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ODDELEK ZA ONKOLOGIJO

Stekleničke upanja
za onkološke paciente

N

a oddelku za onkologijo v UKC Maribor so v sodelovanju z učiteljico
Simono Šarlah in učenci iz Osnovne šole Vojnik izvedli dogodek s
stekleničkami upanja. Dogajanje so popestrili člani godalnega orkestra Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje pod vodstvom Danice
Koren, ki so priredili koncert tudi na oddelku za perinatologijo in oddelku
za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk.
Ideja za stekleničke upanja se je leta 1999 v ZDA porodila onkološki bolnici Diani Gregoire, ki je prazne stekleničke od zdravil okrasila s polimerno
glino v poljubnih barvah, vzorcih in oblikah ter jih nato razdelila bolnikom,
obolelim za rakom. Stekleničke upanja so tako postale simbol za upanje in
vero v življenje, saj so bolniki v njih vstavili listek, na katerega so napisali
svojo največjo željo. Verjeli so, da se jim bo na ta način zapisana želja izpolnila, ker so potrebovali nekaj, na kar se lahko oprejo in na ta način dobijo
moč in upanje za ozdravitev.
V šolskem parlamentu Osnovne šole Vojnik so se odločili, da ponovno
obudijo akcijo tudi v Sloveniji, zato bodo razdelili stekleničke upanja na onkoloških oddelkih po slovenskih bolnišnicah. (mbk)

Čarobni gozd
v podzemnem
labirintu
Študentka Iza Ambrožič Simončič je v sodelovanju
z likovno šolo ArtDidakta poslikala podzemni hodnik
pod kliniko za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega
centra Maribor
Andreja Kutin Lednik

M

edo je lepiii!" ali pa "Glej
to, miška!" ... so se vrstile reakcije malih obiskovalcev, ki so prišli v hodnik pod
mariborsko kliniko za pediatrijo
zapet in zaplesat, predvsem pa pokazat, za koga pravzaprav ves trud.
In ni ga bilo vloženega malo, truda
namreč. Dvaintrideset metrov poslikave podzemnega hodnika od tal
do stropa je terjalo več sto ur dela,
a Čarobni gozd, skozi katerega bodo
sedaj v mrežo podzemnih hodnikov
vstopali mali bolniki pa tudi njihovi
starši in zaposleni, bo zagotovo vsaj
malo odvrnil misli od razlogov za
tamkajšnjo prisotnost.

Slovo dedka
Mraza
Dedek Mraz se bo med prazniki nekoliko spočil, nato pa se bo prihodnjo soboto še zadnjič popeljal po
mestnih ulicah v spremstvu svojih
pravljičnih bitij in se poslovil na
Trgu Leona Štuklja. V soboto, 28. decembra, se bo ob 17. uri najprej ustavil v Vilinskem mestu v Vetrinjskem
dvoru, kjer ga bosta nestrpno pričakovala tudi Gretka in Gašper. Po
predstavi Moj prijatelj, dobri mož ga
bodo pospremili na Trg Leona Štuklja, kjer mu bo v slovo zapel zborček učencev prvih razredov Osnovne
šole Tabor I. To bo letos zadnja priložnost za srečanje z dedkom Mrazom,
ustavil se bo le še v mariborski bolnišnici, kjer bo obdaril otroke, ki se v
decembru zaradi bolezni niso mogli
srečati z njim na kateri od prireditev
ali v vrtcu in šoli. (mbk)

Študentka vizualnih komunikacij Iza Ambrožič Simončič je v
sodelovanju z likovno šolo ArtDidakta poslikala podzemni hodnik
pod kliniko za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor,
da bi ta mračni hodnik "spremenila v pravljico". Direktor UKC Vojko
Flis se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri podvigu, predvsem, ker je
bilo delo opravljeno na prostovoljni
osnovi, saj je "tega v naši državi premalo". Tudi mariborski župan Saša
Arsenovič je poudaril ekipni duh,
ki "pripomore k optimizmu". Vršilec
dolžnosti predstojnika pediatrične
klinike Jernej Dolinšek pa je izjavil:

Župan Saša Arsenovič in otroci so v
čarobnem gozdu razpravljali o zobkih.
Foto: Igor NAPAST

"Ko so otroci bolni, jim lahko to povzroči ogromno stisko. Pot po hodniku jim bo odslej olajšana in v takih
razmerah zaposleni bistveno lažje
skrbimo, da pridejo otroci domov
veseli."
V poslikavo je avtorica skupaj
z Jasmino Granduč, Liljano Jarh z
Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino UKC Maribor in
občasno tudi nekaterih prijateljev
vložila več kot 700 ur neprofitnega dela. Delali in ustvarjali so predvsem v popoldanskih urah in ob
koncih tedna.

Na oddelku za onkologijo so učenci iz Osnovne šole Vojnik pod vodstvom učiteljice
Simone Šarlah delili stekleničke upanja. Foto: Rebeka GERLIČ

"Upam, da bodo
lahko otroci
za trenutek izstopili
iz stresa, strahu
in bolečine"

"Ob sprehodu skozi Čarobni gozd
upam, da bodo lahko otroci za trenutek izstopili iz stresa, strahu in
bolečine in se potopili v svet domišljije in veselja," je na otvoritvi dejala
avtorica poslikave Iza Ambrožič Simončič.

Grema
na kafe

Večerov podkast
z znanimi in uspešnimi Štajerci
o navdihujočih zgodbah,
ki jih pišejo skupaj
z našim mestom.
Poslušajte nove zgodbe na

vecer.com/maribor
Naročite se in poslušajte:
Apple podcasts
Google Podcasts
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