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Покана до пациентите да изявят своите артистични 
способности в конкурса за изкуство "Обичай черния си 

дроб" за пациенти на EASL 

 

Конкурс за изкуство „Обичай черния си дроб“ на EASL 

Каним всички пациенти да изявят своята креативност 

"Където изкуството на медицината е обичано, там има и любов към 

човечеството". Хипократ, 460–370 в. пр. н. е. 
 

Във всеки един от нас се крие творчески порив. Внезапно може да ни обхване желание да 
уловим красив миг, да изразим емоциите си или да превърнем нещо лично в материално и 
осезаемо и, евентуално, да го споделим с околните. Да създадем изкуство. Не е ли възможно 
да имате подобно преживяване и като пациент? 
 

Направете сега изкуството здравен приоритет 
във вашия живот 
В сътрудничество с асоциираните към нея пациентски организации EASL има удоволствието 
да стартира Конкурса за изкуство на пациенти ILC 2021 "Обичай черния си дроб". 
Стремим се да подобрим бъдещето на грижите за пациентите и да подчертаем, че изкуствата в 
здравните практики могат да донесат истинска полза за пациентите. 
 

Ключова информация 
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Краен срок: Този конкурс се провежда в периода четвъртък, 22 април – понеделник до 14 
юни 2021 г. в полунощ Централно европейско време. За да изпратите вашите работи, моля, 
попълнете формуляра тук. 
 
Вашите произведения ще бъдат представени през юни на Международния конгрес на черния 
дроб™ 2021/ International Liver Congress™ 2021. Трима участници ще спечелят безплатна 
регистрация за конгреса (1-во, 2-ро и 3-то място).  
 
Тук можете да намерите повече подробности, включително Общите условия на конкурса. 
 

Запретнете своите "творчески“ ръкави! 
Нека вашето произведение покаже на чернодробната общност ,че обичате черния си дроб. 
 
Нека вашето изкуство разкаже вашата история: как преодолявате на стигмата; как подпомагате 
доброто си физическо състояние; какво представлява вашият път към живот с такова 
състояние на черния ви дроб или за това как намирате достъп до необходимите грижи. Вашият 
артистичен подход може да улови нещо просто, например ежедневна дейност като 
упражнения, готвене, приемане на лекарства, време, прекарано заедно с приятели или със 
семейството. Нямаме търпение да видим как ще изобразите вашата представа за всички 
състояния на черния дроб и всички аспекти на ежедневието. Чувствайте се свободни да 
участвате в конкурса с няколко предложения! 
 

Видове работи, които приемаме 
Всеки е различен. Това е вашата възможност да споделите своя уникален възглед за това 
какво е за вас да имате проблем с черния дроб. Споделете ваши произведения, 
видеоматериали, цифрово изкуство, колажи, живопис, рисунки или фотография.  
 

Как си взаимодействат изкуството и медицината? 
На пръв поглед светът на медицината и светът на изкуството и културата са толкова различни. 
По дефиниция медицината е по-скоро консервативна – ограничена е от регулации и правила. 
Точно обратното е в изкуството и културата – те се характеризират с креативност, 
въображение и освободено мислене, без да се подчиняват на строги правила. И все пак 
произходът на медицината и изкуствата е тясно преплетен и този синхрон е научно доказан. 
 

Как изкуството може да бъде полезно на 
пациентите? 
Въпреки че ползите, свързани с креативността и себеизразяването не се измерват толкова 
лесно, колкото конвенционалните резултати като кръвно налягане или индекс на телесна маса, 
изкуството в здравните практики е жизненоважно. Изкуствата носят истински ползи. Здравните 
работници и тези, които съдействат за създаването на системи, подпомагащи 
здравеопазването, е необходимо да обърнат повече внимание и да потърсят начини как да 
сближат медицината и изкуствата, както всъщност би трябвало да бъде. 
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Ако имате някакви въпроси относно конкурса, обърнете се към 
yoanna.nedelcheva@easloffice.eu 
 
 

Имате интерес? Изпратете вашето произведение сега! 
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