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5.6.2015 Viva Stran/Termin: 2 SLOVENIJA

Naslov: /

Vsebina: MED.OVER.NET

Avtor:

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

Gesla: MED.OVER.NET

5.6.2015 Viva Stran/Termin: 57 SLOVENIJA

Naslov: ZAHVALA ZDRAVNIKOM S SRCEM

Vsebina: S svojimi glasovi, drage bralke in bralci, ste svojim zdravnikom v letošnji akciji Moj zdravnik 
spet izkazali zaupanje in spoštovanje. Ne glede na to, da smo aprila že poklonili priznanja 
tistim zdravnikom, ki so prejeli največ glasov, je še vedno veliko zdravnikov, ki z enako 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: DOBRO ZDRAVJE Žanr: POROČILO Naklada: 21.000,00

Gesla: MED.OVER.NET

MED.OVER.NET

KAZALO - zbirni list objav

www.pressclip.si
www.pressclip.si


5.6.2015 Stran/Termin: 2

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: / Žanr:

Površina/Trajanje: 564,92 Naklada: 21.000,00

Gesla: MED.OVER.NET

Sva
Moderatorja
Lea in dr. Albert Mrgole
in delava s srcem.

forum:
ED - ŽELIVA SI SPOLNOSTI

Pri svetovalnem delu združujeta strokovna znanja sistemske partnerske in družinske

psihoterapije, psihologije, sociologije, čustveno fokusirane, imago in barvne terapije ter
tako pomagata ljudem v stiski najti sveže vzorce razmišljanja, nove navade in učinkovitejše
poti za življenje. Na Med. Over. Net pokrivata področje partnerskih odnosov, v Zavodu
Vezal pa delujeta kot terapevtski par pri pomoči družinam, staršem in najstnikom. Sta

avtorja priročnika za starše Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Starši tukaj in zdaj.

www. med. over. net

Hvala, ker to delate s
(ltled. (9v€fr. }let
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Viva

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=fa99aaef-7368-4e47-a540-0d3e3e1fe5681090352137


5.6.2015 Stran/Termin: 57

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DOBRO ZDRAVJE Žanr:

Površina/Trajanje: 729,69 Naklada: 21.000,00

Gesla: MED.OVER.NET

ZAHVALA ZDRAVNIKOM
S SRCEM
S svojimi glasovi, drage bralke in bralci, ste svojim zdravnikom v letošnji akciji
Moj zdravnik spet izkazali zaupanje in spoštovanje. Ne glede na to, da smo
aprila že poklonili priznanja tistim zdravnikom, ki so prejeli največ glasov,
je še vedno veliko zdravnikov, ki z enako požrtvovalnostjo in s spoštovanjem
do pacienta opravljajo svoje delo. Ker ste se posebej želeli zahvaliti takšnim
zdravnikom, tokrat objavljamo tri vaše srčne zahvale.
Hvala, ortopedski oddelek v Celju!
Lansko leto sem uspešno prestala operacijo kolena
v bolnišnici Celje. Zdravnik Igor Bukovnik me je
pripravil na operacijo, me operiral in tudi po operaciji
skrbel zame. Osebje celotnega ortopedskega oddelka
je izredno prijazno in strokovno. Z zdravnikom
Bukovnikom se pacient lahko pogovori o vseh težavah,
osebje pa mu pri tem pomaga. Zahvala velja za vse
zdravnike in medicinsko osebje na tem oddelku!
S spoštovanjem,
Frančiška Konečnik iz Mozirja

Hvala, doktor Leskovar, ker ste zdravnik
s srcem!
Menim, da si naziv moj zdravnik 2015 zasluži gospod
Boštjan Leskovar, spec. interne medicine, zaposlen
v Splošni bolnišnici Trbovlje. Doktor Leskovar je
predstojnik Internega oddelka Splošne bolnišnice
Trbovlje, vsa leta pa deluje tudi na Oddelku za dializo,
na katerem je uvedel številne novosti (tunelizirane
CVK, operacije in konstrukcije AVF, balonske dilatacije
stenoz arteriovenskih fistul Doktor Leskovar je
odličen diagnostik, specialist na področju kardiologije,
predvsem pa prijazen zdravnik, ki si vzame čas za

pacienta; zanj se maksimalno zavzame in ga obravnava,
dokler ni diagnoza postavljena oziroma zdravljenje
končano. Kot njegova pacientka ga spoštujem in mu
popolnoma zaupam, kar je po mojem najpomembnejše
pri izbiri zdravnika, ki nas bo zdravil. Čeprav ima

kot predstojnik in zdravnik v različnih ambulantah
številne obveznosti in napolnjen urnik, bolniku nikoli
ne odreče pomoči. V bolnišnico prihajajo tudi pacienti iz
drugih dializnih centrov, kadar je treba rešiti zapleten
primer S svojim znanjem, z nenehnim učenjem
novih tehnik in s spoznavanjem novih materialov
pacientom ter našim svojcem in znancem lajša bolečine.
Z mirnim glasom in izjemno prijaznostjo natančno
razloži možnosti zdravljenja in morebitne zaplete ter
nas pomiri pred strahom, ki je v nas, ko se znajdemo v
vlogi bolnika. To sem izkusila pred nekaj leti, ko se je
pojavil sum na pljučno embolijo samo njemu se lahko
zahvalim za pravočasno in ustrezno ukrepanje. Z vsem
svojim spoštovanjem mu želim veliko uspehov, tako na
delovnem področju kot v zasebnem življenju, čeprav
zaradi njegove angažiranosti in požrtvovalnosti v službi
slednje verjetno marsikdaj trpi. Hvala, doktor Leskovar,
ker ste zdravnik s srcem!
Lep pozdrav,
pacientka Maja Štepec iz Trbovelj

Hvala, pediatrinja Alenka Horvat!
Pediatrinja naših dveh majhnih hčerk je zdravnica
Alenka Horvat, ki je vedno prijazna, srčna in zelo
čuteča. Prisluhne nam in si vzame čas za nas.
Je zdravnica z dušo in telesom! Je zdravnica, ki si
res zasluži pohvalo. Imamo jo zelo radi!
Tadeja

Zlati
pokrovitelj

Pokrovitelj telemedicine

TelekomSIovenije

Pokrovitelj zdravjat PRVA ZDRAVSTVENA
ASISTENCA
Ker je življenje eno samo!
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