Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1
2380 Slovenj Gradec
23. 12. 2009
SPOROČILO ZA JAVNOST
NA ODDELKU ZA PEDIATRIJO SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC JE
ZAŽIVELA PRAVLJICA O DVEH PALČKIH
V predprazničnem času smo na Oddelku za pediatrijo v Splošni Bolnišnici Slovenj Gradec pridobili dva
nova, pravljična sodelavca, njun urejeni domek in še pravljico za po vrhu. V sklopu sodobne, strokovne,
hitre in čim manj boleče obdelave bolnih otrok je zelo pomembno tudi počutje otrok, ki so sprejeti na
Oddelek za pediatrijo. S prijaznim in toplim odnosom lahko ustvarimo pozitivno ozračje med
zdravstvenim osebjem in bolnim otrokom, kar močno doprinese k boljši celostni obravnavi malega
pacienta. Da bi otrokom na oddelku olajšali

bivanje, si čim bolj zagotovili njihovo zaupanje,

sodelovanje in jim na nek način ustvarili bolj domače in prijetno okolje na oddelku, smo s skupnimi
močmi sodelavci na oddelku ter pridruženi člani, kljub dodatnemu delu z veseljem ustvarili Pravljico o
dveh palčkih. Prijazni umetnici gospa Ida Paradiž ter gospa Saša Oder sta s svojo domišljijo oživeli
pravljični podobi dveh palčkov. Palčka Pecek in Uršek, ki prebivata v sedaj urejenem atriju bolnišnice,
sta zaživela v besedi in sliki. Ob obisku na Oddelku za pediatrijo si lahko ogledate njuno domovanje v
objemu koroških gora Pece in Uršlje. S pomočjo sponzorjev (farmacevtska družba Lek, član skupine
Sandoz, TA2 9ROUP oglaševalska agencija, gospod Tomo Jeseničnik, SB Slovenj Gradec, Mizarstvo
Moric, Stanovanjsko podjetje Ravne na Koroškem, Interdiskont Ravne na Koroškem Elektro Štumpfl,
Gost in turizem Hinko Kašnik, ATK Anton Kašnik, zavarovalnica Triglav, TAB Mežica) bo pravljica v
tiskani obliki v novoletnem času našla prostor med bolnimi otroki na oddelku.
Borut Dular, predstavnik farmacevtske družbe Lek, je povedal: »V Leku se vedno trudimo
prisluhniti prošnjam iz okolja in pomagati po najboljših močeh. Široka vpetost Leka v družbeno okolje
ima skupno točko – veliko odgovornost, ki jo čutimo do otrok. Del naših prizadevanj je tudi današnja
donacija Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. V Leku smo bili navdušeni nad kreativnostjo in navdihom
ter seveda trudom in časom, ki ga namenjate ne le zdravljenju najmlajših bolnikov, ampak tudi skrbi, da
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bi se, ne glede na situacijo, pri vas počutili čim bolje. Pravljica o dveh palčkih Pecku in Uršku jim bo
gotovo polepšala dneve. Zato smo se tudi odločili, da omogočimo natis pravljice.«
Pravljico bodo v dar dobili naši mali pacienti, ki bodo morali praznike preživeti v bolnišnici, na
voljo pa bo tudi zaposlenim v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Z vsako kupljeno slikanico se bo
pomagalo Oddelku za pediatrijo Bolnišnice Slovenj Gradec pri nakupu novih aparatur za razširitev
diagnostične obdelave bolnih otrok z astmo (aparat za merjenje NO v izdihanem zraku,
metaholinski test) ter pri zamenjavi že starih in dotrajanih aparatur na oddelku (transportni
inkubator, EKG aparat).

Ni ga lepšega na svetu kot iskrica sreče v otroških očeh…
Oddelek za pediatrijo Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec.
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