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PODPISI ZA PROJEKT 

OZAVEŠČANJA O ALERGIJI 

IN ASTMI 

Pričeli so se zbirati podpisi za 

podporo  akciji  za večje 

zavedanje javnosti in odgovornih 

o problematiki alergijskih bolezni 

in astme. 

Vabimo vas, da se v čimvečjem 

številu  pridružite s podpisom na 

spletu.  

V nadaljevanju  je  preveden tekst 

akcije in povezava na spletno 

stran kjer oddate svoj podpis. 

Spoštovani,  

iz Evropske akademije za alergijo, 

astmo in klinično imunologijo 

(EAACI), v povezavi z Evropsko 

federacijo združenj bolnikov z 

alergijo in boleznimi dihalnih poti 

in v partnerstvu z Interesno 

skupino za alergijo in astmo 

Evropskega parlamenta je prišla 

pobuda, da se pridružimo 

aktivnostim za večje zavedanje 

javnosti in odgovornih o 

problematiki alergijskih bolezni in 

astme. V povezavi s tem je bila 

začeta kampanja za podporo tej 

akciji.  

Prvi korak te pobude je zbiranje 

podpisov, ki poteka do 30. 

septembra. Zbrani podpisi bodo 

predani odgovornim ustanovam 

Evropske unije. Državam 

članicam EU, Evropski komisiji 

ter Evropskemu parlamentu bomo 

predstavili vprašanja ter s tem 

odprli razpravo o razvojnih 

potrebah ter natančnejših 

političnih odločitvah. Po uspešnih 

dogovorih bomo pripravili 

dokončne akcijske načrte za 

uveljavitev dogovorjenih korakov. 

Vsak podpis bo pripomogel k 

skupnemu cilju: k izboljšanju 

kakovosti življenja bolnikov z 

alergijami in astmo.  

S podpisom te pobude podprete:  

- javno zdravje: uveljavitev 

evropskih strategij ter programov 

v vseh državah članicah,  

- financiranje raziskav: z 

raziskavami vedno bolj razumemo 

alergije in astmo,  

- preprečevanje bolezni in njihovo 

zgodnjo diagnostiko: z zgodnjim 

zaznavanjem bolezni omogočamo 

pravočasno ter učinkovito 

zdravljenje,  

- analizo temeljnih vzrokov 

bolezni: obravnavanje temeljnih 

sprožilcev, kot so kakovost zraka, 

prehranski alergeni, kemikalije,  

- personalizirano medicino: 

spodbujanje pionirskega dela pri 

razvoju individualno prilagojenih 

načinov zdravljenja,  

- ekonomsko učinkovitost: 

zmanjševanje neposrednih in 

posrednih stroškov na zdravstvene 

sisteme ter družbo.  

Vabimo vas, da se pridružite s 

podpisom na spletu. Podpišite in 

spodbudite tudi prijatelje, druge 

bolnike in svojce.  
Spodaj je preveden tekst akcije in 

povezava na spletno stran kjer 

oddate svoj podpis.  

Podprite “Združeno akcijo za 

alergijo in astmo (United Action 

for Allergy and Asthma)” – 

Politični poziv k akciji v Evropi  
Alergološka in imunološka sekcija 

Slovenskega zdravniškega društva 

podpira Evropsko kampanjo za 

povečanje zavedanja o alergijskih 

boleznih in astmi ter za izboljšanje 

zdravstvenih programov za 

omenjene bolezni, ki jo je 

pripravila Interesna skupino za 

alergijo in astmo Evropskega 

parlamenta, v povezavi z 

Evropsko federacijo združenj 

bolnikov z alergijo in boleznimi 

dihalnih poti in Evropsko 

akademijo za alergologijo in 

klinično imunologijo (EAACI). 

Uradna otvoritev te kampanje je 

bila v Evropskem parlamentu v 

Bruslju 25.aprila 2017.  

(Povezava na sporočilo za 

javnost)  

Vabimo vse zainteresirane 

skupine, posameznike in 

organizacije, da se na spletu s 

podpisom pridružijo gibanju za 

podporo močnejšim in 

učinkovitejšim političnim 

odločitvam, povezanim z 

alergijskimi boleznimi in astmo.  

Obiščite spletno stran »Združena 

akcija za alergijo in astmo«  

 

 

Povzeto po: 

Prof. Mitja Košnik, dr. med.  

Predsednik Alergološke in 

imunološke sekcije Slovenskega 

zdravniškega društva 

 

 

 

NASVET TEDNA 

 

Nasvet tega tedna sem dobil na 

enem odličnem sestanku, kjer smo 

se pogovarjali o TDI komunikaciji 

- za tiste, ki še ne veste, gre za 

koncept "Takoj + Direkt + 

Iskreno”. 

Pravilo sodobnega komuniciranja 

pravi, da se mnenja, pogledi, 

ideje, razmišljanja in predlogi 

najbolje predebatirajo osebno in 

ne preko e-maila. A dejstvo je, da 

marsikdo ne zmore biti direkten in 

iskren. Na drugi strani pa imamo 

ljudi, ki ne prenesejo direktnosti in 

iskrenosti in se skrivajo za e-maili. 

Kaj torej narediti? Kako pravilno 

oceniti situacijo in izbrati - je 

bolje biti direkten ali diplomatski? 

Nasvet tega tedna je enostaven in 

praktičen: 

http://www.callallergyasthma.eu/C2A_Press_Release_United_Action_for_Allergy_and_Asthma.pdf
http://www.callallergyasthma.eu/C2A_Press_Release_United_Action_for_Allergy_and_Asthma.pdf
http://www.callallergyasthma.eu/C2A_Press_Release_United_Action_for_Allergy_and_Asthma.pdf
http://www.callallergyasthma.eu/
http://www.callallergyasthma.eu/
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Izberite vedno direktno in 

iskreno verzijo. A ne “na prvo 

žogo”! 

Najprej se prepričajte o 

NAMENU - kaj želite doseči s 

pogovorom z dotično osebo. 

Ko imate jasen namen in je namen 

dober, pozitiven, povezovalen - 

pojdite v akcijo. 

Dejstvo je, da si ljudje zaupamo 

samo takrat, ko smo iskreni. Tudi, 

ko je to težko in zahteva veliko 

poguma. 

Diplomacija vodi le v navidezno 

zaupanje, s tem pa ne boste 

dosegli izjemnih rezultatov in 

odličnega sodelovanja. 

Privoščim vam veliko poguma, da 

boste v vaših odnosih v prihodnje 

ŠE bolj iskreni in direktni. 

Prepričan sem, da boste s tem 

povzročili selekcijo in se na eni 

strani rešili slabih odnosov in 

ljudi, ki jim ne zaupate ter na 

drugi strani okrepili zaupanje s 

tistimi, ki jih najbolj potrebujete. 

 

Si upate? 

 
Nasvet tedna ekipe BMC International 

(internetni vir) 

 

 

ČESTITKA 

 
Maria Gotovska, dr. med. je  

opravila specialistični izpit iz 

internistike. Ob pridobitvi naziva 

specialist internist ji iskreno 

čestitamo in želimo uspešno 

karierno pot.  

 
Interni, Pljučni oddelek  in 

Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje« 

je bil asist. Satar 

Baghrizabehi, dr. med., spec. 

oftalmolog, predstojnik 

Očesnega oddelka,  tema 

oddaje: »O kratkovidnosti 

med zdravstvenim 

osebjem«. 

 Sreda:  
- Sestanek glede širitve 

programa Dora v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota  

 Četrtek:   
- Sestanek na temo 

variabilnega nagrajevanja za 

sekundarni nivo na 

Ministrstvu za zdravje, vodja 

Službe ZEPA,  Natalija 

Zrim, univ. dipl. ekon.  

- Slavnostna predaja 

sredstev NLB Ginekološko-

porodniškemu oddelku, avla 

Ginekološko-porodniškega 

oddelka.  

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 
 

 Torek: 
- 22. seja sveta zavoda  

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota (knjižnica V. 

nadst. Krg. bloka) 

 Sreda:  
- 14. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota (knjižnica V. nadst. 

Krg. bloka) 

 Četrtek:   
- 1. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(knjižnica V. nadst. Krg. 

bloka) 
. 

Darja Cigut 

Tajništvo 
 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             344 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1720 

5,30           4,71 

ŠT. NOVOROJ:                   23 

DOJ. MATERE:                                             4    

               

                       

Sladjana Čerpnjak  
Splošna služba 

Misel 
Če se želite prepričati,  

da je nekdo zaupanja vreden,  

mu najprej zaupajte sami. 

 

(Ernest Hemingway) 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Lektorira: Tjaša Korošec Horvat 
Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

