INFORMACIJE O IZVAJANJU PROGRAMA
LAHKO DOBITE:
•
na e-naslovu Društva
info@drustvo-bkb.si
•
po telefonu
031 649 735 • Majda Slapar
Predsednica Društva
•
pri izvajalcih programa

UKC LJUBLJANA – KLINIČNI ODDELEK
ZA HEMATOLOGIJO
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
•
Anica Kralj Štimec 051 687 202
ali anica.kraljstimec@gmail.com
•
Milojka Javornik 031 660 458
ali nezza.javornik@gmail.com
•
Alenka Rak 041 342 974
ali rakalenka@gmail.com
•
Marjan Hrovat 041 210 620
ali mah.opornice@amis.net
•
Alenka Erzar Žepič 040 336 601
ali alenka.zepic@gmail.com

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO –
INTERNI ODDELEK
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
•
Jožica Filipčič 070 701 239
ali jozica.filipcic@gmail.com
•
Erika Pertinač 068 194 440
ali 1957reja@gmail.com

UKC MARIBOR – ODDELEK ZA
HEMATOLOGIJO IN HEMATOLOŠKO
ONKOLOGIJO

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI
SLOVENIJE

BOLNIK – BOLNIKU
PSIHOLOŠKA POMOČ IN PODPORA
Zloženka za bolnike in svojce

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
•
Irena Lukas 031 755 562
ali marijacretnik99@gmail.com
•
Gordana Rek 02 331 16 78
ali gordana.rek@gmail.com

VEČ INFORMACIJ
O DELOVANJU DRUŠTVA BOLNIKOV
S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
info@drustvo-bkb.si
www.drustvo-bkb.si
www.facebook.com/drustvoBKB

Mengeš, december 2017

KO HUDO ZBOLIMO, SE ZA
TRENUTEK USTAVI SVET.
Ali se vam porajajo vprašanja:
Zakaj ravno jaz?
Koliko časa bo potekalo zdravljenje?
Kaj bo z mojo družino?
Kako naj povem otrokom?
Kako bo, ko bom prišel domov?
Kaj lahko jem, kaj lahko počnem?
Kaj vse se bo spremenilo?
Kako bo z zaposlitvijo?
Kakšne omejitve bom imel?
Kako me bo sprejela okolica?
Ali bom preživel?

Na veliko zastavljenih vprašanj lahko
odgovorimo bivši ozdravljeni bolniki
iz lastnih izkušenj. V pogovore pa so lahko
vključeni tudi svojci bolnikov, ki so velikokrat
pobudniki našega srečanja in pomembni
opornik pri zdravljenju.

Menimo, da je tak način pogovora
z bolnikom neprecenljive vrednosti.
Bolnik kot njegovi svojci imajo že takoj
na začetku bolnišničnega zdravljenja možnost
izvedeti kar največ informacij
o vseh nemedicinskih vprašanjih
s strani bivšega ozdravljenega bolnika.
O bolezni in načinih zdravljenja,
pa se morajo vedno pogovoriti z zdravnikom in
ostalim medicinskim osebjem.

Za lajšanje težav bolnikov
in njihovih svojcev pri soočanju
z boleznijo v času bolnišničnega zdravljenja
že od leta 2008 izvajamo program prisotnosti
člana Društva – bivšega ozdravljenega bolnika
BOLNIK – BOLNIKU,
psihološka pomoč in podpora
na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC
Ljubljana vsak četrtek
od 16.00 do 20.00 ure tekom celega leta.
Takrat imajo vsi bolniki, ki se zdravijo
na oddelku in njihovi svojci, ki si to želijo,
možnost pogovora z bivšim
ozdravljenim bolnikom.
Od leta 2016 program izvajamo tudi v
UKC Maribor, Oddelek za hematologijo
in hematološko onkologijo
2 x mesečno
in v Splošni bolnišnici Novo mesto, Interni
oddelek 1x mesečno.

