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HRVATSKA MREŽA HEMATOLOŠKIH SESTARA I TEHNIČARA 

 

                        PISMO POZDRAVA I PODRŠKE - na dan osnivanja udruge KroMREŽA 

 Poštovane hematološke sestre i tehničari, 

 Dijelimo s vama radost osnivanja udruge KroMREŽE. Pojava i djelovanje takve udruge, uvjereni smo, 

bit će na veliku dobrobit hematološkog sestrinstva i sestara u cijeloj Hrvatskoj. A time i na ukupnu 

dobrobit za oboljele i društvo u cjelini. 

Odavna smo u našoj 10-godišnjoj praksi sagledali, kao ispravnu činjenicu – važnost sestara za naš rad i 

procese liječenja. I to - koliko je zajedništvo svih koji brinu za oboljelog – liječnika i sestara, institucija 

HZZO i Ministartva, nas udruga pa i proizvođača lijekova  - presudno za ukupan rezultat. O tome neka 

vam posvjedoče i izrazi velike zahvalnosti i pisma naših članova-pacijenata, koje objavljujemo na  portalu 

www.mijelom.hr. Kad vam bude teško pročitajte neka – riječi su mala velika sunca koja srca griju! 

 Neka vas i dalje obilježava entuzijazam i požrtvovnost u radu te vjera u dugoročnu korist, ciljeve i 

rezultate vaše KroMREŽE.  

Šaljemo vam najbolje želje – da uspijete u razvoju hematološkog sestrinstva, poboljšanju statusa i 

položaja vas sestara i tehničara.  

 Udruga MijelomCRO nudi vam suradnju, poziva na permanentnu komunikaciju. Veselimo se, što smo 

bili u poziciji na više načina pridonijeti vam već i u prethodnim aktivnostima  pa i u procesu osnivanja. 

Između ostalog, i u izradi izuzetno uspjelog službenog logotipa. Kao našom prvom donacijom. 

Znajući koliko je to dobrodošlo za svaki početak, spremno ćemo prenositi umijeća, znanja i iskustva o 

djelovanju, vođenju i organiziranju udruge, ako i koliko to potreba bude nalagala.  

 NEKA VAS PRATE NAŠE NAJBOLJE ŽELJE!  

SRDAČNI POZDRAVI OD SVIH OBOLJENIH OD BOLESTI MM I OD NAŠE UDRUGE 

MIJELOMCRO! 

Poštovana gđa. Pomper, molimo prenesite riječi zahvalnosti i podrške svim članicama Inicijativnog 

odbora i Kruga utemeljiteljica!  

Goran Tudor 

Predsjednik udruge  

MIJELOMCRO, Udruga za podršku oboljelima od multiplog mijeloma 

http://www.mijelom.hr/

