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2.1.2014 Viva Stran/Termin: 2 SLOVENIJA

Naslov: /

Vsebina: Med. Over. Net

Avtor:

Rubrika, Oddaja: / Žanr: OGLAS Naklada: 21.000,00

Gesla: ANDREJA VEROVŠEK, MED.OVER.NET, ZAVOD MED.OVER.NET

2.1.2014 Viva Stran/Termin: 24 SLOVENIJA

Naslov: Glasujte za poštenje in zaupanje

Vsebina: "V bolnišnicah in na domovih zdravnikov potekajo preiskave!" "Ovadbe se vrstijo. Zdravniki 
priznavajo prejemanje podkupnin" "Korupcija v zdravstvu se začenja razkrivati"  "Zdravniki 
zgubljajo svojo belino"

Avtor: VESNA ŽUNIČ

Rubrika, Oddaja: MOJ ZDRAVNIK 2014 Žanr: POROČILO Naklada: 21.000,00

Gesla: MEDOVERNET

2.1.2014 www.viva.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kdo bo Moj zdravnik 2014? Glasujte zanj!

Vsebina: Akcija Moj zdravnik že osemnajst let postavlja v središče spoštovanje 
sočloveka, srčne in trdne vezi med nami, predvsem pa zaupanje. Četudi se
 vsi globoko strinjamo ter podpiramo transparentnost in razkrivanje 

Avtor: Viva

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: MEDOVERNET

MED.OVER.NET

KAZALO - zbirni list objav
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2.1.2014 Stran/Termin: 2

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: / Žanr:

Površina/Trajanje: 618,47 Naklada: 21.000,00

Gesla: ANDREJA VEROVŠEK, MED.OVER.NET, ZAVOD MED.OVER.NET

SOUSTVARJAM
MED. OVER. NET
Andreja Verovšek,
direktorica
Zavoda Med. Over. Net
IN DELAM S SRCEM

Med. Over. Net spremlja Ljudi vse življenje, od načrtovanja družine, skozi nosečnost, prva
Leta skrbi in vzgoje otrok, do izzivov odraščanja in zrelega življenja. Obiskovalci na njem
delijo svoje srečne trenutke in iščejo podporo, ko življenje pred njih postavlja zahtevne
izzive. Ekipa, ki jo tvori 200 moderatorjev in predano uredništvo, skrbi, da človek v stiski
nikoli ne bi ostal sam.

www. med. over. net

Hvala, ker to delate s v fHed.C)wiihet

FORUMI:

2

/

OGLAS

Viva

                              

                              

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=120d04ef-00f5-4d40-a4a5-ce4baf5f19f0821737648


2.1.2014 Stran/Termin: 24

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: MOJ ZDRAVNIK 2014 Žanr:

Površina/Trajanje: 1.977,39 Naklada: 21.000,00

Gesla: MEDOVERNET

24 viva, V ŽARIŠČU MOJ ZDRAVNIK 20U

glasujte
;za poštenjein zaupanje

"V bolnišnicah in na domovih zdravnikov potekajo preiskave!"
"Ovadbe se vrstijo. Zdravniki priznavajo prejemanje podkupnin"

"Korupcija v zdravstvu se začenja razkrivati"
"Zdravniki zgubljajo svojo belino"

PISE: VESNA ZUNIC

To je le nekaj populističnih naslovov sredi odmevne
zdravniške afere, ki jih ponujajo slovenski mediji,
medtem ko pišem (21. december, op. ur. nagovor
k začetku naše skupne akcije Moj zdravnik, ki že

osemnajst let postavlja v središče spoštovanje sočloveka,
srčne in trdne vezi med nami, predvsem pa zaupanje.
Ja, nekoliko protislovno zveni vse skupaj. Na prvi,
površinski pogled. Četudi se vsi globoko strinjamo
ter podpiramo transparentnost in razkrivanje
korupcije v zdravstvu ne nazadnje gre tudi za naš,
davkoplačevalski denar nas ne sme zavesti medijska
evforija, češ da so vsi zdravniki nepošteni in podkupljivi.
Nasprotno. Gre za odmevne posamične primere, in
v naslednjih tednih jih bo zagotovo še nekaj, zato
organom pregona velja vse priznanje, da so se začele
stvari, na katere so nekateri opozarjali že desetletje,
premikati in razkrivati.

Ne smemo pa pozabiti oziroma z vso občutljivostjo in
širino realno zaznati, da v Sloveniji deluje sedem tisoč
zdravnikov. Večina jih svoje delo opravlja profesionalno,
pošteno in z velikim občutkom za sočloveka. In s
temi zdravniki prihajate v - nekateri celo vsakdanji- stik, z njimi se pogovarjate, gradite odnos, njim
ste zaupali svoje zdravje. Glasujemo za te zdravnice
in zdravnike! Bolj kot kdaj koli, spoštovane bralke in

bralci, je usoda slovenskega zdravstva tudi v vaših
rokah. Da skupno gradimo pot spoštljivega sobivanja,
vzajemnega spoštovanja, sodelovanja, solidarnosti in
sočutja. Da glasujemo za poštenje in zaupanje. Glasujete
za spremembe, za dejavno sodelovanje obeh strani
zdravnikov in bolnikov. Tudi mi, pacienti, bomo morali
v ta odnos vložiti več. Več odkritih pričakovanj, zahtev
in potrpežljivosti. Z odločnim in odkritim odnosom
bomo dosegli veliko več kot zgolj z nerganjem ali s

pasivnostjo. Ce se bodo temu pridružili še ozaveščenost,
pogum in pozitivna kritika, smo na dobri poti k
učinkovitim premikom v smeri večje povezanosti. Zato
glasujte, odkrivajte in predlagajte oziroma uresničujte
spremembe.
Prav zato, ker je povezovanje in skupno sodelovanje
na vseh ravneh tako pomembno, spremembe pa
prepotrebne, akcijo Moj zdravnik letos pomembno
nadgrajujemo. Skupaj z vami namreč odpiramo
prav vsa vrata slovenskih zdravniških ordinacij,
bolnišnic, operacijskih dvoran, diagnostičnih centrov,
laboratorijev in še marsikatera druga. Neposredno,
odkrito in javno lahko izrazite svojo hvaležnost
konkretnim zdravnikom po vsej Sloveniji. Torej ne le
družinskim zdravnikom, ginekologom in pediatrom,
tudi vašim kardiologom, diabetologom, ortopedom,
kirurgom, onkologom, internistom Ne pozabite na
svoje zobozdravnike in ortodonte svojih otrok.

Vsak vaš glas bo dragocen. Glas, ki bo videl onstran
površine - in v sebi nosil veliko moč.
Moč, ki spreminja!
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Glasujte za poštenje in zaupanje

VESNA ŽUNIČ

POROČILO

Viva

                              

                              

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=04b8bdcb-890d-455f-b233-c2ec7c7f948b623600634


2.1.2014 Viva Stran/Termin: 24

SLOVENIJA
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Pokrovitelj telemedicine

TelekomSIovenije

Pokrovitelj zdravjaf
Pokrovitelj mojega ginekologa

Amsd
Bodite dobro

Pokrovitelj dobrih novic

PRVA ZDRAVSTVENA
ASISTENCA
Ker je življenje eno samo!

Zanesljivo vsepovsod

KJ POŠTA SLOVENIJE

Zlati pokrovitelj akcije

Spletni
pokrovitelj

<ftl4dX9oeb. tUt

Poštnina
plačana po

pogodbi
5/0/S

viva,
REVIJA ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE

Poljanska cesta 6

1000 Ljubljana
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2.1.2014 Viva Stran/Termin: 24

SLOVENIJA
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Glasovanje poteka od 2. januarja do 14. marca 2014.

Glasujte lahko za:

mojega družinskega zdravnika,
mojega ginekologa,
mojega pediatra,
mojega specialista (npr. kardiologa, internista,
kirurga, ortopeda, onkologa, anesteziologa
mojega zobozdravnika.

Zdravnica ali zdravnik, ki ji/mu boste namenili največ
glasov, bo prejel/a laskavi naslov Moj zdravnik 2014.

Glasujete lahko:
na spletni strani www. viva. si,

z glasovnico, objavljeno v reviji Viva,
s klici v posebne oddaje radijskih postaj,
s kuponi z letakov, razdeljenih po Sloveniji (najdete jih
v čakalnicah zdravstvenih domov, zdravniških ordinacij,
poslovalnicah AS),

s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 44,

s kuponi, objavljenimi v lokalnih časopisih.

Pokrovitelji akcije so:

AdriaticSlovenica, zavarovalna družba, d. d. Zlati pokrovitelj,
Telekom Slovenija, d. d. Pokrovitelj telemedicine,
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d. o. o. Pokrovitelj
mojega ginekologa,
Pošta Slovenije, d. d. Pokrovitelj dobrih novic,
Prva zdravstvena aistenca, Pokrovitelj zdravja,
Zavod Medovernet, spletni pokrovitelj.

Akcijo podpirajo tudi številni mediji
Radio Sora, Radio Robin, Radio tednik Ptuj, Radio Štajerski val,

Radio Triglav, Radio Univox; Radio Maxi, Radio Velenje, Radio

Rogla, Alpski val, Radio Odmev, Radio 94, Radio Kaos in revije
Moj malček, Vzajemnost in Dita.

Pirin

i' isil/ui Vrei/it?s{ ji1 f 1
•/iranske vutKninc

Komisija akcije Moj zdravnik 2014
Za etičnost in korektnost akcije ter poteka glasovanja skrbi
strokovna komisija:

prim. Marko Demšar, dr. med.
Jarmila Trček Breznikar, dr. med.
doc. dr. Marjan Premik, dr. med.
asist. dr. Karin Sernec, dr. med.

prim. Andrej Možina, dr. med.

Maja Živec Kozlevčar, dr. med.

Nada Puharič, dr. dent. med.

Povejte svojo zgodbo!
Letos želimo akcijo oplemenitili tudi z vašimi zgodbami o
srčnem delu ali dejanju v zdravstvu, ki nam jih boste pošiljali
na naše uredništvo (Viva, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana) ali
na našo elektronsko pošto vivaldstudiomoderna. com. Pišite
nam in se zahvalite svojemu zdravniku, specialistu ali kateremu
drugemu posamezniku za posluh za človeka, toplo in prijazno
besedo ali srčen odnos, ki so vam ali vašim najbližjim pomagali
prebroditi težje trenutke. Vaše zgodbe bomo objavili v naslednjih
številkah revije Viva na teh straneh in nagradili najlepše.

Spremljate akcijo tudi na naši spletni strani
www. viva. si, kjer so objavljena tudi pravila glasovanja.

Narejeno z ljubeznijo
v Pekarni Grosuplje,

na voljo samo
v trgovinah Mercator.

3* Mercator <Marrw
^rosuplje

www. mercator. si/si/znamke/pekarnagrosuplje
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2.1.2014 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1.871,10 Naklada:

Gesla: MEDOVERNET

AA A+ pošlji tiskaj objavi

Pridruži se da vidiš kaj je všeč tvojim
prijateljem.

Všeč mi jeVšeč mi je

Foto Shutterstock

2. januar 2014

Kdo bo Moj zdravnik 2014 Glasujte zanj
Avtor Viva

Akcija Moj zdravnik že osemnajst let postavlja v središče
spoštovanje sočloveka srčne in trdne vezi med nami
predvsem pa zaupanje. Četudi se vsi globoko strinjamo ter

podpiramo transparentnost in razkrivanje korupcije v zdravstvu
ne nazadnje gre tudi za naš davkoplačevalski denar nas ne
sme zavesti medijska evforija češ da so vsi zdravniki nepošteni
in podkupljivi. Nasprotno. Gre za odmevne posamične primere
in v naslednjih tednih jih bo zagotovo še nekaj zato organom
pregona velja vse priznanje da so se začele stvari na katere so

nekateri opozarjali že desetletje premikati in razkrivati.

Ne smemo pa pozabiti oziroma z vso občutljivostjo in širino
realno zaznati da v Sloveniji deluje sedem tisoč zdravnikov.
Večina jih svoje delo opravlja profesionalno pošteno in z

velikim občutkom za sočloveka. In s temi zdravniki prihajate v

nekateri celo vsakdanji stik z njimi se pogovarjate gradite
odnos njim ste zaupali svoje zdravje.

Glasujemo za te zdravnice in zdravnike

GLASOVNICA ZA MOJEGA ZDRAVNIKA 2014

Bolj kot kdaj koli spoštovane bralke in bralci je usoda
slovenskega zdravstva tudi v vaših rokah. Da skupno gradimo

pot spoštljivega sobivanja vzajemnega spoštovanja sodelovanja solidarnosti in sočutja. Da glasujemo za

poštenje in zaupanje. Glasujete za spremembe za dejavno sodelovanje obeh strani zdravnikov in bolnikov.

Prav zato ker je povezovanje in skupno sodelovanje na vseh ravneh tako pomembno spremembe pa
prepotrebne akcijo Moj zdravnik letos pomembno nadgrajujemo. Skupaj z vami namreč odpiramo prav vsa vrata
slovenskih zdravniških ordinacij bolnišnic operacijskih dvoran diagnostičnih centrov laboratorijev in še

marsikatera druga.

Neposredno odkrito in javno lahko izrazite svojo hvaležnost konkretnim zdravnikom po vsej Sloveniji. Torej ne le

družinskim zdravnikom ginekologom in pediatrom tudi vašim kardiologom diabetologom ortopedom
kirurgom onkologom internistom Ne pozabite na svoje zobozdravnike in ortodonte svojih otrok.

Vsak vaš glas bo dragocen. Glas ki bo videl onstran površine in v sebi nosil veliko moč. Moč ki spreminja

Glasovanje poteka od 2. januarja do 14. marca 2014.

Glasujte lahko za
mojega družinskega zdravnika
mojega ginekologa
mojega pediatra
mojega specialista npr. onkologa anesteziologa kardiologa nevrologa onkologa
mojega zobozdravnika.

Zdravnica ali zdravnik ki ji mu boste namenili največ glasov bo prejel laskavi naslov Moj zdravnik 2014.

Twitter RSS

Brezplačne novosti v tvoj elektronski predal

Viva portal za
zdravo življenje

6 137LikeLike

Zadnji članki istega področja

Najlepši utrinki s slovesne podelitve priznanj Moj
zdravnik 2013 1. del
Najlepši utrinki s slovesne podelitve priznanj Moj
zdravnik 2013 2. del

Najlepši utrinki s slovesne podelitve priznanj Moj
zdravnik 2013 3. del

Najlepši utrinki s slovesne podelitve priznanj Moj
zdravnik 2013 4. del

Najlepši utrinki s slovesne podelitve priznanj Moj
zdravnik 2013 5. del

Povejte svoje mnenje
Zelo nam je pomembno kar mislite o Viva
portalu. Pomagajte nam ga izboljšati.

Išči

Viva katalogVivastrokovnjakiVivaforum Viva skupine

Nahajate se v Viva vsebine V ambulanti Moj zdravnik

Dodatno iskanje Forum Skupine Simptomi Bolezni Članki Novice Recepti

V ambulanti Življenjski slog Hrana in hujšanje Novice in mnenja Skupnost Prijava Registracija

6

Kdo bo Moj zdravnik 2014? Glasujte zanj!

Viva

SPLETNI ČLANEK

http://www.viva.si/Moj-zdravnik/11114/Kdo-bo-Moj-zdravnik-2014-Glasujte-zanj

www.viva.si
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2.1.2014 www.viva.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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GLASOVNICA ZA MOJEGA ZDRAVNIKA 2014

Pokrovitelji akcije so
Adriatic Slovenica zavarovalna družba d. d. Zlati pokrovitelj
Telekom Slovenija d.d. Pokrovitelj povezovanja
MerckSharp&Dohme inovativna zdravila d. o. Pokrovitelj mojega ginekologa
Pošta Slovenije d.d. Pokrovitelj dobrih novic
Prva zdravstvena aistenca SOS pokrovitelj

Zavod Medovernet internetni pokrovitelj

Akcijo podpirajo tudi številni mediji
Radio Sora Radio Robin Radio tednik Ptuj Radio Štajerski val Radio Triglav Radio Univox Radio Maxi Radio
Velenje Radio Rogla Alpski val Radio Odmev Radio 94 Radio Kaos in revije Moj malček Vzajemnost in Dita.

Komisija akcije Moj zdravnik 2014

Za etičnost in korektnost akcije ter poteka glasovanja skrbi strokovna komisija
1. prim. Marko Demšar dr. med.
2. Jarmila Trček Breznikar dr. med.
3. doc. dr. Marjan Premik dr. med.
4. asist. Dr. Karin Sernec dr. med.
5. prim. Andrej Možina dr. med.
6. Maja Živec Kozlevčar dr. med.
7. Nada Puharič dr. dent. med.

Povejte svojo zgodbo
Letos želimo akcijo oplemenitili tudi z vašimi zgodbami o srčnem delu ali dejanju v zdravstvu ki nam jih boste
pošiljali na naše uredništvo Viva Poljanska cesta 6 1000 Ljubljana ali na našo elektronsko pošto
viva studiomoderna.com. Pišite nam in se zahvalite svojemu zdravniku specialistu ali kateremu drugemu
posamezniku za posluh za človeka toplo in prijazno besedo ali srčen odnos ki so vam ali vašim najbližjim
pomagali prebroditi težje trenutke. Vaše zgodbe bomo objavili v naslednjih številkah revije Viva in na portalu
viva.si in nagradili najlepše.

GLASOVNICA ZA MOJEGA ZDRAVNIKA 2014

Pogoji sodelovanja v nagradni akciji MOJ ZDRAVNIK 2014

Vam je članek všeč

Pridruži se da vidiš kaj je všeč tvojim
prijateljem.

Všeč mi jeVšeč mi je

Išči po ključnih besedah

moj zdravnik akcija moj zdravnik moj zdravnik 2014

Dodajte svoj komentar

Komentiranje člankov je omogočeno le prijavljenim uporabnikom.

Prijavite se v portal ali se brezplačno registrirajte.

Hitre povezave

Viva vsebine
Psihologija in odnosi
V ambulanti
Življenjski slog
Seks
Naroči se
Rss
Piškotki

Informacije o podjetju

O nas
Kontakti
Oglaševanje Viva.si
Oglaševanje tiskana Viva
Varovanje zasebnosti
Avtorske pravice
Pogoji nagradnih iger

Viva na spletu

Viva na Facebooku

Viva na Twitterju

Viva na YouTube

Naroči se na RSS novice

Brezplačne email novice

Viva revija za zdravo življenje Poljanska c.6 1000 Ljubljana Telefon 01 300 59 00 Faks 01 300 59 20

Prijava

Novice in članki iz zdravja ki jih želite prejemati.

Vpišite vaš email naslov
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2.1.2014 www.viva.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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