KÆRE SUNDHEDSFAGLIGE
Danmark Vågner er et nyt initiativ til dig som brænder inde med viden indenfor den globale Corona situation, som Danmark er indblandet i. Er du læge, sygeplejerske eller har anden sundhedsfaglig baggrund, så er der brug for dig. Vi opfordrer til, at danske læger og sygeplejersker m.fl. engagerer sig i
arbejdet med, at oplyse danskerne for at give et mere nuanceret billede af Corona. Dette ser vi læger i
mange andre lande gøre, og der er brug for det samme initiativ i Danmark.
Ved at formidle uafhængige, gennemsigtige og evidensbaserede informationer om Covid-19, er der hos
os, mulighed for, at organisere sig i et fagligt fællesskab, eller deltage i den snarligt etablerede sundhedsfaglige konference. Mange indenfor det danske sundhedsvæsen har allerede meldt sig til fællesskabet. Sundhedsfaglige personale vælger selv om bidraget skal være anonymt.
På danmarkvaagner.dk får du mulighed for at sparre med andre indenfor dig fagområde. VI tilbyder et
etableret panel af eksperter som varetager en Hotline og FAQ som kræver kyndig saglig vejledning til
undrende eller forvirrede danskere.
Vores holdning er, at situationen for børn og unge under Coronakrisen er ekstremt problematisk. Frygt for
Corona, eksistentiel frygt, begrænset omgang med familiemedlemmer, mangel på nærhed, mangel på
eksterne kontakter og begrænsende restriktioner i forhold til omgang med kammerater. Børnene reagerer
på denne byrde med udvikling af både angst og aggressioner.
For de ældre har Coronakrisen ligeledes betydet store lidelser. Den pludselige ændring i levevilkårene
f.eks. manglende kontakt til pårørende har udsat især demente for meget stress og følelsesmæssig belastning. Vi har en tydelig ambition om at forbinde, inspirere og støtte mennesker, grupper og fagfolk der
vil deltage aktivt i dette arbejde med at oplyse og hjælpe andre.
Både panelets svar og alle øvrige informationer på Danmark Vågner tager udgangspunkt i det tyske
“Stiftung Corona Ausschuss”, samt i flere andre internationale videnskabelige tiltag, der på verdensplan
involverer mere end tusind læger, jurister og videnskabsfolk.
Vil du at vide mere, så besøg danmarkvaagner.dk eller send os en mail på info@danmarkvaagner.dk
De bedste hilsner
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