
ustrezne rešitve, smo pripravljeni sodelovati, nikakor pa ne podpiramo enostranskih 
odločitev.
 
Prosimo, da nas o predmetni zadevi sprotno obveščate, saj gre za nekaj tisoč 
sladkornih pacientov gorenjske regije, mnogi so tudi člani našega društva.

 
S spoštovanjem,

Predsednica DD Kranj
    Jolanda Polanec

 

Poslano (priporočeno):
- naslovnik
- Matjaž Žura, dipl. ekon./spec. manag.,direktor Zavoda OZG
- Matjaž Rakovec, župan MOK
- Marjan Kristanc, dr.med.,spec., Vodja Diabetološke ambulante  (Klinika Golnik)
 

 


