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Znanilci upanja - najbolj srčni v zdravstvu
Da bi se zahvalili zdravstvenim delavcem, ki s svojim delom ter toplim in človeškim odnosom
pomagajo bolnikom z rakom so Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje
bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija in Ustanova Mali vitez skupaj
Anita Žmahar
/
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Znanilci upanja -najbolj srčni

v

zdravstvu

človeško toplino in pristen medsebojni
odnos. Pohvalite tiste, ki so
se pozorno posvetili vašim skrbem,
vam nudili oporo ter v trenutkih
stiske še posebej stali ob strani,
pozivajo snovalci akcije.
Vabijo bolnike, da oddajo svoj glas
za vsako od treh kategorij: zdravnik
zdravnica; medicinska sestra

tehnik ter drugi zdravstveni
(psiholog,

bi se zahvalili zdravstvenim
ki s svojim delom
ter toplim in človeškim odnosom
pomagajo bolnikom z rakom so
Društvo onkoloških bolnikov
Slovensko združenje bolnikov

Dadelavcem,

Slovenije,

limfomom in levkemijo,
Slovenija in Ustanova
Mali vitez skupaj pripravili akcijo
z naslovom Znanilci upanja 2014.
z

EuropaColon

da je potrebno v času,
ko le redko javno opozorimo na
dobre plati zdravstva, pokazati, da
»Verjamemo,

številni posamezniki delajo dobro
in v odnosih z bolniki ohranjajo

delavci

fizioterapevt,
tehnik, radiolog, socialni
delavec
Prav vsak od tistih, ki
jih bolnik srečuje v procesu zdravljenja,
mu lahko nudi oporo, ga opogumlja
in spodbuja, vliva upanje in
vse, kar pripomore k
zaupanje
izidu
boljšemu
zdravljenja. Bolnik
namreč poleg preiskav in strokovnih
mnenj potrebuje tudi toplo
prijazen nasmeh, včasih
laboratorijski

besedo,

prijateljski

objem, jasno informacijo,
kaj se bo zgodilo, razumljivo povedano
pojasnilo kakšnega postopka
Zato si pobudniki želijo, da bi akcija

bi gledali le izvidov in diagnoze,
pač pa človeka.
Svoj glas oddajte preko spletne strani
www. znanilciupanja. si ali pa
glasovnico, ki jo najdete na
sedežih društev ter v zdravstvenih
domovih in bolnišnicah in jo do
konca maja pošljite na naslov Zavod
izpolnite

Med. over. net,

Glinek

22,

1291

Škofljica. Mimogrede, iz letaka, na
katerem je glasovnica, lahko sestavite
žerjava, starodavni simbol življenja
in upanja, ki je tudi simbol
akcije.

Komisija, ki jo sestavljajo

predsednice

štirih sodelujočih društev in
član Društva onkoloških
bolnikov Slovenije, bo

Jaka Jakopič,

nominacije

pregledala, častne nazive
Znanilec upanja pa bodo razglasili
19. junija na slavnostni prireditvi v

Cankarjevem domu.
Anita Žmahar

postala tradicionalna ter spodbudila
zdravstvene delavce, da ne
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