Informacije o izvajanju
programa lahko dobite:
na e-naslovu Društva
info@drustvo-bkb.si
po telefonu
Mihaela Uhan 041 649 735
PREDSEDNICA DRUŠTVA

pri izvajalcih programa
UKC Ljubljana – Klinični oddelek
za hematologijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
	Anica Kralj Štimec 051 687 202
anica.kraljstimec@gmail.com
	Milojka Javornik 031 660 458
javornik.milojka@gmail.com

UKC Maribor – Oddelek za hematologijo
in hematološko onkologijo
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Irena Lukas 031 755 562
marijacretnik99@gmail.com
	Gordana Rek 040 548 454
gordana.rek@gmail.com
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
	Milan Breznik 041 347 025
milan@geom.si

	Alenka Rak 041 342 974
rakalenka@gmail.com
	Marjan Hrovat 041 210 620
marjan.hrovat2@gmail.com
Splošna bolnišnica Novo mesto –
Interni oddelek
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
	Jožica Filipčič 070 701 239
jozica.filipcic@gmail.com
	Romana Meznarič 041 384 310
romana.meznaric@gmail.com

DRUŠTVO BOLNIKOV
S KRVNIMI BOLEZNIMI
SLOVENIJE
... že od leta 1995

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

Več informacij
o delovanju Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenije
info@drustvo-bkb.si
www.drustvo-bkb.si
www.facebook.com/drustvoBKB
Društvo bolnikov
s krvnimi boleznimi Slovenije
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, Slovenija

Mengeš, 2020

www.pexels.com

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
pomemben opornik pri zdravljenju.

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 v:
UKC Ljubljana, Klinični oddelek
za hematologijo: vsak četrtek od
16.00 do 20.00 ure,

Menimo, da je tak način pogovora
z bolnikom neprecenljive vrednosti.
Bolnik in 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.

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?

UKC Maribor, Oddelek za
hematologijo in hematološko
onkologijo: vsak torek dopoldne,
Splošni bolnišnici Novo mesto,
Interni oddelek: 1 x mesečno,
Splošni bolnišnici Slovenj Gradec:
1 x mesečno.

Kako bo, ko bom
prišel/prišla domov?
Kaj lahko jem, kaj lahko počnem?
Kaj vse se bo spremenilo?
Kako bo z zaposlitvijo?
Kakšne omejitve bom imel/imela?
Foto: www.freepik.com

Ali bom preživel/preživela?

Foto: www.freepik.com

Kako me bo sprejela okolica?
Z vami se je pogovarjal/a član/članica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije

