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Aj dotyk lieči !
Svetový deň chorých sa každoročne slávi vo februári od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II.
Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre
chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev
v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej
zjaveniu v Lurdoch. Týmto dňom si pripomíname, že každý chorý je a zostáva ľudskou bytosťou a ako
s takou je potrebné s ním zaobchádzať. Chorí, rovnako ako aj ľudia s často vážnym hendikepom, majú svoju
neodňateľnú dôstojnosť a svoje poslanie v živote a nikdy sa nestanú iba predmetmi, hoci sa aj niekedy zdajú
úplne pasívni. V skutočnosti takými nikdy nie sú.

Pokrok v medicínskych vedách nám často ponúka prostriedky potrebné na to, aby sa stav chorých,
aspoň pokiaľ ide o fyzickú stránku, dal zvládnuť. Napriek pokroku vo vede nie je možné nájsť liek
na každú chorobu, a preto sa v nemocniciach, hospicoch i príbytkoch celého sveta stretávame s
utrpením mnohých nevyliečiteľne chorých, ktorí sú často v terminálnom štádiu svojej choroby.
Navyše mnoho miliónov ľudí vo svete žije stále v nezdravých podmienkach, pričom nemajú prístup
k veľmi potrebným zdravotníckym zdrojom, často tým najzákladnejším, v dôsledku čoho sa veľmi
zvýšil počet tých, ktorí sú považovaní za nevyliečiteľne chorých.
Veľa z nás berie zdravie ako samozrejmosť. Až zdravotné komplikácie nás prinútia zmeniť uhol pohľadu a
tešiť sa z prekonania choroby. Existujú však ľudia, ktorých ochorenie je behom na dlhú trať a šťastím
nazývajú udržiavanie svojej diagnózy v znesiteľných medziach.
Ak Vás trápi nejaké ochorenie, nebojte sa a kontaktujte nás: AdLa, s.r.o., Vajanského 1, Prešov. My Vám
určite pomôžeme. Sme moderné privátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú ambulantnú
starostlivosť a laboratórnu diagnostiku v odboroch: klinická imunológia a alergiológia, klinická biochémia a
klinická mikrobiológia.
Viac informácií a kontakty na ambulancie nájdete TU:
http://www.adla.sk/ambulancie.html
http://www.adla.sk/ambulancie/ordinacne-hodiny-lekarov.html
http://www.adla.sk/diagnostika/laboratorna-diagnostika.html

