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Ģimenes ārsts ir cilvēks, kuru labāk
būtu satikt tikai paretam, tomēr just
kā savējo. Jo labs ir tas ģimenes ārsts,
kuru pacients uzskata par piederīgu
savai ģimenei.

2013. gada titula
Mans mīļais ģimenes
“
ārsts” ieguvēja

Utopija? Nē.
Jau ceturto gadu mēs tādus ārstus
meklējam un arī atrodam. Mums
šķiet svarīgi apzināt visprofesio
nālākos, iejūtīgākos un atbildīgākos
dakterus un pastāstīt par viņiem.
Varbūt tieši jūsu dakterītis
ir vislabākais?
Rakstiet, stāstiet un kopā
pateiksim paldies.
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Savu ģimenes ārsti satiku akcijas
Meklējam labu ģimenes ārstu!”
”
pirmajā noslēguma pasākumā. Ja ne
būtu šīs akcijas, kas radīta ne vien, lai
pateiktos ārstiem par izcilu darbu un
attieksmi, bet arī ar mērķi palīdzēt
pacientiem satikt savu īsto dakteri,
iespējams, joprojām būtu meklēju
mos. Zinoša, sasniedzama,
uzticama un ar labvēlīgu humoru
apveltīta – daktere bijusi zvana
attālumā gan laikā, kad man nācās
atrasties slimnīcā, gan brīžos, kad
esmu saķērusi iesnas.

Labos stāstus par savu
ģimenes ārstu sūti:
● pa pastu ar norādi akcija „Meklējam labu ģimenes ārstu!”,

žurnāls „Veselība”, Andrejostas ielā 4A, LV-1045;
● elektroniski uz e-pasta adresi: gimenesarsts@veseliba.lv;
● aizpildot anketu www.dienaszurnali.lv;
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Man ir labs
" ģimenes
ārsts! Pastāsti
par savējo!"

Pieteikumus gaidīsim līdz 30. aprīlim.
Sūtot pieteikumu, lūdzu, norādi savu tālruņa numuru.
Vairāk informācijas meklē: www.veseliba.lv.
Jauna nominācija
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Ģimenes ārsta darbs ir tik nozī
mīgs, ka par to nevar tā vienkārši
samaksāt. Pacientu mīlestība un
atzinība ir nozīmīgs iemesls no sirds
nodoties ārsta grūtajam darbam, tas
palīdz uzlādēt baterijas” un neizdegt
“
ikdienas darbos. Apsveikuma kartīte
Ziemassvētkos, pašadītu dūraiņu
pāris, zaptes burciņa vai labs vārds
var sniegt lielāku gandarījumu nekā
piemaksa vai Veselības ministrijas
godaraksts. Šis pasākums palīdz
ārstam, kas iegrimis ikdienas rutīnā,
labāk iepazīt savus pacientus un
saņemt pozitīvu emociju lādiņu.

Labāko un
aizkustinošāko
vēstuļu autori tiks
pie lieliskām balvām!
 3 dāvanu kartes no „Veselības centra 4”,
katra 100 eiro vērtībā.
Saņems 3 aizkustinošāko vēstuļu autori.
 6 „Bioderma” dāvanu kartes ādas kopšanas
līdzekļu iegādei 70 eiro vērtībā.
Ieguvējus noteiks redakcijas balsojums.
 6 „Sunstar GUM” mutes kopšanas līdzekļu
komplekti 30 eiro vērtībā.
Ieguvējus noteiks redakcijas balsojums.
 6 žurnāla „Veselība” pusgada abonementi.
Ieguvējus noteiks redakcijas balsojums.
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