
KO za hematologijo UKC, LJ 

• Celoten tim KO za H se trudi, da bi 
zagotovil ustrezne razmere za 
zdravljenje bolnikov s krvnimi 
boleznimi. 

• Trudijo se tako zdravniki kot 
medicinske sestre. Prosijo, zahtevajo, 
pišejo in upajo z nami – bolniki. 

• Ne glede na težke razmere, v katerih 
delajo, ohranjajo optimizem, energijo in 
lep odnos do bolnikov. 

• Bolniki cenimo njihov trud, za katerega 
jim želimo podeliti priznanje. 



Prof.dr. Peter Černelč, predst. KO za H 

• Profesor si srcem in dušo prizadeva izboljšati razmere 
za zdravljenje bolnikov na oddelku, ki ga vodi. 

• Glasno in javno opozarja na pomembnost izboljšanja 
razmer ter zahteva njihovo realizacijo. 

• Je izjemno kooperativen človek, s smislom za 
povezovanje ljudi. 

• V Z L&L smo navdušeni nad našim skupnim delom in 
profesorjevo odprtostjo za dobronamerne kritike in 
spremembe.  

• Radi ga imamo tudi zato, ker je neposreden in odkrit in 
pripravljen pomagati ob vsakem trenutku. 

• Z njim je lepo sodelovati.



Mag. Nada R. Kozjek, dr.med. 
• Dr. Rotovnik Kozjekova zadnje leto in pol pomaga tako 

našim članom kot Združenju s strokovnimi nasveti o 
prehranski podpori bolnika z rakom.

• Predavala nam je na številnih srečanjih in jih tudi 
pomagala vsebinsko oblikovati. 

• Vse to dela prostovoljno in v prostem času.
• Občudujemo njeno vztrajnost, pogum in optimizem s 

katerim je slovenskim bolnikom z rakom priborila prvo 
ambulanto za klinično prehrano v SLO, ki je s 1.okt. 
Začela delovati na OI.  

• Ponosni smo, ker je tudi naše Združenje doprineslo 
kamenček v mozaik otvoritve te ambulante, saj smo se 
skupaj zavzemali za ta cilj. 



Denis Mastnak Mlakar 

• Denis Mastnak Mlakar je klinična dietetičarka. 
Tako kot dr. Kozjek Rotovnik veliko prostega 
časa posvetu bolnikom. 

• Tudi ona se trudi in strokovno pomaga našim 
članom s pomembnimi nasveti, kako ob 
slabosti vseeno nekaj spraviti vase, kaj 
pojesti, da bo obrok polnovreden, kako vnesti 
več beljakovin in tako naprej... 

• Rada se udeleži naših srečanj in na njih tudi 
prostovoljno sodeluje s strokovnimi nasveti in 
predavanji.



Dr. Vesna Radonjič Miholič 

• Je odlična kl. psih., ki se je nemudoma 
odzvala povabilu k sodelovanju na 
dnevu za bolnike in svojce v Kranjski 
gori, kjer je navduševala s svojimi 
izkušnjami in nasveti. 

• Vedno je na voljo za nasvet in 
spodbudo. 

• Tudi sama daje prostovoljne pobude, s 
katerimi kaže svoje veliko srce in 
strokovnost.



Doc.dr. Martina Ribič Pucelj 

• Ginekologinja, ki se ukvarja z 
neplodnostjo žensk v rodni dobi, ki so 
prebolele raka. 

• Prizadeva si osveščati strokovnjake o 
pomenu ohranjanja plodnosti pri mlajših 
bolnicah. 

• Tako se je udeležila Dneva za bolnike 
in svojce v KG, kjer nam je pripravila 
zanimivo predavanje s posvetom. 
Seveda prostovoljno. 



Doc.dr. Irena Preložnik Zupan 

• Hematologinja s KO za hematologijo 
KC.  

• Za bolnike s krvnimi boleznimi je 
pripravila odlično predavanje o 
levkemiji, njenih značilnostih in 
zdravljenju.

• Sodelovala je tudi pri pripravi knjižice o 
KLL, ki je namenjena bolnikom.

• Bolnikom posveti tudi del svojega 
prostega časa in jih podpre pri različnih 
projektih.



ZAHVALA DONATORJEM in 
SPONZORJEM

• NOVARTIS
• ROCHE
• PLIVA
• BAYER SCHERING
• GLAXOSMITHKLINE
• SEMENARNA LJUBLJANA
• FERRERO 
• NLB, posl. Fužine



ZAHVALA NOVINARJEM

• DIANA ZAJEC, Delo, urednica priloge 
Zdravje,

• MOJCA LORENČIČ, Dnevnik, 
novinarka na področju zdravstva,

• BREDA ŠTIVAN BONČA,TV Slo 1
• JANA VIDIC, VAL 2o2, novinarka 
• HELENA LOVINČIČ, Val 202, 

novinarka
• MAJA JUŽNIČ SOTLAR, Viva, priloga



PRIZNANJE MON

• Za kooperativno sodelovanje na 
skupnih projektih.

• Za medijsko podporo.
• Za pomoč pri osveščanju.
• Za možnost sooblikovanja spletne 

strani www.onkologija.over.net in 
spletnih forumov LL in KŽZR

• S pomočjo MON-a smo rasli in skupaj 
bomo rasli še naprej. ZA NAS, ZA VAS, 
ZA ZDRAVJE, ZA ŽIVLJENJE. 

http://www.onkologija.over.net/
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