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20.5.2014 Sladkorna bolezen Stran/Termin: 21 SLOVENIJA

Naslov: Opozorimo na dobro!

Vsebina: V času, ko le redko javno opozorimo na dobre plati zdravstva, so Društvo onkoloških bolnikov 
Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija in 
ustanova Mali vitez organizirali akcijo z naslovom Znanilci upanja, da bi skupaj z drugimi 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: OSREDNJA TEMA Žanr: POROČILO Naklada: 17.700,00

Gesla: MED.OVER.NET, ZAVOD MED.OVER.NET
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20.5.2014 Stran/Termin: 21

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: OSREDNJA TEMA Žanr:

Površina/Trajanje: 753,46 Naklada: 17.700,00

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

OSREDNJA TEMA: Akcija Znanilci upanja 2014

Opozorimo na dobro!
V času, ko le redko javno opozorimo na dobre plati zdravstva, so Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija in
ustanova Mali vitez organizirali akcijo z naslovom Znanilci upanja, da bi skupaj z drugimi bolniki
opozorili na tiste, ki v odnosih z bolniki ohranjajo človeško toplino in pristen medsebojni odnos.

Z akcijo se želijo zahvaliti tistim zdravstvenim

delavcem, ki s svojim delom in
odnosom pomagajo bolnikom z rakom.
Akcija vključuje zdravnike, medicinske
sestre, psihologe, fizioterapevte, laboratorijske

tehnike in druge, s katerimi
se bolniki srečujejo med zdravljenjem.
»Pohvalite tiste, ki so se pozorno posvetili

vašim skrbem in vam ponudili
oporo ter vam v trenutkih stiske zvesto
stali ob strani, pozivajo snovalci akcije

vse, ki so se v življenju srečali z rakavo

boleznijo.
»Treba je pokazati in poudariti, da številni

posamezniki delajo dobro in v odnosih

z bolniki ohranjajo človeško toplino
in pristen medsebojni odnos, je prepričana

Marija Vegelj Pire, predsednica
Društva onkoloških bolnikov Slovenije.
Kristina Modic, predsednica društva
Slovensko združenje bolnikov z limfomom

in levkemijo, ki se je tudi sama
soočila z rakom, dodaja: »Odkrivanje
in zdravljenje bolezni je pot v neznano
tako za bolnika kot za njegove bližnje.
Močna in velikega zaupanja vredna opora

na tej poti je zagotovo strokovnjak, ki
s toplo, pomirjajočo besedo in opogumljajočim

odnosom bolnika motivira, mu
vliva upanje in zaupanje v uspeh zdravljenja.

Za častni naslov Znanilca upanja 2014
lahko oddate svoj glas za naslednje kategorije:

zdravnik/ca, medicinska sestra/tehnik

in drugo zdravstveno osebje.

Nominacije se zbirajo na spletni strani

www. znanilciupanja. si ali z glasovnicami

po pošti na Zavodu Med. Over. net.

Glasovnice bodo na voljo po zdravstvenih

domovih, klinikah in na omenjenih
društvih. »Ko zbolimo, smo zelo ranljivi

in najbolj potrebujemo hitro in učinkovito

pomoč strokovnjakov Saj nihče

ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči

in nihče ni tako majhen, da je ne
bi mogel ponuditi. Zato pomagaj drugim!«

je prepričana Ivka Glas iz društva
EuropaColon.

Zbiranje nominacij bo potekalo do konca

maja. Podelitev častnih nagrad Znanilci

upanja 2014 bo v četrtek, 19. junija
2014, v Cankarjevem domu. Akcijo je

podprl tudi predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor.

Lorna Zadravec Zaletel iz ustanove
Mali vitez si je ob tej priložnosti izposodila

misel mlade bolnice Mie Mariše:
»Kdo bo zame naredil čas smeha in radosti,

kdo bo naredil pomlad za poljube,
kdo me bo pobožal po laseh in mi

podaril za rojstni dan snop sončnih žarkov

takrat, ko se ne bo več vredno zbuditi

v nov dan?« Komisija, ki bo vse nominacije

pregledala in objavila na
www. znanilciupanja. si, je petčlanska
in vključuje poleg že omenjenih članic
društev tudi moškega predstavnika Jaka
Jakopiča, člana Društva onkoloških bolnikov

Slovenije, ki se je tudi sam soočil
s to boleznijo: »Na svetu imamo dve
možnosti: živeti tako, kot hočejo drugi,
ali živeti tako, kot hočemo sami. Po bolezni

sem se odločil za drugo možnost
in svet je še lepši kot prej. Prisluhnite sebi

in živite tako, da vam bo vsako sekundo

lepo.
Člani društev si prizadevajo in želijo,

da akcija postane tradicionalna ter svetel

primer našega zdravstvenega sistema.

Za bolnika z rakom je nujno, da se pri
zdravljenju premagujejo tudi njegove
stiske in strahovi. Zato je pomembno,
da mu zdravstveno osebje z razumevajočim

odnosom in iskreno besedo pomaga,

da laže pridobiva novo upanje in
dodatno moč. Z akcijo Znanilci upanja
2014 želimo nagraditi tiste zdravstvene
delavce, ki s svojim delom in odnosom

pomagajo bolnikom z rakom. Pomislite
na vse zdravnike, medicinske sestre, psihologe,

fizioterapevte, laboratorijske
tehnike in druge, s katerimi ste se srečevali

med zdravljenjem. Pohvalite tiste, ki

so se pozorno posvetili vašim skrbem,
vam bili v oporo in vam v trenutkih stiske

še posebej stali ob strani.

Glasujete lahko tako, da izpolnite priloženo

glasovnico ali svoj glas oddate na

www. znanilciupanja. si. Glasovanje bo

potekalo do konca maja 2014.

Predsednice omenjenih društev in nosilke projekta Znanilci upanja 2014 (od leve proti desni):

Ivka Glas, Marija Vegelj Pire, Kristina Modic, Lorna Zadravec Zaletel

Sladkorna bolezen
MAJ 2014

2

Opozorimo na dobro!

POROČILO

Sladkorna bolezen

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=0795e015-fbd8-4482-a9b6-4ce08eae77a71469423413

	Opozorimo na dobro!



