
 

Prim. Cirila Slemenik Pušnik prejme  

 

VELIKO PLAKETO OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

 

za prijazen pristop do bolnikov,  

usmerjevalen odnos do civilne družbe 

na področju zdravja, 

 

za prispevek k širitvi mreže  

zunanjih defibrilatorjev 

 

in za aktivno vlogo v dejavnostih 

koronarnih klubov na celotnem 

območju Koroške.  

 

 

 

 

Utemeljitev: 

 

Prim. Cirila Slemenik Pušnik je že več kot 25 let kot specialistka internistka zaposlena 

na internem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec. V tem času je pridobila izjemen 

strokovni ugled tako med stanovskimi kolegi kot med bolniki. Krasi jo tudi edinstven, le 

njej lasten odnos do bolnika. Njena pripravljenost pomagati, preprosta beseda in 

naklonjenost bolniku jo ob visokem medicinskem znanju uvršča med zdravnike, ki vidijo 

svoje poslanstvo v resnični skrbi za zdravje ljudi. Spada med zdravnike, ki jih ne zanima 

le diagnoza in terapija, ampak jo zanima predvsem človek v celoti, posebej njegov 

odnos do lastnega zdravja in zdravega življenjskega sloga. Želja bolnikov, da pridejo do 

nje, vedno velika udeležba na njenih zdravstvenih predavanjih, pripravljenost 

poklepetati z vsakomur, vse to potrjuje njeno izjemno osebnost.  

 

Že več kot deset let kot strokovna mentorica Koronarnega kluba Mežiške doline 

odločilno vpliva na njegovo delo. Veliko srčnih bolnikov in tudi zdravnikov se ravno 

zaradi njene prisotnosti in vloge vključi v klub. S svojim strokovnim in moralnim 

ugledom je pridobila številne donatorje za širitev mreže zunanjih defibrilatorjev in 

ustvarjanje pogojev za kvalitetno usposabljanje šolske mladine in odraslih za 

prepoznavo srčnega zastoja, masažo srčne mišice in uporabo defibrilatorjev. 

  

Je aktivna članica številnih strokovnih združenj v državi in tujini. Je pa tudi 

soustanoviteljica koronarnih klubov Mislinjske, Šaleške in Dravske doline ter priznana 

predavateljica na celotnem območju, ki ga pokrivajo. Zaradi njene podpore je Koroška 

postala vodilna pri mreži javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev, ki dokazano 

rešujejo življenja ter ljudem v roke polagajo skrb oz. odgovornost za življenje 

sočloveka.  

Pri vsem tem pa je treba povedati, da gospa Cirila svoje delo v civilni družbi opravlja 

dobrodelno.  

 

 


