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Adrian Tripp, CEO European Business Award, je razglasil, da je bila v konkurenci 33.000 poslovnih 
subjektov iz 34 držav, ki so sodelovale na letošnjem tekmovanju, hrvaška Specialna bolnišnica 
Sv. Katarina izbrana med 10 najboljših evropskih institucij v kategoriji 'The Award for Customer Focus'. 
V finale tekmovanja je Specialna bolnišnica Sv. Katarina prišla kot edina zdravstvena institucija iz Evrope.

Ta odločitev je sledila tako nizu 
izločitvenih procesov kakor tudi 
javni predstavitvi v Londonu pred 
člani sodnega sveta. Pri ocenjevanju 
najboljših evropskih družb so sodelovali 
ugledneži iz poslovnega sveta, 
akademske skupnosti in politike, med 
katerimi so tudi Yves Leterme, nekdanji 
belgijski premier, Karel De Gucht, 
nekdanji poverjenik Evropske komisije 
za trgovino, Wim Kok, nekdanji premier 
Danske in številni drugi. Podelitev 
nagrade so neposredno prenašali v 
številnih državah po svetu preko spletne 
video povezave, poročilo o dobitnikih 
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nagrad pa so objavili mnogi svetovni 
mediji, vključno s tiskovno agencijo 
Reuters, medijskimi hišami Bloomberg, 
Euronews, Yahoo Finance, časopisi 
The Financial Times, Europa Press, Le 
Journal des Entreprises, elEcomonista, 
Finanzen.ner, Wall Street in drugi.
V imenu Specialne bolnišnice Sv. 
Katarina je nagrado prevzela Jadranka 
Primorac, članica Uprave, ki je ob tej 
priložnosti povedala: „Zahvaljujem se 
vodstvu European Business Award, ki 
je prepoznalo delo naše institucije. Še 
posebej se želim zahvaliti uslužbencem 
Specialne bolnišnice Sv. Katarina, ki so s 

svojim delom in odličnostjo pokazali, da 
smo v samem svetovnem vrhu.“
Specialno bolnišnico za ortopedijo, 
kirurgijo, interno medicino, nevrologijo 
in fizikalno medicino ter rehabilitacijo 
Sveta Katarina je ustanovil prof. dr. 
Dragan Primorac leta 2011. Bolnišnica je 
članica prestižne družine The Leading 
Hospitals of The World, junija 2015 pa je 
International Certification Association 
(ICERTIAS) Specialno bolnišnico Sv. 
Katarina razglasil za najboljšo zasebno 
bolnišnico v Republiki Hrvaški. Pri 
ocenjevanju najboljših blagovnih znamk 
na Hrvaškem je Specialna bolnišnica 

med 10 najboljšimi 
poslovnimi subjekti v Evropi

Sv. Katarina v kategoriji medicina 
dosegla status Superbrands v letu 2016. 
Aprila 2017 je bila na svečani podelitvi 
v Londonu Specialni bolnišnici Sv. 
Katarina vročena prestižna nagrada 
Best Regional Hospital Award kot 
priznanje za odličnost, prepoznano na 
evropski ravni pri kakovosti nudenja 
storitev. Nagrado je podelil European 
Business Assembly, Oxford, Velika 
Britanija. Pred nekaj dnevi, v času, ko je 
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potekal IMTJ Medical Travel Summit v 
Opatiji, je International Medical Travel 
Journal (IMTJ), vodilni spletni časopis 
za medicinski turizem, bolnišnici podelil 
nagrado za odličnost in inovacije v 
medicinskem turizmu in bolnišnica Sv. 
Katarina je bila razglašena za najboljšo 
mednarodno specialno bolnišnico leta.
Junija letos bo Specialna bolnišnica 
Sv. Katarina v sodelovanju z vodilno 
ameriško bolnišnico Mayo Clinic in 
International Society for Applied 
Biological Sciences organizirala enega 
izmed najprestižnejših svetovnih 
znanstvenih dogodkov ISABS 2017 
(www.isabs.hr), pri delu katerega 
sodelujejo tudi številni dobitniki 
Nobelove nagrade.

V čem se Specialna bolnišnica 
Sv. Katarina razlikuje 
od drugih bolnišnic?
Specialna bolnišnica Sv. Katarina iz 
Zaboka na Hrvaškem je sodobno 
opremljena zasebna
bolnišnica, ki se nahaja v neposredni 
bližini Splošne bolnišnice Zabok. 
Registrirana je za
opravljanje dejavnosti ortopedije, 
kirurgije, nevrologije, fizikalne 
medicine in rehabilitacije, radiologije 
in anesteziologije, reanimatologije 
in intenzivne nege. Pohvali se lahko 
z visoko strokovnostjo osebja in 
uporabo najnaprednejše diagnostične, 
terapevtske in rehabilitacijske
infrastrukture. Je ena od redkih 
evropskih zdravstvenih ustanov s 
prestižnim nazivom vodilna bolnišnica 
na svetu.
Posebnost Specialne bolnišnice 
Sv. Katarina je v njenem konceptu 
strokovno-tehnične edinstvenosti. 
Strokovne ekipe radiologije, ortopedije, 
kirurgije, anesteziologije, nevrologije in 
fiziatrije z multidisciplinarnim pristopom 

omogočajo na enem mestu vrhunsko 
diagnostiko, najboljši terapijsko-
operacijski postopek in individualno 
pripravljeno rehabilitacijo, pri tem pa 
uporabljajo najsodobnejšo opremo in 
najnovejše postopke zdravljenja. Za 
vsakega pacienta je to garancija za 
najhitrejšo in najmanj bolečo vrnitev 
k običajnemu življenju ob kakovostni 
rešitvi zdravstvenih težav. Vse omenjeno 
je bilo prepoznano v domači Hrvaški 
in tudi po svetu, saj se v bolnišnici Sv. 
Katarina zdravijo bolniki iz ZDA, Kanade, 
Irske, Francije, Iraka, Libije, Nemčije in 
vse pogosteje tudi iz Slovenije. 
Z vstopom Hrvaške v Evropsko 
unijo so se dolge čakalne dobe za 
posamezne zdravstvene storitve v 
Sloveniji vsaj teoretično skrajšale, 
saj imamo državljani EU pravico do 
pregleda, preiskave ali zdravljenja v 
drugi državi članici EU, Evropskega 
gospodarskega prostora in Švicarske 
konfederacije oziroma do povračila 
stroškov teh storitev, kar pa premalokrat 
izkoristimo. S tega vidika je sosednja 
Hrvaška še posebno zanimiva, saj 
ponuja zdravstvene storitve na vrhunski 
ravni po sprejemljivih cenah, obenem 
pa se nam ni treba daleč peljati. Tako 
se lahko z napotnico za ortopedsko 
obravnavo, magnetno resonanco ter 
več drugih specialističnih pregledov in 
posegov naročimo tudi v Specialistično 
bolnišnico Sv. Katarina v bližini Zagreba. 

➜ preiskave z magnetno 
resonanco,

➜ vse operacije 
mišično-skeletnega sistema 
(med drugim atroskopija, 
vstavitev umetnih sklepov, 

kirurgija stopal),
➜ vse operacije hrbtenice,
➜ individualni program 

fizikalne medicine 
in rehabilitacije,

➜ minimalno invazivni 
vertebralni posegi,

➜ nevrološka diagnostika,
➜ gastroenterologija.

Jadranka Primorac, članice Uprave Specialne bolnišn
ice 

Sv. Katarina, z nagrajenci iz drugih drž
av

Ekipa Specialne bolnišnice Sv. Katarina po podelitvi nagrade

Jadranka Primorac, članica 
Uprave Specialne bolnišnice 
Sv. Katarina, z nagrado 'The 
Award for Customer Focus'

Storitve in 
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