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PROF. DR. VLADIMIR BRINOVEC,
DR. MED.
1941–2006
Ludvik Vidmar
V avgustu 2006 smo se poslovili od našega dolgoletnega sodelavca prof. dr. Vladimirja Brinovca, dr. med.,
specialista internista in infektologa.
Profesor Brinovec se je rodil v Kranju leta 1941, končal Medicinsko fakulteto v Ljubljani in se zaposlil na
Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja leta
1968, kjer je deloval dobrih 36 let vse do upokojitve.
Leta 1974 je opravil specialistični izpit iz interne medicine, kasneje pa še specialistični izpit iz infektologije.
Leta 1992 je doktoriral iz medicinskih znanosti s področja virusnega hepatitisa B. Leta 2002 je pridobil naziv izrednega profesorja. Njegovo ožje področje so
bili virusni hepatitisi. S sodelavci je objavil vrsto člankov v domači in tuji literaturi.
Še kot mlad specializant je bil s sedanjim ministrom
za zdravje dr. Andrejem Bručanom, dr. med., poslan
na pomoč Kosovu, kjer je leta 1972 divjala zadnja epidemija črnih koz v Evropi. Za svoje delo je prejel državno odlikovanje z redom zaslug za narod s srebrno
zvezdo. Bil je predsednik Infektološke sekcije SZD v
letih 1983–1987 ter sekretar Združenja infektologov
Jugoslavije. Leta 1987 je organiziral 5. kongres infektologov Jugoslavije v Portorožu in sodeloval pri organizaciji različnih drugih strokovnih srečanj.
Podiplomsko se je izobraževal v Veliki Britaniji in Italiji. Živahno je sodeloval s kolegi drugih inštitucij Kliničnega centra in Medicinske fakultete, posebej z Inštitutom za mikrobiologijo.
Vsi smo poznali tudi njegove velike športne dosežke.
Že kot dijak in študent je v plavanju dosegel vrhunske rezultate. Bil je večkratni državni jugoslavanski
prvak v plavanju na 200, 400 in 1500 metrov prosto –
samih garaških disciplinah. Vidne uspehe je dosegal
tudi na evropski ravni in bil udeleženec Olimpijskih
iger v Rimu. Bil je večkrat izbran za najboljšega športnika tako v Sloveniji, kot tudi v bivši Jugoslaviji.
Aktiven je bil tudi kot športni zdravnik in v nekem
obdobju je skrbel za državno hokejsko in košarkaško
reprezentanco ter bil sekretar Združenja športnih
zdravnikov Slovenije.
V življenju je veliko dosegel, kljub temu, da mu je bilo
zdravje vse prej kot naklonjeno. Kljub hudim preizkušnjam je svoje načrte dosegal enega za drugim. Nikoli
ni obupal. Njegova odlika je bila trma, prava gorenjska trma ali bolje rečeno, vztrajnost in seveda velika
volja. Želja po napredku, napredovanju, izboljšanju na
vseh področjih življenja mu je bila vcepljena. Na vseh
področjih je bil prof. dr. Brinovec velik borec. Tudi pri
premagovanju hudih bolezni, ki so mu bile usojene. V
zadnji bitki, enkrat pač ta vedno pride, ni več zmagal.
Vsi, ki smo delali z njim, ga bomo pogrešali, kot dobrega kolega in dobrega zdravnika. Posebno pa ga
bodo pogrešali številni bolniki, ki se jim je nesebično
predajal.

IN MEMORIAM
PRIM. JANEZ JENŠTERLE
1922–2006
Jože Avžner
V lepem, sončnem popoldnevu, 31. avgusta 2006 smo
se na Mestnem celjskem pokopališču poslovili od
prim. Janeza Jenšterla, dr. med., specialista kirurgije.
Prim. Janez Jenšterle se je rodil 18. decembra 1922 v
Lokah pri Trbovljah. Po končani osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Ko je opravil maturo, se
je po zgledu očeta zdravnika tudi sam odločil za zdravniški poklic. Vpisal se je na Medicinsko fakulteto v
Ljubljani. Vojna vihra 2. svetovne vojne pa mu je močno spremenila življenje.

Kot zavednega Slovenca so ga italijanske oblasti internirale v taborišče v Gonarsu. Po osmih mesecih trpljenja v taborišču in po kapitulaciji Italije se je septembra 1943 vrnil v Ljubljano. Priključil se je NOB.
Vse do konca 2. svetovne vojne je bil kot bolničar in
sanitetni referent v partizanskih enotah v Sloveniji.
Vojaške oblasti so ga 16. maja 1945 mobilizirale v JLA.
Med službovanjem je menjal številne vojašnice v Bosni, Makedoniji in Srbiji. V tem času je leta1951 končal študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Kot sanitetni častnik je služboval v vojašnicah v Makedoniji in južni Srbiji.
Ko je dobil specializacijo iz kirurgije, se mu je izpolnila dolgoletna želja.
Specialistični izpit iz splošne kirurgije je leta 1959 opravil na VMA v Beogradu. Leto za tem je postal sanitetni
podpolkovnik in načelnik kirurškega oddelka Vojne
bolnice v Nišu.
Kirurški oddelek Vojne bolnice v Nišu je dodobra posodobil in na novo opremil. Postal je zelo cenjen in
iskan vojaški kirurg, tako da so se na oddelku zdravili
številni civilni prebivalci južne Srbije. Ves čas si je silno želel priti nazaj v svojo drago Slovenijo. Ta želja se
mu je končno izpolnila jeseni 1966, ko mu je uspelo
zapustiti JLA.
Službo v Splošni bolnišnici Celje je nastopil 1. 9.
1966. Postal je vodja visceralne notranje enote. Celjski kirurgi so kmalu opazili njegovo odlično znanje
kirurgije in veliko operativno spretnost. S svojo operativno tehniko je oplemenitil priznano » celjsko kirurško šolo ».

