
DOKTOR OKI JE REDNO PRIHAJAL NA VSAK ODDELEK PREGLEDOVAT 

BOLNIKE. KO JE VSTOPIL V MOJO SOBO, SEM SE POČUTILA 

NEPRIJETNO. ŠE VEDNO SEM SE GA BALA.  

TISTIKRAT PA JE BILO ŠE HUJE, SAJ BI MORALA PRDNITI.

»PFRRRRRT …« O, GROZA! PRAVKAR SEM PRDNILA.  

KAKO MI JE BILO NERODNO! 

KAJ PA JE TO? NISEM MOGLA VERJETI SVOJIM UŠESOM.  

KO JE DOKTOR OKI SLIŠAL MOJ PRDEC, SE JE ZAČEL  

NA VSA USTA SMEJATI IN PLOSKATI.  

CELO PRIJAZNO ME JE POTREPLJAL PO GLAVI.

»ČUDOVITO! PRDENJE PO OPERACIJI JE ZELO DOBRO ZNAMENJE.  

TO POMENI, DA TVOJE TELO POČASI OKREVA.  

NIČ ME NE OSREČI BOLJ KOT TO, DA SLIŠIM SVOJE PACIENTE PRDNITI!«

VAU! DOKTORJA OKIJA JE OSREČILO ČISTO NEKAJ DRUGEGA,  

KAR OSREČUJE DRUGE LJUDI.
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KO SEM SE PREBUDILA, SEM ZAGLEDALA  

NA SVOJI OMARICI STEKLENICO MLEKA.

»TA STEKLENICA MLEKA JE ZATE. NE POZABI JE SPITI!«  

MI JE NAROČILA SESTRA.

OD KOD SE JE VZELA TA STEKLENICA? NAŠA DRUŽINA  

JE BILA ZELO REVNA. MLEKA NISMO MOGLI KUPITI  

NITI TAKRAT, KO JE KDO ZBOLEL.

STEKLENICO SEM VZELA V ROKE IN NEJEVERNO ZRLA VANJO.  

JE TOLIKO MLEKA RES SAMO ZAME?  

MISLILA SEM, DA SANJAM.

JANEŽ-Dr Oki_vsebina 2019-11-14.indd   18 15. 11. 2019   11:13:41



ZA STARŠE
O dr. Janezu 
Janežu

Skrb za bolnike, kot bi šlo za njegovo 
lastno družino

Dr. Oki (Janez Janež 
1913–1990) iz Bolnišnice 
sv. Marije v Luodongu je 
bil legendaren. V 38 letih 
na Tajvanu je opravil preko 
80.000 operacij, operiral 
je do meseca pred svojo 
smrtjo. Ker je bil visok in 
zelo spoštovan, so ga ljudje 

poimenovali »Oki« (japonsko »velik«). Zaradi 
viharnih zgodnjih let, vrhunskih medicinskih 
sposobnosti, zelo marljive delovne etike pa 
tudi zaradi njegove trme in razdražljivega 
značaja ostaja zgodba o dr. Okiju še danes 
tema številnih pogovorov.

Viharna mladostna leta zaradi vojne
Leta 1913 se je Janez Janež rodil v Dolskem 
v osrednji Sloveniji. Odraščal je v pobožni 
katoliški družini. Študij medicine je zaključil 
tik pred začetkom 2. svetovne vojne. Ko 
je bil vpoklican v vojsko, se je posvetil 
skrbi za ranjene. Po vojni je bila Slovenija 
vključena v Jugoslavijo in prišla pod 
vladavino komunistične partije, ki je pričela 
zatirati ugledne katoličane. Ker se Janež 
ni želel priključiti politični stranki, je nehote 
užalil nekatere komuniste in bil posledično 
uvrščen na črni seznam. Da bi se izognil 
preganjanju, je moral zbežati. Skupaj s 
skupino slovenskih beguncev je zbežal v 
Italijo. Med postankom v Avstriji so jih izdali 
britanski vojaki in jih predali jugoslovanskim 
komunističnim partizanom. Kljub temu je 
Janežu uspelo pobegniti. Skril se je v njivi 
rži, nato pa s pomočjo prijatelja duhovnika 
vendarle prispel v Rim. Tam je srečal 
slovenskega misijonarja, ki je služil kot škof 
v župniji Yunnan na Kitajskem. Izvedel je, 
da je Janež pripravljen delati kot zdravnik v 
Yunnanu. To ga je navdušilo in takoj je začel 
s pripravami, da bi Janež lahko odšel tja. 
Vendar je potovanje v Yunnan trajalo dlje, 
kot so pričakovali. Še vedno sta obstajali 

politična nestabilnost in nevarnost, da bi 
begunce spet začeli vračati v Jugoslavijo, 
zato je Janež leta 1947 z mnogimi drugimi 
begunci odpotoval v Argentino. Bil je 
zdravnik v begunskem taborišču, ki ga je 
organizirala tamkajšnja katoliška cerkev. Leto 
kasneje je odšel v Yunnan in delal s skupino 
katoliških zdravnikov v CADIS-u. S svojimi 
odličnimi zdravniškimi sposobnostmi si je 
pridobil spoštovanje in ljubezen tamkajšnjih 
ljudi. V samo nekaj mesecih so ga vsi v 
mestu poznali in ga spoštljivo imenovali 
»najboljši« - čudoviti zdravnik.

Izjemno sposoben in strog pri delu
Zaradi preganjanja s strani Kitajske 
komunistične partije so bili Janež in vsi 
katoličani, tudi tisti, ki so delali v CADIS-u, 
leta 1952 prisiljeni zapustiti Kitajsko. Preko 
Hongkonga so prišli do Yilana na Tajvanu. 
CADIS je najel nekdanjo kliniko v Luodongu 
v okrožju Yilan. 15. junija 1952 so odprli 
Bolnišnico sv. Marije. 17. julija je Janež s 
preprosto opremo operiral prvo bolnico: 
iz maternice ji je odstranil 12-kilogramski 
tumor. 
V tistem času je na Tajvanu primanjkovalo 
kirurgov in ni bilo specialistov. Zaradi tega 
je moral Janež opravljati vse operacije, 
razen možganskih in kardiovaskularnih. Hitro 
se je širil glas, da ima Bolnišnica sv. Marije 
izurjenega tujega zdravnika, ki ne samo, 
da ni hotel jemati podkupnin, temveč je 
sprejemal tudi revne bolnike, ki niso mogli 
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plačati. Tudi bolnišnica je vsakih nekaj let 
požgala knjigo dolgov revnih pacientov. 
Zaradi tega so ljudje z vsega Tajvana, ne 
le Yilana, prihajali k Janežu, kadar koli so 
potrebovali zdravniško pomoč.
Ljudje so bili presenečeni nad Janeževimi 
kirurškimi sposobnostmi. Vzelo mu je le 26 
minut, da je dokončal običajno trebušno 
operacijo. Za operacijo slepiča je bil 
njegov rekord 9 minut. Eden njegovih 
najbolj izjemnih dosežkov se je zgodil leta 
1970, ko je presadil kravjo kost na človeka. 
Janež je bil skromen in mu ni bilo mar za 
slavo in denar. Čeprav je opravil veliko 
redkih operacij, ni nikoli hotel objaviti 
svojih dosežkov v medicinskih revijah ali jih 
izpostavljati v drugih medijih.
Janež je imel zelo visoka merila zase in je bil 
tudi do osebja zelo strog. Med operacijo je 
bil zahteven pri vsakem koraku in postopku. 
Tudi glede pravil oblačenja medicinskih 
sester je bil zelo strog in jih učil, kako se 
pravilno razkuževati. Ko so sestre med 
nočno izmeno zadremale, jih je za dokaz 
fotografiral. Če je ugotovil, da se sestrska 
dokumentacija ni ujemala s poročilom 
bolnika, je poklical sestro, da se je vrnila 
v bolnišnico, čeprav je bilo to že zunaj 
njenega delovnega časa. Običajno je šlo 
sestram na jok, ko jih je kregal.

Za bolnike je priskrbel kri in denar
Nasprotno pa je bil znan po tem, da je bil 
zelo prijazen do bolnikov. Če je izvedel, da 
imajo bolniki denarne težave, jim je dal 
nekaj denarja. Ko je videl, da otroci nosijo 
raztrgana oblačila, je šel v svojo spalnico 
in jim prinesel jabolka. Ko je opazil, da 
bolniki nimajo mleka, je poslal nekoga, da 
ga je kupil. Če je v bolnišnici primanjkovalo 
krvi, je Janež bolnikom daroval svojo, celo 
med operacijo. Kadar pacient ni prišel na 
operacijo, je jezno zasliševal računovodski 
oddelek, ali so zahtevali denar od 
pacientov in so si ti zato premislili glede 
operacije.
Bolniki so bili pri Janežu vedno na prvem 
mestu. Ni bil duhovnik, vendar se ni nikoli 
poročil. Nekoč je rekel: »Nisem prišel sem 
zaradi lepih deklet. Prišel sem pomagat 
tistim dekletom, ki so zbolela.« »Moja sreča 
je, da pacienti, ki sem jih operiral, okrevajo 
in se zdravi vrnejo domov.« Živel je samsko 
življenje, kot bi bil duhovnik. Kajenje, branje 
in poslušanje klasične glasbe so bili njegova 
edina sprostitev. Rekel je tudi, da je njegovo 
največje veselje, če svojega pacienta po 
operaciji sliši prdniti.

Delal je do poslednjega trenutka
Njegovi prijatelji so ga hoteli nominirati za 
Nobelovo nagrado za mir, a je to odklonil. 
Dopisnik revije Time je prišel prav zaradi 
njega, da bi pripravil intervju, pa se mu 
je skril. V svojih poznih letih je pisal pismo 
prijatelju in zapisal: »Prosim, da ne pišeš več 
o meni. Nobenega smisla nima, da me 
delaš heroja. V bolnišnici sem le delavec … 
Ne pričakujem dopusta, ker je moje življenje 
posvečeno mojim bolnikom. Moja edina 
želja je, da bi lahko delal, dokler ne odidem 
v večnost.«
Da bi poskrbel za vsakega pacienta, ni 
nikoli zapustil Tajvana od dne, ko je prispel 
tja leta 1952, do svoje smrti leta 1990. 
Prostega dne si ni vzel niti takrat, ko je bil 
bolan ali utrujen. Dan za dnem je zdravil 
bolnike v ambulanti, operiral, delal obhode 
po bolnišničnih oddelkih in nadzoroval 
okrevanje pacientov in delo osebja. Kakor 
je želel, je delal do zadnjega dne svojega 
življenja, ko se je lahko brez obžalovanja 
vrnil v svoj nebeški dom.
Osem let po Janeževi smrti so Janežu 
podelili 8. nagrado za prispevke v medicini. 
Vsak, ki ga je poznal, je bil prepričan, da 
te nagrade ne bi sprejel, če bi bil še živ. 
38 let je razdajal vse svoje moči v skrbi za 
bolnike v Yilanu in postavil zgled, ki ga bodo 
naslednje generacije težko presegle.
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