
12.01.2015

Objave v poročilu:

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclip.si

MEDOVERNET 1

Poročilo
medijskih objav



1

11.1.2015 www.ventilatorbesed.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kdo bo Moj zdravnik 2015? Glasujte zanj!

Vsebina: Naša skupna akcija Moj zdravnik javnosti vsako leto predstavi najbolj svetle zglede iz 
zdravniškega poklica, vse te zdravnike pa izberete prav vi.
Tudi zaradi razmer, ki vladajo v slovenskem zdravstvenem sistemu, bo akcija Moj zdravnik 
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Kdo bo Moj zdravnik 2015 Glasujte
zanj

www.viva.si 11.1.2015 Komentarji 0

Naša skupna akcija Moj zdravnik javnosti vsako leto
predstavi najbolj svetle zglede iz zdravniškega poklica
vse te zdravnike pa izberete prav vi.

Tudi zaradi razmer ki vladajo v slovenskem
zdravstvenem sistemu bo akcija Moj zdravnik 2015
zastavljena nekoliko širše. Glasovalce bo spomnila da

je zdravje enako kot bolezen zasidrano v človeku.
Zdravnik ga lahko pomaga najti seveda če je ustrezno
strokovno podkovan v razmerju do pacienta pa
razumevajoč in topel. Na obeh straneh so sistemske in
človeške ovire ki pa so premostljive če zdravnik
pacientu pomaga in mu obenem odpira vse poti do
zdravja tudi tiste ki jim slovenski uradni prostor še ni
naklonjen.S tem namreč upošteva tudi njegovo
pravico do izbire.

Iz zagat sistema in posledično zagat v medčloveških
odnosih vodi težavna pot ki jo morajo spremljati
vzajemno spoštovanje sodelovanje solidarnost
sočutje. Na njej moramo zahtevati premišljene
izboljšave zdravstvene ureditve braniti svojo svobodo
izbire iskati najboljše najbolj človeško kar zdravstvo
premore.
Vaš glas bo segel pod površje hladnega zdravstvenega
sistema zato bo imel veliko moč. Moč ki nas vse
postopno spreminja. Zato vas vabimo da glasujete.

GLASOVNICA MOJ ZDRAVNIK 2015

Glasovanje poteka od 2. januarja do 14. marca
2015.
Glasujete 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 2015.

Pokrovitelji akcije so
Adriatic Slovenica zavarovalna družba d. d. Zlati
pokrovitelj
Telekom Slovenije d.d Pokrovitelj telemedicine
Merck Sharp & Dohme inovativna zdravila d.o.o.
Pokrovitelj mojega ginekologa
Pošta Slovenije d.d Pokrovitelj dobrih novic
Prva zdravstvena asistenca Pokrovitelj zdravja
Zavod Medovernet Spletni pokrovitelj

Komisija akcije Moj zdravnik 2015

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.

Dogodkovnik

O nas
Natečaji in nagradne igre

Ustvarjalna Slovenija
Kultura

Mladinski kotiček
Vzgoja in izobraževanje

Kolumne in intervjuji
Zdravo in aktivno življenje

Fotogalerija
Dogodkovnik

slv eng

Iskanje

Boben

Nagradni fotografski
natečaj Gorenje na
dotik
Rok prijave 15.5.2015
Likovno literarni
natečaj Zgodba o Kekcu
Rok prijave 20.3.2015
Nagradni literarni
natečaj Ko potrtost
ustavi svet
Rok prijave 15.2.2015
Nagradni likovni
kiparski natečaj Figura
angelčka
Rok prijave 31.1.2015

Ventilator Besed

Ustvari svojo značko

Fabula gostila Richarda
Flanagana
Dim Zupan dobitnik
nagrade Desetnica 2010
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SPLETNI ČLANEK
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6. Maja Živec Kozlevčar dr. med.
7. Nada Puharič dr. dent. med.

Povejte svojo zgodbo

o srčnemdelu ali dejanju s področja zdravstva in
zdravilstva in nam jo pošljite na e-naslov
viva studio-moderna.com. Pišite nam in se svojemu
zdravniku zdravniku specialistu ali kakemu drugemu
posamezniku zahvalite za posluh za človeka toplo in
prijazno besedo ali srčen odnos ki so vam ali vašim
najbližjim pomagali prebroditi težke trenutke. Vaše
zgodbe bomo objavljali v naslednjih številkah revije
Viva in portalu viva.si ter najlepše pa bomo tudi
nagradili.

GLASOVNICA MOJ ZDRAVNIK 2015

Vir www.viva.si

Komentarji

Nov komentar
Avtor

E-naslov

Komentar

Oddaj

We need to make sure you are a human. Please solve the challenge below and
click the I m a Human button to get a confirmation code. To make this process
easier in the future we recommend you enable Javascript.

Type the text

Try another challenge Get an audio challenge Help

I m a human

Opomba Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
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