Vzajemnine pižam'ce za male zaspance
Slovenj Gradec, 27. maj 2010 – V okviru donatorske akcije Pižam'ce za male zaspance je
Vzajemna pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec danes podarila
otroške pižame, mlade bolnike pa so ob donaciji razveselili s priljubljeno predstavo za
otroke Ribič Pepe. To je že sedma donacija Vzajemne, ki so se pričele konec aprila v
novi Pediatrični kliniki v Ljubljani. Vzajemna bo v donacijah, ki bodo potekale vse do
sredine junija, otroške pižame podarila desetim otroškim oddelkom v bolnišnicah po
vsej Sloveniji.
Z donacijo se je Vzajemna tokrat odpravila v Slovenj
Gradec, kjer sta direktor sektorja za trženje Branko
Krašovec in direktor Vzajemnine poslovne enote Ravne
na koroškem Gorazd Dretnik donacijo predala dr.
medicine na oddelku pediatrije Ljubi Gangelj Žvikart.
»Nove otroške pižame, ki jih Vzajemna donira v akciji
Pižam’ce za male zaspance, bodo najmlajšim zagotovile
prijetnejše bivanje v bolnišnici,« so se razveselili
donacije.
V skupno desetih donacijah bo Vzajemna otroškim
oddelkom slovenskih bolnišnic podarila 3.400 pižam. Za
donacijo otroških pižam so se v Vzajemni odločili, ker
želijo vsaj deloma finančno priskočiti na pomoč
bolnišnicam in del sredstev, ki jih skladno s svojo
strategijo namenjajo za donacije, nameniti tudi za pomoč
otrokom, ki morajo zaradi bolezni ostati v bolnišnici.
Bolnišnice pa bodo sredstva, ki jih namenjajo nakupu
pižam, lahko namenile za nakup druge nujne opreme ali
izboljšanje delovnih pogojev.
V Vzajemni obenem želijo otrokom vsaj nekoliko polepšati njihovo bivanje v bolnišnici, zato
so male bolnike razvedrili tudi z obiskom priljubljenega Ribiča Pepeja, ki je najmlajšim
zapel, povedal pravljico in bolnikom narisal sliko v spomin.
Predstavniki Vzajemne bodo juniju obiskali še zadnje tri bolnišnice, in sicer na Ptuju, v
Murski Soboti in v Novem mestu, skupaj z njimi pa se na turnejo odpravlja tudi Ribič Pepe.
Vzajemnine pižame pa že nosijo otroci v ljubljanski Pediatrični kliniki ter v bolnišnicah v
Trbovljah, Novi Gorici, Kopru, Kranju in Celju.
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