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Uvodnik

I

skrene Ëestitke! Trideset let delovanja Društva revmatikov Slovenije je za nami.
Saj ni veliko, Ëe pomislimo, da smo v teh tridesetih letih prešli iz 20. v 21. stoletje
in da smo prešli iz drugega v tretje tisoËletje. Kljub vsej majhnosti tridesetih let
trdim, da je naših trideset let velikih, glede na to, kako smo jih prehodili in kaj vse
smo dosegli.
ZaËeli smo skromno, z ustanovitvijo Društva bolnikov z ankilozirajoËim spondilitisom
Slovenije − DBASS v Termah »ateæ, nadaljevali z malo moËnejšim Društvom bolnikov in invalidov z ankilozirajoËim spondilitisom Slovenije − DBIASS, do moËnega, v
Sloveniji in zunaj nje uveljavljenega Društva revmatikov Slovenije − DRS. Društvo ima
status nacionalne invalidske organizacije in status reprezentativnosti in danes zdruæuje
okoli 1400 bolnikov z razliËnimi vnetnimi revmatskimi obolenji in podpornih Ëlanov.

Andrej GregorËiË,
predsednik Društva
revmatikov Slovenije
od leta 2011.
Foto: Diana AneliË

Veliko dela in prostega Ëasa posameznikov je bilo vgrajenega v razvoj našega društva.
Ni bilo lahko, a bilo je veliko volje in æelje zoperstaviti se kroniËni bolezni, invalidnosti,
neznanju in nepouËenosti. Naši koraki so bili majhni in okorni, a pripeljali so do
dobrih rezultatov.
»e æe govorimo o društvu in njegovih tridesetih letih, se moramo spomniti tudi
posameznikov, ki so postavljali njegove temelje. To so bili: prof. dr. Anton FranoviÊ,
ustanovitelj in prvi predsednik društva, Albert Murn, prof. dr. Branko Varacha, doc.
dr. Joæe Vidmar, Ivan Dirnbek, Miro DraæumeriÊ, Anica KlemenËiË, Majda AdamiË,
Joæe Spacal, Vlado DeræiË, prof. dr. Blaæ Rozman in številni revmatologi in zdravniki.
Veliko je bilo posameznikov med bolniki − asovci, ki so se trudili vsak po svojih moËeh
in vnašali kamenËke v mozaik dela društva.

financiranja in nismo imeli društvenega prostora, kjer bi lahko nemoteno izvajali in
koordinirali naše delo in programe.
Pravi razcvet društva je uspel tretjemu predsedniku mag. Marjanu Hudomalju s sodelavci.
VËlanili smo se v Svet nacionalnih invalidskih organizacij − SIOS, pridobili redno
financiranje, kupili društvene prostore, razširili in obogatili programe in jih dvignili
na višjo kakovostno raven. Druæba nas je zaËela upoštevati. Postali smo sogovorniki in
ustvarjalni deleæniki pri reševanju invalidske in socialno-zdravstvene problematike v
Republiki Sloveniji.
Da Društvo revmatikov Slovenije deluje æe trideset let, ne gre zahvala samo
predsednikom in njihovim ekipam, temveË tudi vsem aktivnim Ëlanicam in Ëlanom,
saj brez njih društvo ne bi delovalo.
Zahvalo si zasluæijo tudi zdravniki revmatologi, medicinske sestre, fiziatri in
fizioterapevti, ki vsa ta leta skrbijo za naše zdravje. Prav njim se lahko zahvalimo, da
zmoremo opravljati delo in izvajati programe društva.
Iskrene Ëestitke in zahvala vsem, ki ste sodelovali pri razvoju in delovanju Društva
revmatikov Slovenije v minulih tridesetih letih.

Andrej GregorËiË
Predsednik Društva revmatikov Slovenije

Po desetih letih delovanja društva je tedanji predsednik Martin Planko preselil sedeæ
društva v Ljubljano. »asi niso bili roænati. Nismo imeli stalnega in stabilnega vira
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Društvo revmatikov
Slovenije danes
Pripravila: Petra Zajc

V

Sloveniji je po zadnjih ocenah stroke od 40 do 60 tisoË bolnikov z vnetnimi revmatiËnimi boleznimi (VRB), revmatizem v širšem smislu pa prizadene
okrog 11 % prebivalstva, manj jih ima hujše sistemske vezivnotkivne bolezni
(3 %). Vse te bolnike zdravi manj kot 20 specialistov revmatologov. Primerjava z evropskim povpreËjem (1,7 revmatologa na 100.000 prebivalcev) kaæe, da odstopamo za
dvakratnik, saj imamo le 0,8 revmatologa na 100.000 prebivalcev.
Zato smo revmatiki æe pred leti zaËutili potrebo po društvu, ki je bilo ustanovljeno v
Termah »ateæ leta 1983. Tedaj je vkljuËevalo le bolnike z ankilozirajoËim spondilitisom.
Kasneje je preraslo v Društvo revmatikov Slovenije (DRS), ki je danes zelo dejavno
in za slovenske revmatike izredno pomembno, letos praznujemo æe 30 let obstoja.
Trenutno zdruæuje okoli 1.200 revmatiËnih bolnikov in invalidov z razliËnimi oblikami
vnetnega revmatizma (revmatoidni artritis, ankilozirajoËi spondilitis, psoriatiËni
artritis, Sjögrenov sindrom, lupus idr.), ki zaradi pridobljenih okvar in ovir v okolju
ne morejo sami bodisi delno ali v celoti zadovoljevati svojih potreb.

Petra Zajc,
strokovna sodelavka Društva
revmatikov Slovenije
od leta 2010.

Reprezentativna invalidska organizacija
Društvo deluje kot prostovoljno, nepridobitno, nepolitiËno in neodvisno zdruæenje
revmatikov in invalidov z razliËnimi oblikami vnetnega revmatizma, ki išËe rešitve za
zdravstvene in socialne probleme obolelih ter invalidov, s Ëimer jim omogoËa Ëim boljšo
kakovost æivljenja. Ima status reprezentativne invalidske organizacije, ki s pomoËjo
trinajstih notranjih organizacijskih enot − podruænic − deluje po vsej Sloveniji.
Formalno društvo deluje na podlagi doloËil Zakona o društvih in Zakona o invalidskih
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organizacijah ter v skladu s svojim statutom. Kot reprezentativna invalidska
organizacija si ves Ëas prizadeva biti enakopraven sogovornik zakonodajalcu in drugim
institucijam, s katerimi je vsebinsko povezano. Tako ugotavlja, zadovoljuje in zagovarja
posebne potrebe vseh revmatikov ter zastopa njihove interese v dialogu z dræavnimi in
drugimi pristojnimi institucijami. Soustvarja pogoje za njihovo vkljuËitev v druæinsko,
delovno in širše socialno okolje z enakimi moænostmi sodelovanja pri druæbenem
in ekonomskem razvoju, kot jih imajo zdrave osebe. Prizadeva si za zmanjšanje
diskriminacije in osvešËanje javnosti glede sprejemanja drugaËnosti. Aktivno spremlja
spremembe in dopolnitve zakonodaje s podroËja socialnega in zdravstvenega varstva
(in ostale sistemske zakonodaje) ter se nanje odziva z dajanjem pripomb, amandmajev,
kritik in predlogov. To bo njegova pomembna naloga tudi v prihodnje.
V luËi zgornjih namenov društvo zasleduje naslednje svoje cilje:
a. prostovoljno povezovanje revmatikov,
b. izboljšanje æivljenjskih pogojev invalidnih revmatikov ne glede na vrsto in stopnjo
invalidnosti,
c. vzpodbujanje in zagotavljanje enakih moænosti za vse revmatike,
d. vzpodbujanje samostojnega æivljenja revmatikov in samopomoËi,
e. zmanjšanje diskriminacije in osvešËanje javnosti za sprejemanje drugaËnosti,
f. prepreËevanje nasilja nad revmatiki,
g. zavzemanje za vsestransko socialno vkljuËenost revmatikov v druæbo ter njihovo
socialno varnost in ohranjanje zdravja,
h. udeleæevanje revmatikov v kulturnih, športno-rekreativnih in druæabnih aktivnostih.

Dobro poznavanje svojega nasprotnika
Vnetne revmatske bolezni (VRB) so avtoimunska kroniËna obolenja, ki lahko vodijo
v invalidnost in hkrati povzroËajo hude kroniËne boleËine. Prizadenejo lahko en
sklep (artritis) ali veË sklepov (poliartritis). Pri artritisu vnetje poteka na notranji
sklepni ovojnici, nato se spremembe razširijo še na druge sklepne dele. Poznamo tudi
revmatiËno vnetje na nasadišËih hrbteniËnih vezi, tedaj govorimo o spondilitisu. Pri
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spondilitisu se vnetje najprej ali soËasno pojavi na sklepih med kriænico in medenico,
to je na sakroiliakalnih sklepih, kar imenujemo sakroilitis. Moæno je tudi vnetje na
nasadišËih vezi v okolici razliËnih sklepov (entezitisi). Bolezen lahko povzroËi hude
deformacije sklepov rok, nog, sakroiliakalnih sklepov in hrbtenice. VRB lahko
povzroËijo tudi druga bolezenska stanja in okvare, kot so uniËenje prebavnega trakta,
hude poškodbe s krvavitvami na Ërevesju, poškodbe ledvic, jeter in dihal, prizadetost
koæe in æivËevja ter huda prizadetost vida z moænostjo oslepitve. Zato je revma tudi
zelo draga kroniËna bolezen in poslediËno veliko breme za zdravstveni sistem.
Zaradi teæav in omejitev, ki so posledica VRB, se oboleli sooËajo s številnimi teæavami
tudi na drugih podroËjih æivljenja − v druæini in s prijatelji, pri uresniËevanju
prostoËasnih dejavnosti, vkljuËevanju v izobraæevalne procese in na splošno v
druæbene dejavnosti, še posebej pa na poklicnem podroËju in pri delu (temu so
najbolj izpostavljeni invalidi in osebe s teæjo obliko revmatskega obolenja), kar
najveËkrat vodi tudi do slabega socialnega poloæaja. KroniËno bolezen in stalne
boleËine pogosto spremljajo depresija in vrsta drugih psihosocialnih teæav. Te ne
prizadenejo le posameznika, temveË pogosto tudi vso druæino. Zaradi naštetega je
nadvse pomembna dejavnost, usmerjena v ohranjanje zdravja, delovnih zmoænosti
ter v dvig kakovosti in neodvisnosti æivljenja obolelega. Redna in ustrezno prilagojena
strokovno vodena telesna vadba, informiranje, izobraæevanje in svetovanje,
preseganje socialne izolacije invalidov ter krepitev njihovega psihofiziËnega zdravja
je zato nujno in tudi strokovno utemeljeno.
Kljub temu, da število obolelih stalno raste, pa v Sloveniji razen programov DRS ni
primerljivih programov, ki bi zadovoljevali potrebe oseb z VRB. Za dolgoroËno kakovost
njihovega æivljenja je nujno uËinkovito in trajnostno naravnano prepreËevanje,
zdravljenje in upravljanje bolezni/invalidnosti, pri Ëemer mora nujno sodelovati
opolnomoËen bolnik/invalid.
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Na voljo osem socialnih programov
Programi, ki jih je v 30 letih delovanja razvil DRS, temeljijo na uËinkovitem ugotavljanju
potreb bolnikov in nudenju pomoËi. So strokovno utemeljeni in − kot kaæejo ankete
− vse bolj zaæeleni in iskani. Niso namenjeni le Ëlanom društva, paË pa tudi drugim
obolelim in širši javnosti. Z njimi nadomešËamo pomanjkljivo skrb dræave za najbolj
ranljive druæbene skupine.
Društvo trenutno izvaja osem celoletnih socialnih programov, ki prepreËujejo in
blaæijo posledice bolezni in tako pripomorejo k boljši vkljuËenosti revmatikov v
druæbo. Nudi tudi podporo invalidom/bolnikom pri udejstvovanju v druæinskem in
širšem druæbenem okolju, pri preseganju socialne izolacije in psihofiziËnih stisk.
Programi so:
• rehabilitacija in ohranjanje psihofiziËnega zdravja revmatikov;
• izobraæevanje in usposabljanje odraslih revmatikov in njihovih druæin;
• izobraæevanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z juvenilnim idiopatskim
artritisom (JIA) in njihovih druæinskih Ëlanov;
• svetovanje za neodvisno æivljenje revmatikov-invalidov;
• osebna asistenca, nega in druge oblike pomoËi;
• informativna dejavnost;
• športno-rekreativna dejavnost in
• kulturna dejavnost.
Konkretne aktivnosti znotraj programov so:
• redna tedenska rehabilitacijska vadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevtov,
ki je namenjena preventivi, ohranjanju in izboljšanju zdravstvenega stanja ter
prepreËevanju napredovanja bolezni. Vadba poteka v vseh 13-ih podruænicah po
Sloveniji. Ustrezna telesna vadba namreË dokazano prepreËuje in odpravlja telesne
okvare, prizadetost in slabšo gibljivost sklepov;
• razliËne oblike pomoËi in izobraæevanj, kot so: delavnice, enodnevna predavanja in
vikend seminarji, druæinska in regijska sreËanja s strokovnimi prispevki, svetovanje
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za neodvisno æivljenje invalidov, ki med drugim obsega brezplaËno pravno pomoË
in SOS telefon zdravnika revmatologa;
skupine za samopomoË;
osebna asistenca, nega in druga potrebna pomoË za teæje pokretne invalide
in starostnike;
za teæje bolnike skrbi tudi Center za samostojno in neodvisno æivljenje invalidov,
kjer v sodelovanju z delovnimi terapevti potekajo delavnice, predstavitve, na voljo
so pripomoËki za vsakodnevno uporabo.
mladim z revmo in njihovim staršem je namenjeno dvostopenjsko izobraæevanje,
ki poteka v obliki vikend seminarja in obsega kombinacijo predavanj in pogovorov
s strokovnjaki. Namenjeno je tudi izmenjavi izkušenj med udeleæenci. Otrokom so
na voljo razliËne ustvarjalne delavnice, igre in strokovno vodena vadba.
pripravljanje najoæje okolice obolelega, tj. druæine, na morebitne teæave in nudenje
naËinov, kako se nanje odzvati. Gre za izobraæevanje partnerjev in druæinskih
Ëlanov revmatikov, saj kroniËna bolezen dokazano vpliva tudi na dinamiko v
druæinskih odnosih. Razumevanje in dejavna podpora oæje druæine je pomemben
dejavnik za ugodnejši potek revmatiËnega obolenja;
informativna dejavnost obsega letno pripravo novinarske konference (ob svetovnem
dnevu revmatikov, 12. oktobra), okrogle mize, izdajo zloæenk o revmatizmu,
pripravo dveh številk glasila Revmatik na leto, redno urejanje domaËe spletne
strani www.revmatiki.si, objave v lokalnih in nacionalnih medijih o razliËnih vidikih
problematike revmatizma;
ekskurzije z ogledom kulturno zgodovinskih znamenitosti in športno rekreativne
dejavnosti, kot so: rekreativni pohodi, teËaj teka na smuËeh, teËaj nordijske hoje ipd.

Z izvajanjem tako raznovrstnih storitev in aktivnosti društvo prispeva k izboljšanju
zdravstvenega stanja ali vsaj ohranja obstojeËo raven invalidnosti obolelih za vnetnim
revmatizmom. PrepreËuje fiziËne, psihiËne in tudi socialne posledice revmatskih obolenj
ter dosega boljšo vkljuËenost revmatikov v druæbo, prepreËuje njihovo socialno izolacijo
in diskriminacijo. OzavešËeni in informirani bolniki laæje in uËinkoviteje oblikujejo
svoje zahteve in priËakovanja ter si s tem pomagajo k izboljševanju kakovosti æivljenja.
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Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami

Vestnik DBIASS

Društvo zelo dobro sodeluje z revmatologi, pediatri, fiziatri in drugimi strokovnjaki in
se povezuje tudi z mednarodnimi in domaËimi organizacijami bolnikov in invalidov,
ki imajo enake oziroma našim podobne cilje. Namen sodelovanja je prenos dobrih
praks in izmenjava mnenj, kar oboje lahko prispeva k boljšemu delovanju društva in
boljši obravnavi vseh revmatiËnih bolnikov.
V okviru Evropske lige za boj proti revmatizmu (EULAR) je društvo aktivno na
podroËju uresniËevanja skupnih interesov za zmanjšanje bremen revmatiËnih obolenj
na posameznika in druæbo na ravni Evropske unije. Je tudi Ëlan ASIF (Mednarodna
federacija za ankilozirajoËi spondilitis) in LUPUS EUROPE. VkljuËeno je v Nacionalni
svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), katerega namen je usklajevanje interesov
vseh invalidov v dræavi ob upoštevanju znaËilnosti posameznih vrst invalidnosti in
avtonomnosti vsake invalidske organizacije.
V okviru nekaterih dejavnosti društvo sodeluje tudi z drugimi ustanovami, zavodi
oziroma organizacijami, na primer s PediatriËno kliniko v Ljubljani, s kliniËnima
oddelkoma za revmatologijo v Univerzitetnih kliniËnih centrih Ljubljana in Maribor
ter z regionalnimi revmatološkimi ambulantami.
V tridesetih letih delovanja se je društvo uspelo umestiti v slovenski prostor, saj je
postalo nacionalno društvo v pravem pomenu besede, namenjeno vsem bolnikom z
vnetnim revmatizmom in vsem, ki æelijo sodelovati z njim.
Opravljeno je bilo veliko delo, a pred vrati so številni novi izzivi. V trenutni ekonomski
situaciji, ko politika išËe rešitve za javnofinanËno konsolidacijo, so skupna prizadevanja
za ohranitev stabilnosti financiranja programov in delovanja invalidskih organizacij v
Sloveniji še toliko pomembnejša, saj za našimi programi stojijo uporabniki, za katere
so naše storitve æivljenjskega pomena.
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Društvo revmatikov
Slovenije skozi 30 let
Zbrala in uredila: Irena Fürst

Društvo revmatikov Slovenije v letu 2013 praznuje 30. obletnico delovanja.

U

stanovljeno je bilo 14. maja 1983 v Termah »ateæ ob Savi. Tam je bil od leta
1965 zaposlen prof. dr. Anton FranoviÊ, ki je postal vrhunski strokovnjak
na podroËju zdravljenja in rehabilitacije ankilozirajoËega spondilitisa. AnkilozirajoËi spondilitis (AS) je kroniËna vnetna revmatska bolezen, ki prizadene predvsem hrbtenico s pripadajoËimi sklepi in vezivnimi tkivi. Bolnike, ki so prihajali na
zdravljenje v Terme »ateæ, je seznanjal z boleznijo, njenim potekom, zdravljenjem in
z moænostmi za zmanjšanje njenega napredovanja. O tej bolezni je napisal veË knjig,
objavljal je prispevke v raznih strokovnih publikacijah, organiziral je sreËanja, seminarje in predavanja. V Termah »ateæ je ustanovil tudi Oddelek za kompleksno funkcionalno medicinsko rehabilitacijo bolnikov z AS. V okviru oddelka je od leta 1987
delovala ©ola za bolnike z AS. Povezoval se je s številnimi medicinskimi ustanovami v
Sloveniji, v tedanji skupni dræavi Jugoslaviji in v drugih dræavah po svetu.

Irena Fürst,
vodja podruænice Posavje

Dr. Anton FranoviÊ je bil glavni pobudnik za ustanovitev društva bolnikov z AS. Skupaj
z bolniki in s podporo vodstva Term »ateæ, še posebej direktorja Vlada DeræiËa, je
organiziral ustanovno skupšËino, ki je bila 14. maja 1983. Na njej se je zbralo okoli 70
bolnikov iz vse Slovenije in številni gostje. Zaradi razliËnih administrativnih zapletov
je bilo društvo registrirano šele 21. marca 1984. Novoustanovljeno društvo je ob
registraciji dobilo ime Društvo bolnikov z AS Slovenije (DBASS) in dr. FranoviÊ je
postal njegov prvi predsednik.
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Društvo si je prizadevalo bolnike z AS Ëim bolj seznaniti z njihovo boleznijo, zato je
zaËelo izdajati društveno glasilo Vestnik DBASS. Glavni in odgovorni urednik je bil
dr. FranoviÊ, urednik za medicinsko problematiko Ëlanstva dr. Joæe Vidmar, urednik
za nemedicinsko problematiko Ëlanstva pravnik Miro DraæumeriÊ in tajnica redakcije
Anica KlemenËiË. V Ëasu od januarja 1985 do 1989 so izdali deset številk glasila. Izdali
so tudi kaseto za bolnike z navodili za telovadbo doma in knjiæico, ki je ponazarjala,
kako se vaje pravilno izvaja. Leta 1989 je prišlo do sprememb v uredništvu glasila in
1990 je bil imenovan nov uredniški odbor. Odgovorni urednik je ostal dr. FranoviÊ,
glavni urednik je postal Albert Murn, tehniËna urednica Majda AdamiË, tajnik
uredništva pa Ivan Dirnbek.

1985 … Dozori ideja o podruænicah
Prva leta delovanja društva so zahtevala zagnano delo tako dr. FranoviÊa kot tudi
posameznikov po vsej Sloveniji. Do januarja 1985 je bilo v društvo vËlanjenih 110
Ëlanov in vodstvo je predlagalo, da bi zaradi laæjega delovanja ustanovili podruæniËne
klube oz. podruænice. V drugi številki društvenega glasila Vestnik DBASS je bil
objavljen sestavek, ki je govoril o delu podruæniËnih klubov, ki so opredeljeni kot
sekcije DBASS in delujejo v okviru pravilnika DBASS. Predlagano je bilo, da se
bolniki na doloËenem podroËju zberejo in ustanovijo podruæniËni klub, da pridobijo
prostor za redna sreËanja, da je ta prostor v zdravstveni ustanovi, da se dogovorijo za
redna sreËanja, da pridobivajo nove Ëlane in da pridobivajo sredstva za delovanje. Dr.
FranoviÊ je na letni skupšËini novembra 1985 dejal, da je osnovni namen delovanja
podruænic izvajanje telovadbe enkrat tedensko, spodbujanje druæabnega æivljenja,
organiziranje izletov, obisk kulturnih prireditev in podobno. Kot prva je bila 18. junija
1985 ustanovljena podruænica v Novi Gorici, ki je tedaj štela 43 bolnikov. PomoË pri
organizaciji te podruænice sta nudila vodja Bolnišnice Stara Gora dr. Albin Plahuta in
fizioterapevtka Stanka Viher. Jeseni 1985 je bila ustanovljena podruænica Celje, ki jo je
skupaj z bolniki formiral dr. Rado Komadina, internist revmatolog v Bolnišnici Celje.
Vodja podruænice je postala Joæica Ojstreæ. Do konca leta 1985 sta bili ustanovljeni še
podruænici v Novem mestu in v Posavju.

Društvo revmatikov Slovenije skozi 30 let

17

1986 … Pravica do sredstev iz Loterijskega sklada
V letu 1986 so bile ustanovljene podruænice v Ljubljani, Mariboru in KoËevju.
Na skupšËini društva decembra 1986 je dr. FranoviÊ dejal, da je treba ustanoviti
podruænice tudi v Kranju in v drugih mestih in tako pribliæati delovanje društva
bolnikom po vsej Sloveniji.
Vodstvo si je v letu 1986 prizadevalo za dopolnitev naziva društva. To jim je uspelo,
saj so po izvedeni anketi med Ëlanstvom ugotovili, da je v društvo vËlanjenih okrog
30 odstotkov invalidov. Tako so društvo na novo registrirali kot Društvo bolnikov in
invalidov z AS Slovenije (DBIASS). S tem je društvo pridobilo pravico do sredstev za
financiranje invalidskih organizacij iz loterijskega sklada Slovenije, ki so mu omogoËila
laæje delovanje.
Kmalu po skupšËini društva, ki je bila decembra 1986, je bila ustanovljena
podruænica Gorenjske.

1987 … Neumorni dr. FranoviÊ
Ustanovni zbor podruænice Gorenjske je bil 13. januarja 1987 v Kranju. Prvi vodja
je postal Albert Murn, aktiven v vodstvu društva DBIASS. 24. oktobra 1987 je bilo
sreËanje Ëlanov iz Kopra in okolice, ki so ustanovili podruænico Koper. Za vodjo so
izvolili fizioterapevtko Zvonko Vidic, njen pomoËnik pa je bil Rafael Vidali, ki je kmalu
prevzel vodenje podruænice.
V letu 1987 je bil predsednik društva dr. FranoviÊ zelo aktiven. Svoje raziskovalne
doseæke in delovanje društva je ob razliËnih priloænostih predstavljal doma in po svetu.
Tako je marca 1987 na seminarju v Mariboru, ki ga je organizirala Revmatološka
sekcija Slovenskega zdravniškega društva, DBIASS predstavil zdravnikom splošne
prakse in internistom. Aprila 1987 je bil na Evropskem revmatološkem kongresu v
Atenah v GrËiji. Tam je prisotne evropske revmatologe seznanil z delovanjem društva
v Sloveniji, z uspehi in z metodami, s katerimi se zdravi in rehabilitira bolnike z AS
v Sloveniji. Septembra 1987 je imel enako predstavitev na Krkinem strokovnem
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revmatološkem posvetovanju v Ljubljani. Oktobra 1987 je odpotoval na ©vedsko in
Norveško, kamor so ga povabila zdruæenja bolnikov z AS. V podruænicah v Göteborgu,
Oslu, Drammnu in Bergnu je predstavil delovanje slovenskega društva. V Ëasu od 20.
novembra do 4. decembra pa je kot Ëlan Ameriškega revmatološkega društva predaval
o zdravljenju in rehabilitaciji AS na Kitajskem. Predstavil je tudi delovanje društva v
Sloveniji, kar je bilo za kitajske revmatologe zanimivo in novo.
V Vestniku DBIASS (januar 1988) je zapisano, da je bilo do konca leta 1987 ustanovljenih
æe devet podruænic: Celje, ki šteje 62 Ëlanov (vodja Joæica Ojstreæ), KoËevje z 12 Ëlani
(vodja Hinko Jarni), Koper z 8 Ëlani (vodja Rafael Vidali), Kranj z 48 Ëlani (vodja
Albert Murn), Ljubljana s 93 Ëlani (koordinatorka Sonja Sever), Maribor z 41 Ëlani
(koordinator Marjan Krepek), Novo mesto s 24 Ëlani (vodja Andrej GregorËiË), Nova
Gorica s 167 Ëlani (vodja Matija Perko) in Posavje z 42 Ëlani (vodja Ivan Dirnbek). V
Murski Soboti je bilo registriranih 7 Ëlanov, nerazporejenih jih je bilo še 53. Društvo
je skupaj štelo 557 Ëlanov. Predlagano je bilo, da se ustanovi podruænica še v Titovem
Velenju in v Murski Soboti.

1988 … Podruænice so se “prijele”
Vodstvo društva in predstavniki podruænic so se zbrali na skupšËini društva februarja
1988 v Termah »ateæ. Ugotovili so, da splošni zdravniki v ambulantah premalo poznajo
AS, zato so predlagali, da bi društveno glasilo prejemali vsi zdravstveni domovi po
Sloveniji. O bolezni bi morali bolje seznaniti tudi širšo javnost in predvsem bolnike,
zato so predlagali, da naj Vestnik vsebuje še veË strokovnih Ëlankov o AS.
Predsednik novogoriške podruænice je predlagal, naj se njihova podruænica reorganizira
in razdeli na podruænice Nova Gorica, AjdovšËina in Tolmin. Predlog je bil sprejet in
tako sta bili 27. februarja 1988 ustanovljeni dve novi podruænici, ena v AjdovšËini in
druga v Tolminu. Dr. FranoviÊ je izrazil zadovoljstvo glede ustanavljanja podruænic,
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Vodstvo društva je imelo veË sestankov z vodji podruænic, na katerih so izdelali pravila
za delo v društvu in podruænicah, doloËili, naj se v Vestniku objavijo urnik in mesta
telovadb v podruænicah, izdali so nove Ëlanske izkaznice. Vodstvo društva je sprejelo
zadolæitev, da bo skušalo pridobiti soglasje vseh naravnih zdravilišË po Sloveniji, ki bi
Ëlanom omogoËilo brezplaËno kopanje.

3. letna skupšËina Ëlanov
podruænice Ljubljana,
3.3.1989.
Foto: Janez Peljhan

V društvu je delovalo veË komisij: komisija za zdravstvena vprašanja, komisija za
pravno zašËito, komisija za propagando in informiranje, komisija za samoupravnapravna vprašanja, komisija za psihološko-socialna vprašanja in komisija za kulturo
in rekreacijo ter disciplinska komisija. Vse te komisije naj bi naredile svoje programe
dela, v katerih so morale upoštevati navodila za delo v društvu. Na volilni skupšËini,
ki je bila 11. februarja 1989, je bil za predsednika vnoviË izvoljen dr. Anton FranoviÊ,
za podpredsednika Andrej GregorËiË, tajnica pa je postala Suzana Meænarec.
tedenskih vadb, povezanosti Ëlanov v podruænicah, aktivnosti v podruænicah, opozoril
pa je na premajhno udeleæbo Ëlanov na vadbi. Za leto 1988 so si zato zadali nalogo
še bolj aktivirati delo v podruænicah, okrepiti stike med njimi, izdati vsaj štiri številke
Vestnika, vsaj enkrat letno organizirati seminar za bolnike z AS in narediti Ëim veË na
podroËju informiranja s pomoËjo glasil in drugih sredstev javnega obvešËanja.
Predlagali so razne spremembe in dopolnila Pravil društva, pa tudi novosti glede
ustanavljanja podruænic, saj so poleg æe ustanovljenih dodali potrebo po ustanovitvi
podruænic v Murski Soboti in na Ptuju.

1989 … Vzpostavljen Oddelek za kompleksno
funkcionalno medicinsko rehabilitacijo bolnikov z AS
V letu 1989 je bilo registriranih æe 13 podruænic. Društvo je bilo aktivno na razliËnih
podroËjih. VËlanilo se je v Svetovno federacijo bolnikov z AS. V Termah »ateæ je bil
maja teËaj za usposabljanje medicinskih delavcev za rehabilitacijo bolnikov z AS in v
naËrtu je bilo formiranje “©ole za bolnike z AS”.
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Dr. FranoviÊ je leta 1989 v Termah »ateæ vzpostavil Oddelek za kompleksno
funkcionalno medicinsko rehabilitacijo bolnikov z AS. Bolniki so bili dolga leta prej
pri zdravljenju odvisni od medicinske rehabilitacije v zdravilišËih. Zgodaj so odhajali
v pokoj in se zato sooËali s socialnimi stiskami, kar je vplivalo tudi na njihovo psihiËno
stanje. Naravna zdravilišËa z balneorehabilitacijo so bila mesta, kjer so bolniki z AS
iskali pomoË. V zdravilišËih so imeli izdelane programe vaj, naËin plavanja, a bolniki so
se po nekaj mesecih vraËali v zdravilišËa še bolj trdi, še z moËnejšimi simptomi bolezni.
V Termah »ateæ so pod vodstvom dr. FranoviÊa naredili korak naprej. Naredili so veË
raziskovalnih nalog, magistrskih nalog in celo dve doktorski disertaciji, v katerih so
raziskovali, kako bolnikom z AS omogoËiti Ëim bolj kompleksno rehabilitacijo. Bolniki
z AS so morali na »ateæu v zvezi s svojo boleznijo opraviti seminar, ki je obsegal
sodobne elemente motiviranja za pozitivno zdravstveno obnašanje do svoje bolezni
ter do njenega zdravljenja in rehabilitacije izven zdravilišË, bolnišnic in zdravstvenih
domov. Æe leta 1980 so Terme »ateæ postale Eksperimentalni center za kompleksno
funkcionalno rehabilitacijo bolnikov z AS. Tja so prihajali tudi bolniki iz tujine, ki so
jih pošiljali zdravniki klinik iz Stochkolma, Göteborga in Tel-Aviva. Leta 1982 so na
»ateæu delali po modelu Centra oz. oddelka za kompleksno funkcionalno medicinsko
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rehabilitacijo bolnikov AS. Z oddelkom so sodelovali zdravnik internist, revmatolog,
zdravnik internist kardiolog, tuji zdravniki specialisti fizikalne medicine − revmatologi,
zdravnik specialist fizikalne medicine, programer kineziološke rekreacije in ekipa
fizioterapevtov. Bolniki, ki so prihajali v zdravilišËe »ateæ so imeli naslednji program:
testiranje zdravstvene prosvetljenosti, testiranje funkcionalnega lokomotornega
sistema, testiranje fiziËne zmogljivosti, programiranje balneofizikalnega zdravljenja,
programiranje kineziološke rekreacije, edukacija in vËlanitev v DBIASS. Oddelek je
imel na voljo sodobno opremo za izvedbo vseh oblik testiranja, vse zdravstvene in
druge aparate in športno-rekreativne površine.
Novoustanovljeni oddelek si je zadal nalogo dvigniti strokovnost lastnega dela, to
delo Ëim bolj popularizirati v zdravstveni, revmatološki in rehabilitacijski javnosti
tako doma kot v tujini in ustanoviti Mednarodni center za kompleksno funkcionalno
medicinsko rehabilitacijo bolnikov z AS za potrebe Mednarodnega zdruæenja
Ankylosing Spondylitis International Federation (ASIF).
Rezultati dela revmatologov v Termah »ateæ so bili razlog, da je postal dr. FranoviÊ Ëlan
ameriške delegacije revmatologov študijske skupine, ki je leta 1987 obiskala Kitajsko.
In prav njega je šanghajsko zdruæenje leta 1989 zaprosilo, da pomaga ustanoviti
Oddelek za kompleksno medicinsko rehabilitacijo bolnikov z AS na Revmatološki
kliniki v ©anghaju. To je bilo veliko priznanje tako za delo tako dr. FranoviÊa kot
njegove celotne ekipe.
Oktobra 1989 je Terme »ateæ obiskal predsednik ASIF-a Fergus Rogers. Njegov
obisk je bil povezan z odprtjem Oddelka za kompleksno funkcionalno medicinsko
rehabilitacijo bolnikov z AS, zanimal pa se je tudi za delovanje DBIASS. Visoko je
ocenil terapevtski program na »ateæu in bil še posebej navdušen nad uvajanjem
fiziËnega treninga v zdravljenje bolnikov z AS.
V letu 1989 je ekipa z dr. FranoviÊem in fizioterapevtko Majdo AdamiË obiskala
nekatere regijske zdravstvene centre po Sloveniji, kjer so se pogovarjali o problematiki
bolnikov z AS. Pogovore so imeli v Novi Gorici, Mariboru, na Zavodu za rehabilitacijo
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invalidov v Ljubljani, na Revmatološki kliniki Bolnišnice dr. Petra Dræaja v Ljubljani,
v zdravilišËih Topolšica, Dobrna, Dolenjske Toplice in »ateæ.
Dræavna zaloæba Slovenije je leta 1989 izdala knjigo dr. FranoviÊa z naslovom “Pogovori
z revmatologom”. V knjigi je avtor celovito predstavil problematiko revmatizma,
s posebnim poudarkom na AS in njenim vplivom na bolnikove psihiËne, socialne,
delovne in druge teæave. Poudaril je, da je potreben celovit pristop k vsakemu
posamezniku, kot bolniku in kot Ëloveku.

1990 … Prvo skupno sreËanje vseh Ëlanov DBIASS
Na letni skupšËini marca 1990 je dr. FranoviÊ prejel priznanje za svoje delo v društvu
in bil imenovan za “Ëastnega Ëlana društva”. Na tej skupšËini je bilo ugotovljeno, da je
bilo organiziranje društva in ustanavljanje podruænic uspešno izvedeno in da je prišel
Ëas, ko bo društvo veË pozornosti posvetilo posameznemu Ëlanu. Za ta namen je bil
izdelan naËrt aktivnosti, ki je obsegal: a) dnevna telovadba doma − dvakrat dnevno;
b) izvajanje dihalnih vaj − veËkrat dnevno; c) tedenska prisotnost na telovadbi s
skupino Ëlanov iz podruænice; d) ukvarjanje s športno rekreativno aktivnostjo − Ëe niË
drugega, vsaj 30 minut sprehoda za ohranjanje fiziËne kondicije; e) enkrat meseËno
prisotnost na sestankih ali sreËanjih v okviru programa podruænice; f) aktivna skrb za
nezmoæne in socialno ogroæene Ëlane podruænice, ki se ne morejo udeleæiti skupnih
sreËanj in telovadbe.
Od tega leta dalje se je za bolnike z AS vse bolj zaËelo uveljavljati pogovorno ime
“Asovci”, ki je nadomestilo ime “Behteraši”. Behteraši so se imenovali po zdravniku
Vladimirju Bechterewu, ruskemu nevrologu iz današnjega Leningrada, ki je prouËeval
to obliko vnetne revmatske bolezni.
Na sestanku vodstva društva in vodij podruænic, ki je bil 8. septembra 1990 v Ljubljani,
je bil poleg tekoËega dela obravnavan tudi predlog o ustanovitvi novih podruænic v
Titovem Velenju, Murski Soboti, na Ptuju in v koroški in notranjski regiji. Prva je bila 6.
novembra 1990 ustanovljena podruænica Titovo Velenje, njen vodja je postal Franc ©pegel.
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Zaradi smrti vodje podruænice Maribor Ivana Morija je bil za novega vodjo imenovan
Ivan Hadner.
Prvo skupno sreËanje vseh Ëlanov DBIASS je bilo 27. oktobra 1990 v Zdraviliškem
domu Term »ateæ. Sovpadlo je z obËinskim praznikom ObËine Breæice in je bilo
organizirano z namenom, da se celotni slovenski javnosti − še posebej pa zdravstveni
sluæbi, ki je pripravljala nov zakon o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju −
predstavi prizadevanja društva za boljše in cenejše zdravljenje bolnikov z AS. SreËanja
se je udeleæilo veË kot 200 bolnikov in številni gostje. Na sreËanju je prim. Mojca
Kos Golja, dr. med., predstojnica Revmatološke klinike Bolnišnice dr. Petra Dræaja,
predstavila 20 let delovanja klinike in imela odliËno predavanje o AS, o izvoru te
bolezni, o poteku, diagnosticiranju, zdravljenju, zdravilih, o novih znanstvenih
dognanjih in prizadevanjih za Ëim veËjo pomoË bolnikom z AS.

1

1

Obeleæitev
10. obletnice DBIASS.
Od leve: prof.dr. FranoviÊ in
Albert Murn.
Foto: arhiv DRS

2
5
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3 »lani na praznovanju
10. obletnice DBIASS
v »ateæu.
Foto: arhiv DRS
4 Martin Planko,
2. predsednik DBIASS
od leta 1993 do 1996.
Foto: arhiv DRS

V letu 1991 je društvo posebej pozorno spremljalo pripravo Zakona o zdraviliškem
zdravljenju in nove zdravstvene zakonodaje. KrËenje finanËnih sredstev na ravni
republike je postavljalo pod vprašaj pravico do zdraviliškega zdravljenja bolnikov z AS.
Komisija, ki je pripravljala novo zakonodajo je razpravljala o moænosti, da bi bolniki
zdraviliško zdravljenje lahko koristili le kot nadaljevanje bolnišniËnega zdravljenja.

Kljub vsem teæavam, ki so se pojavljale v letu 1991, je bila 24. oktobra 1991 ustanovljena
nova podruænica v Murski Soboti. Njena vodja je postala Irena Grah.

Obeleæitev
10. obletnice DBIASS v
»ateæu, 23. oktober 1993.
Od leve: prof. dr. FranoviÊ,
novo izvoljeni predsednik
Martin Planko in
Anka Krašna.
Foto: arhiv DRS
2

1991 … Teæki Ëasi

Teæka finanËna situacija se je odraæala tudi pri delu v društvu. Na sestanku z vodji
podruænic aprila 1991 je bil sprejet predlog, da se naslednja skupšËina društva skliËe
šele v letu 1992, v tekoËem letu pa se izvajajo programi, ki so bili zaËrtani æe za leto
1990. Zaznana je bila tudi stagnacija pri delu v podruænicah, saj se je Ëlanstvo premalo
aktivno vkljuËevalo v delo in aktivnosti. Pojavile so se tudi teæave v zvezi z moænostjo
uporabe prostorov za telovadbo in financiranjem fizioterapevtov, ki pa jih je vodstvo
društva uspešno rešilo.

4

5

Vabilo ob 10. letnici
društva. Foto: arhiv DRS
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1993 … Uspešnih prvih 10 let
Društvo je na skupšËini v Termah »ateæ 23. oktobra 1993 obeleæilo deset let delovanja.
Predsednik društva dr. FranoviÊ je na njej predstavil prehojeno pot delovanja, ki je
iz zaËetne formule bolnikov “vsako leto v toplicah” prerastlo v vsakodnevni boj proti
bolezni. Ogromno so naredili na podroËju osvešËanja bolnikov tako v samih Termah,
kot s predavanji in seminarji v podruænicah, z izobraæevanji fizioterapevtov in tudi s
predavanji, ki so bila namenjena zdravnikom splošne medicine. Veliko delo pri vzgoji
pa je odigralo tudi društveno glasilo, ki so ga prejemali vsi Ëlani.
Da bi delo v podruænicah še bolj zaæivelo, se je vodstvo društva odloËilo, da se vodenje
društva prenese na podruænice, po principu abecednega reda. Do takrat je bilo
ustanovljenih 13 podruænic. Na skupšËini so bila podeljena številna priznanja, ki so
jih prejeli: Revmatološka klinika Ljubljana, prim. Mojca Kos Golja, dr. med., dipl. ing.
Borut MokroviË, generalni direktor Term »ateæ d. d., kolektiv Term »ateæ d. d., delavci
Enote zdravstvo v Termah »ateæ d. d., prof. dr. Anton FranoviÊ, Anica KlemenËiË, Miro
DraæumeriË, Albert Murn, Ivan Dirnbek, prof. dr. ing. Branko Varacha, Majda AdamiË
in najuspešnejša podruænica AjdovšËina, ki jo le od leta 1992 vodila Anka Krašna.
Na skupšËini je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo društva. Nov predsednik društva je
postal Martin Planko, podpredsednik Andrej GregorËiË, tajnica in blagajniËarka pa je
postala Majda AdamiË. Dr. FranoviÊ je ostal Ëlan uredniškega odbora Vestnika.

1994 … KritiËna ocena in vrsta novih nalog
Na razširjenem sestanku društva decembra 1994 v Ljubljani so Ëlani pregledali delo
v tekoËem letu, ga kritiËno ocenili in si zadali vrsto nalog. 1. OdloËili so se, da se
sedeæ društva prenese v Ljubljano, ZdravilišËe »ateške Toplice pa ostanejo osnovno
zdravilišËe za zdravljenje bolnikov z AS in Center za kompleksno obdelavo bolnikov in
©olo za bolnike z AS. 2. Podruænice naj bi se Ëim bolj finanËno osamosvojile, zato naj bi
za svoje delovanje poskušale pridobiti Ëim veË sponzorskih in donatorskih sredstev. 3.
Društvo si mora izboriti mesto med invalidskimi organizacijami Slovenije. 4. Društvo
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mora sodelovati z zdravstvom in zdravstvenimi strokovnjaki, z revmatologi ter izdajati
predstavitvene zgibanke, plakate in podobno. 5. Društvo mora zastopati interese
bolnikov v vseh dræavnih institucijah in jim nuditi pomoË strokovnjakov na razliËnih
podroËjih æivljenja. 6. Ustanoviti je treba podruænice na Ptuju ter na Koroškem in
Notranjskem, obenem pa oæiviti delo podruænic Koper, KoËevje in Nova Gorica.
Na omenjenem sestanku so Ëlani sprejeli veË sklepov: da se izda obnovljena
avdiokaseta za bolnike z AS, da se izda dopolnjen priroËnik za bolnike z AS in da
se izdela videokaseta tako za bolnike z AS kot za zdravstveno osebje, za ©olo AS v
»ateških Toplicah in za vse podruænice. Posebej zavezujoËi so bili sklepi, da se naredi
vse, da DBIASS postane Ëlanica Sveta invalidskih organizacij Slovenije, da se naveæejo
stiki na dræavnem uradu za invalide in da se napiše pritoæba v zvezi z Zakonom o
invalidskih organizacijah.
Podana je bila tudi informacija, da se je mednarodne konference ASIF na Portugalskem,
ki je bila novembra 1994, udeleæil Ëlan Marjan Hudomalj.

1995 … Ustanovljena še zadnja podruænica
Dne 24. junija 1995 je bil v Termah »ateæ strokovni seminar o AS za bolnike in
zdravnike, na katerem je predavala prim. Mojca Kos Golja, dr. med. Prisotne je
seznanila z novostmi v zdravljenju bolezni, predstavila zdravila za zdravljenje AS,
poseben poudarek pa je namenila tudi ciljem zdravljenja in vzgoji o bolezni. O pomenu
samozdravljenja je spregovoril tudi prof. dr. Anton FranoviÊ, višja fizioterapevtka
Majda AdamiË pa je po seminarju vodila vaje v bazenu. V Vestniku DBIASS iz leta
1995 je bilo prviË zapisano, da okrog 25 odstotkov bolnikov z AS zboli tudi na oËeh,
ko se na oËesu Ëez noË pojavi globoko vnetje, ki se imenuje uveitis.
Leta 1995 je bila ustanovljena še zadnja od podruænic, in sicer podruænica Ptuj, njen
vodja pa je postal Branislav GojkoviË.
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1

Mag. Marjan
Hudomalj, predsednik društva
v letih od 1996 do 2010.
Foto: arhiv DRS

1

4

V Ëasu od novembra 1995 do decembra 1998 glasilo Vestnik ni izhajalo. V društvu
je prišlo do sprememb. Novi predsednik je leta 1996 postal mag. Marjan Hudomalj,
društvo je leta 1997 postalo Ëlan Sveta nacionalnih invalidskih organizacij Slovenije
(SIOS), razširil se je program dela in društvo je vse bolj sodelovalo s sorodnimi društvi
in organizacijami revmatiËnih bolnikov po svetu. V letih od 1997 do 2007 je bil tajnik
društva Viktor Erjavec.

2 Praznovanje 10.
let podruænice Ljubljana
DBIASS, leta 1996. Foto:
Janez Peljhan
3 Podelitev medalj
udeleæencem kolesarskega
izleta. Z leve: Martin Planko
in mag. Marjan Hudomalj,
1997. Foto: arhiv DRS.

2

5

4 Sestanek vodij podruænic
leta 1998.
Foto: Janez Peljhan
5

Tudi na sestankih se je
našel Ëas za telovadbo. Vodje
podruænic, 1998.
Foto: Janez Peljhan
6

Nagovor predsednika
mag. Hudomalja na
praznovanju 15. obletnice
DBIASS. Festivalna dvorana
v Ljubljani, 19.9.1998.
Foto: Janez Peljhan

1996−1998 … Veliki koraki z novim predsednikom Hudomaljem

3

6

Maja 1998, ob 15. obletnici DBIASS, je društvo obiskal predsednik norveškega
zdruæenja revmatikov Per Aage Bjoerke. Ta obisk je bil pomemben ne le za društvo,
temveË za vse invalidske organizacije v Sloveniji. Predsednik Hudomalj je navezal
stike z Avstrijskim društvom za Bechterewjev sindrom (OVMB) in Nemškim društvom
bolnikov z AS.
Na 15. obletnici delovanja društva, ki jo je 19. septembra 1998 v Festivalni dvorani
v Ljubljani sveËano praznovalo 384 Ëlanov, je predsednik Hudomalj nanizal uspehe,
ki jih je društvo doseglo v Ëasu, odkar je postal predsednik. Društvo je dobilo nov
statut; postalo je invalidsko društvo in bilo sprejeto v SIOS; predstavnik društva je
postal Ëlan sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji (FIHO); društvo si je prizadevalo pridobiti lastne društvene
prostore; vzpostavljen je bil vroËi telefon, kjer je na vprašanja bolnikov odgovarjal
prim. dr. Dušan Logar; zaËele so se delavnice za nove Ëlane; izborili so si pravico do
podeljevanja potrdil za uporabo nalepk za avtomobile, s katero voznik oznaËi, da gre
za vozilo invalida; podruænice so poenotile strokovno vodenje telovadbe za bolnike;
organizirale so plesne teËaje in teËaj teka na smuËeh; v Termah »ateæ so bolniki lahko
najeli poËitniške hišice, ki so bile sicer v lasti Zveze paraplegikov Slovenije, a je slednja
društvu odstopila proste termine; nekatere podruænice so za uspešnejše delo pridobile
društvene prostore; društvo je nabavilo kakovostno ribje olje Omega 3, ki so ga lahko
Ëlani odkupili; ustvarila se je minimalna materialna osnova za delo podruænic. To so
bili veliki koraki, ki so pomenili nov zagon za delovanje društva kot celote in tudi na
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1

Mag. Hudomalj
(prvi z desne) na
kongresu EULAR,
Nica 21.-24. Junij 2000.
Foto:arhiv DRS

1

4

1999 … Ustanovljen Sklad socialne pomoËi
Na kongresu Evropske lige za boj proti revmatizmu (EULAR), ki je potekal od 5. do
12. junija 1999, je DBIASS postal redni Ëlan tega zdruæenja. Kongresa, na katerem so
vse dni predstavljali najnovejše doseæke na podroËju zdravljenja revmatskih bolezni,
se je udeleæil predsednik Marjan Hudomalj. Spoznal je, da je glede zašËite revmatikov
na delovnih mestih veËina Evrope daleË pred Slovenijo.

2 3. svetovna konferenca
EULAR PARE. Ljubljana
13. − 15. oktober 2000.
Z leve: Albert Murn, mag.
Marjan Hudomalj in
Edvard KomoËar.
Foto: arhiv DRS

3. svetovna konferenca
EULAR PARE, Ljubljana
13. - 15. oktober 2000.
Na sliki: mag. Hudomalj s
sodelavci. Foto: arhiv DRS
3

2

4

Udeleæenci na 3.
svetovni konferenci EULAR
PARE, Ljubljana 13. -15.
oktober 2000.
Foto: arhiv DRS
5 Predsednik mag.
Marjan Hudomalj v druæbi
dr. Monike Østensen s knjigo
“»e ima mati revmo”,
oktober 2001.
Foto: arhiv DRS

ravni njegovih podruænic. Predsednik Hudomalj je postal tudi urednik glasila Vestnik,
ki je dobilo novo zunanjo podobo in velikost formata A4.

5

Kot pomoË bolnikom je društvo ustanovilo Sklad socialne pomoËi in sprejelo Pravilnik za
delovanje sklada. Stare Ëlanske izkaznice so v letu 1999 zamenjale nove sodobne kartice v
obliki banËnih kartic, ki jim je društvo dodalo tudi opozorilno kartico, da gre za bolnika
z AS, bolnika, ki ima teæave s hrbtenico in je poslediËno njihovo reševanje v kljuËnih
primerih drugaËno kot pri zdravih osebah. To opozorilno kartico je društvo predstavilo
na 6. Mednarodnem simpoziju za urgentno medicino v Portoroæu, junija 1999.
Predsednik Hudomalj se je v letu 1999 udeleæil sreËanja ASIF, kjer so obravnavali
predvsem problematiko prepoznavnosti društev AS v kontekstu novih informacijskih
tehnologij. Pri nas je bila teæava predvsem v tem, da so bili bolniki z AS iz vrst starejše
populacije in niso obvladali sodobnih tehnologij, dela z raËunalniki.

3

Da bi zdravnike druæinske medicine Ëim bolje seznanili z revmatskimi boleznimi, kamor
sodi tudi AS in bi bilo poslediËno odkritih veË bolezni pri mladih, je prim. Mojca Kos
Golja, dr. med., uredila Revmatološki priroËnik za druæinskega zdravnika. PriroËnik
je bil skupno delo revmatologov in strokovnjakov iz Laboratorija za imunologijo
revmatizma KliniËnega oddelka za revmatologijo, Univerzitetnega kliniËnega centra
v Ljubljani. Revmatološki priroËnik je kasneje doæivel še tri dopolnjene izdaje (leta
2003, 2008 in 2012).
Za fizioterapevte pa je bil organiziran Prvi mednarodni seminar fizioterapevtov in
bolnikov z AS v Strunjanu, kjer so sodelovali tudi tuji predavatelji in predstavili nove
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Murnovi dnevi s
predavanjem prof. dr. Matije
TomšiËa (levo) leta 2001.
Foto: arhiv DRS
1

1

4

2 TeËaj za usposabljanje
fizioterapevtov, Portoroæ
2002. Foto: arhiv DRS
3 TeËaj za fizioterapevte
s praktiËnim prikazom vaj
za revmatike v telovadnici,
Portoroæ 2002.
Foto: arhiv DRS

2000 … Organizator 3. svetovne konference revmatikov

2

5

4 Vodje podruænic
društva leta 2002.
Foto: arhiv DRS

Dræavna zaloæba Slovenije je na predlog društva in v sodelovanju z njim za matere, ki
imajo vnetne revmatske bolezni v letu 2000 izdala knjigo »e ima mati revmo − nasveti
za matere z dojenËkom avtoric Monike Østensen in Anne Rugelsjøen, ki jo je prevedla
Mateja Jarc. Knjiga je postala pomemben vir informacij za mlade slovenske matere
z revmatizmom, saj je bila napisana na podlagi veËletnih raziskav revmatiËnih bolnic
v Ëasu noseËnosti in po porodu in je bila prva tovrstna knjiga na slovenskem træišËu.
DASS je v Ëasu od 13. do 15. oktobra 2000 organiziralo tretjo svetovno konferenco
revmatikov z naslovom “Gibanje revmatikov 2000”, ki je potekala v Ljubljani.
Kandidaturo za organizacijo konference je društvo dobilo junija 2000 na kongresu
EULAR v Nici. Konferenca je uspela tako po vsebinski kot organizacijski plati in
društvo je postalo še bolj prepoznavno v svetovnem merilu.

5 Seminar za
usposabljanje prostovoljcev
leta 2002. Z leve:
Irena Grah, Anka Krašna
in Herman KovaËiË.
Foto: arhiv DRS

Seminar za
usposabljanje prostovoljcev
leta 2002.
Foto: arhiv DRS

vaje, tehnike in najnovejše fizioterapevtske doseæke pri zdravljenju bolnikov z AS. Vse
te informacije, kot tudi Ëlanke o razvoju zdravil za revmatike, ki so jih pisali zdravniki
revmatologi, so lahko Ëlani prebrali v društvenem glasilu, ki je s preimenovanjem društva
v Društvo za ankilozirajoËi spondilitis Slovenije (DASS) dobilo novo zunanjo podobo.

6

3

6

Poleg mednarodne dejavnosti je bilo aktivno tudi v slovenskem prostoru. V okviru
tedna revmatikov Slovenije je društvo pripravilo stojnico na sejmu Narava in zdravje
in za bolnike in širšo javnost organiziralo veË odmevnih predavanj o revmatiËnih
boleznih, ki so bila pomemben prispevek k prepoznavnosti revmatiËnih obolenj. Ob
svetovnem dnevu revmatikov, 12. oktobru, pa je društvo organiziralo prvi skupni
sestanek revmatologov in revmatiËnih bolnikov Slovenije. Na jesenskem kongresu
EULAR PARE je bil sprejet Manifest, pri katerem je aktivno sodeloval predsednik
Hudomalj.

2001 … Murnovi dnevi v spomin na pomembnega Ëlana
Aprila 2001 je društvo izgubilo pomembnega Ëlana in akterja na vseh podroËjih dela,
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1

DASS kot organizator
6. konference ASIF v
Portoroæu, november 2002.
Foto: arhiv DRS.

1

4

2 Delegati 6. konference
ASIF v Portoroæu, november
2002. Foto: arhiv DRS.
3 Prikaz uporabe
pripomoËkov na delavnici
v Centru za svetovanje in
neodvisno æivljenje invalidov
na Smrtnikovi v Ljubljani.
Foto: arhiv DRS

V podruænicah KoËevje, Ljubljana in Maribor so obeleæili svojih 15 let delovanja.
Predstavniki DASS so se v letu 2001 udeleæili veË mednarodnih sreËanj, sreËanja
revmatikov v Varšavi, konference EULAR v Pragi in Kongresa mednarodnega
zdruæenja mladine z revmatskimi obolenji (IYC) na Norveškem.

2

Društvo je bilo dejavno tudi doma in je poleg rednih aktivnosti organiziralo teËaj za
fizioterapevte, ki je bil namenjen predvsem spoznavanju tehnik za gibanje v naravi.
Predavatelja iz ©vice sta poseben poudarek namenila teku v vodi in nordijski hoji, kar
so fizioterapevti pozneje vkljuËevali v program vaj s Ëlani v podruænicah. Oktobra
2001 je bilo organizirano tudi prvo skupno sreËanje revmatologov in revmatiËnih
bolnikov v dvorani KRKA v Ljubljani.

4 Prof. Muhamed
Asim Khan (levo) in
Andrej GregorËiË, Ljubljana
2003. Foto: arhiv DRS
5 Udeleæenci praznovanja
ob 20. obletnici društva,
Rogla 2003.
Foto: arhiv DRS

Alberta Murna. V spomin nanj je društvo organiziralo t. i. Murnove dneve, regijska
sreËanja podruænic, ki so še danes del enega izmed programov društva. Na regijskih
sreËanjih so se vrstila razliËna predavanja, ogledi toplic in znamenitosti kraja, kjer
so sreËanja potekala, obenem pa so tudi priloænost, da se Ëlani razliËnih podruænic
spoznavajo, druæijo in izmenjujejo izkušnje. V letu 2001 je zaæivelo tudi pohodništvo
in organiziranih je bilo vedno veË pohodov, ki so privabila Ëlane iz vse Slovenije.

3
5

2002 … Stanovanje in pripomoËki za revmatike na ogled
Tudi leto 2002 je bilo aktivno. Izvedene so bile vse redne dejavnosti društva, poleg
tega pa je bil v Preddvoru organiziran seminar o osnovah uspešne komunikacije za
predstavnike podruænic.
Za razvoj posebnih socialnih programov za revmatike si je društvo zadalo nalogo, da
pridobi in usposobi center za delovno terapijo. S pomoËjo sredstev FIHO je kupilo
stanovanje na Smrtnikovi 4 v Ljubljani, ki ga je v naslednjem letu opremilo z najsodobnejšo
stanovanjsko opremo, prilagojeno revmatikom, in postavilo na ogled tudi pripomoËke,
s katerimi si lahko revmatiki zagotovijo samostojnejše in bolj neodvisno æivljenje.
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1

Društveni pohod v
AjdovšËini leta 2003.
Foto: arhiv DRS.

1

2 Predavanje prof.
Khana, Ljubljana 2004.
Foto: arhiv DRS
3 Erna Veerman (levo)
iz Nizozemske klinike za
revmatike med delavnico
na Mednarodnem seminarju
za Ëlane, fizioterapevte in
delovne terapevte leta 2005.
Foto: arhiv DRS.

2

Na mednarodni ravni je društvo organiziralo 6. Konferenco ASIF, ki je bila novembra
v Portoroæu. Poleg slovenskih revmatikov so se je udeleæili predstavniki z Japonske,
Irske, Danske, iz Kanade, Anglije, Belgije, NemËije, Avstrije, s »eške in Portugalske.
Na konferenci je predsednik Hudomalj predstavil delovanje DASS. Za novega
predsednika ASIF je bil na predlog slovenskega društva izvoljen Seiorse Smith.

2003 … Status nacionalne invalidske organizacije

3

Leto 2003 je zaznamovala 20. obletnica delovanja društva, ki je potekala na Rogli, 28.
junija. Prisotnih je bilo okoli 300 Ëlanov društva, ki so se udeleæili razliËnih dejavnosti.
Organizirani sta bili okrogli mizi o socialnih vidikih æivljenja z revmo in o problemih
bolnikov z revmatiËnimi boleznimi v odnosu do druæinskih zdravnikov. Udeleæilo se
ju je veliko Ëlanov, nekateri pa so odšli na pohod po Rogli. V drugem delu druæenja
je sledil zabavni del, kjer so se najprej predstavile vse podruænice s svojimi programi,
nato pa je sledila skupna zabava.
Za društvo je bil v letu 2003 izredno pomemben dogodek pridobitev statusa nacionalne
invalidske organizacije. Status mu je 17. oktobra z odloËbo podelilo Ministrstvo za delo,
druæino in socialne zadeve − sektor za invalide. Društvo je torej izpolnilo kriterije za
pridobitev naziva, in sicer, da so redni Ëlani društva tudi invalidi, da se v društvu
izvaja vsaj en posebni socialni program, ki podpira neodvisno æivljenje invalidov, da
ima društvo strokovno usposobljen kader za vodenje socialnih programov in da se ti
posebni socialni programi izvajajo tako za vËlanjene kot nevËlanjene invalide in da je
vse to opredeljeno tudi v temeljnem aktu društva tj. Statutu.
Predsednik društva se je leta 2003 udeleæil kongresa EULAR v Lizboni na Portugalskem.
Tovrstni kongresi so bili vedno prostor, kjer so se promovirale in podpirale raziskave
za zdravljenje revmatskih bolezni, zato je bila udeleæba na njih za društva in bolnike
izredno pomembna.
Slovenijo je obiskal tudi priznani ameriški strokovnjak prof. Muhammad Asim Khan,
specialist revmatolog, ki je sodeloval na posvetu o zdravljenju revmatskih bolezni
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in najnovejših odkritij s tega podroËja. Na obisk v Slovenijo je prišel tudi v prvi
polovici leta 2004, ko je slovenskim bolnikom in zdravnikom predstavil uËinkovitosti
zdravljenja s tako imenovanimi TNF zaviralci. Dr. Kahn je tudi sam bolnik z AS in
zato so bila njegova prizadevanja za zdravljenje bolezni še toliko veËja. Veliko Ëlanov
je prisluhnilo njegovemu predavanju, ki ga je imel v dvorani Krke v Ljubljani.

2004 … Mednarodno pestro
Aprila 2004 je Slovenijo obiskal priznani zdravnik specialist dr. Frank H. J. Van der
Hoogen z Nizozemske, ki je imel predavanje o zdravljenju revmatoidnega artritisa,
z Bavarske pa je prišel dr. Stephan Thuran, specialist s podroËja oftalmologije, ki je
spregovoril o oËesnem zdravljenju bolnikov z AS.
V Ëasu od 9. do 12. junija 2004 je bil za slovenske revmatike pomemben kongres
EULAR, ki je potekal v Berlinu v NemËiji. Pomemben zato, ker so tam spregovorili o
pomembnosti zgodnjega agresivnega zdravljenja bolnikov z revmatskimi obolenji. Na
kongresu so se zbrali tudi predstavniki bolnikov. V okviru PARE Manifesto skupine,
so javnosti predstavili raziskavo o kakovosti æivljenja ljudi z artritisom oziroma
revmatskimi obolenji v Evropi. Ta skupina æeli, da bi se ljudje bolj zavedali, kakšen
vpliv imajo revmatske bolezni na bolnika, druæino in druæbo. To zavedanje je vsekakor
pomembno tudi za slovenske bolnike.

2005 … Iz DASS v DRS
Leto 2005 je bilo za društvo pomembna prelomnica. 3. marca 2005 se je iz DASS
preimenovalo v Društvo revmatikov Slovenije − društvo za osebe z ankilozirajoËim
spondilitisom in revmatoidnim artritisom (DRS) in je poleg statusa nacionalne
invalidske organizacije pridobilo tudi status reprezentativnosti. S tem, ko je postalo
društvo revmatikov, je uradno odprlo vrata tudi bolnikom z revmatoidnim artritisom
in drugimi oblikami vnetnih revmatskih obolenj. Reprezentativnost je društvu 21.
aprila 2005 podelil minister za delo, druæino in socialne zadeve mag. Janez DrobniË.
Tako je DRS dobil pravico, da zastopa invalide in njihove interese v dialogu z organi
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na dræavni in mednarodni ravni, da predlaga predstavnike invalidov v delovna telesa
dræavnih in drugih organov, tudi mednarodnih, ki obravnavajo vprašanja invalidov,
in da povezuje in usklajuje njihove interese z drugimi invalidskimi organizacijami.
Ob tem je DRS zaposlil strokovno vodjo posebnih socialnih programov in na ta naËin
okrepil strokovno delo društva. Obenem je društvo odprlo tudi Center za svetovanje
za neodvisno æivljenje invalidov, v Ljubljani na Smrtnikovi ulici.
V letu 2005 je društvo organiziralo mednarodni seminar za Ëlane, fizioterapevte in
delovne terapevte. Za bolnike pa je bil izjemno pomemben korak tudi dejstvo, da je
vse veË revmatikov zaËelo prejemati nova, biološka zdravila, ki pomenijo pravo malo
revolucijo pri zdravljenju revmatiËnih bolezni.
ZdravilišËa po Sloveniji so tega leta revmatikom ponudila ugodne popuste v njihovih
programih, ki so jih bolniki lahko uveljavljali na podlagi Ëlanske izkaznice in ki
veljajo še danes.

2006 … Vikend seminarji na pohodu
Leta 2006 je umrl vse od ustanovitve neumorni Ëlan in obenem drugi predsednik
društva Martin Planko.
To leto je bilo leto novega zagona DRS. Nova strokovna sodelavka društva Slaana
Anderle je v okviru posebnih socialnih programov uvedla številne novosti, med drugim
so se zaËeli vikend seminarji, ki so jih Ëlani zelo hitro dobro sprejeli in so danes ena
od osnovnih dejavnosti v okviru programa izobraæevanja in usposabljanja odraslih
revmatikov. To je oblika tridnevnih izobraæevanj in druæenj bolnikov ter njihovih
partnerjev v enem od slovenskih naravnih zdravilišË. Poleg vikend seminarjev za
revmatike in partnerje je društvo pripravilo tudi seminarje za nove Ëlane ter za otroke
z revmo in njihove starše. Program na seminarjih je pester in vkljuËuje predavanja
strokovnjakov z razliËnih podroËij zdravstva in zdravstvene preventive, vodeno
telovadbo, oglede znamenitosti in druæenje.
Društvo je leta 2006 dobilo tudi svojo spletno stran, ki je postala pomemben vir
informacij za Ëlane, ki so vešËi dela z raËunalniki.
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2007 … Rodi se Revmatik

1

Ob 25. letnici delovanja
društva so vodje podruænic
prejeli priznanja za svoje
dolgoletno in poærtvovalno
delo pri uresniËevanju
poslanstva društva, Dolenjske
toplice 2008.

1

Društvo je æe leta 2005 pozvalo Ëlane, naj razmislijo o novem imenu glasila Vestnik,
ki bi bilo bolj prepoznavno in bi vsak, ki ni Ëlan društva, æe iz imena razbral, da
gre za glasilo revmatikov. »lani so poslali veliko predlogov, “zmagalo” pa je ime
Revmatik. Tako je 31. številka glasila, izdana decembra 2007, izšla kot Revmatik. To
ime je v uporabi še danes. Tajnica društva je bila v obdobju od leta 2007 do 2010
Slavica Meænar.

Brošura “Umetnost
æivljenja z revmatizmom”
s fotografijami avtorice
Manje Zore. Ljubljana,
oktober 2009.
2

2008 … 25-letnica DRS

Udeleæenci teËaja teka
na smuËeh v RateËah leta
2009. Foto: arhiv DRS
3

2

3

DRS je maja 2008 obeleæil 25 let delovanja. Slovesnost je bila v Dolenjskih Toplicah,
kjer so se zbrali Ëlani iz vseh podruænic. Prisluhnili so kulturnemu programu,
se pomerili v razliËnih druæabnih igrah in s petjem in plesom nadaljevali skupno
druæenje. V Ëetrt stoletnem delovanju je društvo naredilo velike korake. Predsednik je
na slovesnosti povedal, da je program aktivnosti društva postal ustaljen in pester, da
lahko vsak posameznik v njem najde nekaj zase. Dejal je, da nekateri Ëlani bolj Ëutijo
pripadnost društvu, drugi manj. In prav v tej smeri bi morali narediti Ëim veË, saj
velja: veËji smo, moËnejši smo.
Poleg programov, ki so v društvu in v podruænicah potekali æe veË let, so Ëlanice
podruænice Ljubljana leta 2007 zaËele s klekljarskim teËajem. Z njim so nadaljevale
tudi v letu 2008 in danes izdelujejo æe prave Ëipkarske umetnine, ki jih na razstavah
predstavijo Ëlanom društva.

2009 … Umetnost æivljenja z revmatizmom
Ob mednarodnem dnevu revmatikov, 12. oktobra 2009, je društvo v Dræavnem zboru
pripravilo fotografsko razstavo avtorice Manje Zore z naslovom Umetnost æivljenja z
revmatizmom, ki je prikazala utrinke iz æivljenj obolelih. Fotografski ciklus je nastal na
pobudo prof. dr. Matije TomšiËa, predstojnika KliniËnega oddelka za revmatologijo v
UKC Ljubljana, in sicer kot del projekta osvešËanja javnosti o pojavnosti revmatizma
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in njegovem destruktivnem poseganju v æivljenja bolnikov ter osvešËanja odgovornih v
slovenskem zdravstvu, ki sprejemajo odloËitve o moænostih zdravljenja in razporejanju
zdravstvenega denarja. Skupna æelja stroke in društva je bila opozoriti na pogosto
prezrt zdravstveni problem, kar se še vedno odraæa tudi na dolgih Ëakalnih dobah
za bolnike z revmatizmom. Razstavo je odprl predsednik Dræavnega zbora dr. Pavel
Gantar. Bila je odmevna in mnogi so lahko s pomoËjo fotografij spoznali tegobe in
boleËine, ki jih prinašajo vnetne revmatske bolezni. To so lahko spoznali tudi številni
obiskovalci City parka v Ljubljani, saj se je konec oktobra razstava preselila v ta
nakupovalni center in bila na ogled res široki mnoæici obiskovalcev.
Delo društva je v letu 2009 in 2010 potekalo po ustaljenih tirnicah. Izvajali so se vsi
programi, ki so bili zaËrtani v programu dela društva.

2010 … Slovo predsednika
Januarja 2010 je društvo predstavilo izsledke študije Fit for Work. Pripravilo se je
okroglo mizo in druge spremljajoËe dogodke za osvešËanje javnosti o problematiki
revmatizma, kot je bilo zbiranje podpisov in misli podpore revmatikom v Mercatorjevih
centrih po Sloveniji. ©tudijo Fit for Work Europe je na podlagi podatkov EULAR
izvedla organizacija The Work Foundation (Velika Britanija). Osredinila se je na kostnomišiËna obolenja in je bila prva tovrstna raziskava na tem podroËju, ki je potekala v
25 evropskih dræavah, tudi v Sloveniji. Izsledki so pokazali, da so boleËine v mišicah
in sklepih ter z njimi povezana obolenja kriva za skoraj polovico (49 %) odsotnosti z
delovnega mesta in za 60 % trajne nezmoænosti za delo. Med temi obolenji je velik
deleæ revmatiËnih. Rezultati raziskave kaæejo, da kostno mišiËne obolenja EU stanejo
0,5−2 % BDP letno.
Društvo je gostilo tudi eminentno strokovnjakinjo dr. Moniko Østensen z oddelka za
revmatologijo in kliniËno imunologijo/alergologijo Univerzitetne klinike v Bernu. Za
Ëlane društva je imela predavanje z naslovom NoseËnost in revmatizem.
Zaradi bolezni predsednika društva Marjana Hudomalja je v letu 2010 njegovo
delo v skladu s statutom društva opravljal podpredsednik Andrej GregorËiË. Konec
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decembra 2010 je Hudomalj teæak boj z boleznijo izgubil, društvo pa je izgubilo
svojega predsednika.

2011 … Sprememba statuta in volitve
Za zakonitega zastopnika društva je bil na Zboru Ëlanov 5. maja 2011 potrjen
podpredsednik Andrej GregorËiË, sprejet je bil tudi nov preglednejši statut društva.
NajoËitnejša sprememba je bila uvedba delnih zborov po podruænicah. Upravna enota
Ljubljana je 26. julija 2011 izdala konËno odloËbo o vpisu sprememb temeljnega akta,
zakonitega zastopnika in skrajšanega imena: Društvo revmatikov Slovenije.
Pokojnega predsednika je v Svetu FIHO zamenjala Ëlanica in strokovna sodelavka
društva Petra Zajc, ki je od leta 2010 tudi vsakoletna aktivna delegatka na zasedanjih
izvršilnega odbora PARE v okviru Evropske lige za boj proti revmatizmu (EULAR).
Zadnja tri leta se udeleæuje mednarodnih konferenc EULAR-ja, kjer aktivno sodeluje
pri oblikovanju priporoËil, smernic, pozivov k ukrepanju in akcijskih naËrtov EULAR
PARE. S tem se poskuša vplivati na kljuËne deleænike zdravstvene in drugih politik
na ravni EU in v dræavah Ëlanicah, ko sprejemajo strateške dokumente. Poskuša se
odpreti tudi razpravo o vplivu bremena revmatiËnih in mišiËno-skeletnih obolenj (kot
enega od poglavitnih vzrokov za nastanek invalidnosti) na posameznika, na druæbo ter
na zdravstvene in socialnovarstvene sisteme. Udeleæuje se tudi drugih mednarodnih
konferenc, ki potekajo na temo oblikovanja evropskih in nacionalnih politik ter
zakonodaje za izboljšanje poloæaja in obravnave obolelih z revmatizmom.
Maja 2011 so se trije predstavniki društva udeleæili razprave v Evropskem parlamentu
na temo izboljšanja obravnave bolnikov z revmatskimi boleznimi v EU. Uvod v
razpravo je bila dan prej odprta fotografska razstava z naslovom “Umetnost æivljenja
z revmatizmom”, ki je iz Slovenije potovala po ostalih dræavah Ëlanicah EU. »lani 28
razliËnih zdruæenj bolnikov z revmatskimi boleznimi iz skoraj vseh dræav Ëlanic EU so
svoja priËakovanja kot enakopravni Ëlani druæbe, ki imajo vso pravico do neodvisnega
in izpolnjenega æivljenja, zdruæili v dokumentu “Revmatoidni artritis: Prednostne
naloge za spremembe”.
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Predstavniki društva in
prof. dr. TomšiË v pogovoru
z evropsko poslanko Marino
Yannakoudakis iz Velike
Britanije (skrajno desno) v
Bruslju, maj 2011.
Foto: arhiv DRS
1

2 Razprava v evropskem
parlamentu na temo, kako
izboljšati obravnavo bolnikov
z revmatiËnimi obolenji v
EU, Bruselj 2011.
Foto: arhiv DRS

1

4

Novi predsednik Andrej GregorËiË je Ëlanom ponudil novost − moænost uporabe
apartmaja v Termah VIVAT v Moravskih Toplicah. Apartma je društvo najelo avgusta
2011, leto dni pozneje pa še apartma v Termah ZreËe. Oba sta polno zasedena, Ëlani
se tako rehabilitirajo v okolju dveh naravnih zdravilišË. Društvo je tudi lastnik manjše
garsonjere Pri Treh Kraljih na Pohorju, kjer lahko Ëlani uæivajo v pohodništvu po
Pohorju in okolici.

2

3

Razstava “Umetnost
æivljenja z revmatizmom”
avtorice Manje Zore v
Evropskem parlamentu,
Bruselj, maj 2011
Foto: arhiv DRS
4 Udeleæenci otvoritev
fotografske razstave v
Evropskem parlamentu maja
2011. Z leve: slovenski
evropski poslanec Ivo
Vajgl, švedski evropski
poslanec Christofer Fjellner,
slovenska poslanka Mojca
Kleva Kekuš in v ospredju
predstavnica italijanskega
društva revmatikov.
Foto: arhiv DRS
5

Tiskovna konferenca
ob svetovnem dnevu
revmatikov oktobra 2012.
Od leve: moderatorka Tina
LazoviË, Andrej GregorËiË,
Majda AdamiË in
prof. dr. Matija TomšiË.
Foto: Gašper Bertoncelj

Oktobra 2011 so potekale volitve predsednika in Ëlanov vseh organov društva, ki se jim
je iztekel štiriletni mandat. Za mandatno obdobje 2011−2015 je bil za predsednika
društva izvoljen Andrej GregorËiË, za podpredsednika Franc ©pegel in za predsednika
Nadzornega odbora Peter Geršak. Na delnih zborih po podruænicah so potekale tudi
volitve vodij podruænic. V vseh so bili vnoviË izvoljeni dotedanji vodje, kar kaæe, da so
svoje delo opravljali dobro in da uæivajo zaupanje svojih Ëlanov.

V društvu redno potekajo vse aktivnosti programa, od rehabilitacijskih vaj po
podruænicah do vikend seminarjev, regijskih in druæinskih sreËanj, ekskurzij,
novoletnih druæenj, obiskov kulturnih prireditev, športnih aktivnosti, klekljanja,
skratka vsega, kar Ëlane DRS druæi in vodi na poti laæjega prenašanja bolezenskih
teæav, ki so njihov vsakdanji spremljevalec.
3

2012 … 49 odgovorov in foto nateËaj
5

V letu 2012 je društvo uspešno izpeljalo kampanjo osvešËanja javnosti na temo
zdravljenja vnetnega revmatizma in izdalo brošuro “Naš vsakdan. Brez boleËin.”,
ki vsebuje 49 odgovorov strokovnjakov na vprašanja bolnikov o bioloških zdravilih.
Brošura je bila predstavljena na oktobrski novinarski konferenci ob svetovnem
dnevu revmatikov.
Društvo je izpeljalo tudi nagradni foto nateËaj z naslovom “Revmatiki v gibanju” in
med prejetimi fotografijami izbralo 12 motivacijsko najboljših. Te so bile objavljene
v koledarju društva za leto 2013. Z akcijo je društvo æelelo obolelim in širši javnosti
prikazati pozitivne uËinke, ki jih ima telesna aktivnost za revmatika, tako s psihiËnega
kot fiziËnega vidika.
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1

Glasilo Revmatik

2

Društveno glasilo je bilo vir, iz katerega sem Ërpala gradivo za prispevek o pregledu
zgodovine društva.

2

V letu 2012 je društvo
izdalo brošuro “Naš vsakdan.
Brez boleËin”, ki je bila
predstavljena na tiskovni
konferenci ob svetovnem
dnevu revmatikov.
3 15. Konferenca
EULAR PARE, Zürich
2012. Foto:Petra Zajc
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4
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4

Udeleæenci iz društev
bolnikov z revmatizmom
na delavnici v okviru
Konference EULAR PARE,
Zürich 2012.
Foto: Dominka Naveršnik
5

Evropski mišiËnoskeletni
zdravstveni dnevi, Bruselj
2012. Foto:Petra Zajc

Glasilo − vir vsega zapisanega

6

Jutranja telovadba otrok
s starši na vikend seminarju
za otroke in mladostnike
z Juvenilnim idiopatskim
artritisom, Dobrna 2012.
Foto: Maja Dimnik

V Ëasu od prve izdaje društvenega glasila do danes se je njegovo ime veËkrat
spremenilo, spremenil pa se je tudi njegov format. Najprej se je imenovalo “Vestnik
DBASS, glasilo društva bolnikov z ankilozirajoËim spondilitisom SR Slovenije”. Prva
številka iz leta 1987 oziroma peta zaporedna se je preimenovala v “Vestnik DBIASS,
glasilo društva bolnikov in invalidov z ankilozirajoËim spondilitisom Slovenije”,
Ëeprav je še šest zaporednih številk na naslovnici nosilo ime DBASS. ©ele 11. številka
iz leta 1990, je imela ime DBIASS tudi na naslovnici. 19. številka, izdana decembra
1998, je spremenila obliko in je iz manjšega formata prešla na velikost A4. Spremenilo
se je tudi ime, in sicer v “Vestnik Društva bolnikov in invalidov z ankilozirajoËim
spondilitisom Slovenije”. 22. številka, izdana decembra 1999, nosi ime “Vestnik,
društvo za ankilozirajoËi spondilitis Slovenije − DASS”. Od maja 2002, od 25. do
27. številke, se je glasilo imenovalo “Vestnik za revmatike, Društvo za ankilozirajoËi
spondilitis Slovenije − DASS”, 28. številka, izdana avgusta 2005, se je preimenovala
v “Vestnik za revmatike, Društvo revmatikov Slovenije”, 31. številka, izdana decembra
2007, pa je dobila ime “Revmatik, glasilo Društva revmatikov Slovenije”, kot se
imenuje še danes. V glasilu se vse od prve številke dalje objavljajo razliËni strokovni
prispevki, objave o oblikah revmatskih bolezni in njihovem zdravljenju, prispevki o
delu v društvu in podruænicah, prispevki Ëlanov in razliËne informacije pravnega in
drugega znaËaja.

7

Delavnica v centru
za svetovanje in neodvisno
æivljenj invalidov z delovno
terapevtko in višjo
medicinsko sestro, leta 2012.
Foto: Maja Dimnik

7

Društvo revmatikov Slovenije skozi 30 let

47

Prvi predsednik društva,
prof. dr. Anton FranoviÊ,
dr. med.
Pripravili: Prim. Mojca Kos Golja, dr. med. in Irena Fürst

D

r. Anton FranoviÊ se je rodil leta 1937 v vasici Barca pri Crikvenici v Hrvaškem Primorju. Vojaški rok je sluæil v Cerkljah ob Krki. Takoj po konËanem
sluæenju, se je leta 1965 zaposlil v ZdravilišËu »ateške Toplice. Tam se je
sreËeval, obravnaval in zdravil bolnike z ankilozirajoËim spondilitisom (AS), videl njihove zdravstvene teæave in stiske ter se odloËil, da svojo strokovno in raziskovalno pot
usmeri v prouËevanje omenjene oblike vnetne revmatske bolezni.
ZaËel je s prouËevanjem te bolezni, obiskoval je razliËne evropske dræave in ustanove, ki
so se ukvarjale z revmatologijo in se ves Ëas dodatno izobraæeval. Zbral in prouËeval je
skupino 204 bolnikov z AS. Predvsem so ga zanimali vplivi funkcionalnega zdravljenja
na njihove bolezenske simptome in znake ter na napredovanje bolezni. Prišel je do
spoznanja, da lahko bolniki sami v veliki meri vplivajo na potek in izhod te bolezni.
Rezultate raziskovalnega dela je obdelal, predstavil in zagovarjal v doktorski disertaciji
z naslovom “Funkcionalno zdravljenje bolnikov z ankilozirajoËim spondilitisom”, s
katero je potrdil svoje ugotovitve o dobrem uËinku samozdravljenja “behterašev”.
V skladu z izsledki svojega doktorskega dela je pripravil strokovne praktiËne metode, ki
so vkljuËevale bolnike v postopke samozdravljenja. Cilji tega zdravljenja so izboljšanje
in vzdræevanje dobrega funkcionalnega stanja bolnika z AS.
Prof. dr. FranoviÊ (desno) pri podelitvi priznanj ob obeleæitvi 10. obletnice DBIASS v »ateæu, oktober 1993. Foto: arhiv DRS
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Ustanovil je Posvetovalnico za AS. S tem je omogoËil in dejansko vzpostavil boljši
odnos med zdravnikom revmatologom in bolnikom z AS.
Njegov terapevtski model so sprejeli tudi v tedanji skupni dræavi Jugoslaviji. Leta
1974 je dr. FranoviÊ model funkcionalnega zdravljenja AS objavil v Zdravstvenem
vestniku in kasneje še v razliËnih revmatoloških revijah, na revmatoloških kongresih
in strokovnih sreËanjih.
Model zdravljenja bolnikov z AS, kot so ga izvajali v Termah »ateæ, je na povabilo kolegov
iz ZDA, Izraela in ©vedske predstavil v teh dræavah na njihovih strokovnih sreËanjih.
O funkcionalnem zdravljenju AS je predaval tudi na razliËnih drugih strokovnih
sreËanjih po svetu. Leta 1987 je bil njegov model funkcionalnega (samo)zdravljenja
AS sprejet in priznan na mednarodnem nivoju.

Od 20. novembra do 4. decembra 1987 je dr. FranoviÊ kot Ëlan Ameriškega
revmatološkega zdruæenja predaval o zdravljenju in rehabilitaciji AS na Kitajskem.
Predstavil je tudi delovanje DBIASS-a, kar so kitajski revmatologi sprejeli z velikim
zanimanjem, saj je bilo delovanje društva bolnikov za njih popolna novost.
Dne 30. oktobra 1987 je bil doc. dr. sci. Anton FranoviÊ, dr. med., na Medicinski
fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani izvoljen za izrednega profesorja s
podroËja fizikalne medicine in rehabilitacije.
Dr. FranoviÊ je nedvomno opravil pionirsko delo na podroËju zdravljenja in
rehabilitacije bolnikov z ankilozirajoËim spondilitisom. Na tem podroËju je bil in
je še vedno velika avtoriteta. Vzpostavil in uveljavil je uspešno strokovno doktrino
funkcionalnega zdravljenja in samozdravljenja bolnikov z AS, ki velja in se uporablja
še danes, za kar mu bodo bolniki s to boleznijo veËno hvaleæni.

Dr. Anton FranoviÊ je bil glavni pobudnik ustanovitve društva bolnikov z AS. Skupaj
z bolniki in s podporo vodstva Term »ateæ, je organiziral ustanovno skupšËino, ki je
bila 14. maja 1983. Na njej se je zbralo okoli 70 bolnikov iz vse Slovenije in številni
gostje. Društvo je bilo registrirano 21. marca 1984. Novoustanovljeno društvo je
ob registraciji dobilo ime Društvo bolnikov z AS Slovenije (DBASS), ki se je kasneje
preimenovalo v DBIASS (Društvo bolnikov in invalidov z AS Slovenije). Dr. FranoviÊ
je leta 1984 postal njegov prvi predsednik. Marca 1987 je delovanje DBIASS-a
predstavil zdravnikom splošne prakse in internistom na seminarju v Mariboru, ki ga
je organizirala Revmatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva.
Aprila 1987 je na Evropskem revmatološkem kongresu v Atenah v GrËiji vodilne
evropske revmatologe seznanil z delovanjem DBIASS-a, z uspehi in metodami
zdravljenja in rehabilitacije bolnikov z AS. Septembra 1987 je imel podobno
predstavitev na Krkinem strokovnem posvetovanju slovenskih revmatologov.
Meseca oktobra 1987 se je mudil na ©vedskem in Norveškem, kamor so ga povabila
Zdruæenja bolnikov z AS. V njihovih podruænicah v Göteborgu, Oslu, Drammenu in
Bergenu je predstavil delovanje DBIASS-a.
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Podruænica AjdovšËina
Anamarija Krašna, vodja podruænice AjdovšËina

1

2

N

aš dom Vipavska je dolina …

Prvi verz naše himne, katere besedilo je æe pred
dvajsetimi leti napisal Ëlan naše podruænice Stanislav BaËar, doloËa obmoËje našega delovanja. Ob
ustanovitvi društva so naši Ëlani spadali pod okrilje
podruænice Nova Gorica, a smo se zaradi velikega
števila bolnikov in prevelikih razdalj æeleli osamosvojiti. Ta æelja se nam je uresniËila na skupšËini na
»ateæu, 27. februarja 1988, in za nami je 25 uspešnih
let dela. Æe od vsega zaËetka smo bili kar številËna
podruænica, saj smo imeli ob ustanovitvi 58 Ëlanov,
kasneje pa je število še naraslo. VeËina nas je iz obËin
AjdovšËina in Vipava, nekaj Ëlanov pa je tudi iz Nove
Gorice, Mirna, ©empetra, Postojne in Seæane.
Ustanovitev samostojne podruænice je bila za nas
velika pridobitev, saj nam je omogoËala brezplaËno
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1

Anka Krašna, vodja podruænice AjdovšËina od leta 1992 do danes. Foto: arhiv DRS

2

Prva vodja podruænice AjdovšËina, Franja Ægur. Foto: arhiv DRS

3

Vodja podruænice AjdovšËina v letih 1990-1992, Majda Vidrih. Foto: arhiv DRS

4

Pohod na Vitovlje ob 20. obletnici podruænice AjdovšËina. Foto: arhiv DRS

5

Rehabilitacijska vadba Ëlanov podruænice AjdovšËina v bazenu S© Veno Pilon AjdovšËina. Foto: arhiv DRS

6

»lani podruænice AjdovšËina leta 2003. Foto: arhiv DRS

4

5

telovadbo dvakrat tedensko v Zdravstvenem domu
AjdovšËina. SËasoma nas je bilo preveË za prostore
fizioterapije zdravstvenega doma, zato smo pred petnajstimi leti zaËeli telovaditi v prostorih ajdovske srednje šole. Dolgo smo bili edina izmed podruænic, ki
ni imela moænosti redne vadbe v bazenu. Ta primanjkljaj smo poskušali omiliti s krajšimi obiski toplic, ki
smo jih za naše Ëlane organizirali vsaj enkrat letno.
Pred sedmimi leti pa so v Centru za izobraæevanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Vipava odprli bazen
in s tem smo dobili priloænost za redno vadbo v topli vodi. Ob ponedeljkih telovadimo na suhem, ob
sredah v topli vodi, ob vikendih pa se udeleæujemo
razliËnih pohodov, ki jih organizira naše društvo.
To je priloænost, da spoznavamo manj znane dele
Slovenije, zato smo teh pohodov in druæenj s Ëlani
drugih podruænic vedno veseli. Letne ekskurzije še
vedno organiziramo, a poleg obiskov naših toplic, ki
smo jih v teh letih æe dodobra spoznali, se podajamo
tudi na raziskovanje lepot sosednjih deæel: Hrvaške,
Italije, Avstrije in Madæarske.

In kdo nas je vsa ta leta vodil, motiviral, aktiviral …?
Ledino je zaorala danes pokojna Franja Ægur, ki je
bila aktivna od ustanovitve društva leta 1983. Samostojnost podruænice AjdovšËina je predvsem njena
zasluga. S svojim æarom in energijo nas je tako motivirala, da smo leta 1993 prejeli priznanje za najbolj
aktivno podruænico društva. Leta 1990 je vodstvo
prevzela Majda PetriË, poroËena Vidrih, leta 1992
pa Anka Krašna. Takrat sem mislila, da sprejemam
to nalogo samo za eno leto, a podruænico vodim
še danes. Seveda pa tega ne bi zmogla brez velike
pomoËi Ëlanov društva: Mirjam Likar in Bena ValiËa,
ki sta danes æe pokojna, ter Stanke Vidmar, Ivana JejËiËa in Milene Vovk. Zahvaljujem pa se tudi drugim
Ëlanom, brez katerih naše društvo ne bi bilo tako aktivno, kot je. PovpreËna starost naših Ëlanov je 69 let
(ob osamosvojitvi podruænice leta 1988 je bila 47 let),
zato si æelimo, da bi tudi mladi bolniki našli Ëas za
naše društvo in mu dali nov zagon.

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica AjdovšËina
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Podruænica Celje
Herman KovaËiË, vodja podruænice Celje

1

2

P

odruænica Celje je bila ustanovljena jeseni leta
1985. Ustanovili so jo bolniki in invalidi z ankilozirajoËim spondilitisom iz Celja in okolice,
ki so se spoznali in sreËevali na zdravljenju v »ateških
Toplicah. Med ustanovnimi Ëlani so bili Joæica Ojstreæ
iz Celja, ki je bila prva vodja podruænice, Leon Bevc
iz Æalca, dolgoletni tajnik podruænice, Branko Blagotinšek iz Polzele, Neæika BreËko iz Laškega, ©tefan
»uješ iz Laškega, Berta Teræan iz Celja in drugi. Takrat se je bilo treba znajti brez finanËnih sredstev za
delovanje in to jim je uspelo. Prostor za terapevtske
vaje so našli v majhnem prostoru bolnišnice, ki pa
ga je ena od povodnji preprosto odnesla. Nato so se
preselili v telovadnico Zdravstvenega doma na GregorËiËevi ulici v Celju, kjer so jim po veË letih vadbe odrekli gostoljubje. Rešitev so našli v telovadnici
ZdravilišËa Laško, kjer smo še danes. Na razpolago
smo imeli telovadnico, a bili smo brez strokovnega
vodenja pri izvajanju vaj. Z izkaznico DBIASS smo
imeli prost vstop v Termah Laško, v Dobrni, Topolšici
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in v »ateških Toplicah. Zaslugo za to ima dolgoletni
tajnik podruænice Leon Bevc.
NepouËeni o naravi naše bolezni se lahko Ëudijo, zakaj toliko skrbi namenjamo razgibavanju. Prof. dr..
FranoviÊ, revmatolog v Termah »ateæ in ustanovitelj
društva, je veËkrat rekel, da se zaradi naše bolezni
ne umira. Je pa veliko odvisno od nas samih, kaj in
koliko naredimo, da Ëim bolj ublaæimo njene simptome. In za to je najbolj pomembna vsakodnevna
telovadba. Prof.dr. FranoviÊ je vedno poudarjal, da
moramo telovaditi vsak dan vsaj 10 minut, a res vsak
dan. Telovaditi sam ni niË kaj prijetno, zato je pomembno naše druæenje in skupna in organizirana
telovadba v okviru društva. Marsikdo je trd v hrbtenici, okoren v kolkih, a še vedno pokonËen, kar
je zasluga rednega razgibavanja. Tudi invalidsko se
upokojujemo veliko pozneje, kot bi se sicer, Ëe se ne
bi zavedali pomena gibanja.

1

Herman KovaËiË, sedanji vodja podruænice Celje. Foto: arhiv DRS

2

Utrinek z zbora Ëlanov podruænice Celje leta 1995. Foto: arhiv DRS

3

Izlet podruænice Celje v Prekmurje (BabiËev mlin in Splav na Muri), 17.1.2001. Foto: arhiv DRS

4

Izlet podruænice Celje na obalo. Piran,14.6.2005. Foto: arhiv DRS

5

Izlet podruænice Celje na Kozjansko -ogled kleti Rednice, 2006. Foto: arhiv DRS

4
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V obdobju našega delovanja je bilo veË prelomnic.
Najteæje je bilo po osamosvojitvi Slovenije in s tem
spremembo druæbenega reda, ko so nam direktorji
zdravilišË kar po vrsti odpovedovali brezplaËno kopanje, ki smo ga prej vsa leta imeli. A k sreËi so se
spremenili tudi Ëasi v društvu. Društvo revmatikov
Slovenije je pridobilo status nacionalnega invalidskega društva in se financira iz FIHA. Tako je prevzelo plaËilo uporabe telovadnice in bazena. »lanom
so bila spet odprta vrata in ponujena jim je bila
moænost rehabilitacije. Slednjo imamo v ZdravilišËu
Laško, enkrat tedensko, ko se dobimo v telovadnici,
kjer imamo strokovno vodeno telovadbo, ki ji sledi še
kopanje v bazenu s termalno vodo.

sedaj zdruæujemo vse bolnike z vnetnimi revmatskimi obolenji. S tem se je število Ëlanov v podruænici
moËno poveËalo, v zadnjih letih celo podvojilo, da
nas je danes æe veË kot sto.

Pomemben dogodek za našo podruænico je tudi preimenovanje društva iz DBIASS v Društvo revmatikov
Slovenije. To ni le lepotnega pomena, temveË ima
moËan vsebinski pomen. »e smo bili prej v društvo
vËlanjeni le bolniki z ankilozirajoËim spondilitisom,

Seveda je obseg delovanja podruænice veliko širši, saj
izvajamo tudi druge aktivnosti. To so pohodništvo,
izobraæevanja, druæinska sreËanja, seminarji in delavnice, izleti in vikend seminarji, ki se jih udeleæujemo
na ravni društva. Vse s ciljem, da ostanemo Ëim bolj
telesno aktivni in dobro pouËeni o bolezni.
Upam, da bomo tudi v prihodnje uspešno delovali in
zagotavljali pogoje za borbo proti našemu skupnemu
sovraæniku − vnetnemu revmatizmu.
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Podruænica Dolenjske in Bele krajine
Andrej GregorËiË, vodja podruænice Dolenjske in Bele krajine

1

1

Andrej GregorËiË, sedanji predsednik DRS in vodja podruænice DBK. Foto: Diana AneliË

2

Izlet podruænice DBK v neznano (na Voglu), 12.7.2008. Foto: arhiv DRS

3

Utrinek s pohoda Ëlanov podruænice na Mirno goro. Foto: arhiv DRS

4

Druæinsko sreËanje podruænice DBK v Dolenjskih Toplicah, 15.9.2012. Foto: arhiv DRS

5

Novoletno sreËanje Ëlanov podruænice DBK v Metliki, 20.12.2012. Foto: arhiv DRS

2
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o sklepu Upravnega odbora Društva bolnikov
z AS Slovenije (DBASS) iz leta 1984 je takratno
vodstvo društva zaËelo ustanavljati podruænice
po Sloveniji. Prof. dr. Anton FranoviÊ, predsednik društva, je v sodelovanju z dr. Nado HeËimoviÊ, vodjo fiziatriËnega oddelka Zdravstvenega doma Novo mesto,
k sodelovanju povabil pešËico æe vËlanjenih bolnikov
z AS z Dolenjske.

posameznika − nisem sam z boleznijo, nekaj lahko
naredim za boljše poËutje, izmenjevali smo mnenja
in izkušnje.

30. septembra 1999 so naši Ëlani zaËeli z organizirano telovadbo tudi v Zdravstvenem domu »rnomelj
in tri leta kasneje, 4. oktobra 2002, v Zdravstvenem
domu Trebnje.

P

Vodstvo Zdravstvenega doma Novo mesto in oddelka za fizioterapijo je podpiralo idejo o ustanovitvi podruænice in njen program. Zdruæene moËi so
obrodile sadove in decembra 1985 je bila aktivirana
podruænica Novo mesto. Domicil je dobila v Zdravstvenem domu Novo mesto. Vodenje podruænice
sem prevzel Andrej GregorËiË.
ZaËelo se je. Enkrat tedensko smo se zbrali v telovadnici zdravstvenega doma in izvajali vaje, ki smo se
jih nauËili v zdravilišËu. Æe samo druæenje bolnikov
z isto diagnozo je pomenilo napredek v miselnosti
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Z rastjo Ëlanstva je rastla tudi æelja po bolj aktivnem
delu podruænice. Æe v drugi polovici leta 1986 smo se
dogovarjali s Krko − ZdravilišËem Dolenjske Toplice
za uporabo njihovega bazena za izvajanje hidroterapije. ZdravilišËe smo zaËeli obiskovati v letu 1987,
vendar bolj individualno, od leta 1991 pa organizirano enkrat tedensko.
V podruænici so zaæiveli rekreativno pohodništvo,
druæinska sreËanja, vsakoletni izleti, izobraæevanja,
novoletna sreËanja ter sodelovanje z drugimi društvi
in obËinami v regiji.
Velik premik v delu podruænice se je zgodil leta 1998,
toËneje 23. aprila, ko smo od Mestne obËine Novo
mesto dobili v souporabo prostor na Rozmanovi ulici
30 v Novem mestu.

Leta 2000 smo ob 15-letnici podruænice posneli videokaseto s predstavitvijo Novega mesta in naših aktivnosti.
Maja 2001 se je podruænica preselila v stavbo Mestne
obËine Novo mesto na Novem trgu. Tam smo imeli
samostojno pisarno do leta 2007, ko smo se spet preselili na Rozmanovo ulico 10, kjer je še danes pisarna
podruænice Dolenjske in Bele krajine.

5

tivne pohode, ekskurzijo, druæinsko sreËanje, regijsko
sreËanje in novoletno sreËanje. Sodelujemo z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto, z Razvojnoizobraæevalnim centrom Novo mesto, z Društvom za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in z ostalimi društvi v regiji in obËinah, kjer æivijo naši Ëlani.
Podruænica je prejela æe dve priznanji Mestne obËine
Novo mesto za aktivno sodelovanje in izvajanje programov za kakovostnejše æivljenje invalidov.

Danes šteje podruænica 115 Ëlanov. Telovadbo imamo organizirano pod strokovnim vodstvom na treh
lokacijah, kopanje in telovadbo v vodi pa izvajamo
v Termah KRKA v Dolenjskih Toplicah. Imamo vpeljan program rednih vsakoletnih aktivnosti: rekrea-
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Podruænica Gorenjske
Ana RibiË, vodja podruænice Gorenjske

1

2

1

Prvi vodja podruænice Albert Murn (levo) in sedanja vodja Ana RibiË (desno) na planini ©ija. Foto: arhiv DRS

2

Utrinek iz praznovanja 20 obletnice podruænice Gorenjske. Foto: arhiv DRS

3

»lani podruænice pri vadbi v ZD Kranj. Foto: arhiv DRS

4

Utrinek z zimskega pohoda Ëlanov podruænice Gorenjske na Komno. Foto: arhiv DRS

5

Ekskurzija podruænice v Italijo. Na sliki pred spomenikom grofa Boromejskega. Foto: arhiv DRS

4

5

3
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odruænica Gorenjske je bila ustanovljena 13.
januarja 1987. Zdruæevala je Ëlane vseh gorenjskih obËin. Na ustanovni skupšËini je bil za
vodjo podruænice imenovan gospod Albert Murn. S
svojim šarmom, optimizmom, toplo besedo in dobro
voljo nas je znal navdušiti za delo. Zaradi obseænosti
terena smo bili imenovani tudi obËinski poverjeniki,
ki smo na obmoËju svojih obËin skrbeli za obvešËenost Ëlanov. Za obËino Kranj je bil zadolæen Vojko
Bodiroæa, za obËino ©kofja Loka Albert Murn, za
obËino TræiË Ana RibiË, za obËino Radovljica Franc
Papler in za obËino Jesenice Janez NoË. Dostavljali
smo naše glasilo, pobirali Ëlanarino in v okvirih svojega znanja svetovali Ëlanom.
Po pogovorih z zdravstvenimi delavci smo dobili na
razpolago uporabo bazena in telovadnice v Zdravstvenem domu Kranj in zaËeli z redno vadbo dvakrat na
teden pod strokovnim vodstvom višje fizioterapevtke
Majde DukiË. Ob torkih so imeli telovadbo bolniki iz
obËin ©kofja Loka, TræiË, Radovljica in Jesenice, ob
sredah pa bolniki iz obËine Kranj.
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Vedno smo bili pripravljeni sodelovati pri vseh projektih in aktivnostih, ki so potekala v okviru društva.
Maja leta 1999 smo za Ëlane podruænice in njihove svojce organizirali prvi pohod na Golico. Naslednje leto smo na pohod povabili še Ëlane ostalih
podruænic, ki so se nam z veseljem pridruæili.
Avgusta 1999 smo v Kranju opremili pisarniške prostore in organizirali deæurstvo. Vse to so bili rezultati prizadevanj in dela gospoda Alberta Murna, ki je
podruænico zelo uspešno vodil 14 let, vse do svoje
smrti. Od leta 2001 podruænico vodim Ana RibiË.
Kmalu po ustanovitvi podruænice se je zaËelo uporabljati ime podruænica Kranj, a smo jo zaradi veËje
prepoznavnosti na obËinah in pri donatorjih leta
2008 preimenovali v podruænico Gorenjske.
Ker so v Zdravstvenem domu Kranj zaprli bazen, smo
morali najti novo rešitev. Sedaj se sreËujemo dvakrat
tedensko, ob torkih v Zdravstvenem domu Kranj na

vajah v telovadnici, ki jih vodi višja fizioterapevtka
Andreja MagdaleniË, in ob Ëetrtkih na vajah v bazenu
Osnovne šole Jakoba Aljaæa v Kranju, ki jih vodi diplomirana fizioterapevtka Simona Cuderman Oblak.
V podruænici organiziramo druæinska sreËanja s predavanji, strokovne ekskurzije doma in v tujini z zanimivimi ogledi krajev in znamenitosti ter kopanjem
v razliËnih termah, predstavljamo Društvo revmatikov Slovenije in podruænico v lokalnih medijih in
na Tednu vseæivljenjskega uËenja, obiskujemo starejše Ëlane, ki se ne morejo udeleæevati naših sreËanj.
Udeleæujemo se tudi pohodov v organizaciji drugih
podruænic in vikend seminarjev, ki jih organizira
društvo. Enkrat meseËno organiziramo podruæniËni
pohod in decembra, po zadnjem pohodu, rešujemo
teste, ki jih sestavi vodja pohodniške sekcije Marijan
Starc. NajveË vprašanj se nanaša na dogajanje na naših pohodih, nekaj pa na planinstvo. Najboljše tri
Ëlane, ki na testu doseæejo najveË toËk, nagradimo z
darili donatorjev.
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Podruænica KoËevje
Joæica Verderber, vodja podruænice KoËevje
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odruænica KoËevje je bila ustanovljena avgusta
1986 in je danes ena izmed trinajstih podruænic
Društva revmatikov Slovenije. Naš prvi vodja je
bil Hinko Jarni, od leta 1995 pa podruænico vodim
Joæica Verderber. V vseh letih od ustanovitve se je število Ëlanov gibalo med dvajset in petindvajset.

Æe od samega zaËetka delovanja smo imeli redno telovadbo. Telovadili smo enkrat tedensko v telovadnici Osnovne šole Mirka BraËiËa v KoËevju. Leta 1996
smo zaËeli hoditi v ZdravilišËe Dolenjske Toplice, kjer
smo se kopali in telovadili v termalni vodi.
»eprav smo po številu Ëlanov ena izmed najmanjših podruænic društva, se lahko pohvalimo s svojo
aktivnostjo. Smo redni udeleæenci regijskih sreËanj,
predavanj, pohodov in vikend seminarjev. Kot vodja
podruænice sem se vedno udeleæevala sej, zborov in
letnih skupšËin društva. V društvo sem se vËlanila æe
leta 1984 in sem ves Ëas aktivna Ëlanica. Spominjam
se prvega sreËanja z vsemi predstavniki podruænic in
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društva, ki je potekalo med 24. in 26. novembrom
1995 na »ateæu. Tam nas je fizioterapevtka Majda
AdamiË nauËila vaj za bolnike z ankilozirajoËim spondilitisom (AS). Spoznali smo takšne za telovadbo v
telovadnici in tiste za telovadbo v bazenu. Sodelovala
sem tudi pri sestavljanju in izdaji zloæenk o AS, revmatoidnem artritisu (RA) in uveitisu (vnetna stanja
oËi). Junija 1997 sem predstavljala društvo na prvi
Evropski konferenci revmatologov za magnetno resonanËno slikanje sklepov v Portoroæu.

1

Joæica Verderber, vodja podruænice KoËevje od leta 1995 do danes. Foto: arhiv DRS

2

Utrinek s pohoda podruænice KoËevje na mestni hrib, 1996. Foto: arhiv DRS

3

15 let podruænice KoËevje. OtoËec, 7.6.2001. Foto: arhiv DRS

4

Utrinek s pohoda na Pohorje−športne igre, 20.10.2001. Foto: arhiv DRS

5

20 let podruænice KoËevje. Lovski dom Banja Loka, 26. maj 2007. Foto: arhiv DRS

4

5

Kot vodja podruænice sem vsako leto pisala prošnje
za sofinanciranje programov društva, vlagala prošnje
za podaljšanje moænosti kopanja v ZdravilišËu Dolenjske Toplice in moænosti telovadbe v Osnovni šoli
Zbora odposlancev v KoËevju. Pri tem smo bili uspešni, zato se s Ëlani redno udeleæujemo vaj, ki so tako
pomembne za nas revmatike.

Ko se ozremo na vsa leta obstoja društva in podruænic
po Sloveniji, lahko z veseljem ugotovimo, koliko dela
je bilo opravljenega, kako smo se seznanili z našo boleznijo in ji zato laæje kljubujemo, in tudi, kako smo
spoznali veliko Ëlanov in njihovih partnerjev. Stkali
smo prijateljske vezi, ki se z leti ne pretrgajo. Spoznavanja in druæenje so nam omogoËili skupni pohodi,
izleti, predavanja, vikend seminarji ter obletnice društva in podruænic.
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Podruænica Koper
Radosavka KovaË, vodja podruænice Koper

1
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odruænica Koper je bila ustanovljena oktobra
1987 na pobudo æe pokojnega Rafaela Vidalija. V podruænico je bilo vËlanjenih okoli deset
Ëlanov. Bili smo iz razliËnih obalnih mest, iz Kopra,
Portoroæa, Izole in tudi Seæane in Pivke. Za vodjo je
bila najprej imenovana fizioterapevtka gospa Zvonka
Vidic, Rafael Vidali pa je bil njen pomoËnik in je skrbel predvsem za informiranje in blagajniške posle. A
kmalu je gospod Vidali prevzel vodenje podruænice.
Æe ob ustanovitvi je bila organizirana telovadba v telovadnici in bazenu ZdravilišËa Strunjan. Telovadbo
smo imeli dvakrat meseËno pod vodstvom fizioterapevtke Zvonke Vidic iz Kopra, ki je delo opravljala
prostovoljno in z veseljem, za kar smo ji še vedno
hvaleæni.
Okrog leta 1990 je podruænica zaËasno prenehala
delovati. To je trajalo do leta 1998, ko sem na pobudo takratnega predsednika društva Marjana Hudo-
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1

Radosavka KovaË, vodja podruænice Koper od leta 1998 do danes. Foto: arhiv DRS

2

Izlet Ëlanov podruænice Koper. Mozirski gaj, 2011. Foto: Valter Cergol

3

Izlet Ëlanov podruænice Koper. Mozirski gaj, 2011. Foto: Valter Cergol

4

»lani podruænice Koper, Vrbsko jezero, 2012. Foto: Valter Cergol

2

malja vodja postala jaz. »lanica društva sem bila od
leta 1985, z boleznijo pa sem se sooËila æe leta 1976.
Moja vesela narava, veselje do æivljenja in druæenja
s pozitivnimi ljudmi ter deljenje podobnih bolezenskih in æivljenjskih izkušenj me æenejo naprej. Z veliko dobre volje posveËam svoj prosti Ëas podruænici in
bolnikom v njej. Tako se trudim æe 15 let.
Podruænica danes šteje 40 Ëlanov, od tega je 15 aktivnih. Prihajajo iz Kopra, Izole, Seæane, Postojne,
Pivke, SeËe, Portoroæa in okoliških vasi. Ob prevzemu vloge vodje sem leta 1998 vnoviË obiskala vse
stare Ëlane, popisala njihove podatke in izpolnila
prijavnice ter jih poslala na sedeæ društva v Ljubljano. Takrat smo vnoviË zaËeli tudi z organizirano telovadbo v ZdravilišËu Strunjan. Od tedaj jo imamo v
sklopu telovadbe za hotelske goste trikrat tedensko.

3

4

Med letom v podruænici izvajamo programe v okviru letnih naËrtov društva. Udeleæujemo se vikend
seminarjev, hodimo na pohode, organiziramo ekskurzije ter druæabna sreËanja Ëlanov in njihovih
druæinskih partnerjev.
Za dodatne aktivnosti med Ëlani v podruænici še ni
dovolj posluha, zato si æelim, da bi bilo v bodoËe Ëim
veË Ëlanov aktivnih in da bi se vkljuËili v naše delo.

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica Koper
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Podruænica Ljubljana
Joæe Vengust, vodja podruænice Ljubljana

1

B

ehteraši oziroma asovci iz Ljubljane in okolice
smo svojo podruænico dobili marca 1986. Z vajami smo zaËeli 26. marca, in sicer v telovadnici in
bazenu Zavoda za rehabilitacijo invalidov Slovenije v Ljubljani, kjer jih imamo še danes. Prve vaje je vodila Mira
PinteriË, vodja fizioterapije v Termah »ateæ, udeleæilo
se jih je 21 Ëlanov. Pozneje so jih vodili Ëlanice in Ëlani
podruænice: Fani Cimerman, Meta Podkrajšek, Sonja Sever in drugi. Ob ponedeljkih ob 13. uri je bilo plavanje v
bazenu, v sredah ob 17. uri pa vaje v telovadnici. Po vajah
smo se Ëlani druæili in si izmenjevali izkušnje. Leta 1988
smo v Zavodu dobili še en termin za vaje v bazenu, in sicer
ob sredah od 18. do 19. ure. Zaradi vse veËjega števila Ëlanov smo leta 1996 dobili še en termin za vaje v bazenu, in
sicer ob petkih ob 15. uri. Vaje v bazenu je septembra 1995
zaËela voditi Martina Radovan.
Za podruænico Ljubljana je bil najprej zadolæen koordinator Miro DraæumeriË. Nato je bila nekaj Ëasa vodja
podruænice Marjeta Podkrajšek, septembra 1986 pa je
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to postala Sonja Sever. Takrat je imela podruænica æe 32
Ëlanov. Vaje so bile od zaËetka zelo slabo obiskane. Stanje
se je izboljšalo, ko smo za vodenje vaj doloËili Marjana
Peterco, ki je med Ëlani uæival velik ugled.
Ob prvi obletnici ustanovitve podruænice so bili vanjo
vpisani æe 104 Ëlani. Ob obletnicah smo obiËajno imeli
tudi letno skupšËino in smo dogodka zdruæili. Sicer pa
smo imeli v naslednjih letih kar nekaj predavanj o AS
v dvorani Krke v Ljubljani. Hodili smo tudi na izlete
in piknike. Skupaj s podruænico Celje smo junija 1988
organizirali skupno sreËanje v Iškem Vintgarju.
Konec leta 1990 in spomladi 1991 je nekaj Ëlanov naše
podruænice pod vodstvom Marjana Hudomalja šlo na
posebno zdravljenje v Skopje, na “maËkanje” k dr. Vasi
Haivasilevu. Jeseni 1992 in spomladi 1993 smo to zdravljenje ponovili v PoreËu, kamor se je dr. Vaso preselil.
Jeseni leta 1991 je vodenje podruænice Ljubljana prevzel

1

Joæe Vengust, vodja podruænice Ljubljana od leta 2000 do danes. Foto: arhiv DRS

2

Martin Planko (v ospredju), vodja podruænice Ljubljana na praznovanju 10. obletnice podruænice leta 1996. Foto: Janez Peljhan

3

»lani podruænice na redni tedenski rehabilitacijski vadbi v bazenu. URI SO»A Ljubljana, 2012. Foto: Petra Zajc

4

Vodena vadba Ëlanov podruænice Ljubljana v telovadnici URI SO»A Ljubljana. Foto: Gašper Bertoncelj

5

Utrinek s klekljarskega kroæka. Foto: Petra Zajc

6

Nastop treh citrark s pevko iz amaterske skupine Marjanca ob otvoritvi razstave klekljanih izdelkov Ëlanic. Ljubljana, 24.3.2012. Foto: arhiv DRS
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Martin Planko. Pod njegovim vodenjem se je poveËala
naša izletniška in pohodniška dejavnost, organizirala so
se novoletna sreËanja, sreËanja s Ëlani drugih podruænic,
pikniki in nepozabni izleti po domovini. Ob novem letu
so Ëlani obiskovali bolne in nepokretne Ëlane na domu.
Vsako pomlad smo imeli redno letno skupšËino, kjer smo
pregledali uspehe in dogodke preteklega leta. Zadnji izlet v letu pa smo obiËajno zdruæili s praznovanjem goda
sv. Martina in se skupaj poveselili ob martinovanju.
Leta 1993 smo se udeleæili praznovanja ob 10. obletnici
ustanovitve društva, ki je bilo na »ateæu, sami pa smo
1996 v gostišËu Pri Æibertu v Ljubljani organizirali praznovanje ob 10. obletnici delovanja naše podruænice.
V letih 1997 in 1998 so nekateri Ëlani obiskovali plesni
teËaj “Pri Jenkotu” in svoje plesno znanje predstavili Ëlanom na praznovanju 15. obletnice DBIASS v Festivalni
dvorani v Ljubljani septembra 1998. Od leta 1996 dalje
so se nekateri Ëlani udeleæevali turistiËnih avto-rellyev.

Osvojili so tri ekipne in deset posamiËnih pokalov. Omeniti moram tudi humanitarno akcijo za nakup dvigala, ki je
v podruænici potekalo leta 1998 in so se Ëlani pri zbiranju
sredstev zelo izkazali.
Marca 2000 sem postal vodja podruænice Joæe Vengust.
Vse aktivnosti, ki so jih zastavili vodje pred mano, izvajamo še danes. V URI SoËa v Ljubljani imamo vaje petkrat
tedensko, termini pa se delno spreminjajo glede na proste termine bazena in telovadnice. Redno organiziramo
ekskurzije, pohode, druæinska sreËanja s predavanji in
številne druge aktivnosti.
Zelo aktivne so tudi Ëlanice v okviru klekljarskega kroæka,
ki ga vodi Iva Košir. Vsak Ëetrtek se sestanejo v prostorih
društva in ustvarjajo Ëudovite klekljarske izdelke, ki jih
nato vsako leto tudi postavijo na ogled ostalim Ëlanom in
prijateljem društva.
V podruænici imamo danes 348 rednih in 39 podpornih Ëlanov.

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica Ljubljana
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Podruænica Maribor
Mojca Kline, vodja podruænice Maribor

1

Z

godovina podruænice Maribor se po zapisih
enega izmed naših Ëlanov, ki je v društvu æe
od vsega zaËetka, zaËne leta 1985 z vodjo
Marjanom Krepekom. V prvi številki Vestnika − glasilu Društva bolnikov z ankilozirajoËim spondilitisom Slovenije, je bilo objavljeno, da je mariborska
podruænica štela le 13 Ëlanov. Dve leti kasneje je število hitro naraslo in se povzpelo na 33 registriranih
Ëlanov.
Naši Ëlani imajo æe od ustanovitve brezplaËne vaje za
razgibavanje, ki potekajo v prostorih Splošne bolnišnice Maribor in jih ves Ëas vodi višja fizioterapevtka
Nuša ©ket. Da je delo društva iz leta v leto uspešnejše, da so se med Ëlani stkale prijateljske vezi in da se
je okrepila zavest o pripadnosti društva, nam kaæe
podatek, da je bilo v zaËetku leta 1988 v Mariboru
registriranih 41 Ëlanov, poimenski seznam Ëlanov je
bil objavljen tudi v Vestniku št. 6. Leto kasneje je vodenje mariborske podruænice prevzel Ivan Mori, ki
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jo je vodil do svoje smrti leta 1990. Nato je njegovo
vlogo prevzel Ivan Hadner, kasneje še Mirko »ubriË,
ki je bil vodja podruænice do leta 2009. V letu 2010 so
Ëlani podruænice za vodjo izbrali mene, ki se s svojo
mladostno zagnanostjo, delavnostjo in optimizmom
ter z æeljo, da bi v prihodnosti pridobili še veË novih Ëlanov in da bi se še bolj povezali, trudim in vodim podruænico še danes. V letu 2012 je mariborska
podruænica štela 86 Ëlanov.
Rada bi omenila, da Ëlanom mariborske podruænice
ponujamo številne dejavnosti, ki naj bi nam, bolnikom z vnetnimi revmatskimi boleznimi, pomagale
olajšati teæave, s katerimi se dnevno sreËujemo. Æe
od leta 1985 imamo Ëlani enkrat tedensko vodeno
telovadbo, ki se izvaja v bazenu in kasneje še v telovadnici. Vsak ponedeljek se ob 16.15 razgibamo v
bazenu, ob 17.30 sledijo dihalne vaje in vaje na blazinah v telovadnici. »lani na telovadbo radi prihajamo, saj se med seboj æe dobro poznamo. Ne druæimo

1

Mojca Kline, vodja podruænice Maribor od leta 2010 do danes. Foto: arhiv DRS

2

Strokovna ekskurzija Ëlanov podruænice v Prlekijo, 2012. Foto: arhiv DRS

3

Skupinska slika udeleæencev regijskega sreËanja podruænic Maribor, Ptuj in Murska Sobota 29.2.2012, RaËe. Foto: arhiv DRS

4

Vadba Ëlanov podruænice Maribor. Foto: arhiv DRS

5

Utrinek z vodene rehabilitacijske vadbe Ëlanov v bazenu SB Maribor. Foto: arhiv DRS
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se le na telovadbi, temveË tudi na druæinskih, novoletnih in regijskih sreËanjih, kjer se tudi strokovno
izobraæujemo in svoja znanja izpopolnjujemo s številnimi predavanji z aktualno tematiko.
Enkrat letno organiziramo tudi strokovno ekskurzijo
v izbran kraj v Sloveniji, da pa zdruæimo prijetno s
koristnim, si vedno ogledamo in natanËneje spoznamo še eno izmed slovenskih zdravilišË.
»lani podruænice Maribor se zavedamo, da telovadba
enkrat tedensko ni dovolj, da bi preæiveli naš vsakdan
brez boleËin. Zato se ob sonËnih sobotah podamo na
pohod po bliænjih krajih, da se razgibamo, in še pomembneje, da si izmenjamo naše vsakodnevne tegobe, si izreËemo spodbudne besede, da se preprosto
druæimo. Zavedamo se, da smo skupaj moËnejši.

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica Maribor
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Podruænica Murska Sobota
Irena Grah, vodja podruænice Murska Sobota
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V
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ZdravilišËu »ateæ se je vse zaËelo …

V ZdravilišËu »ateæ sem leta 1990 spoznala Martina
Planka, takratnega predsednika Društva bolnikov in
invalidov z ankilozirajoËim spondilitisom Slovenije ki
me je nagovoril, da bi prevzela pobudo za ustanovitev podruænice v Pomurski regiji, v Murski Soboti.
Društvo je takrat æe bilo povezano z Angelo »isar, s
katero sem stopila v stik in tako je ideja o ustanovitvi podruænice Murska Sobota zaæivela. Po nadaljnjih
pogovorih z Martinom Plankom, je prišlo do prvega sreËanja v Moravskih Toplicah. Udeleæilo se ga je
dvanajst bolnikov z ankilozirajoËim spondilitisom,
katerih imena mi je posredovalo društvo. 24. oktobra
1991 smo ustanovili podruænico Murska Sobota, jaz
pa sem postala njena vodja.
V telovadnici Hotela Terme v Moravskih Toplicah smo
zaËeli s prvimi vajami, ki sem jih z znanjem, ki sem ga
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dobila na zdravljenju v ZdravilišËu »ateæ, vodila kar
sama. Kasneje se nam je pridruæila višja medicinska
sestra Brigita MataiË, ki je prevzela vodenje vaj.
»lanstvo se je poËasi veËalo.
Pred pribliæno enajstimi leti sem k sodelovanju povabila diplomiranega fizioterapevta Mihaela MagdiËa
in tako imamo od takrat naprej strokovno vodeno
fizioterapijo. Spomladi leta 2004 je Mihael, ki je bil
takrat zaposlen v avstrijskem ZdravilišËu Bad Radkersburg, spoznal gospo Grete Krenn, vodjo društva
Morbus Bechterew v Leibnizu. Septembra 2004 sva
skupaj obiskala društvo v Avstriji in jih povabila k
nam v Slovenijo. Od takrat se redno sreËujemo, eno
leto pri nas v Sloveniji, drugo leto pri njih v Avstriji.
Ves ta Ëas smo imeli vaje v Termah Moravske Toplice.
Pred sedmimi leti pa smo zamenjali lokacijo in z vajami nadaljevali v telovadnici in bazenu Hotela Vivat
v Moravskih Toplicah.

1

Irena Grah, vodja podruænice od leta 1991 do danes.

2

Utrinek iz sreËanja Ëlanov podruænice. Foto: arhiv DRS

3

»lani podruænice na enem izmed svojih potepanj po Sloveniji. Foto: arhiv DRS

4

Prvi obisk avstrijskih prijateljev-revmatikov v Moravskih Toplicah leta 2004. Foto: arhiv DRS

5

Rekreativni pohodov Ëlanov podruænice na najvišji vrh Prekmurja. Foto: arhiv DRS

6

Udeleæenci društvenega pohoda, ki ga je organizirala podruænica Murska Sobota. Foto: arhiv DRS
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Praznovali smo æe 20 let delovanja naše podruænice.
Lahko reËem, da smo se v letih druæenja med seboj
kar dobro spoznali in si pomagali prenašati teæave,
ki nas spremljajo ob naši bolezni. Na raznih predavanjih smo se seznanjali z delovanjem zdravil za
lajšanje boleËin, ki so prihajala na træišËe in z novimi terapijami ter se z izmenjavo izkušenj laæje spoprijemali z boleznijo. Stkali smo prijateljstva in tudi
naše druæine so se med seboj povezale. V teh letih
delovanja podruænice smo si ogledali veliko stvari, se
preznojili na pohodih ter se zabavali in nasmejali na
raznih druæenjih, ki smo jih organizirali.
VËasih kdo od Ëlanov v šali reËe: “»e ne bi imeli te
bolezni in tega društva, vsega tega in vseh teh lepih
trenutkov ne bi doæiveli”.
Torej glavo pokonci, tudi bolezen lahko prinese dobre in pozitivne stvari, samo Ëe smo jih pripravljeni
tako sprejeti.

Društvo revmatikov Slovenije podruænica Murska Sobota
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Podruænica Posavje
Irena Fürst, vodja podruænice Posavje
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1

Irena Fürst, vodja podruænice od leta 2002 do danes. Foto: arhiv DRS

2

»lani podruænice Posavje na druæabnem sreËanju z dr. FranoviÊem leta 1989. Foto: arhiv DRS

3

Pohod na Kum, 14. junij 2009. Foto: arhiv DRS

4

Utrinek z enega od številnih podruæniËnih pohodov, Planina, 31. marec 2012. Foto: arhiv DRS

5

Tedenska rehabilitacijska vadba Ëlanov poteka vse od ustanovitve podruænice v Termah »ateæ. Foto: arhiv DRS

6

Telovadba na blazinah v telovadnici Term »ateæ. Foto: arhiv DRS
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B

olniki z ankilozirajoËim spondilitisom iz Posavja
smo bili jedro novoustanovljenega Društva bolnikov z ankilozirajoËim spondilitisom Slovenije,
ki je bilo ustanovljeno 14. maja 1983 v Termah »ateæ.

Naš Ëlan Ivan Dirnbek je bil aktiven Ëlan društva od
ustanovitve. Ko je bila konec leta 1985 ustanovljena
podruænica Posavje, je postal njen prvi vodja. Ob ustanovitvi je podruænica štela 16 Ëlanov, konec leta 1987 jih
je bilo 30, leto pozneje 42, leta 1994 æe 48, danes pa sta
vanjo vkljuËena 102 Ëlana. Ivan Dirnbek je bil njen vodja
do februarja 1989, po tem pa veË let opravljal delo tajnika društva in tajnika glasila Vestnik DBIASS. Na mestu
vodje ga je zamenjal Alojz Mustar, ki je podruænico vodil
do januarja 1995, ko je bil za novega vodjo imenovan
Edo KomoËar. Marca 2002 so Ëlani na to mesto izvolili
Ireno Fürst, ki delo vodje opravljam še danes.
»lani imamo vse od ustanovitve podruænice strokovno
vodeno telovadbo v telovadnici in bazenu Term »ateæ.
Telovadba æe ves Ëas poteka ob Ëetrtkih ob 16.30 uri.
Vodstvo Term nam vse do danes omogoËa brezplaËno
uporabo obeh objektov, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
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Prva leta je vadbo vodila vodja fizioterapije na »ateæu
Mira PinteriË, med letoma 1987 in 2002 višja fizioterapevtka Majda AdamiË, v Ëasu od junija 2002 do junija
2003 študentka fizioterapije Barbara Vegelj, od novembra 2003 pa fizioterapijo vodi diplomirana fizioterapevtka Gordana Jarabek.

Sevnica, RadeËe, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, ©entjernej, ©kocjan, Bistrica ob Sotli in Kozjega. Pokrivamo
široko podroËje, a zavedamo se, da je še veliko bolnikov,
ki niso vkljuËeni v naše vrste. Prizadevamo si, da bi se
vËlanili v društvo in s tem naredili veË za ohranjanje svojih fiziËnih in s tem tudi psihiËnih zmogljivosti.

Skozi vsa leta delovanja smo bili v podruænici aktivni in smo izvajali vse programe, ki nam jih je omogoËalo in financiralo društvo. Poleg rednih aktivnosti
smo v letih 2001 in 2002 v Termah »ateæ organizirali
tudi plesne teËaje, ki se jih je udeleæilo veliko Ëlanov.
V podruænici je nekaj let delovala pevska sekcija, ki jo
je vodila profesorica glasbe Zinka ©kofca. Organizirano smo se udeleæili raËunalniškega teËaja v organizaciji
Delavske univerze Krško in veË naših Ëlanov se je takrat
prviË sreËalo z raËunalnikom. Ko sem prevzela vodenje
podruænice, sem nekaj let ustvarjala glasilo Informator, s katerim sem Ëlanom posredovala informacije v
zvezi z našim delom in aktivnostmi.

Poleg redne fizioterapije, ki jo imamo ob Ëetrtkih v Termah »ateške Toplice, izvajamo v podruænici vse ostale
aktivnosti, ki so v programu Društva revmatikov Slovenije, nekatere pa dodamo še sami. Naši Ëlani se v velikem številu udeleæujejo vikend seminarjev društva in
uporabljajo apartmaja, ki ju ima društvo v najemu v Moravskih Toplicah in ZreËah ter lastniško garsonjero Pri
Treh kraljih na Pohorju. Zelo aktivni smo v pohodništvu.
Udeleæimo se vseh pohodov, ki so organizirani na ravni društva, sami organiziramo letno 6−8 podruæniËnih
pohodov, Ëlani pa se udeleæujejo tudi pohodov drugih
društev bolnikov in invalidov iz Posavja. Vsako leto izvedemo druæinsko sreËanje s predavanjem, ki se ga
udeleæi veliko Ëlanov podruænice in njihovih svojcev,
organiziramo predavanja v sklopu novoletnih sreËanj
ter novoletna sreËanja starejših Ëlanov podruænice.

V podruænico so danes vËlanjeni bolniki in invalidi z
vnetnimi revmatskimi obolenji iz obËin Breæice, Krško,

Enkrat letno se odpravimo na strokovno ekskurzijo, si
ogledamo znamenitosti in lepote Slovenije, vËasih pa se
odpravimo tudi v tujino. Ob tem vedno obišËemo eno
od slovenskih ali tujih zdravilišË in preizkušamo zdravilnost njihove vode. Udeleæimo se Murnovih dnevov (ali
pa jih organiziramo), ko se sreËamo s Ëlani podruænic
KoËevje ter Dolenjske in Bele krajine, obišËemo pa tudi
veliko kulturnih prireditev v Posavju. Druæijo nas še druge oblike rehabilitacije, od teka na smuËeh do nordijske
hoje in tudi razna druæabna sreËanja. Skupaj se poveselimo ob rojstnih dnevih in posebnih dogodkih. ObišËemo tudi bolne Ëlane podruænice, ki so naše pozornosti
še posebej veseli. Za leto 2013 smo naredili tudi stenski
koledar, ki v slikah predstavlja veËino naših aktivnosti v
preteklem letu. Dodatne aktivnosti izvajamo s pomoËjo
donatorskih sredstev, ki nam jih namenijo podjetja iz
Posavja in ki imajo posluh za naše delo.
Lepo je delati z ljudmi, z bolniki, ki se zavedajo, da vse,
kar naredijo, naredijo zase, za svoje boljše poËutje in za
ohranjanje lastnega zdravja. Zato z optimizmom zremo
v prihodnost.

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica Posavje
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Podruænica Ptuj
Branislav GojkoviË, vodja podruænice Ptuj
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N

aši zaËetki segajo v leto 1995, ko me je takratni predsednik društva Martin Planko
nagovoril, naj na ptujskem obmoËju ustanovimo podruænico. Kljub zaËetnim teæavam nas je
25 posameznikov s potrjeno diagnozo Morbus Bechterew oziroma ankilozirajoËi spondilitis ustanovilo
podruænico, takrat še DBIASS na Ptuju. Kolegi so me
soglasno izbrali za vodjo in to funkcijo uspešno opravljam še danes. ZaËetki so bili precej naporni, veËino stvari smo pripravljali brez izkušenj in dodatne
zunanje podpore. S spremembami v vodstvu društva
ter predsedovanjem Marjana Hudomalja se je povezanost med podruænicami okrepila. V tem Ëasu smo
se tudi pri nas razširili in nadgradili svoje delovanje.
Pod novim vodstvom je društvo pridobilo status nacionalne invalidske organizacije in se iz Društva bolnikov in invalidov z ankilozirajoËim spondilitisom
preimenovalo v Društvo revmatikov Slovenije.
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Naša podruænica izvaja številne redne aktivnosti društva. Organiziramo druæinska sreËanja za Ëlane in
podporne Ëlane, na katerih se seznanimo z aktualnimi dejavnostmi društva, predvsem pa so ta sreËanja
namenjena prijetnemu druæenju ter izmenjavi mnenj
in izkušenj.
Prav tako je v naši podruænici zelo priljubljeno pohodništvo, zato smo ustanovili tudi pohodniško sekcijo, ki jo vodi Janez Veber. Vsako leto se odpravimo
na pohod ob dnevu dræavnosti, na Ptuju se nam
takrat pridruæijo tudi Ëlani ostalih podruænic. Med
letom organiziramo še laæje in nekoliko zahtevnejše
pohode na razliËne konce, na primer okoli Ptujskega
jezera, po pohorskih poteh, po Halozah …
Organiziramo tudi strokovne ekskurzije po vsej
Sloveniji. V letu 2012 smo se na primer odloËili
za ogled ÆiËke kartuzije in Vitanj, v preteklih letih smo obiskali TræiË, ogledali smo si naše glavno
mesto, bili smo tudi v Prekmurju in še marsikje.

1

Branislav GojkoviË, vodja podruænice Ptuj od leta 1995 pa do danes. Foto: Maja Dimnik

2

Udeleæenci slovesne otvoritve pisarne podruænice Ptuj leta 2000. Foto: arhiv DRS

3

Udeleæenci enega od sicer številnih pohodov podruænice v Halozah. Foto: arhiv DRS

4

Pohod na Vurberk, ki ga je organizirala za vse Ëlane društva podruænica Ptuj. Foto: Alojz HlupiË

3

4

Z veseljem se odzovemo tudi vabilom ostalih podruænic na dogodke, ki jih organizirajo.

Tradicionalno za Ëlane vseh podruænic prirejamo
tudi kostanjev piknik.

Redno se udeleæujemo tudi vikend seminarjev
društva s predavanji uglednih gostov in številnimi ustvarjalnimi in druæabnimi delavnicami, ki jih
obiËajno zakljuËimo še s prijetnim druæenjem ob
kosilu. Za sreËanja so izbrane takšne lokacije, kjer je
udeleæencem na voljo tudi kopanje ali kakšna druga
oblika rekreacije.

Podruænica Ptuj je v zaËetku leta 2013 štela 82 Ëlanov.
Zanimivi programi, ki jih pripravljamo, pritegnejo
tudi številne podporne Ëlane. Aktivno sodelovanje v
dejavnostih društva pa za veËino od nas ne pomeni samo kakovostnega preæivljanja prostega Ëasa in
prijetnega druæenja, temveË nam daje nova znanja
in koristne napotke za æivljenje z razliËnimi oblikami
vnetnega revmatizma.

Vsa leta lahko naši Ëlani obiskujejo rehabilitacijsko
telovadbo in terapevtsko plavanje, ki ju izvajamo v
Termah Ptuj. Fizioterapevtske vaje æe od zaËetka vodi
prof. Tanja Rozman Raj.
Leta 2000 smo sveËano odprli tudi podruæniËno
pisarno. V njej se sreËujemo vsak torek ter pregledamo potek aktivnosti, izmenjamo tudi ideje o novih
dejavnostih, vËasih pa sreËanja izkoristimo samo za
prijetno druæenje ter odigramo partijo šaha ali kart.

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica Ptuj
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Podruænica Tolmin
Erika Golja, vodja podruænice Tolmin

1

1

Erika Golja, vodja podruænice Tolmin od leta 1991 pa do danes.

2

Prvi Ëlani DBIASS Tolmin leta 1996. Foto: arhiv DRS

3

Udeleæenci pohoda na Krnsko jezero. Foto: arhiv DRS

4

Praznovanje 20. obletnice v Vitovljah, 20. maj 2008. Foto: arhiv DRS

5

Mag. Hudomalj in vodja podruænice Erika Golja na praznovanju 20. obletnice podruænice Tolmin. Foto: arhiv DRS

6

»lanice podruænice Tolmin pri vadbi v idiliËnem okolju sotoËja SoËe in Tolminke, 2012. Foto: arhiv DRS
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V

letu 2013 tolminska podruænica praznuje 25 let
delovanja, na kar smo zelo ponosni in z veseljem ugotavljamo, da je veliko Ëlanic v društvo
vËlanjenih æe od vsega zaËetka. Podruænica Tolmin je
bila ustanovljena 27. februarja 1988.
Tolminci smo se pod okriljem takratnega Društva
bolnikov in invalidov z ankilozirajoËim spondilitisom
zaËeli zbirati na skupni telovadbi leta 1988, v telovadnici fizioterapije Zdravstvenega doma Tolmin.
Podruænico je takrat vodila Olga Flisar, telovadbo pa
fizioterapevtke Zdravstvenega doma Tolmin. Ker se
je število Ëlanov veËalo, smo se preselili v Osnovno
šolo Tolmin in nato v Dom upokojencev. Takratna
domaËa podjetja so nam kupila telovadne blazine.
Kasneje smo se preselili v telovadnico vrtca, kjer telovadimo še danes. Telovadnico in strokovno vodenje
smo plaËevali Ëlani sami, kasneje pa je ta strošek prevzelo društvo.
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Od leta 1990 telovadbo vodi fizioterapevtka Karmen
Maffi, vodstvo podruænice Tolmin pa sem leta 1991
prevzela Erika Golja. Podruænico uspešno vodim in
skušam biti pozitivni Ëlen med Ëlani in društvom.
SreËanja imamo enkrat tedensko po eno uro v najetih prostorih vrtca. Na zaËetku se pogovorimo o
tekoËih temah, nato izvajamo fizioterapijo. Telovadba vkljuËuje dihalne vaje, vaje za koordinacijo, vaje
za gibljivost, vaje za mišiËno moË, raztezne vaje in
vaje sprošËanja. Leta 2005, ko je društvo v svoje vrste
sprejelo tudi druge bolnike z vnetnimi revmatskimi
boleznimi in se je preimenovalo v Društvo revmatikov Slovenije, se nam je pridruæilo še nekaj bolnikov
z drugimi oblikami revme in telovadba se je malo
spremenila oziroma prilagodila tudi njihovi vrsti
bolezni. Telovadnica v vrtcu nam nudi veliko pripomoËkov. Na voljo imamo palice, male in velike æoge
in elastike, kar s pridom uporabimo, da si popestrimo telovadbo.

V podruænici med letom izvajamo razliËne aktivnosti. Hodimo na strokovne ekskurzije in si ogledamo
razliËne slovenske kraje in njihove znamenitosti. Strokovne ekskurzije izkoristimo tudi za obisk termalnih
toplic, kjer plavamo, saj v našem okolju telovadba v
vodi ni moæna, ker nimamo bazena. Novoletna sreËanja zdruæimo s strokovnimi predavanji, veËinoma
na temo zdravja in drugih æivljenjskih tem. Redno
se udeleæujemo tudi pohodov. Sami organiziramo
društveni pohod v našem okolju, ki je vedno dobro
obiskan, saj pridejo Ëlani društva iz vse Slovenije.
Danes podruænica šteje 25 Ëlanic, ki se redno
udeleæujemo telovadbe, saj nam le-ta pomeni uro
rekreacije in veselega druæenja, ki krepi telo in duha.
»etudi katera pride Ëemerna med nas, odide polna
energije in dobre volje.
In tako naj bo tudi naprej.
Hura!

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica Tolmin
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Podruænica Velenje
Ciril Camloh, vodja podruænice Velenje

1

2

1

Ciril Camloh, vodja podruænice Velenje zadnjih 15 let.

2

Foto utrinek z ene izmed ekskurzij podruænice Velenje po Sloveniji. Foto: arhiv DRS

3

»lani podruænice Velenje. Foto: arhiv DRS

4

Druæinsko sreËanje Ëlanov podruænice Velenje s fizioterapevtsko vadbo. Terme TopolšËica, 2102. Foto: arhiv DRS
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P

odruænica Velenje je bila ustanovljena 6. novembra 1990 kot ena izmed zadnjih podruænic
v okviru Društva bolnikov in invalidov z ankilozirajoËim spondilitisom Slovenije. Ustanovnega sestanka, ki je bil v hotelu Paka v Velenju, se je
udeleæilo 11 Ëlanov ter takratni predsednik društva
doc. dr. Anton FranoviÊ iz Term »ateæ. Na našo posebno prošnjo sta se sestanka udeleæili tudi dr. Jadwiga Hajewski − Kosi iz ZdravilišËa Topolšica in Vida
Æolnir, višja fizioterapevtka iz Zdravstvenega doma
Velenje. Prvi vodja podruænice je bil Franc ©pegel,
zadnjih 15 let pa podruænico vodim Ciril Camloh.
Ker smo se zavedali, kako pomembno je za našo bolezen redno izvajanje fizioterapevtskih vaj, smo seveda
“stopili v akcijo”, da bi Ëlanom to omogoËili. Tako
nam je æe v letu 1991 ZdravilišËe Topolšica omogoËilo dvakrat meseËno brezplaËno vodeno hidroterapijo v bazenu in enkrat tedensko brezplaËno plavanje.
Po nekaj letih so nam te ugodnosti sicer ukinili, zato
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smo morali Ëlani delno sofinancirati vsako plavanje,
razliko pa je prispevalo Društvo revmatikov Slovenije. Zadnja tri leta nam društvo omogoËa brezplaËno
plavanje štirikrat meseËno v Termah Topolšica.

vedno dobro obiskani. Imeli smo æe veliko predavanj
na temo razliËnih bolezni in ogledali smo si æe veliko
krajev in znamenitosti po Sloveniji. Udeleæujemo se
tudi pohodov, ki jih organizirajo druge podruænice.

Zdravstveni dom Velenje nam vse od ustanovitve
podruænice do danes omogoËa enkrat tedensko brezplaËno uporabo telovadnice v prostorih fizioterapije.
Vaje imamo vsak torek od 19. do 20. ure. Po vajah
gremo obiËajno še na klepet v bliænji lokal, kjer izmenjujemo tudi izkušnje v zvezi z našo boleznijo. Prva
leta je vaje vodila Vida Æolnir, kasneje smo jih izvajali
sami, zadnjih deset let pa jih vodi fizioterapevtka Bojana ©umeËnik.

Junija 2010 smo organizirali pohod po turistiËnih
znamenitostih Vinske Gore pri Velenju, ki se ga je
udeleæilo veliko revmatikov iz drugih podruænic.

Podruænica Velenje pokriva šaleško-savinjsko in koroško regijo in danes šteje 41 rednih Ëlanov. Seveda se
poleg rednih vaj in plavanja udeleæujemo tudi ostalih
aktivnosti, ki jih nudi Društvo revmatikov Slovenije.
Tako so naša druæinska sreËanja in strokovni izleti

Kot posebno zanimivost naše podruænice pa velja
omeniti, da smo imeli aprila 2012 v Termah Topolšica tako imenovane “druæinske vaje”, kjer smo pod
strokovnim vodstvom naše fizioterapevtke vsi skupaj
telovadili in so tudi naši partnerji in podporni Ëlani
lahko v æivo preverili zahtevnost fizioterapevtskih vaj.
Partnerji so naša opora pri bolezni, zato je pomembno, da jo Ëim bolje spoznajo in da so aktivno vkljuËeni v naše aktivnosti.

Društvo revmatikov Slovenije-Podruænica Velenje
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Obeleæitev 30. obletnice delovanja Društva revmatikov so omogoËili:
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Znanstvenica
bom.
»Mami nas je peljala na obisk v njeno
službo. Zaposlena je v Leku, kjer delajo
zdravila za bolne otroke in odrasle. V
njeni službi smo srečali prijazne ljudi, ki
so nam pokazali zanimive eksperimente.

Takšne, ki jih še nikoli nisem videla.
Velikokrat sem razmišljala, kaj bom,
ko bom velika. Morda športnica ali
glasbenica. A najrajši bi bila to, kar je
moja mami. Znanstvenica bom.«

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija l www.lek.si
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Zahvaljujemo se tudi donatorjem:
Poslovni sistem Mercator, d.d.
REM d.o.o.
Roche d.o.o.
Biro BP Barbara Pravne HuË s.p.
ObËina SemiË
Abbott Laboratories d.o.o.
CGS Plus d.o.o.
LOTRI» d.o.o.
Mestna ObËina Kranj
Terme »ateæ d.d.

