
Varuhi žensk 

Vsako novo leto prinese nov uvid, morda staro pozabo, ki znova oživi v zaprašenih 
kotičkih uma, ki smo jih zaprašili z razlogom. Kdo smo kot ženske, matere, žene, 
ljubice, prijateljice in hčere, domala določa poti usode, ki jih uberemo. Poznati prave 
ljudi ob ključnih razpotjih življenja je bistvenega pomena in dober uvid v stroko 
nekaj, kar potrebuje vsaka ženska, zlasti tista, ki se odloča postati mati. Zato smo 
za pogovor poiskali tiste, ki varujejo ženske v najbolj ranljivih trenutkih njihovih 
življenj. Kako poiskati svoj izraz kot moški, kot ženska, zlasti takrat, ko se odločamo 
za družino ali odsotnost potomstva, smo se pogovarjali z znanima ginekologoma in 
porodničarjema, dr. Podnarjevo, direktorico Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo 
Kranj, in priznanim kirurgom, dr. Jernejem Bernikom.
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Dr. Podnarjeva, ste ginekologinja po duši in srcu, saj 
zelo dobro razumete dileme sodobnih žensk, ki se ne 
vrtijo le med izbiro doma ali kariere. Kako gledate na 
vse bolj pereče težave poporodnih in predporodnih 
depresij? Včasih se zdi, da je materinstvo kot tako mit, 
ki mu podležejo številne ženske. Bi res vsaka morala 
postati mati, da bi lahko razumela svojo ženstvenost?
Današnje ženske prepogosto podležejo idejam, da zmorejo 
vse, tako kariero kot materinstvo, in so v vsem popolne. Z 
naslovnic revij se nam ves čas smehlja lik popolne ženske – 
urejena, nasmejana, zaljubljena in srečna mamica, po vrhu 
pa še uspešna v svojem poslu. Resnični svet je daleč od 
tega. Vse več je žensk, ki imajo otroke, ker se to pač od njih 
pričakuje, hkrati pa želijo biti uspešne v svojem poklicu. 
A poslovni svet je krut in neusmiljen, nikogar ne zanima, 
da ima otrok visoko vročino in je celo noč jokal. Oddati 
je treba članek, dokončati podiplomski študij, hoditi na 
izobraževanja, medtem pa si otroka doma podajajo babice 
in dedki, sosedje in prijatelji. Kljub vsemu trudu z mislimi 

ni stoodstotno pri službi, zato tudi ni želenih rezultatov. 
Na koncu dobimo popolnoma izgorelo, zafrustrirano 
in depresivno žensko v poznih štiridesetih, naveličano 
vsega, z odtujenim možem, ki si krajša čas z ljubico, in 
podivjanimi otroki, ki pač vračajo, kar so v najbolj ranljivih 
letih svojega življenja dobili. Biti popolna mati in imeti 
bistveno več kot povprečno kariero, je po mojem mnenju 
nezdružljivo in navsezadnje niti ne razumem, zakaj bi 
moralo biti. Smo se dolžne komu kar naprej dokazovati? 
Največ, kar lahko naredimo za svojo ženstvenost, je, da 
smo poštene same do sebe in v skladu s tem tudi živimo. 
Z otroki ali pa brez. In res je, da nas množična produkcija 
in množični mediji silijo v 'super' identitete, s čimer se 
popači naravni red. Saj naravni red pravzaprav ni več 
želen, ruši namreč osnovno kapitalistično logiko. In tu se 
vsi izgubljamo.

Polona Podnar, dr. med., 
specialistka ginekologije in 
porodništva, 
www.mc-podnar.si

Jernej Bernik, dr. med., specialist 
ginekologije in porodništva, 
www.mc-podnar.si
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Dr. Bernik, včasih je veljalo, da je prava ženska le tista, ki 
postane mati. Kako kot izjemen kirurg, mož, oče in moški 
gledate na vprašanje ženstvenosti kot take?
Zanesljivo ne drži, da je v življenju nujno postati mati. V 
današnjem času, ko imamo polno drugih stvari, s katerimi 
lahko osmislimo in zapolnimo svoje življenje, 
ni več take obsesije po materinstvu kot nekoč, 
ko je bilo to tako rekoč obveza in ena od 
ključnih vlog nežnejšega spola. Ženske lahko 
izrazijo svojo ženstvenost drugače. Zdi se mi, 
da se tudi družbeno dojemanje giblje v smeri, 
da ženski ni več treba postati mati, da dokaže 
svojo ženstvenost. In ženska zaradi tega ni 
manjvredna. Je pa razmišljanje, da bomo moški 
in ženske kdaj enakopravni glede reprodukcije, 
nerealno. Že samo dejstvo, da otroka nosi mati, s 
čimer se popolnoma spremenijo njeni proporci 
in notranji milje, njen pogled na življenje, 
ni primerljivo z moškim udeleženjem pri 
reprodukciji. Poleg tega je čas, v katerem ženska lahko postane 
mati, dokaj skopo omejen na 20-25 let, medtem ko je pri moških 
(skoraj) neomejen. Seveda pa je samo razumevanje odnosov 
med spoloma zelo spremenjeno in svoboda, ki jo zagotavlja ta 
čas, ni zanemarljiva.

Dr. Podnarjeva, zdi se, da današnje mlade mamice svoje 
poslanstvo mater vzamejo preveč zares in premalo 
naravno. Menite, da nam na področju naravnih stvari 
primanjkuje zdrave kmečke pameti?
Vsekakor. V poplavi informacij, ki jih ponujajo najrazličnejši 
internetni vsevedi, se kaj hitro zgodi, da ljudje izgubijo kompas. 
Zdi se, da so še najmanj vredne informacije strokovnjakov, ki 
vsak dan delamo z nosečnicami, dokler se seveda kaj ne zaplete. 
Pa še takrat smo pogosto krivi mi. Mislim, da vsesplošno 
nespoštovanje avtoritet znanja in stroke vodi v številne 
nevarnosti. Teme s področja nosečnosti in poroda se odlično 
prodajajo in ženske včasih težko ločijo zrnje od plev, številni, ki 
jim je le do zaslužka, pa ustvarjajo vsakodnevno nove storitve 
za nosečnice in mlade mamice. Težko je ženski, ki prebere, da 
je samo dojenje sprejemljiva prehrana za njenega otroka (sicer 
se razume, da je ona slaba mama) dopovedati, da pač včasih 
preprosto ne gre, da ni kriva ona in da se ne bo podrl svet, če 
bo otrok dobil prilagojeno mleko. Otrok potrebuje ljubezen in 
varnost, ampak ne vem, od kod ideja, da mu to lahko da samo 
mati. Ga ima rada samo ona ali morda tudi oče in celo kakšna 
babica? Včasih ni nič narobe, če kdaj za otroka poskrbi kdo 
od teh, medtem pa si mamica lahko odpočije; ko bo spočita 
in srečna ona, bo to opazil in cenil tudi otrok. Res je, zdrava 
kmečka pamet je včasih malodane luksuz.

Dr. Bernik, spolnost je od nekdaj videna kot pregreha, 
kot greh, ki ga, kadar pride do oploditve, lahko tudi 
»splavimo«. Splav kot tak je še vedno tabuiziran marsikje 
na svetu. Pred kratkim so Irke dobile pravico do splava. 
Kdaj se po vašem mnenju začne življenje? Umetna 
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prekinitev nosečnosti še vedno ni dovoljena na Malti na 
primer. Ali ima ženska tukaj vso avtonomijo?
Gre za večno nedorečenost, kdaj se začne življenje. 
Ali je to 14 dni po spočetju, ko se oblikuje primitivna 
proga v centralnem živčevju? Je to 22. teden nosečnosti, 
pred katerim plod nikakor ni sposoben življenja zunaj 
maternice? In tudi mi govorimo o splavu pred 22. tednom. 
Ali je to ob rojstvu, ko je prej ženska noseča s skupkom 
celic, ki s prehodom iz maternice postanejo človek? Ali 
pa je to v trenutku spočetja, ko pride do spojitve ženske 
in moške spolne celice, ki nosi svoj dedni material? Gre 
za vprašanja, ki jih po mojem nikoli ne bomo dokončno 
rešili zaradi različnih pogledov in vrednot, ki so nam 
privzgojene.

Ženske tu nimajo popolne avtonomije, ker so te stvari 
urejene z zakoni, konkretno s pravico ženske do 
svobodnega odločanja o rojstvu otrok in pravici zarodka 
do življenja. Sicer pa, iz prakse, v življenju sem srečal 
zelo malo žensk, ki so bile do svojega splava popolnoma 
indiferentne. Večina žensk je iskala možnosti, kako 
obdržati nosečnost, in skoraj vse, ki so bile v dilemi, 
obdržati ali ne, se na koncu niso odločile same. V eno ali 
drugo možnost so bile primorane zaradi svoje življenjske 
situacije. Vedno povem, da poznam ogromno žensk, ki so 
se odločile za splav in jim je bilo žal, ne poznam pa niti 
ene ženske, ki bi obdržala nosečnost in bi ji bilo za to žal.

Ljubezen, erotika in seks. Moji študentje me večkrat 
povprašajo tudi o teh temah. Kako vidita povezavo med 
užitkom kot takim in duhovnim spojem, ki ga dva, ki se 

ljubita, ustvarita? Ne nazadnje, sta ginekologa porodničarja. 
Ljubezen in rast sta del vajinih vsakodnevnih dimenzij ...
Dr. Podnarjeva: V današnjem svetu instant rešitev je seks kot 
fizični akt, ki daje vsaj trenuten užitek, pogosto nadomestek 
za pomanjkljive odnose v posameznikovi ožji in širši družbi. 
To postaja celo družbeno sprejemljivo in moderno, zdi se, 
kot bi pogosto menjavanje spolnih partnerjev dajalo vrednost 
človeku. A takšno na videz brezskrbno skakanje s cveta na 
cvet ne prinese notranjega zadovoljstva, samospoštovanja in 
občutka varnosti in ljubljenosti, po katerem vsi hrepenimo. 
Dajeta ga le pristna, tudi erotična ljubezen in občutek popolne 
povezanosti s partnerjem. Nekateri menijo, da to danes 
ne obstaja več, ker čas, v katerem živimo, tega ne omogoča 
oziroma dovoljuje. Ampak ljubezen se ne ozira na družbene 
norme, je čustvo in energija, ki nikamor ne izgine, le prepustiti 
se je treba. Takšna ljubezen spodnese tla pod nogami in 
povozi vsa prepričanja, po katerih smo do tedaj živeli. Pomeni 
brezpogojno sprejemanje in predanost, predvsem pa zaupanje, 

enakovrednost in iskrenost med partnerjema. 
Morda res včasih boli, a prava ljubezen na 
koncu poplača vse.
Dr. Bernik: V današnjih časih, ko ni filma 
brez ljubezenskih prizorov, ko na nas na 
medmrežju preži milijarde sličic, filmov z 
erotično ali spolno vsebino različnih praks, 
je najti primerno osebo, s katero pride tudi 
do duhovne vzajemnosti, skoraj nemogoče. 
Instantne ljubezni, poceni in stilizirane, nas 
sicer morda trenutno zadovoljijo, vendar nas 
držijo daleč od duhovnega spoja, ki naj bi ga 
dve osebi med seboj ustvarili. Tej zasičenosti, 
naveličanosti in hlepenju po vedno novih 

izzivih pripisujem tudi tako velik odstotek neuspešnih zvez.
Beseda ljubezen se mi v današnjem času zdi kot sinonim za 
besedo devalvacija (morda malo pretiravam). V današnjem 
svetu, kjer je bistvo življenja to, kje živiš in kakšen avto 
voziš, postaja želja po samodokazovanju in samopromociji 
prvobitna sila, ki zasenči moč ljubezni.
V svetu omahljivcev, ko se moški najbolje počutijo skriti pod 
krilom (maminim ali ženinim), ni več ničesar, kar bi ženske 
sploh lahko občudovale. Nezrelost in infantilnost moških, ki 
pogosto ne pretrgajo popkovine s svojo materjo, zanesljivo ni 
zanimiva za ženske, ki v moškem vseeno iščejo neko oporo in 
zaščito. Odločnost in jasnost pri iskanju različnih ciljev je pri 
moških skoraj že izgubljena valuta. Zato ženskam pogosto ne 
preostane drugega, kot da se same obnašajo enako kot moški, 
torej agresivno, povzpetniško, komolčarsko, s čimer zavestno 
zavrejo svojo nežno ženstveno plat. Ugodna klima, ko je na 
vseh položajih treba imeti ženske kvote, samo pospešuje to 
'razmontiranje' ženske nežnosti. V sebi pozabijo na milino in 
mehkobo, preostaneta jim le vsakodnevno materialno hlepenje 
in poskus dominacije nad drugimi.

Nezrelost in infantilnost moških,  
ki pogosto ne pretrgajo popkovine 
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Dr. Bernik, torej se vam zdi, da se ženski pol zaradi 
odsotnosti pogumnih moških degradira?
Da, po eni strani res. Žensk, ki se odtujijo od lastne mehkobe, 
se moški bojijo in se jih izogibajo v velikem loku. Takih grobih, 

nadutih in z zdravo prehrano obsedenih žensk si pač nihče ne 
želi oz. so za skupno življenje nezanimive, prezahtevne. Torej 
ženska, ki le zahteva in ni sposobna čustvene in seksualne 
predaje parterju, ki jo bo zaščitil, zapade v miselne zanke. Na 
primer, par, ki pride v porodno sobo na porod, hitro pokaže, 
koliko ljubeče moči je med njima, saj je otrok na začetku 
'motnja', ki odnos postavi na preizkušnjo. Za uspešno zvezo 
med partnerjema je seveda poleg privlačnosti nujna sposobnost 
sklepanja kompromisov. In psiha vsakogar, ki v odnos vstopa, je 
bolj kot ne individualna. V času skrajnega individualizma ljudje 
metodologije umirjanja in čakanja ter popuščanja ne obvladujejo 
več. Partnerja morata stvari početi skupaj, a si obenem pustiti 
iskati tudi svoj osebni notranji mir in zadovoljstvo. Kar pa ni 
lahko. Lažje je oditi, poiskati novega partnerja, z njim spet 
površno živeti, ob najmanjšem nesoglasju vreči puško v koruzo 
… In nadaljevati ta ciklus v nedogled.

Dr. Podnarjeva, kakšna je po vašem mnenju idealna 
ženska in kakšen je idealen moški?
Univerzalnega ideala seveda ni. Za nekoga je idealna ženska 
tista, ki skuha, poskrbi za umazano perilo, dvakrat na dan 
posesa stanovanje, enkrat na mesec seksa, od moža pa 
razen finančne varnosti ne pričakuje preveč. Ob takšni ženi 
imamo tudi zanjo idealnega moža – ta je precej nezahteven, 
pričakuje pravzaprav samo gospodinjo; ima službo, ki mu 
daje odličen razlog za stalno odsotnost, in občasno ljubice, 
ki jih imenuje prekršek. Če sta oba zadovoljna in v takšnem 
odnosu vztrajata, sta idealna drug za drugega, mar ne? Po 
mojem mnenju takšna zveza obstaja samo zato, da obstaja, 

'zaradi sosedov', če želite, a tista prava intimna povezanost, 
ki je sploh smisel neke zveze, manjka. Idealna ženska je 
tista, ki svojega moškega razume, podpira in navdihuje na 
vseh področjih njegovega delovanja; je hkrati divja tigrica 

in svečenica, živahna, igriva in ljubeča, a 
tudi dovolj inteligentna, da se zna spoštljivo 
umakniti, ko vidi, da njen kralj potrebuje mir 
in čas zase. Idealna ženska je tista, ki uživa 
v življenju in uspešno preskakuje med vsemi 
svojimi življenjskimi vlogami (žena, mati, 
poslovna ženska, prijateljica), pri čemer pa 
ne izgubi sebe in ne pozabi na svoje potrebe. 
Idealen moški pa je tisti, ki spoštuje svojo 
partnerico in poskrbi, da se ona ob njem 
počuti varno in ljubljeno, ter ji da vedeti, 
da mu pomeni vse na svetu. Tako bo ona 
cvetela le zanj in srečna bosta oba. Danes se 
takšni ideali težko najdejo, saj navsezadnje 
zahtevajo kar nekaj truda, predvsem pa 
včasih tudi bolečo iskrenost do sebe, medtem 

ko je površinske odnose bistveno lažje sprejeti in morda 
celo živeti.

Koliko otrok je rojenih iz ljubezni, koliko pa je 
načrtovanih?
Dr. Podnarjeva: Po uradnih podatkih naj bi bilo skoraj 
polovica nosečnosti nenačrtovanih, a verjetno je vsaj 
polovica teh spočetih iz ljubezni. Koliko od teh je 
resničnih ljubezni, ki pozneje zdržijo vse viharje, pa je 
večje vprašanje. V porodnem bloku so mi tako že pred leti 
posebej padli v oči pari, ki jim je pri zanositvi pomagala 
medicina. Otroci, ki se jim rojevajo, so brez dvoma rojeni 
iz ljubezni in načrtovani. A kaj se zgodi z ljubeznijo, če 
načrtovanje otroka postane življenjski projekt? Včasih mi 
je kar hudo, ko ob tako srečnem dogodku, kot je rojstvo 
tako zelo zaželenega otroka, vidim, da je tista prava 
ljubezen kar nekam izpuhtela. V hudi želji, da bosta končno 
postala starša, ob vseh postopkih, ki spremljajo zdravljenje 
neplodnosti, partnerja pogosto pozabita nase, na partnerski 
odnos. Vse se vrti samo še okrog hormonov, plodnih dni, 
še ljubita se skoraj na ukaz, na točno določen dan in ob 
določeni uri. V takšnih razmerah ni več prostora za strast, 
čarobnost odnosa, spolnost ni več intimna združitev dveh, 
ki se ljubita, ampak samo še fizično dejanje z enim in 
edinim namenom – zaploditi otroka. In ko se to končno 
zgodi, je sreča neizmerna vse do trenutka, ko vsi skupaj z 
otrokom vred padejo v rutino vsakdana. Takrat partnerja 
ugotovita, da se sploh ne poznata več, ne vesta, kaj drugega 
osrečuje, kako preživeti nekaj časa samo drug z drugim. 
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Pari, ki so si otroka resnično želeli, ker so s tem iskreno 
želeli nadgraditi svojo ljubezen, bodo vse te pritiske zdržali 
in zaživeli srečno in izpolnjeno življenje kot družina. Tisti, 
ki so se za otroka trudili zavestno ali podzavestno zato, da 
bi dokazali, da to zmorejo, ali zato, ker se pač to od njih 
pričakuje, pa bodo imeli težave. Ali ne bi bilo lažje, če bi bili 
že na začetku iskreni sami do sebe in si priznali, da otrok ni 
njihova prioriteta? Da svoje poslanstvo vidijo bolj v karieri 
kot starševstvu? Morda je pa res že čas, da kot družba 
spremenimo mite o materinstvu kot glavnem poslanstvu 
ženske na tem svetu.
Dr. Bernik: 40 % nosečnosti je nenačrtovanih, v ZDA se ta 
številka približuje 50 %. V Evropi se s splavom konča 20 % 
nosečnosti, v Sloveniji je ta odstotek nižji, 16 %. Torej, več 
kot očitno je naša idealizirana predstava, da 
smo rojeni iz ljubezni, hudo neresnična. Če je 
skoraj polovica prebivalstva nenačrtovanega, 
seveda ne moremo enačiti ljubezni in 
reprodukcije. Utopična brezmejna ljubezen, 
o kateri sanjajo najstniki in predvsem 
najstnice, seveda sploh ne obstaja, razen v 
filmih. Zdi se mi pa, da današnje generacije 
vse bolj gojijo avtoljubezen, zaljubljenost 
vase in v svoje cilje, in so vse manj sposobne 
odrekanja, kompromisov. In s tem je ljubezen 
med dvema osebama vse bolj stisnjena v kot.

Dr. Bernik, na svet ste spravili že veliko 
otrok. Veste morda številko? Koliko truda 
to zahteva od vas, zlasti pri zapletih? 
Pred časom so se pri nas pojavile pritožbe žensk, ki naj 
bi jih pri porodih obravnavali 'nehumano'. Kjer torej 

postaviti ločnico med nujnim medicinskim poseganjem in 
neprofesionalnim vmešavanjem naključnih posameznikov, 
ki radi podpihujejo žerjavico kljub nepoznavanju stroke?
Številke porodov, pri katerih sem bil zraven, ne vem. Sem pa 
že 22 let vpet v ginekologijo in porodništvo, zato številka ni 
majhna. Vsak porod je za odgovornega porodničarja stres. 
Tudi pričakovanja bodočih staršev so pogosteje nerealna 
kot včasih. Mladi ljudje prihajajo v porodno sobo vse bolj 
nepripravljeni, nepoučeni o osnovnih stvareh. Kot da bi tisto 
osnovno znanje, ki so ga vedno matere prenesle na hčere, 
torej domača, kmečka pamet, izpuhtelo. Večkrat sam sebe 
vprašam, ali je to posledica vse večje odtujitve staršev od 
otrok. Otrok, ki jih vzgaja internet in ki mislijo, da imajo 
neodtujljivo pravico do vsega. Po medijih se razraščajo pritiski 
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laikov, ki niti približno ne vedo, kakšne pasti lahko prinese tudi 
na videz normalen porod. Zaradi velike odgovornosti, kazenske 
in odškodninske, smo priča velikemu eksodusu porodničarjev iz 
porodnih sob. Starejši in izkušenejši si, bolj veš, kaj vse se lahko 
zgodi, in imaš pravico poskrbeti za vse, kar pride ali kar lahko 
pride. In motnje, ki jih povzroča napačna interpretacija, niso 
na mestu. Nočem biti nekdo, ki straši bodoče starše, a rojevanje 
ni vedno tako nedolžno, kot je prikazano v promocijskih 
materialih. Sam se osebno ne spomnim nobene ženske, ki bi 
bila obravnavana nehumano, so pa pričakovanja, kot že rečeno, 
zelo različna. V porodni sobi pogosto rečem, da 
se lahko šalimo, dokler je vse v redu. Ko pa so 
vprašljive sekunde in ko so potrebne nepreklicna 
zbranost, visoka stopnja specializiranega znanja 
in koordinacija dela vseh prisotnih v ekipi, ni 
šale. In takšne situacije so pri delu porodničarja 
največje breme.

Dr. Podnarjeva, že drugo leto vodite kranjsko 
porodnišnico. Kako se počutite v tej vlogi, 
kakšno je stanje duha na oddelkih?
Če sem povsem iskrena, se trenutno v tej vlogi 
ne počutim dobro. Vodenje zavoda sem prevzela 
v času, ko je ministrstvo za zdravje vztrajalo pri 
združitvi BGP Kranj s Splošno bolnišnico Jesenice, poskrbela 
pa naj bi predvsem za tekoče posle. Kmalu se je izkazalo, da 
z združevanjem ne bo nič, drugega kandidata za vodenje 
bolnišnice pa tudi ni bilo. Ker sem večni optimist, sem kljub 
vsemu želela dokazati, da je z dobro voljo in trdim delom možno 
premikati tudi gore. Seveda bi za kaj takšnega potrebovala vsaj 
toliko entuziastično ekipo predvsem ginekologov, teh pa žal 
še ni. Stanje duha ravno med njimi, ki so nosilci dejavnosti, ni 
optimalno, sama pa ga ne morem začarati s čudežno paličico. 
Delam tudi kot zasebnica (Medicinski center Podnar), kjer 
točno vem, kaj in kako bi morali delati, a žal imamo direktorji 
bolnišnic preveč zvezane roke, da bi lahko sprožili tektonske 
premike, ki so nujni, če želimo ohraniti visok nivo medicine v 
javnih zavodih.

Kako usklajujeta družinske obveze in poslanstvo, ki je 
medicina?
Dr. Podnarjeva: Včasih kar težko, predvsem pa ne bi šlo brez 
podpore staršev, ki pač prevzamejo vlogo taksistov, kuharice, 
pomočnikov pri domačih nalogah … Vendar pa vsaj za mojo 
hčer lahko rečem, da že od malega nekako živi s tem mojim 
poslanstvom, ga razume in podpira, tako da ni večjih težav. V 
bistvu jo prav občudujem, da se nikoli ni pritožila, da toliko časa, 
energije in skrbi namenim drugim otrokom, medtem ko mora 
ona poskrbeti sama zase …

Dr. Bernik: Družina se navadi, če je en član vpet v medicino. 
Otroci se navadijo, da delovnika ni konec kot pri drugih poklicih. 
Navadijo se, da te ponoči ni doma, da si vikende organizirajo po 
svoje, da si nenadoma sredi najlepše družinske idile klican na 
nujno operacijo, da se s svojim osebnim avtom pelješ več kot 
200 km/h skozi rdeče luči, da prideš na pomoč v porodnišnico. 
Da gledaš vremenske razmere, da ne hodiš po obiskih, preverjaš 
stanje mobilnega omrežja, da morebitnega obiskovalca najprej 
povprašaš, da te ni zaparkiral, ker si v pripravljenosti in je 
možno, da boš zelo hitro moral nekam iti. Navadijo se tudi na 
stalno izobraževanje, ki je potrebno za strokovno rast.

Se spomnita kakšnega primera, ki vama bo za vedno ostal v 
duši, zaradi lepot ali stisk vpletenih?
Dr. Podnarjeva: Takšnih je kar nekaj, težko je izbrati samo enega. 
Ko se po težki nosečnosti ali zapletenem porodu rodi zdrav 
otrok, vem, da nekaj pa le delam prav. Nekatere zgodbe se srečno 
končajo in vedno znova se razveselim, ko mi mamice pošiljajo 
slike nasmejanih otrok, ki so bili že skoraj 'odpisani', pa smo jih 
s skupnimi močmi obdržali pri življenju. Žal so tudi zgodbe z 
žalostnim koncem, ki jih tudi ne bom pozabila, a zavedanje, da 
smo naredili vse, kar smo lahko, nekako olajša bolečino.
Dr. Bernik: Najdlje ostanejo v spominu primeri, ki so se po 
ogromno zapletih končali srečno. Takšnih pa ima vsak izmed 
nas kar nekaj.

Pogosto se zgodi, da pridejo 
pacientke po razlago predlaganega 
posega ali diagnoze, ki jo je postavil 
izbrani ginekolog in jo dobesedno v 

treh minutah postavil pred vrata.
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Dr. Podnarjeva, pred leti ste odprli Medicinski center 
Podnar, ki je specializiran za celostno oskrbo in obravnavo 
žensk. Kaj dodatnega lahko ponudite ženskam in mladim 
parom; pri vas gostujejo tudi specialisti kirurgi, kot ste vi, 
dr. Bernik. Kje vidite dodano vrednost zasebne prakse?
Dr. Podnarjeva: Sistem javnega zdravstva, kakršnega imamo 
v Sloveniji, z vidika diagnostičnih in terapevtskih možnosti ni 
slab, žal pa ni usmerjen v celostno obravnavo pacientov. Zasebno 
ambulanto sem odprla z namenom, da ženskam omogočim 
obravnavo, kot si jo zaslužijo. Za vsako si vzamemo čas in 
najprej poiščemo bistvo problema, potem pa skupaj ustvarimo 
ustrezno rešitev. Pogosto se zgodi, da pridejo pacientke po 
razlago predlaganega posega ali diagnoze, ki jo je postavil izbrani 
ginekolog in jo dobesedno v treh minutah postavil pred vrata. 
To za seboj potegne kup slabe volje, nesporazumov in napačnih 
odločitev, čemur se s pravilnim pristopom lahko preprosto 
izognemo. Predvsem pa se zavedamo, da se strokovnost in 
prijaznost dopolnjujeta, ne pa izključujeta.
Dr. Bernik: Prednost vidim v individualnem pristopu, času, 
ki nam je na voljo, da lahko obdelamo vse scenarije, ko gre 
recimo za operativni poseg. Pošteni nasveti brez nerealnih 
pričakovanj in brez časovne stiske so tisto, kar je res vredno. 
Ko nekje pacientko zasujejo s podatki, jo brez zadostne razlage 
prestrašijo z operativnim posegom in potrebuje mnenje 
nekoga, ki ima izkušnje in vse življenje dela v operacijski 
dvorani – tukaj pridemo mi kot tisti, ki zares lahko ustvarimo 
nove rešitve in odvzamemo odvečne skrbi.

Kaj je po vajinem mnenju recept za srečo? Morda združitev 
materije in duha?
Dr. Podnarjeva: Za srečo pravzaprav ne potrebujemo veliko, 
če razumemo, da je že življenje samo sreča. Kaj bomo iz tega 
potegnili, pa je stvar posameznika. Predvsem je pomembno 
dejstvo, kako srečo dojemamo. Nekdo ne bo srečen, če nima 
nečesa, s čimer se bo bahal pred sosedi. Prava sreča je seveda 
drugje, sta zdravo telo in um, je notranji mir, pomirjenost s samim 
seboj, sta ljubezen do bližnjih in sposobnost uživati v majhnih 
stvareh, s katerimi se srečujemo vsak dan. Seveda potrebujemo 
tudi osnovne materialne dobrine, a na cilj se pripeljemo tako s 
stoenko kot z mercedesom. Se pa ob takšnih vprašanjih vedno 
spomnim citata iz svoje spominske knjige: “Nikoli ne bo resnično 
srečen tisti, ki ni bil nikoli nesrečen.” Že takrat se mi je zdelo, da 
najbrž ni tako neumno, kot mi je zvenelo ...
Dr. Bernik: Recept za srečo je najprej v nas samih. Če znamo 
živeti tukaj in zdaj, če nas ne premamijo zunanje sladkosti, ki 
jih vidimo na vseh medijih, lahko najdemo notranjo srečo. Je 
pa zato potrebna čvrsta hrbtenica. Veliko lažje se je prepustiti 
toku današnje zmaterializirane realnosti, hlepeti po vedno novih 
dobrinah, ki nam nikoli ne prenesejo dokončnega užitka. Vedno 
obstaja nekaj, česar nimamo. In tudi če mislimo, da imamo vse, 
nam današnja potrošniška družba vedno poišče nekaj, česar 
nimamo, in spet zahrepenimo po tem. Proces se nikoli ne konča. 
Zato se je bolje ustaviti, potegniti zavoro in se naučiti uživati v 
trenutkih majhne sreče, ki ni naprodaj.

In kaj vama pomeni smisel, da še vztrajata, se borita in 
ustvarjata naprej?
Dr. Podnarjeva: Vsekakor moje poslanstvo, to je moje delo in 
moja družina, zlasti hči, ki se ukvarja z umetnostnim drsanjem. 

Ona mi je navdih, da vztrajam pri začrtani poti, 
ko sem preutrujena od vseh obveznosti.
Dr. Bernik: Vsak človek ima svoje razloge, 
da vztraja pri svoji poti. Enim je pomembno 
družbeno priznanje, drugi morajo vztrajati v 
nečem zaradi življenjskih okoliščin. Osebno 
imam veliko srečo, da lahko delam tisto, kar me 
najbolj veseli v profesionalnem smislu. Zavedam 
pa se, da leta tečejo, in hudi profesionalni 
pritiski se kažejo tudi na osebnem zdravju. 
Kljub dolgoletnemu stažu pa sem še zmeraj 
vedno znova nagrajen, začutim tisto ugodje, ko 

se npr. komplicirane operacije dobro iztečejo. Včasih bentim 
nad dejstvom, da nihče ne vidi več kot 10.000 operacij, ki sem 
jih naredil v življenju, vsi pa bodo vedeli za prvo, ki ne bo šla po 
načrtu. Ampak take črne misli hitro odtavajo in že se borimo z 
novimi primeri naprej. 

Prava sreča sta zdravo telo in um, je 
notranji mir, pomirjenost s samim 

seboj, je ljubezen do bližnjih in 
sposobnost uživati v majhnih stvareh. 
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