december 2016

Leto XXXII, številka 47

www.revmatiki.si

Glasilo Društva revmatikov Slovenije

Uroginekološke težave pri ženskah

Začnejo se
lahko že po
prvem porodu
Vaša zgodba

Za zdravnike sem
bil velika uganka
Zdrava prehrana pri revmatskih obolenjih

Intervju

Mojca Lukšič:
»Obžalovanje, da
nečesa ne zmoreš,
jemlje preveč
energije«

Obrok naj bo obred
Vaše vprašanje

Zakaj me pregleduje
medicinska sestra
namesto zdravnik

Prehod od pediatra k internistu

Priprava
mladostnika
zmanjša
zaplete

ZDR AVJE
Predstavljamo razvoj in
napredek slovenske revmatologije:

18. letni kongres Hrvaškega
revmatološkega društva:

Fizoterapevtski kotiček:

Največja bolnikova težava
pri revmatskih obolenjih
je bolečina 25

O zdravi prehrani in prehranskih
dopolnilih pri revmatskih obolenjih:

Sodobne digitalne tehnologije
v zdravstvu:

Iz Pepelke v kraljico 4
Vaje za roke 8

Obrok naj bo obred 10

Uroginekološke težave pri ženskah:

Začnejo se lahko že
po prvem porodu 13

Društvo revmatikov
Slovenije

E-bolniki 26

NOVICE

Pohorje čaka 38

IZ PODRUŽNIC
Podružnica Ajdovščina:

Poglobljeno o revmi vsaj enkrat
letno tudi v medijih 38

Prašiči v Avstriji
poslušajo glasbo 27

OTROCI IN REVMA
Vikend seminar za otroke in
mladostnike z JIA in njihove družine:

Letos v klopeh prvič
tudi mladostniki 15

Na vikend seminarjih
vse več udeležencev 39

Podružnica Celje:

Vremenu v brk 27

Pri nas je bolnikom bolje kot
marsikje v Evropi 39

Podružnica Ljubljana:

Prehod otroka z revmatsko
boleznijo od pediatra k internistu:

Priprava mladostnika
zmanjša zaplete 16

Lepota ni slepota in ljubezen
zdravi vse; Začeli s Kettejem,
končali s tombolo; Čipka
premaga bolezen in bolečino 28

VAŠE VPR AŠANJE

Zakaj me pregleduje medicinska
sestra namesto zdravnik? 42

Podružnica Gorenjska:

Nabiranje zdravja
na Veliki planini 30

KO M E NTA R

Raje deformacije sklepov
kot jemanje zdravil? 17

VAŠA ZGODBA

Za zdravnike sem bil
velika uganka 43

Podružnica Dolenjska in Bela krajina:

Vsak mesec migamo
v drugi občini 30

INTERVJU

RAZVEDRILO

Podružnica Kočevje:

Mojca Lukšič, ravnateljica
Gimnazije Novo mesto:

»Obžalovanje, da nečesa
ne zmoreš, jemlje preveč
energije« 18

46

24 ur namesto šestih! 31

HUMOR

Podružnica Koper:

VAŠ RECEPT

V tretje gre rado 32

Ruske kape 47

Podružnica Velenje:

MEDNARODNA OBZORJA

Začasni rudarji globoko pod Peco 33

OBVESTILA

Komunikacija bolnikov z zakonodajalci:

Podružnica Maribor:

NOVICE

Vključevanje pacientov v ocenjevanje
zdravstvene tehnologije:

Podružnica Posavje:

Letni kongres srbskih
revmatologov in revmatikov:

Podružnica Ptuj:

Umetnost iskanja skupnih točk 21
Na izboljšave lahko vplivamo 22
Bolezen vpliva tudi na spolnost 23
Povezani bolniki do boljšega jutri:

Imeti je treba strategijo 24

Predsednik:

Andrej Gregorčič

Člani UO:

Aladar Belec
Gašper Bertoncelj
Branislav Gojkovič
Dominka Naveršnik
Aljaž Škrjanec
Franc Špegel

Podružnice:

Dobesedno sladka ekskurzija 33
Letos Ljubljana, drugo leto Koreja?;
Vsako leto na morje za en teden 34

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

48

Fotografska razstava Imam revmo,
a revma … nima mene! 54
Obvezno branje:
Ostani pokončen 54

Druženje nam daje moč 35

Invalidi imamo ustavno pravico
do sodelovanja 54

Podružnica Murska Sobota:

OGLASI

Na stolčkih (ne)ljubih poslancev;
Pomurje ima Eifflov stolp 36

Ajdovščina, Gorenjska,
Dolenjska in Bela krajina,
Maribor, Velenje, Ptuj, Koper,
Kočevje, Posavje, Tolmin,
Murska Sobota, Ljubljana,
Celje
Naslov društva:

44

E-pošta:

drustvo@revmatiki.si
Tel.: 0590 75 366
Faks: 0590 75 361
Transakcijski račun:

SI56 02140-0089820640
Davčna številka:

26542609

POPUSTI

Odgovorni urednik Revmatika:

Tisk:

Andrej Gregorčič

Cicero Begunje d. o. o.

Redaktorica:

Naklada: 3500 izvodov

Tina Cigler
Oblikovanje in priprava za tisk:

Etna studio, Boštjan Grubar, s. p.
Foto na naslovnici:

Srečko Meolic

Izdajo je podprla Fundacija
za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Uvodnik
Kam hitimo? Naše življenje je iz leta v leto hitrejše in od nas zahteva vse boljšo
telesno in umsko vzdržljivost. Društvo revmatikov Slovenije nam s svojim
programom ohranjanja zdravja omogoča, da temu tornadu sledimo z redno
vadbo, le vztrajni moramo biti in se udeleževati vaj v telovadnicah in bazenih.
Ta isti program omogoča tudi, da skupaj s svojimi družinami vzdržujemo
zdravje in telesno pripravljenost v najetem apartmaju v Termah Zreče ali v
Sončnem parku Vivat – Moravske toplice. Vse leto.
Prav veseli me – in ponosen sem na svoje sodelavke in sodelavce –, da nam
je uspelo pripeljati do konca zahteven projekt iz istega programa: apartma
pri Treh Kraljih na Pohorju. Dve mali garsonjeri smo preuredili v lep večji
apartma. Popolnoma je obnovljen, opremljen z novim pohištvom in je že na
razpolago. Drage članice, spoštovani člani, pričakuje vas v polnem sijaju, ne
glede na letni čas. Hvala vsem izvajalcem del, donatorjem in vsem ostalim,
ki ste sodelovali in tako pomagali uresničiti naše dolgoletne želje po lastnem
objektu, ki bo prispeval k ohranjanju zdravja.

Foto: Jure Gregorčič

Oktobra smo se ob svetovnem dnevu revmatikov širši javnosti spet uspešno predstavili z novinarsko konferenco, s fotografsko razstavo z naslovom »Imam revmo, a ... revma nima mene!«, z izdajo nove brošure Ostani
pokončen, z nastopi v treh televizijskih oddajah (na TV Velenje, TV Celje in v Polnočnem klubu na drugem programu TV Slovenija), s prispevki v tiskanih medijih in na radijskih postajah. Poseben dogodek je bila razstava
ročnih del članic društva v prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, ki je
ob odprtju pritegnila kar lepo število obiskovalcev.
Mineva deveti mesec dela novega vodstva. Članstvo se je v tem letu povečalo, povečuje se tudi udeležba uporabnikov naših programov. Dobro sodelujemo z zdravstveno in s farmacevtsko stroko, z občinami, s sorodnimi
mednarodnimi institucijami in s sorodnimi društvi v Sloveniji. Prvič smo se kot društvo udeležili Revmatološke
sekcije Slovenskega zdravniškega društva in se tam predstavili z našimi programi. Našo uspešnost presodite vi,
drage članice in cenjeni člani.
Ekipa, hvala za dobro delo! Hvala vsem, ki dihate z nami, nam pomagate in svoj čas, znanje, moč namenjate tudi
Društvu revmatikov Slovenije.
December je. Pred nami so praznični dnevi. Želim vam, da jih preživite v miru in zadovoljstvu s svojimi najbližjimi
in prijatelji. Novo leto je neznanka, nepopisan list, na katerega bomo pisali naše vzpone in padce, dobra dela in
napake. Želim vam, da bi prevladovali vzponi, dobro in zdravje. Vztrajnost in samozavest sta začetek uspeha.

S

er čno v 2017 !
Andrej Gregorčič,
predsednik

Sanje lahko ujameš, če le iskreno verjameš vanje.
Naj vas prihodnje leto obdari z zdravjem, s srečo
in z dobrimi zamislimi. Vesele božične praznike
in srečno novo leto!
Društvo revmatikov Slovenije,
predsednik Andrej Gregorčič s sodelavci
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Predstavljamo razvoj in napredek slovenske revmatologije

Iz Pepelke v kraljico
Piše:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.

Moderna revmatologija
je razmeroma mlada medicinska
veda, njen bliskoviti razvoj se je začel
v prejšnjem stoletju. V prejšnji številki
smo objavili pregled razvoja svetovne
revmatologije z najpomembnejšimi
mejniki, tokrat predstavljamo razvoj
slovenske revmatologije, predvsem
ljubljanske, ki je vplivala na razvoj
tudi v drugih slovenskih regijah
in večjih bolnišnicah.

Začelo se je v prvi polovici 20. stoletja, ko je začetnik javnega zdravstva dr.
Ivo Pirc (1891–1967) začel opozarjati na
revmatično vročino. Bolezen je potekala z akutnim vnetjem velikih sklepov
in lahko tudi srčnih zaklopk, predvsem
pri otrocih in mladostnikih po okužbi
s klicami, ki povzročajo angino. Danes
je revmatična vročina pri nas in v razvitem svetu skorajda izkoreninjena,
takrat pa sta nezanimanje zdravstvenih
oblasti ter slaba osveščenost ljudi to
bolezen in tudi druge revmatične bolezni potisnila v ozadje.
4

Medtem ko se je med 16. in 19. stoletjem svetovna revmatologija
intenzivno razvijala, na Slovenskem še ni bilo pomembnejših strokovnih in znanstvenih dosežkov. Še več, čeprav imamo o bolnišnicah
v Sloveniji kar solidne zgodovinske podatke, nimamo niti v 18. niti
v 19. stoletju o revmatičnih boleznih nobenih strokovnih ali drugih
zapisov. Danes pa naša revmatologija dosega vrhunske rezultate.

Revmatologijo se sprva
razvija v zdraviliščih

Prvi resni koraki
po drugi vojni

Dr. Konstantin Konvalinka (1872–
1943), ki je leta 1916 nastopil službo
okrajnega zdravnika v Dolenjskih Toplicah, je leta 1940 med drugim zapisal
zanimivo in hkrati žalostno ugotovitev.
»Sem podeželski zdravnik, zdravnik
eremit, ki ne pozna drugega kot svoje
revne bolnike, svoje delo in svoje knjige.
Revmatizem je vzbudil moje zanimanje
zato, ker je bil nekaka pepelčica, kljub
temu, da je bil in je še danes odprta
rana na organizmu človeštva.« Izdal je
tudi knjižico, v kateri je zelo natančno
navedel nekatere zgodovinske podatke
o razvoju revmatologije. Tedaj so nekateri zdravniki pisali o revmatizmu kot o
skupini bolezni neznanega vzroka in objavljali članke v strokovnih revijah, kot
sta bila Zdravniški vestnik in Liječniški
vestnik. Dejavnost na področju revmatologije, ki je tedaj potekala predvsem
v naravnih zdraviliščih, je bila leta
1939 opisana v Spominskem zborniku
Slovenije. Navedli so, katere revmatske bolezni naj bi učinkovito zdravili v
posameznih slovenskih zdraviliščih.

Po drugi svetovni vojni je revmatologija naredila prve razvojne korake
v Ljubljani, za druge regije pa ni podatkov. Revmatična vročina je bila še
vedno zdravstveni problem, kar je opisal internist prof. dr. Ljudevit Merčun
(1900–1954). Opozarjal je na resnost te
vrste revmatizma, saj bolnika ne samo
pohabi, ampak lahko poškoduje tudi
srce in vodi v smrt.
Ko je bila leta 1945 v Ljubljani ustanovljena popolna Medicinska fakulteta, je vodenje interne medicine prevzel akad. prof. dr. Igor Tavčar, ki je
proučeval revmatsko vnetje, sistemske
bolezni, alergije in imunost. Leta 1948
je napisal knjižico z naslovom Klinika
sklepnih obolenj. Članke s področja
revmatizma so objavljali tudi drugi
zdravniki. V knjižici »Dela interne klinike v Ljubljani 1945–1959« je bilo trideset prispevkov s področja vnetja in ožje
revmatologije, avtor več člankov je bil
tudi prof. dr. Bogomil Vargazon (1914–
2004).

Leta 1956 je bil pod pokroviteljstvom
Slovenskega zdravniškega društva
organiziran simpozij o revmatizmu.
Tedaj je bila objavljena pomembna
Resolucija o organizaciji borbe proti
revmatizmu. V sklopu tedanje Poliklinike na Miklošičevi cesti v Ljubljani
je 4. junija 1956 začela redno delovati revmatološka ambulanta, ki jo je
ustanovil prim. dr. Drago Mušič (1899–
1993). Na Interni kliniki na Zaloški cesti
v Ljubljani je bil leta 1969 ustanovljen
bolnišnični revmatološki oddelek, ki
je bil skromen v vseh pogledih, tudi
kadrovsko. Prvi predstojnik oddelka
je bil prof. dr. Bogomil Vargazon, ki je
najzaslužnejši za razvoj ljubljanske in
tudi slovenske revmatologije.

Revmatologija v Ljubljani
Na prehodu iz leta 1970 v 1971 se je
revmatološki oddelek z Interne klinike
Kliničnih bolnic Ljubljana na Zaloški
cesti preselil v Bolnišnico dr. Petra
Držaja. Z ljubljanske poliklinike se je
tja kasneje preselila še revmatološka
ambulanta, kar je omogočilo boljše
razmere za delovanje in razvoj stroke.
Ustanovljena je bila Interna klinika II,
prof. dr. Bogomil Vargazon je bil njen
prvi direktor. Nato sta bila direktorja
prim. dr. Boris Cibic in prof. dr. Blaž
Rozman. Sledile so številne organizacijske spremembe, dokler se niso leta
1997 vse interne klinike v ljubljanskem
kliničnem centru združile v Strokovno
poslovno skupnost Interna klinika.

Klinični oddelek
za revmatologijo
Del Interne klinike je postal Klinični
oddelek za revmatologijo, njegov predstojnik je bil dva mandata prof. dr. Blaž
Rozman, en mandat pa prim. Mojca
Kos-Golja. Oddelek se je od leta 1971
postopoma strokovno razvijal, kadrovsko krepil, vzpostavil ustrezne strokovne povezave z vsemi specialnostmi
in diagnostičnimi oddelki ter inštituti
Medicinske fakultete in se povezoval
tudi s svetom. Organizirano raziskovalno delo na področju revmatologije
se je začelo že leta 1981. Vključevali so
se v domače in mednarodne projekte
raziskovanja vnetnih revmatskih in
sistemskih vezivnotkivnih bolezni ter
v zgodnja klinična preizkušanja novih
(bioloških) zdravil pri revmatoidnemu
artritisu in pri drugih vnetnih revmatskih boleznih. Od leta 1988 so organizirali mednarodne strokovne sestanke
z udeležbo vodilnih evropskih in
svetovnih revmatologov.

Laboratorij za imunologijo
revmatizma
Leta 1974 je bil ustanovljen Laboratorij za imunologijo revmatizma, ki
je bil ključen za napredek ter razvoj
revmatologije, saj je povezoval dobro
klinično delo in vedno bolj specifično
laboratorijsko diagnostiko. Laboratorij
je bil na začetku kadrovsko slabo zaseden, skromno opremljen in v nepri-

mernih prostorih. Leta 2001 se je preselil v obnovljene prostore, kjer je nadaljeval delo, se kadrovsko okrepil in se
razvil v moderen diagnostični in raziskovalni laboratorij. Leta 1987 je postal
eden redkih referenčnih laboratorijev v
nekdanjih vzhodnoevropskih državah.
Še vedno deluje na področju bazičnih
raziskav in predstavlja učno bazo za
različne strokovne profile. Specialni
laboratorijski testi so nepogrešljivi
pri kliničnem delu in pri zapletenih
diagnostičnih postopkih pri bolnikih z
vnetnimi revmatičnimi in s sistemskimi
vezivnotkivnimi boleznimi.

Ste vedeli?
Baron Žiga Zois (1747–1819) je pri 33
letih zbolel za protinom in je bil zaradi
te metabolne revmatske bolezni od leta
1797 na invalidskem vozičku, ki so ga
izdelali po njegovem načrtu.

Mednarodno priznana
vrhunska diagnostika
Ultrazvočne preiskave sklepov in
nekaterih drugih tkiv, ki jih izvajajo
revmatologi, so danes nepogrešljive
in imajo veliko diagnostično vrednost,
predvsem pri oceni sklepnega vnetja.
Klinični oddelek za revmatologijo je
danes sodobna diagnostična in terapevtska ter za svoje področje vrhunska
zdravstvena ustanova z visoko usposobljenimi zdravniki revmatologi in drugimi zdravstvenimi profili pod vodstvom
prof. dr. Matije Tomšiča. Povezuje se z
evropskimi in drugimi revmatološkimi
centri po svetu. Deluje tudi v delovnih
telesih Evropske lige za boj proti revmatizmu (EULAR). Objavlja strokovne prispevke v mednarodnih
revijah in drugih publikacijah.
V državi ima vodilno vlogo pri
določanju doktrine diagnostike in zdravljenja revmatskih bolezni. Oddelek je
tudi učna baza za različne
zdravstvene profile, študente medicine, specializante različnih specialnosti,
fizioterapevte in medicinske sestre. Zadnja leta dose5
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Ob učinkovitem zdravljenju
in preprečevanju deformacij
ter invalidnosti so danes
operativni posegi na
sklepih in drugih delih
gibal vse redkejši.
Revmatologija v ostalih
slovenskih regijah
Vzporedno z revmatologijo v Ljubljani so se začeli s tem področjem ukvarjati tudi drugod po Sloveniji.

ga pomembne mednarodne uspehe na
področju diagnostike in zdravljenja revmatskih bolezni.

Pomembni tudi drugi profili
in strokovnjaki
Fizioterapevti
pomagajo pri lajšanju bolečin in
ohranjanju gibalnih zmogljivosti. Na
bolnišničnem oddelku deluje Oddelek
za fizikalno terapijo, ki med hospitalizacijo in tudi ambulantno izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo za revmatike.
Nujna je uporaba različnih fizikalnih
metod, ki so prav tako zelo napredovale
in delujejo protibolečinsko ter ohranjajo gibljivost. Tukaj imajo pomembno vlogo tudi fiziatri in rehabilitacija v
naravnih zdraviliščih.
Delovne terapevtke
revmatike poučujejo, kako živeti čim
bolj kakovostno in samostojno življenje,
tako na vsakodnevni ravni kot v poklicu.
Seznanjajo jih z uporabo ortopedskih
pripomočkov in jih učijo obvladovanja
okolja.
6

Medicinske sestre
so pomemben člen in koordinator pri
obravnavi revmatika. Njihova vloga pri
celostni obravnavi se vse bolj krepi, saj
se jim bolnik pogosto lažje zaupa. Poleg
tega ga spodbujajo, da postane dejaven
in enakovreden član strokovne skupine.
Revmatologi in medicinske sestre veliko
pozornosti posvečajo izobraževanju
bolnikov. Na revmatoloških oddelkih
po vsej Sloveniji potekajo šole o vnetnih
revmatskih boleznih.

Povezanost daje rezultate
Revmatologi na različne načine
podpirajo delovanje Društva revmatikov Slovenije. Ortopedi tudi pogosto
sodelujejo pri operativnem zdravljenju
revmatikov. Uvedba različnih operacij
na kosteh in sklepih, še posebej vstavitve umetnih sklepov, predstavljajo
izjemen korak celovitega zdravljenja
revmatičnih bolnikov. Ob učinkovitem
zdravljenju in preprečevanju deformacij ter invalidnosti so danes operativni posegi na sklepih in drugih delih
gibal vse redkejši.

Maribor
Pionir revmatologije na štajerskem
področju prof. Krampač je leta 1955
ustanovil revmatološko ambulanto v
Mariboru. Leta 1960 so ustanovili še
bolnišnični revmatološki odsek, ki je
postal drugi center za revmatske bolnike v Sloveniji. Postopoma se je razvil v oddelek, kjer danes potekajo vsa
ustrezna klinična in laboratorijska
diagnostika ter moderno zdravljenje
revmatikov. Imajo sodobno opremljeno dnevno bolnišnico, kjer bolniki
prejemajo predvsem biološka zdravila.
Deluje tudi revmatološka ambulanta,
ki pokriva velik del severne Slovenije.
Zdravniki so visokošolski predavatelji
ter mentorji študentom medicinskih
fakultet in specializantom. Mariborski
revmatologi sodelujejo v mednarodnih
raziskovalnih študijah, sledijo razvoju
stroke doma in po svetu ter se dejavno
udeležujejo strokovnih sestankov in
kongresov doma in v tujini.
Celje
V celjski bolnišnici so se z revmatologijo začeli ukvarjati v zgodnjih
70. letih prejšnjega stoletja. Leta 1975
je začela delovati revmatološka ambulanta, ki se je leta 1983 preselila v
nove objekte, revmatološki oddelek pa
je deloval v sklopu internega oddelka.
Samostojni revmatološki oddelek je bil
ustanovljen leta 1994.
Novo mesto
V novomeški bolnišnici je internistični oddelek začel delovati leta 1952.
Leta 1961 se je z revmatologijo ukvar-

jala ena zdravnica, ki je opravljala predvsem delo v revmatološki ambulanti.
Revmatski bolniki so se zdravili na oddelku interne medicine. Leta 1991 je bil
ustanovljen revmatološko-hematološki
odsek. Zadnja leta se je stanje nekoliko
izboljšalo, saj posamezni zdravniki
svoje delovanje usmerjajo v revmatologijo in ne več na druga vzporedna
specialistična področja.
Goriška
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca v goriški regiji deluje od leta 1945.
Leta 1974 so ustanovili posamezne
specialistične ambulante, med katerimi
je bila tudi revmatološka, leta 1977 pa
so odprli še revmatološko-hematološki
oddelek. Z revmatologijo in vzporedno
tudi s hematologijo se je ukvarjalo nekaj
zdravnikov, danes pa na tem področju
delujejo samo revmatologi specialisti.
Pomurje
V pomurski regiji so se posamezni
zdravniki z revmatologijo ukvarjali že
leta 1974, bolj poglobljeno pa od leta
1994. Tudi v tej bolnišnici so v preteklosti specialisti delovali na področju
hematologije in revmatologije, zdaj pa
se pretežno ukvarjajo z revmatologijo.
V bolnišnici delujeta revmatološki oddelek in ambulanta.
Slovenj Gradec
V Slovenj Gradcu se je od leta 1963 z
revmatologijo ukvarjal en zdravnik, ki
je kasneje odšel drugam. Od leta 1983
v tej bolnišnici deluje revmatologinja, ki opravlja delo na oddelku in v
revmatološki ambulanti.

1. polovica
20. stoletja
Začetnik javnega zdravstva dr. Ivo Pirc opozori
na revmatično vročino. Objavljen je pregled

Pri

rehabilitaciji

revmatskih

bolni-

kov imajo pomembno vlogo naravna

revmatskih bolezni, ki jih zdravijo v

zdravilišča v Sloveniji s častitljivo zgo-

posameznih slovenskih zdraviliščih.

dovino. V procesu zdravljenja izhajajo iz
dolgoletne tradicije souporabe naravnih

Po 2. sv.
vojni

zdravilnih sredstev in rehabilitacije.
Z leti so postala zelo dobro opremljeni
rehabilitacijski

centri,

kjer

delujejo

Prvi razvojni koraki revmatologije v Ljubljani

številni fiziatri in drugi visoko usposob-

(za druge regije ni podatkov). Akad. prof.

ljeni strokovni kadri, ki so se večinoma

dr. Igor Tavčar napiše knjižico Klinika

specializirali za posamezne revmatske

sklepnih obolenj (1948).

bolezni. Žal je zadnja leta rehabilitacija revmatikov v naravnih zdraviliščih

1956

zaradi omejenih finančnih sredstev vse
težje dostopna.

Resolucija o organizaciji borbe proti
revmatizmu. V Ljubljani začne redno
delovati revmatološka ambulanta.

1969-1971
Razvijati se začne Klinični oddelek
za revmatologijo.

1974
Ustanovitev laboratorija za imunologijo
revmatizma v Ljubljani, ki je ključen za
razvoj revmatologije.

1981-1988
Začetek organiziranega raziskovalnega dela
v revmatologiji in organizacija mednarodnih
strokovnih sestankov z udeležbo vodilnih
evropskih in svetovnih revmatologov.

Izola
V splošni bolnišnici Izola revmatološka ambulanta deluje od leta 1993,
revmatski bolniki pa se zdravijo na internem oddelku.

Slovenska naravna zdravilišča

1955-1994
Postopno odpiranje revmatoloških ambulant
in oddelkov v bolnišnicah po vseh regijah.

Revmatološka sekcija –
strokovni organ Slovenskega
zdravniškega društva
Revmatološka sekcija Slovenskega
zdravniškega društva (SZD) deluje od
leta 1968. Od leta 1993 je polnopravna
članica Evropske lige za boj proti revmatizmu (EULAR). Njen sedež je trenutno
v Mariboru, predsednik je doc. dr. Iztok
Holc. Slovenski revmatologi se strokovnih sestankov sekcije udeležujejo
redno in v polnem številu ter dejavno
sodelujejo bodisi v vlogi predavateljev
bodisi živahnih razpravljavcev. Vodstvo strokovne sekcije namreč skrbi za
povezovanje slovenskih revmatologov,
na sestankih obravnavajo najnovejša
strokovna dognanja, sledijo razvoju
revmatologije, skrbijo za uveljavljanje
sodobne diagnostične in terapevtske
doktrine ter predstavljajo zanimive in
poučne klinične primere revmatskih
bolnikov. Organizirajo skupne sestanke
z drugimi strokovnimi sekcijami SZD,
na sestankih pa kot predavatelji redno
gostujejo tudi priznani tuji strokovnjaki.

Klinični oddelek za revmatologijo je danes sodobna diagnostična in terapevtska ter za svoje
področje vrhunska zdravstvena ustanova z visoko usposobljenimi zdravniki revmatologi in drugimi
zdravstvenimi profili. Ima vodilno vlogo pri določanju doktrine diagnostike in zdravljenja revmatskih
bolezni v Sloveniji. Zadnja leta dosega pomembne mednarodne uspehe na področju diagnostike
in zdravljenja revmatskih bolezni.
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Fizioterapevtski

kotiček

Vaja 3

Vaje za roke
Pripravila:

Stretching mišic
ramenskega
obroča

Majda Adamič, višja fizioterapevtka

Vam bolečine ne dopuščajo izvajanja vaj, pri katerih je treba stati?
Na stolu lahko izvedete prav vse dihalne vaje in vaje za ramena ali roke.

Vaja 1
Dihalne
vaje
lu,
imo vzravnano na sto
Začetni položaj: Sed
telesa (»popek,
del
i
ven
led
mo
zira
stabili
o
mo podprto le zadnjic
fršlus«), tako da ima
naslonjalo. Palico
na
i
jen
lon
nas
o
in nism
ob prsnem košu.
držimo na konceh in

Izvedba: Vdihnemo in ob
iztegu rok v predročenje izdihnemo. Ponovim
o vsaj osemkrat.

Vaja 2
Stretching mišic
ramenskega
obroča
imo vzravnano,
Začetni položaj: Sed
na levo ramo.
desno dlan položimo
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Izvedba: Levo dlan polo
žimo na desni komolec.
Z dlanjo potisnemo desn
i komolec proti ramenu,
toliko, da začutimo rahlo
bolečino ob nategu
mišic. Malo zadržimo in
sprostimo. Ponovimo
vsaj trikrat z vsako roko.

Vaja 4
Jačanje
bicepsa

roko
imo vzravnano, desno
Začetni položaj: Sed
t.
vra
položimo za

Vaja 5

Jačanje
tricepsa

Izvedba: Levo dlan polo
žimo na desni komolec,
potisnemo roko navzdol
in ponovimo vsaj trikrat
z vsako roko.

vaji 4.
Začetni položaj: Enak kot pri

ko roko
imo vzravnano, v vsa
Začetni položaj: Sed
tenko.
plas
jeno
oln
nap
o
vzamemo z vod

Izvedba: Eno roko pokrčim
o proti ramenu in
obrnemo dlan proti ramenu
, druga roka je iztegnjena ob telesu, dlan je obrn
jena nazaj. Istočasno
menjamo položaj obeh rok
in ju obračamo.
Delamo počasi in temeljit
o do konca giba.
Hitrost lahko prilagajamo
stanju.

stenkama in
bavamo se s pla
ložajih.
Izvedba: Poza
nih smereh in po
lič
raz
v
o
jem
ju dvigu

Vaja 6
ložaj:
Začetni po
vnano,
ra
vz
o
m
Sedi
mo v
ži
dr
i
nk
te
plas
ignemo
dv
ju
in
h
roka
o.
av
za gl

o roko
ožaja počasi dvignem
Izvedba: Iz tega pol
ali hkrati,
ma
eno
izm
ko
lah
j,
v iztegnjen položa
ju.
hitrost prilagodimo stan
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O zdravi prehrani in prehranskih
dopolnilih pri revmatskih obolenjih

Obrok naj
bo obred
Piše:

Janja Strašek, univ. dipl. inž. živilske 									

				tehnologije, svetovalka za prehrano v 									
				 Termah Šmarješke Toplice, Terme Krka

V dobi modnih diet in številnih načinov prehranjevanja
se človek pogosto vpraša, kako torej pravilno jesti; še
posebej, če ima kronično obolenje. Kot kaže, je še vedno
najboljša zdrava in uravnotežena prehrana, predvsem
pa upoštevanje starega reka ‘Zjutraj jej kot kralj,
opoldne kot meščan, zvečer kot berač’.

10

Prehranski strokovnjaki priporočamo pet obrokov na dan, torej tri
glavne in dva vmesna, med njimi pa
je dobrodošel dve- do triurni premor. V času premora ne ‘grizljamo’
raznih prigrizkov, temveč pijemo vodo.
Pomembno je, da zadnji večji obrok
(večerjo) pojemo vsaj dve uri pred spanjem, nikakor pa ni priporočljivo jesti
zelo pozno zvečer ali celo ponoči. To je
razvada, ki jo je treba čim prej opustiti.
Nekateri stavijo na manj kot pet
obrokov in se ob tem tudi dobro
počutijo, čeprav je to prej izjema kot
pravilo. Svojih navad ni treba vedno
spreminjati, če vidimo, da nam utečen
način ustreza, če se po hrani dobro
počutimo, in če imamo dovolj vitalne
energije in zdravo telesno težo. Nekateri potrebujejo več kot pet obrokov na
dan. To so predvsem ljudje, ki se držijo
različnih zdravstvenih diet, ali pa imajo
zelo hiter metabolizem in običajno jedo
majhne porcije.

Koliko smem pojesti?

Sokovi niso ‘za žejo’

Koliko hrane je treba zaužiti na dan,
je zelo odvisno od:

Voda je vir življenja, zato naj bo naša
osnovna tekočina naravna pitna voda.
Telo lahko pogosto hidriramo tudi z nesladkanim čajem, limonado in mineralnimi vodami. Veliko napako pa delamo,
če za žejo pijemo alkoholne pijače in
sladke gazirane pijače, saj telo s sladkorjem oziroma alkoholom dobiva nepotrebne kalorije. Tudi naravne sadne
sokove uživajmo kot vir energije ali za
regeneracijo, ne pa za žejo. Seveda pa ni
nič narobe, če otrok, ki se veliko giba, za
žejo popije vodo z domačim bezgovim
sirupom. Sladkor v sirupu je gorivo za
gibanje.

hranilne sestave obroka;
starosti: potrebe po energiji se
s starostjo manjšajo, zato ne potrebujemo
več veliko hrane z visoko energijsko
vrednostjo, pač pa z visoko hranilno in
biološko vrednostjo;
spola: moški običajno pojedo več
mesa in prilog, saj imajo praviloma več
mišic, ki so boljši porabnik energije,
ženske pa imajo nekoliko več maščobe;
telesne dejavnosti: bolj ko smo
aktivni, več energije potrebujemo.
Vendar, kolikor energije vnesemo v
telo, toliko je moramo porabiti, to je
naravna »bilanca stanja«. Porabljamo
jo na različne načine: z bazalnim metabolizmom (tj. poraba energije v mirovanju),
z gibanjem (delo in fizične aktivnosti),
z umskim delom itd.;
zdravstvenega stanja: različna
zdravstvena stanja lahko zmanjšajo
ali povečajo potrebe po energiji in hranilnih snoveh (npr. presnovne bolezni,
mirovanje, onkološka obolenja). Ljudje
s takšnimi potrebami naj se glede pravilne
in uravnotežene prehrane vedno posvetujejo tudi z dietetikom.

Prehranska dopolnila
naj bodo izjema
Naše telo mora hranila – torej ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe, vitamine, minerale in ostale sekundarne
komponente – dobiti v pravem razmerju in v prvi vrsti iz hrane. Ker nobeno
živilo ne vsebuje vseh hranil, je treba
v obroke vključiti zelo raznolika živila.
Prehranska dopolnila so namenjena
dopolnjevanju običajne prehrane, zato
jih priporočamo le, ko gre za določena
obolenja ali posebne potrebe zaradi
zdravstvenega stanja.

Modne prehranske smernice
in diete niso za vsakogar
Ločevalna dieta, beljakovinska dieta,
dieta brez ogljikovih hidratov, dieta po
krvnih skupinah … Mnogo bi ji lahko
našteli. Prav tako lahko naštejemo
številne načine prehranjevanja, kot so
vegetarijanstvo, veganstvo, makrobiotika, presnojedstvo, pa tudi prehrana
brez laktoze, brez glutena itd. Obstaja
tudi mnogo (včasih namišljenih) prehranskih ovir.
Vsak človek je bitje zase, med nami
obstajajo razlike v potrebah, zato je
vsiljevanje določene prehrane drugim
neumestno. Spoštujmo načela zdravega
in uravnoteženega prehranjevanja. Če
se odločimo za katero koli obliko diete
ali alternativne prehrane, se prej posvetujmo s prehranskim strokovnjakom,
da ugotovimo, ali naše zdravstveno
stanje dovoljuje določene odmike od
zdravih načel prehranjevanja.

Obrok je treba ozavestiti
V sodobnem hitrem načinu življenja
večina ljudi ni posebej pozorna na
to, kako poteka prehranjevanje. Jedo
prehitro, hrano ‘goltajo’ in niti ne ozavestijo, da so pravkar pojedli obrok.
Posledice so tiščanje v trebuhu, napenjanje, vetrovi, spahovanje, prekomerna
telesna teža in druge nevšečnosti, ki jih
ljudje pogosto pripišejo domnevnima
glavnima krivcema za vse sodobne
težave: glutenu in laktozi.
Treba se je naučiti uživati v hrani.
Prehranjevanje naj bo obred. Hrano je
treba dobro prežvečiti in jo prepojiti s
slino, kajti prebavna pot se začne že v
ustih.

Dejstva

o prehranskih dopolnilih
• So zgoščen vir hranil ali drugih
snovi.

• Dve tretjini ljudi se o jemanju 		

odločata sami in si pogosto
naredita več škode kot koristi. 		
‘Zdravilni’ učinki se ob nespametnem (dolgotrajnem ali 			
čezmernem) jemanju sprevržejo
v škodljive.

• Vitamini in druge snovi

imajo večji zaščitni učinek,
če jih zaužijemo z živili, ki
jih vključuje uravnotežena
prehrana.

Da bi iz njih res lahko dobili dovolj hranil, naj
bodo živila sezonska, t. j. dozorela na soncu,
lokalna ter mehansko in termično pravilno
pripravljena.

Vpliv prehrane in življenjskega
sloga na revmatska obolenja
Revmatskih obolenj se ne da ozdraviti z nobeno vrsto prehrane, obstajajo pa
živila, ki stanje bodisi izboljšajo bodisi
poslabšajo. Pozitiven vpliv na revmatska obolenja ima zdrava uravnotežena
prehrana, ki vsebuje manj nasičenih in
hidrogeniranih maščobam, več omega-3 maščobnih kislin, ki delujejo protivnetno, ter prehrana, ki je bogata z
vitamini in rudninami. Pomemben pre11

ZDR AVJE

Če se odločimo za
katero koli obliko diete
ali alternativne prehrane,
se prej posvetujmo
s prehranskim strokovnjakom, da ugotovimo,
ali naše zdravstveno
stanje dovoljuje določene
odmike od zdravih načel
prehranjevanja.

ventivni učinek lahko dosežemo tudi z
veliko mero previdnosti pri uživanju alkohola, soli in kave. Ključnega pomena
je vzdrževanje zdrave telesne teže in
skrb za dovolj gibanja (hoja, plavanje,
kolesarjenje itd.).
• Artritis
Dokazano je, da nekatere vrste hrane
lahko poslabšajo ali celo povzročijo artritis. Dietne pomanjkljivosti, kot je na
primer pomanjkanje vitamina C, vodijo
do sprememb v sestavi sklepnih tkiv in
do artritisa. Prav tako so lahko škodljive
tudi prevelike količine ali določena
hrana, bodisi zaradi alergije (imunsko
posredovana reakcija) ali neprenašanja
(intolerance) bodisi zaradi poslabšanja
nekaterih obstoječih, predvsem presnovnih motenj (vir: Diete pri artritisu,
putiki in osteoporozi, Mojca Kos-Golja,
1999).
Na artritis vplivajo tudi alergije.
Pogosti alergeni so mleko in mlečni
izdelki, jajca, ribe, oreščki, arašidi,
paradižnik in soja. Pomembno je, da
alergene potrdi zdravnik alergolog, ne
da si diagnozo postavljamo sami.
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• Protin

• Osteoartroza

Sklepno vnetje povzročajo kristali
soli sečne kisline. Zvišanje ravni sečne
kisline v krvi je lahko posledica pospešene razgradnje purinov, ki jih v telo
vnašamo tudi s hrano, zato izogibanje
takim živilom uspešno pripomore k boljšemu obvladovanju bolezni. Priporočamo pa tudi opustitev pitja alkoholnih
pijač in zmanjšanje telesne teže.

Pri osteoartrozi je pomembno
vzdrževanje primerne telesne teže z
redno in zmerno telesno dejavnostjo
ter z zdravo sezonsko in uravnoteženo
prehrano.

(Ne)priporočena živila pri protinu
Priporočena živila

Prepovedana živila

Občasno dovoljena živila

Voda, mineralna voda,
naravni sadni, zelenjavni
sokovi

Alkoholne pijače

Kava, čaj, kakav

Mleko in mlečni izdelki
z do 1,6 % mlečne maščobe,
siri do 35 % mlečne
maščobe v suhi snovi
in skuta do 10 % mlečne
maščobe v suhi snovi

Z večjim deležem maščobe
(nad 1,6 % pri mleku in
mlečnih izdelkih oz. nad
35 % pri sirih)

Jajčni beljak
Zelenjava (brokoli,
korenje, zelena, koruza,
kumare, jajčevci, koleraba,
buče, paradižnik, kislo
zelje, repa – pred uporabo
jo sperite, da zmanjšate
vsebnost soli)

Jajčni rumenjak
Leča in pripravljene
zelenjavne juhe oz.
pripravljeni zelenjavni
ekstrakti

Ovseni kosmiči, otrobi

Koruzni in pšenični zdrob,
riž, testenine, krompir,
vse kaše (ajdova, prosena)
Piščančje, puranje in
zajčje meso, modre
in bele ribe, raki,
lignji

Zelenjava (gobe, beluši,
stročnice, špinača, cvetača,
ohrovt, grah)

Svinjina, govedina, šunka,
raca, goska, teletina, krap,
polenovka, jerebica, ostriž,
fazan, ščuka, prepelica, vsa
drobovina (možgani, jetra,
ledvica ...), školjke, postrv,
sardele, divjačina, vse
mesne juhe

Sadje (marelice, grozdje,
breskve, oreški, rabarbara)

Kompoti, džemi, marmelade, med, sadne sladice

Bel in koruzni kruh

Kvas

Ostali kruh, sladek kruh

Kakovostna olja (olivno,
repično)

Loj, mast, ocvirki

Margarina, maslo, majoneza
z manj maščobe, rastlinska
olja

Začimbe in dišavnice

Industrijsko pripravljene
začinke, začimbe
(npr. Vegeta, Eva, itd.)

Sol
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Uroginekološke težave pri ženskah

Začnejo se
lahko že po
prvem porodu
Piše:

mag. Saša Djukanović, dr. med.,

				 spec. ginekologije in porodništva, uroginekolog

Uhajanje vode, povešanje maternice, primanjkljaj estrogenov,
ponavljajoča se bakterijska vnetja mehurja in boleči spolni odnosi –
to so najpogostejše uroginekološke težave žensk. Čeprav se večinoma
pojavijo v starejši dobi, lahko prizadenejo tudi že mlajše ženske po
prvem porodu. Zdravimo jih uroginekologi in urologi skupaj.

Ženski spolni organi in sečni mehur
s sečnico sta dva sistema, ki sta med seboj anatomsko in funkcionalno povezana. Da vse deluje, kot je treba, mora
biti anatomski položaj organov male
medenice nespremenjen in tvoriti se
mora zadostna količina estrogenov.
Ko se pojavijo težave, žensko najprej
obravnava osebni zdravnik ali ginekolog, po pregledu in zdravljenju pa jo
napoti k uroginekologu oziroma urologu, odvisno od vrste težav. Oglejmo si
najpogostejše.

Uhajanje vode
Uhajanje vode ali urinska inkontitnenca se lahko pojavi že po prvem
porodu in predstavlja velik socialni,
psihični in finančni problem. Težji vaginalni porod lahko povzroči poškodbe
na področju urogenitalnega sistema,
zato se začnejo težave z zadrževanjem
seča.

Dejavniki tveganja za uhajanje vode:

nosečnost in vaginalni porod
starost
menopavza
odstranitev maternice
debelost
kronični kašelj
zaprtost
okužbe urina
prirojene nepravilnosti
razne bolezni, kot so
		 sladkorna bolezen,
		 degenerativne spremembe 		
		 hrbtenice, poškodbe, tumorji,
		 nevrološke bolezni in multipla 			
		 skleroza.

Pri zdravljenju uhajanja vode je
pomembna
pravilna
diagnostika,
ki vključuje natančno anamnezo,
ginekološki pregled z ultrazvokom,
izključitev prisotnosti bakterij v urinu,
test z vložkom (PAD test), izpolnjevanje
dnevnika mokrenja in urodinamske
preiskave.
Najpogostejše oblike uhajanja vode
so stresna, urgentna in mešana urinska inkontinenca. Stresna se pojavi pri
37–50 odstotkih žensk, mešana pri 33–
36 odstotkih in urgentna pri 11–20 odstotkih. Med zelo redke oblike pa spada
Overflow inkontinenca, ki jo povzroča
zaostajanje vode v mehurju. Zaradi
prepolnega mehurja pride do nenadzorovanega uhajanja večje količine vode.
Stresna inkontinenca običajno nastane kot posledica vaginalnega poroda in poškodbe podpornih struktur
pod sečnico in mehurjem. Sečnica se
med napenjanjem močno premika iz
svojega običajnega položaja, zato prihaja do nenadzorovanega odpiranja
zapiralke v mehurju (slika 1). S staranjem se intenzivnost uhajanja vode
stopnjuje zaradi večjega števila porodov oziroma težjega fizičnega dela.
Po menopavzi zaradi pomanjkanja estrogenov še dodatno oslabijo podporne
strukture. Ženskam s stresno inkontinenco voda uhaja med kašljem, napenjanjem, tekom ali dvigovanjem težjih
bremen.
Zdravljenje je odvisno od stopnje
uhajanja. Blago obliko zdravimo s Keglovimi vajami, z vaginalnimi valjčki,
s telovadbo pod strokovnim nadzorom, z elektrostimulacijo mehurja
ali z laserjem. Težje oblike zdravimo z manjšim kirurškim posegom z
mrežico, uspešnost je več kot 95-odstotna. Z mrežico namreč spodbudimo
vraščanje fibroblastov pod sečnico,
naredi se nova podpora, zmanjša se
njeno premikanje.
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ZDR AVJE

STRESNA
INKONTINENCA

k
tis
pri

izbočenje
sečnega
mehurja

normalna anatomija

VRSTE
SPUŠČANJA
MATERNICE
IN/ALI NOŽNICE

izbočenje dela stene danke

Pri urgentni inkontinenci se pojavijo
težave z zadrževanjem vode ter pogosta
in nezadržna potreba po uriniranju,
v težjih primerih je povezana z uhajanjem vode (slika 2). Urgentna inkontinenca nastane kot posledica nekaterih
sprememb v mehurju.
Pri zdravljenju pacientkam najprej
svetujemo, kako si lahko pomagajo
same s treningom mehurja, nato jim
ponudimo še konzervativno zdravljenje z elektrostimulacijo mehurja. Če
ni uspešno, lahko predpišemo zelo
učinkovita zdravila. Pacientkam s suho
sluznico nožnice priporočamo lokalno
zdravljenje z estrogeni. Najtežje oblike
urgentne inkontinence napotimo na
zdravljenje k urologu, ki pacientkam
predlaga zdravljenje mehurja z injekcijami Botulinum toksina.
Pri mešani inkontinenci sta prisotni
različno intenzivni stresna in urgentna
inkontinenca, zato najprej zdravimo
tisto, ki prevladuje.

Spuščanje maternice
in/ali nožnice
Maternica se lahko povesi tako, da je
še znotraj nožnice (descendirana) ali pa
zunaj nje (prolaps). To povzroča težave,
kot so pritisk navzdol, bolečine v križu,
uhajanje vode, težko odvajanje blata,
zaostajanje vode, ponavljajoča se vnetja
mehurja in težave pri delu. Zdravimo
jih kirurško. Običajno odstranimo ma14

ternico in v nožnici opravimo plastični
poseg. Da bi se izognili odstranjevanju
maternice, zadnja leta uporabljamo
originalne mrežice. O vrsti operativnega zdravljenja se pogovorimo z vsako
pacientko in njene želje upoštevamo v
največji možni meri. Pacientke lahko
telovadijo in izvajajo vaje za krepitev
podpornih struktur v nožnici zgolj po
predhodnem ginekološkem pregledu
in pod strokovnim vodstvom. Nepravilna vadba in neustrezne vaje lahko
pospešijo proces spuščanja rodil.

Urogenitalni sindrom
Pojavlja se pri starejših ženskah in
je posledica znižane ravni estrogenov v
nožnici. Običajno se pojavi štiri do pet
let po menopavzi pri četrtini ali celo
polovici žensk. Sluznica v nožnici se
tanjša in postaja občutljiva. Pacientke
imajo občutek suhe nožnice, pogosto
je prisotna srbečica, krvavkast, smrdeč
izcedek, zaradi občutljivosti pa imajo
boleče spolne odnose. Za zdravljenje
predpišemo lokalne estrogene v obliki
tabletk, obročka ali kreme. Priporočamo
uporabo nehormonskih vlažilcev in lubrikantov. Občasno prepišemo kremo s
kortikosteroidi.

Težave z zadrževanjem vode
naraščajo s staranjem: med 18.
in 30. letom se pojavijo pri slabih
13 % žensk, po 70. letu pri 56 %.

izbočenje
maternice

Ponavljajoča se bakterijska
vnetja mehurja
O ponavljajočem se vnetju govorimo,
kadar ima pacientka v obdobju enega
leta tri vnetja, ali kadar ima dve vnetji
v pol leta. Pojavijo se lahko pri petini
ali četrtini žensk v postmenopavzi.
Ponavljajoča vnetja so posledica oslabljene odpornosti sluznice zaradi lokalnega primanjkljaja estrogenov. Zaradi
slabe elastičnosti mehurja pacientke
pogosto ne morejo popolnoma izprazniti mehurja. Istočasno lahko alergije na
milo, vaginalne kreme, peneče kopeli
ali druge kemikalije izzovejo manjše
poškodbe sluznice, ki so vstopno mesto
za bakterije. Priporočamo dolgotrajno
zdravljenje z nizkimi odmerki antibiotikov, lokalno estrogensko zdravljenje
in uživanje večjih količin tekočine.

Boleči spolni odnosi
Nastajajo kot posledica psiholoških,
kulturnih in bioloških dejavnikov ter
partnerskih odnosov. Uroginekologi
pomagamo pri odpravljanju bioloških
dejavnikov, kot so uhajanje vode,
občutek suhe sluznice, zdrs maternice
in ponavljajoča se vnetja mehurja.
Bolečina med spolnim odnosom pogosto
izgine, ko odpravimo biološke dejavnike
in se pacientka posvetuje tudi s psihologom. Psihologi uporabljajo PLISSIT metodo zdravljenja, ki vključuje klinično
obrazložitev problema, izobraževanje,
vedenjsko psihoterapijo in vaje.

OTROCI IN REVMA

Vikend seminar

Letos učili tudi
mladostnike
Piše:

Hvala donatorjem:

Maja Dimnik V.

Tradicionalni septembrski vikend seminarji za družine otrok
z juvenilnim idiopatskim artritisom (JIA) so vedno zelo prijetni.
Lepo je videti, kako malčki z leti postajajo vse zrelejši in se razvijajo
v odgovorne odrasle osebe. To je organizatorja spodbudilo, da za
mlade udeležence letos prvič pripravi tudi izobraževalne vsebine.

Običajno so predavanja poslušali le
starši, otroci in mladi pa so bili vedno
vključeni le v prostočasne dejavnosti.
Letos pa so mladi v soboto poslušali
Tilna Dominka z Zavoda Varni internet, ki jim je razložil, kako naj varno
uporabljajo splet. V petek in nedeljo
pa so klepetali z Aljažem Škrjancem,
ki na Društvu revmatikov Slovenije
vodi podmladek društva (Facebook
stran: Podmladek Društva revmatikov
Slovenije).
Mlajši otroci so ustvarjali v otroških
delavnicah pod budnim očesom vzgojiteljic Milene Jerančič in Anite Novak.
Starši so sodelovali na predavanjih in
delavnicah ter usvajali nova znanja in
veščine. Poslušali so o zdravi prehrani v družini (Janja Strašek, univ. dipl.
ing. živ. tehnologije), uspešnem komuniciranju z otrokom (Marko Juhant,
spec. pedagog) in o prehodu otroka z
revmatsko boleznijo od pediatra k internistu revmatologu (asis. dr. Štefan
Blazina, dr. med.).
Ob zaključku seminarja so s pomočjo
vprašalnikov vsi ocenili zadovoljstvo z
namestitvijo, vsebino in organizacijo,
s čimer se hkrati meri tudi uspešnost
socialnega programa izobraževanja in

Vikend seminar v Termah 3000 je bil
s 101 udeležencem najbolj obiskan
seminar letošnjega leta.

usposabljanja otrok in mladostnikov.
Rezultat je bil odličen, kar kaže, da
Društvo revmatikov Slovenije dela
prave stvari. Pohvale dajejo motivacijo
za nadaljnje delo, kritike pa priložnost
za izboljšave.

AbbVie, d. o. o. • Alenka Anžič, s. p. •
CH4, d. o. o. • Droga Kolinska d.d. •
DM drogerie markt, d. o. o., PE Ljubljana •
Euromarkt Center, d. o. o. • Europark, d. o. o.,
PE Maribor • Gorenje surovina, d. o. o. •
Henkel Slovenija, d. o. o. • Juliana cool, d. o. o.
Lekarne Maribor • Lidl Slovenija, d. o. o. •
Medex, d. o. o. • Neva Sošič • Nova KBM, d. d.,
Podružnica Maribor • Pošta Slovenije, d. o. o.
Poštna banka Slovenije, d. d. • Predstavništvo
Evropske komisije v RS • Sberbank, d. d. •
Spar Slovenija, d. o. o. • Šumi bonboni, d. o. o.
Telekom Slovenije, d. d. • Terme Krka, d.o.o.,
Novo mesto • Turistična agencija Sonček d.o.o.
Unilever • Zavarovalnica Triglav, d. d. •
Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota
Novo mesto

Zadovoljstvo s/z

Odstotek
zadovoljstva

krajem bivanja

90 %

namestitvijo

87 %

osebjem v hotelu

90 %

koordinatorjem društva

100 %

varstvom otrok

100 %

zabavnim programom

97 %

možnostjo izmenjave mnenj in druženjem z ostalimi udeleženci

100 %

Ocena strokovnih vsebin
Zdrava prehrana v družini (Janja Strašek)

98 %

Milena Jerančič in Anita Novak (vzgojiteljici in animatorki)

100 %

Predavanje Uspešno komuniciranje z otrokom (Marko Juhant)

100 %

Delavnica Uspešno komuniciranje z otrokom (Marko Juhant)

100 %

Prehod otroka z revmatizmom od pediatra k revmatologu (Štefan Blazina, dr. med.)

98 %

Ocena izvedbe
Potrebnost programa

98 %

Usklajenost vsebine z vašimi potrebami in znanjem

98 %

Organizacija izvedbe programa

100 %

SKUPNA OCENA

97 %
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Prehod otroka z revmatsko boleznijo
od pediatra k internistu

Priprava mladostnika
zmanjša zaplete
Pišeta: asist. dr. Štefan Blazina, dr. med.
in prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Približno polovica otrok z revmatsko boleznijo zdravljenje nadaljuje tudi v odrasli dobi. Na to
jih je treba dobro pripraviti, saj prehod od pediatra k internistu revmatologu običajno poteka
v najstniškem obdobju, ko so najbolj uporniški in pretirano samozavestni, s čimer neugodno
vplivajo na nadaljnji proces zdravljenja. Prehod je neuspešen kar pri polovici mladostnikov.

Načrtovana priprava mladostnika s
kronično boleznijo na nadaljnje vodenje pri specialistu internistu se strokovno imenuje tranzicija. Tranzicija je veliko več kot le administrativni postopek
predaje oziroma transfer, saj mora biti
prilagojena starosti in sposobnostim
bolnika. Bolnika moramo opremiti s
potrebnimi znanji o bolezni in z ustreznimi veščinami, da bo lahko samostojno
skrbel za zdravstveno obravnavo.

Mladostnik se mora
na pregled naročiti sam
Najpomembnejši veščini, ki ju mora
mladostnik osvojiti, sta zmožnost samostojnega pogovora z zdravnikom o
svojih zdravstvenih težavah in samostojnost pri naročanju na preglede. Poleg tega mora:
•		 poznati znake poslabšanja bolezni,
•		 prepoznati morebitne stranske 				
		 učinke zdravil,
•		 zavedati se pomembnosti kontra		 cepcije ob jemanju zdravil z
		 neugodnim učinkom na plod,
•		 zavedati se škodljivosti uživanja 			
		 alkohola ob zdravilih,
•		 zavedati se posledic opustitve 				
		 zdravljenja, s čimer tvega vnovičen
		 zagon kronične vnetne bolezni.
16

Pripravljenost pomembnejša
od starosti
Tranzicija se začne, ko je otrok star 12
let. Takrat začnemo s pogovorom o pripravi na večjo samostojnost in ocenimo
otrokovo znanje o njegovem zdravstvenem stanju in zdravljenju. Otrok začne
sodelovati pri skrbi za svoje zdravje. Ko
je star 15 let, začnemo z izdelavo načrta
tranzicije, določimo koordinatorja, ki
mu bo pomagal v postopku tranzicije, in
začnemo z navajanjem na samostojnost
(samostojen pogovor z zdravnikom,
skrb za svoja zdravila, dogovor za ambulantni pregled).
Ustrezen čas za transfer je šele takrat,
ko sta mladostnik in družina pripravljena na samozavesten prehod v zdravstveni sistem za odrasle. Ključno je, da
bolnik po opravljenem transferju opravi kontrolni pregled, s čimer se preverja
uspešnost predaje k internistu revmato-

logu. Če je treba, stanje pripravljenosti
za tranzicijo pri otroku in starših oceni
psiholog in se odloči glede pogostnosti
kontrolnih pregledov v njegovi ambulanti.

Predaja podatkov
Za dobro nadaljevanje obravnave je
zelo pomembno, da pediater internistu
revmatologu dobro preda podatke o
bolniku in njegovi bolezni, kar se zapiše
v strukturiran povzetek bolezni:

•		 potek bolezni (začetni simptomi
		 in znaki, postavitev diagnoze, 				
		 poslabšanja, dolgoročni potek);
•		 ključni laboratorijski izvidi,
•		 zapleti bolezni,
•		 pridružene bolezni,
•		 povzetek zdravljenja z zdravili,
•		 cepilni status in
•		 družinska anamneza.

Glavno merilo za čas predaje ne bi smela biti kronološka starost, ampak
predvsem stopnja poznavanja svoje bolezni in stopnja samostojnosti.
Dobra priprava mladostnika na večjo samostojnost zmanjša pogostost
zapletov zaradi prekinitve redne obravnave.

KO M E N TA R

Raje deformacije
sklepov kot
jemanje zdravil?
Piše:

Foto: Boštjan Colarič

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.

Nihče ne more prisiliti odraslega
bolnika, da jemlje zdravila, če se je
trdno in dokončno odločil, da jih ne bo
jemal, ker bolj zaupa alternativnim
oblikam zdravljenja; pa čeprav so
mu bolj v škodo kot korist.
Pred leti je v Revmatološko ambulanto
v Ljubljani prišla 30-letna bolnica. Že nekaj
mesecev je imela bolečine ter otekline
malih sklepov rok in stopal. V njeni domači
bolnišnici so ji postavili diagnozo revmatoidni artritis in ji tudi predpisali ustrezno
zdravljenje: nesteroidni antirevmatik, glukokortikoidi in zdravilo, ki spreminja imunsko dogajanje. Ker ni bila zadovoljna ne
z diagnozo ne z zdravljenjem, je prišla po
drugo mnenje.
Žal so oboje lahko le potrdili. Imela je
vse znake, laboratorijski testi so kazali aktiven vnetni proces. Rentgensko slikanje
rok in stopal je v nekaterih sklepih odkrilo
začetne razjede na kosteh. Gospa je zatrdila, da redno jemlje predpisana zdravila in
da jih bo jemala tudi naprej, ker je dobro
seznanjena, kako pomembno je to zdravljenje. Zdravljenje in kontrole pa da bo
opravljala v domačem kraju, ker svoji revmatologinji povsem zaupa.
Po treh mesecih se je oglasila ta revmatologinja. Kljub zdravljenju je bolezen
napredovala, je potarnala, pojavile so
se že deformacije, vnetje se nikakor ne
umiri. Lahko gospo še enkrat pregledate,
predvsem zaradi morebitne spremembe

zdravljenja? In gospa je spet prišla. Stanje je bilo res slabše. Prsti rok in stopal
so bili že deformirani, poleg tega so bili
zdaj otekli in boleči tudi kolena in gležnji.
Sklepi so bili slabše gibljivi. Poleg antirevmatikov in večjega odmerka glukokortikoidov so ji uvedli še kombinacijo treh
imunomodulirajočih zdravil. Zatrdila je,
da jih bo jemala, kot je jemala vsa do zdaj
predpisana zdravila. In je odšla. Kmalu
zatem pa se je spet oglasila njena revmatologinja, ki je medtem nekaj posumila ...
Gospa sploh ni jemala zdravil! Redno
jih je sicer prevzemala v lekarni, a jih je
kopičila doma ali jih zavrgla. V resnici se
je zdravila z alternativnimi postopki in
rastlinskimi pripravki. Tu in tam je vzela
kakšno tableto antirevmatika, a ne preveč,
ker imajo zdravila možne neželene učinke,
ki se jih je zelo bala. Odločitve ni obžalovala.
To je moja izbira in moja pravica, je govorila. S stanjem bolezni in z deformiranimi
sklepi se je enostavno sprijaznila.
Seveda se vprašamo, ali ni bilo v tem
primeru vendarle storjenih nekaj napak.
Bolničinega nezaupanja v predpisano
zdravljenje dolgo nihče ni zaznal. Prav
tako nihče ni posumil, da je do izrazitega napredovanja bolezni prišlo zaradi
opuščanja zdravil. Toda zdravnik praviloma verjame bolniku, ki trdi, da jemlje predpisana zdravila, medsebojno zaupanje v
odnosu bolnik-zdravnik je vendar nekaj
temeljnega in izredno pomembnega. Žal
se občasno izkaže, da bolniki to zaupanje
izkoriščajo in ga ne izpolnjujejo. Morda ji
niso dovolj jasno razložili, zakaj so zdravila

nujno potrebna, čeprav je ves čas zagotavljala, da se tega zaveda. Morda bi morali še
bolj poudariti, da lahko pride do nepovratnih sklepnih sprememb in invalidnosti, če
jih ne bo jemala. Resda je imela predpisana
diferentna zdravila, pri katerih je v navodilih opisanih veliko neželenih učinkov.
Toda ti se ne pojavijo pri vseh bolnikih in
tudi ne enako pogosto. Tudi o tem bi jo
morda morali dodatno poučiti.
Gospa si je nakopala nepotrebno
trpljenje in najslabši končni izid bolezni.
Pridelala si je takšne deformacije, ki jih
danes ne vidimo več, saj je invalidnost ob
ustreznem zdravljenju revmatoidnega artritisa možno preprečiti. Res škoda. Škoda
pa je tudi neuporabljenih zdravil, ki jih je
gospa zavrgla – najdražja so zdravila, ki
jih bolnik ne jemlje. Nihče ne more prisiliti
odraslega bolnika, da jemlje zdravila, če
se je trdno in dokončno odločil, da jih ne
bo jemal, ker bolj zaupa alternativnim oblikam zdravljenja, čeprav so mu seveda
bolj v škodo kot korist. Zato je poučevanje
in izobraževanje bolnikov tako nujno in
zato smo po vseh slovenskih oddelkih za
revmatologijo uvedli šolo za bolnike z revmatoidnim artritisom (ki se je ponekod žal
udeležuje premalo bolnikov). Pomembno
ozaveščevalno vlogo pa ima tudi Društvo
revmatikov Slovenije.

Gospa si je pridelala deformacije, ki jih
danes ne vidimo več, saj je invalidnost
ob ustreznem zdravljenju revmatoidnega
artritisa možno preprečiti. Res škoda.
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Mojca Lukšič, ravnateljica novomeške gimnazije

»Obžalovanje,

da nečesa
ne zmoreš, jemlje preveč
energije«
Pogovarjala se je:

Tina Cigler, fotografije: Tomaž Levičar

Pogosta odsotnost z dela, polovični delovni čas in predčasna upokojitev za
bolnike z revmatizmom niso nič nenavadnega. Bolezen rada ovira njihovo
poklicno kariero, ji pa ne uspe vedno. Mojca Lukšič je ravnateljica najstarejše
izobraževalne ustanove z neprekinjeno tradicijo delovanja na Slovenskem,
ki je novembra letos praznovala 270 let obstoja. Kljub revmatoidnem artritisu
že štiri leta uspešno vodi 71-članski učiteljski zbor in 670 dijakov in se loteva
najbolj nemogočih nalog, ki pritičejo novodobnim ravnateljem. Priznava, da
imajo pri tem veliko zaslugo biološka zdravila, čeprav močno kljubovalnost
bolezni nakazuje tudi njen moto: »Ni pomembno, ali obstaja življenje po
smrti, pomembno je, da do smrti živimo.«

Gimnazija Novo mesto je letos novembra s slavnostno akademijo zaključila
celoletno praznovanje 270-letnice.
Kako je voditi ustanovo tako častitljive starosti?
Mislim, da med tem, ali vodiš 270 ali
pa 10 let staro šolo, ni velike razlike, so pa
gotovo pričakovanja okolice drugačna.
Od šole, ki je stara 270 let, se veliko
pričakuje, zato je tudi odgovornost večja.
Delo pa je najbrž enako.
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Kaj je treba žrtvovati za uspeh tako
pomembne ustanove?
Ravnatelj je danes deklica za vse.
Spoznati se mora na pedagoško vodenje,
na odnose z javnostmi, poznati finančno
in materialno poslovanje, biti mora
pravnik, kadrovik, retorik, gradbenik,
motivator, včasih tudi psihoterapevt.
Pravkar recimo pišem sklepe za civilno
zaščito, torej moram poznati tudi te uredbe. Sploh na šolah, ki smo samostojne
enote in je ravnatelj hkrati tudi direktor, je delo zelo zahtevno in odgovorno.
Opravljaš vse tisto, za kar nimaš zaposlenega človeka, čeprav bi recimo zelo
potreboval pravnika, kadrovika (ki bi
zaposloval in razvijal kadre), na 270 let
stari šoli pa bi potrebovali tudi že arhivarja.
Nimate pomočnika?
Pomočnica ravnateljice je moja
pomočnica le v obsegu 65 odstotkov

delovne obveze, ostale ure je učiteljica v
razredu. Poleg tega v prvi vrsti ureja organizacijo pouka, spremstva …

Glede na to, kaj vse počnete – kolikšen
del vašega dne potemtakem predstavlja Gimnazija?
24 ur! (Smeh) No, večino dneva.
Ravnateljevanje je način življenja. Najbolje je, da čim prej sprejmeš, da si vsem
ves čas pač na razpolago.
Kako pa gre to skupaj z dejstvom, da
naj bi se revmatiki izogibali stresu,
ker lahko poslabša bolezen, sproži
vnovični zagon? Glede na to, da ste bili
sprva pomočnica ravnateljice, ste vedeli, kaj vas čaka.
(Smeh) Saj znam tudi odklopiti. Vem,
kdaj imam dovolj, in takrat se ne oglašam
na telefon niti ne preverjam elektronske
pošte. Sicer pa, ko je bila moja bolezen v
največjem zagonu, sem bila še svetoval-

na delavka in sem ves mesec ostala na
bolniški. Takrat sem spoznala, da brez
dela ne bom zmogla. Delo je nekaj, kar
me poganja. Na srečo je bila takratna
ravnateljica zelo razumevajoča in sem
lahko delala polovični delovni čas. To
me je reševalo, kajti delo je zame velika vrednota, skozenj se realiziram in
osebnostno rastem. Zato sem se tudi
odločila za ravnateljevanje. Nekaj časa
sem bila sicer v precepu, ali kandidirati
za ravnateljico ali nadaljevati s študijem
psihoterapije, vendar sem ugotovila,
da je tudi ravnateljevanje na nek način
psihoterapija. In ker se mi je zdelo, da
je vseeno lažje voditi kolektiv kot biti
psihoterapevt, sem se odločila za kandidaturo. V času, ko sem bila pomočnica
ravnateljice, sem spoznala delo in
presodila, da je to nekaj, kar bi zmogla.
Seveda pa nič od tega ne bi bilo možno,
če ne bi bila na bioloških zdravilih, ki delujejo. Pridejo tudi dnevi z bolečinami in
takrat ugotavljam, da bi najbrž morala
delati le po štiri ure (smeh), bolj skrbeti
za telo, več hoditi na sprehode, mogoče
vlagati marmelado, skratka početi nekaj
bolj umirjenega. Ampak tega ne bi mogla!
Čeprav rada vlagam marmelado, potrebujem tudi dogajanje! Ta teden, ko je po
zaključku praznovanja 270-letnice gimnazije v službi nekakšen mir, sem kar
malo nervozna (smeh). Umirjenost mi
očitno ‘ne leži’.

Kdaj ste pravzaprav zboleli?
Ko sem bila stara 27 let, sem med drugo nosečnostjo doživela zagon reaktivnega artritisa. Šele kasneje so ugotovili, da
je šlo za odziv na okužbo s salmonelo,
za katero sploh nisem vedela, ker nisem
imela tipičnih znakov. Moje telo se je odzvalo tako, da so mi zatekli prav vsi sklepi
na stopalu. Veste, koliko jih je?
Niti približno. Vi pa najbrž zelo dobro.
Nosim številko čevljev 39, ampak
takrat sem lahko obula le moževe
natikače velikosti 45. Potem je izzvenelo.
Po desetih letih je vnovič izbruhnilo.
Bolečina je bila podobna, zato sem takoj vedela, za kaj gre, in sem odlašala z
obiskom pri zdravniku. Takrat sem šla
skozi čustveno zelo naporno obdobje,
izčrpala sem telo in to se je odrazilo v obliki avtoimune bolezni. Moja laična razlaga namreč je, da ima vsak človek v telesu

neko šibko točko, kjer se težave najprej
izrazijo. Nekdo se na stresne razmere
odzove s hudimi migrenami, pri nekom
se pojavijo težave z dihali, moja šibka
točka pa so očitno sklepi. Ko sem gledala
svojo zdravstveno kartoteko, sem ugotovila, da imam že od mladosti nepojasnjene bolečine v različnih sklepih. V razmikih enega leta ali dveh sem prihajala
zdaj zaradi nepojasnjene bolečine v levi
rami, zdaj zaradi bolečine v levem kolenu, pa zaradi bolečine v desnem kolku
… Torej bo nekaj na tem. Moja zdajšnja
diagnoza je revmatoidni artritis, imam
pa tudi še druge spremljevalne bolezni
kot na primer Raynaudov sindrom. Paziti
moram, da mi je toplo, zato pač okoli hodim z odejicami.

Ko jemlješ zdravilo in nimaš težav, se
ti sicer zdi, da si zdrav, in da bi lahko
mirno prenehal z aplikacijami. Ampak
to je zelo nevarno! Včasih zdravilo po
prekinitvi ne deluje več.

Kako je revmatoidni artritis vplival na
vaše vsakodnevno življenje? Kaj je bilo
najtežje?
Ob drugem zagonu leta 2007 se mi je
bilo najtežje naučiti prositi za pomoč.
Nisem mogla sprejeti dejstva, da določenih stvari enostavno ne zmorem sama.
Boleli so me vsi sklepi, in ko rečem vsi,
to pomeni tudi čeljust! Ker nisem mogla
odpreti ust bolj kot toliko, da sem vanje
spravila poravnano žlico, nisem mogla
normalno jesti. V enem mesecu sem izgubila 15 kilogramov. Nisem mogla voziti
avta, ker zaradi bolečin nisem mogla
obrniti ključa in menjati prestav. Pol ure
sem porabila za pot do stranišča, ki je od
kavča oddaljeno osem metrov. Spanje …
ga ni bilo. Rjuha ti je odveč, ker te boli,
se odkriješ, potem te zebe. Bolečina zasede vsako celico tvojih možganov. Težko
razmišljaš, ker je bolečina vseprisotna.
Sredstva proti bolečinam niso pomagala?
Ne. Najbrž bi pomagalo, če bi šla v
bolnišnico, ampak jaz sem se temu upirala, ker imam dve hčerki, ki sta bili takrat
stari 10 in 15 let, in se mi je zdelo, da si
zaradi njiju tega ne morem privoščiti.
Toda bilo je neznosno in v nekem tre-

nutku sem bila pripravljena vse skupaj
končati. K sreči sem zbrala toliko moči,
da sem poklicala brata in mu povedala,
da ne zmorem več. Odpeljal me je k nekemu zdravilcu … ne vem, kaj točno je počel
z mano, toda dal mi je upanje. In potem
mi je bilo bolje. Hkrati sem prišla na vrsto
za biološka zdravila.

Torej ste našli posrečeno kombinacijo
metod uradne in alternativne medicine.
Seveda najprej preskusiš vse: homeopatijo, bioenergetike, bioresonanco, diete, zdravo življenje, vizualizacijo. Na
spletu sem prebrala, da določen odstotek
ljudi nepojasnjeno ozdravi, in odločila
sem se, da bom jaz gotovo v tem odstotku (smeh). To me je nekaj časa tolažilo,
ampak potem sem že prišla do bioloških
zdravil, ker mi klasična niso pomagala.
Zdaj je veliko bolje. Je pa res, da sem prilagodila življenje. Nekaterih stvari pač ne
zmorem in sem razvila nezavedne strategije, kako se jih lotiti. Plastenke, denimo,
ne morem odpirati z odvijanjem drobnega zamaška, zato pač držim zamašek in
odvijam plastenko. Naučila sem se vstajati na drugačen način. Skratka, delam
se, da sem zdrava (smeh). Živim, kot da
sem zdrava. Ko mi je zdravnica ob prvem
zagonu bolezni rekla, da me bo predlagala za polovično upokojitev, sem se zgrozila. Tega ne bi preživela. Delo je zame
velika vrednota.
Na vprašanje, česa se najbolj bojite, ste
v nekem intervjuju odgovorili, da odvisnosti, nesamostojnosti, nezmožnosti
skrbeti zase. Je vaša bolezen v fazi, ko
grozi z odvisnostjo?
Mislim, da je. Ko jemlješ zdravilo in
nimaš težav, se ti sicer zdi, da si zdrav,
in da bi lahko mirno prenehal z aplikacijami. Ampak to je zelo nevarno!
Pred neko operacijo sem morala za tri
mesece opustiti aplikacijo zdravila in
se je že začelo – počutila sem se, kot da
imam gripo, vse me je bolelo. Najprej sem
mislila, da sem pač bolna. Potem pa me
je prešinilo, kaj bolna, poslabšanje revmatizma vendar! Po vnovični aplikaciji
zdravila je trajalo skoraj tri mesece, da
so bolečine spet izginile. Lahko pa tudi
ne bi. Včasih zdravilo po prekinitvi ne deluje več. Poznam primer, ko se je mlajša
ženska odločila za nosečnost, prenehala
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Imate dve hčerki, je vaša bolezen
vplivala tudi nanju?
Mislim, da nikoli nista ozavestili, da
sem bolna, ker sem se seveda ves čas
delala, da nisem. Videli sta sicer, da me
vse boli, ampak nimam občutka, da sta
v polnosti dojeli. Vse prilagoditve smo
prebrodile s humorjem. Takrat, ko je bilo
najhuje, mi je pomagal oče, ki zelo dobro
kuha, in je kuhal za nas. Hčerki sta ves
čas imeli svoje gospodinjske zadolžitve,
tako da sem bila precej razbremenjena.
Sem pa takrat, ko je bil zagon najhujši,
opustila likanje in ugotovila, da se da
brez tega povsem dobro živeti. Nikoli ga
nisem uvedla nazaj (smeh).

z aplikacijami, potem pa zdravilo ni več
prijelo. In tudi nobeno drugo ne.

Imate že rezervni načrt, kaj bo, če
nekega dne tudi vaše zdravilo ne bo
več delovalo?
Najbolj me pravzaprav skrbi, da mi
bodo zaradi pohlepnih zavarovalnic in
njihovega sistema terapevtskih skupin
ukinili originalno zdravilo in mi dali podobno biološko zdravilo, ki ne bo enako
delovalo. Sem pa že našla novo oporo.
Ko sem v zadnjih mesecih zaradi intenzivnega dogajanja v zvezi s praznovanji
270-letnice gimnazije precej izčrpavala
telo in zvečer nisem mogla zaspati, sem
prosila zdravnico, naj mi predpiše nekaj
za spanje. Svetovala mi je, naj raje najprej poskusim s čim naravnejšim, zato
sem se oktobra letos odločila za tečaj
transcedentalne meditacije. Od takrat
spim po osem ur! Z meditacijo dvakrat
na dan po 20 minut umirim um, obdelam
informacije, ki jih dobim čez dan, se utelesim, sem v trenutku. Zdaj že mesec in
pol deluje. Tik pred koncem jubilejnega
leta smo imeli dva res velika projekta –
izdajo zbornika in slavnostno akademijo
– in jaz sem ju preživela povsem mirno.
Mislim, da je stres doživljanje okoliščin in
kot posameznik imaš vedno izbiro, kako
se boš na okoliščine odzval: lahko mirno
ali pa panično.
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Kaj pa delovno in ostalo okolje? Vas,
denimo, sodelavci razumejo?
Zdi se mi, da so v službi vse skupaj spremljali veliko bolj kot doma. Ko
sem dobila prvo aplikacijo biološkega
zdravila, je bil učinek čudežen. Tisto
noč sem prvič spala šest ur v enem kosu.
Na trebuhu! Revmatiki bodo razumeli,
zakaj to poudarjam. Ko sem vstala, me
ni nič bolelo. Zjutraj sem prišla v službo
in sodelavcema brž pokazala, da lahko
skočim! Da lahko hodim po stopnicah
zvezno in ne več s priključevanjem noge
k nogi na isti stopnici. Težko je opisati
veselje ob tem.
Ko so vas leta 2013 vprašali, na kateri
svoj dosežek v minulem letu ste najbolj
ponosni, ste dejali, da na to, da ste se
naučili živeti z boleznijo. Kaj to pomeni
v praksi?
To pomeni, da živim, kot da sem
zdrava. Zdaj poznam svoje omejitve in
znotraj teh mej živim polno življenje.
Obžalovanje, da nečesa ne moreš, jemlje
preveč energije. Postala sem zelo racionalna v porabi energije: ne dovolim si, da
bi bila v stikih z ljudmi, ki mi jo jemljejo,
zelo dobro vem, kdaj se moram zaščititi,
zelo hitro prepoznam tatove energije.
Razvila sem strategije, ki me ščitijo. Če
delam, ugasnem telefon. Brez slabe vesti
se zaklenem v pisarno, da lahko v miru
delam.
Kako dolgo je trajalo, da ste ne le prišli
do teh spoznanj, ampak jih tudi začeli
živeti? Ali pa je bilo za vas to povsem
enostavno, ker ste človek, ki se vsega

loti ‘na polno’, se povsem preda?
To je bil proces, ki se je začel že veliko
pred soočenjem z boleznijo – proces oblikovanja filozofije do življenja. Nisem
bila vedno takšna kot danes; polovico
svojega življenja sem se veliko smilila
sama sebi. Sem se pa vedno iskala in brskala po sebi. Z meditacijo sem se prvič
srečala pri 19 letih, ko sem preskušala
različne ideje in tehnike. Zanimalo me
je, od kod stvari izhajajo, zakaj se ti nekaj
dogaja, in ali obstaja povezava med tem,
kako razmišljaš, in tem, kar se ti dogaja. Mislim, da povezava obstaja. Moja
bolezen pravzaprav sploh ni tako slaba
– pa ne v smislu klišeja ‘vsako slabo je
za nekaj dobro’. V resnici sem se iz vsega
tega veliko naučila, iz tega črpam moč,
toliko bolj sem hvaležna, da zmorem. Veliko bolj cenim, da lahko na primer normalno hodim po stopnicah. Stvari niso
same po sebi umevne, drugače doživljaš
majhne zmage.
Ali obstaja kaj, česar zaradi omejitev,
ki jih narekuje revmatoidni artritis, ne
morete početi, pa si zelo želite?
Argentinski tango! (smeh). Brezpogojno se predaš plesalcu, udejanjaš
ženski princip in slediš moški energiji.
Ta občutek mešanice predaje in objema,
to je nekaj čudovitega! V nekem trenutku sem bila tako entuziastična, da sem
začela hoditi na tečaj. Toda, če čevelj ni
udoben – tak pa je vsak, ki ni širok z nizko
peto – so bolečine neizogibne. Tanga pa
ne moreš plesati z nizkimi čevlji. Žal.
Ali ima gimnazija zaradi vaše izkušnje
z boleznijo bolj razumevajoč odnos do
dijakov z zdravstvenimi težavami?
Ne, ker sta v zadnjih desetih letih obe
ravnateljici imeli zelo visoko stopnjo empatije in to nikoli ni bila težava. Razumevanje je bilo vedno del naše kulture, zato
tu ni bilo česa spreminjati, ampak zgolj
ohraniti dobro prakso.

Najtežje se mi je bilo naučiti
prositi za pomoč. Nisem mogla
sprejeti dejstva, da določenih stvari
enostavno ne zmorem sama. Boleli
so me vsi sklepi, in ko rečem vsi,
to pomeni tudi čeljust!

MEDNARODNA OBZORJA

Komunikacija bolnikov z zakonodajalci

Umetnost iskanja
skupnih točk bolnikov
in odločevalcev
Piše:

Dominika Naveršnik

Kakšne bodo sistemske rešitve zdravljenja naših bolezni, je odvisno tudi od tega, kako znamo bolniki svoje
potrebe in težave predstaviti tistim, ki o teh rešitvah odločajo. Da bi to znali bolje, smo se julija udeležili
dvodnevnega izobraževanja na Dunaju.
Izobraževanje
o
komuniciranju
z naslovom Partnerji za napredek:
Zagovorništvo v akciji je bilo namenjeno predstavnikom različnih društev
za pomoč bolnikom. Udeležili smo se
ga tudi predstavniki štirih slovenskih
društev, in sicer Društva psoriatikov,
Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, Društva bolnikov
z limfomom in Društva revmatikov
Slovenije. Pomembnost sodelovanja
med različnimi organizacijami za
pomoč bolnikom je že v uvodnem intervjuju poudarila aktivistka za Parkinsonovo bolezen Mary Baker. »Ne gre za
to, katera diagnoza je hujša, ampak za
iskanje skupnih točk,« je dejala. Prizadevanja za izboljšanje sistema naj namreč
prinesejo koristi vsem bolnikom.

		 moralne vrednote ter
		 posledično (ne)zaupanje;
•		 imeti je treba čim bolj natančne 				
		 povratne informacije pacientov
		 (velik pomen anket, raziskav);
•		 pomembne so osebne izkušnje
		 kot prepričljiv argument pri
		 pogajanjih;

•		 sogovornika je treba poznati in 				
		 razumeti njegova stališča in izzive
		 pri reševanju tvojega problema;
•		 jasno je treba poznati in predstaviti
		 svoje želje in namene.
Ključne vrednote pri komunikaciji
so vzajemno razumevanje, spoštovanje
in iskanje skupnih ciljev, pa naj gre
za vladno organizacijo, sodelavca ali
prijatelja. Zmožnost samoopazovanja
in samorefleksije je osnova za dobre
odnose tako na poslovnem področju kot
v osebnem življenju posameznika.

V dveh dneh predavanj oziroma
delavnic smo se seznanili s ključnimi
izhodišči za komunikacijo z zakonodajalcem oziroma z organizacijami, ki
odločajo o sistemskih rešitvah zdravljenja določenih bolezni:

•		 predstaviti je treba točne,
		 neprirejene podatke;
•		 ponuditi podatek o stroških
		 zdravljenja in pojasniti tudi
		 pomen stroškov preventive;
•		 oceniti (in poznati) je treba
		 sogovornikove etične in

Na treh delavnicah smo razvijali vse potrebne
veščine za prepričljivo zagovorništvo:
1. Kako sestaviti svoje sporočilo (glede na to,
koga prepričujemo in kako močne argumente
imamo), 2. Kako vplivati in se pogajati (kako
‘zapakiramo’ svojo zahtevo, ali vemo, kaj želimo
doseči, ali poznamo točke vpliva), 3. Kako
prepričati (zasnova prezentacije, vpliv neverbalne govorice, soočenje z negativnimi odzivi).
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Vključevanje pacientov v ocenjevanje
zdravstvene tehnologije

Na izboljšave
lahko vplivamo
Piše:

Peter Geršak

Bolniki lahko na izboljšave zdravstvene tehnologije vplivamo tako, da
smo dejavni v svojih združenjih in društvih in preko njih sodelujemo
z vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z našim zdravjem.
Malce nenavaden izraz ‘zdravstvena tehnologija’ je zelo širok pojem, ki
vključuje vsa področja, povezana s pacientom: zdravstvene preglede vseh
vrst (klasične, ultrazvok, magnetna
resonanca, CT), diagnoze, operativne
posege, laboratorijske preglede, fizio
terapijo, zdravila. Kako se lahko pacienti bolje vključimo v ocenjevanje vsega
navedenega in s tem pri pristojnih institucijah vplivamo na izboljšave, smo
govorili na mednarodni delavnici v Beogradu med 6. in 8. septembrom 2016.
Najpomembnejše institucije so seveda
predvsem t. i. fondi zdravstvenega zavarovanja, v Sloveniji je to Zavod za
zdravstveno zavarovanje. Iz predstavitve
sistema finančnih povračil za zdravstvene storitve iz fondov zdravstvenega za-

varovanja v regiji Alpe–Jadran je bilo
razvidno, da imata Slovenija in Hrvaška
dokaj transparenten način refundacij, v
ostali delih regije pa se sistem že vrsto let
šele razvija in dograjuje.
Na delavnici smo posebej poudarili,
kako naj pacienti sodelujejo pri zahtevah
o novih načinih zdravljenja, uvajanju
novih zdravil in novih metodah rehabilitacije po operativnih posegih. Tako
imenovane zdravstvene ekonomiste pri
posameznih fondih in zavodih bi morali
z dobrim opisom svoje bolezni prepričati
o koristnosti novih načinov zdravljenja, saj prinašajo manj bolečin, manjšo
bolniško odsotnost, boljše počutje in s
tem tudi lažje vključevanje v družinsko
okolje in ostala družbena okolja.

Zdravstvene ekonomiste bi morali z
dobrim opisom svoje bolezni prepričati
o koristnosti novih načinov zdravljenja,
saj prinašajo manj bolečin, manjšo
bolniško odsotnost, boljše počutje in s
tem tudi lažje vključevanje v družinsko
okolje in ostala družbena okolja.

Kot primer potrebnega in koristnega
vključevanja pacientov v različne institucije je bila med drugim predstavljena Evropska akademija pacientov
za terapevtske inovacije EUPATI, ki
poleg ostalih dejavnosti na področju
uporabe novih načinov zdravljenja tudi
izobražuje paciente o vseh procesih pri
razvoju zdravil: ocena koristi, zdravstvena ekonomika, načrtovanje in izvajanje
kliničnih preizkusov itd.
Na evropski ravni deluje tudi Evropska
mreža za oceno zdravstvene tehnologije (EUnetHTA), ki naj bi vzpostavila
učinkovite mreže za ocenjevanje zdravstvene tehnologije (ang. Health Technology Assessment – HTA) po vsej Evropi. Prizadeva si povezati nacionalne oziroma
regionalne HTA agencije, raziskovalne
ustanove in ministrstva za zdravje ter s
tem omogočiti učinkovito izmenjavo informacij in podporo političnih odločitev
s strani držav članic. Mreža vključuje
68 organizacij in institucij iz 28 držav
EU ter Norveške in Švice. Delovanje celotne mreže EUnetHTA nadzira Forum,
ki zagotavlja pregledno sodelovanje
vseh zainteresiranih strani: predstavnikov bolnikov, ponudnikov zdravstvenih storitev, plačnikov (zdravstveno zavarovanje) in farmacevtske industrije.
Delavnice se je udeležilo 14 predstavnikov
iz Srbije, Makedonije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Estonije in Slovenije.
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Letni kongres srbskih revmatologov in revmatikov

Bolezen vpliva
tudi na spolnost
Piše:

Aladar Belec

Med 16. in 17. septembrom je v Kopaoniku potekalo letno srečanje združenja revmatologov Srbije in
združenja bolnikov s kroničnimi vnetnimi revmatskimi boleznimi. V pestrem programu smo besedo
dobili tudi predstavniki Društva revmatikov Slovenije.

Na kongresu z mednarodno udeležbo smo spoznavali ankilozirajoči spondilitis, in kako pravilno jemati zdravila,
predvsem v okviru biološke terapije.
Pomembno je, da predpisana zdravila
jemljemo tako, kot je predpisal zdravnik. Nesprejemljivo je, da predvsem
draga zdravila (kar biološka zdravila
so) prevzamemo v lekarni, potem pa jih
pozabimo vzeti ali pa jih celo ne jemljemo in nato zavržemo.

Govorili smo o osteoartrozi, pravici
do zdraviliškega zdravljenja in učinkih
tople vode na vnetne revmatične bolezni. Revmatologinja, ki je tudi sama
obolela za revmatoidnim artritisom, pa
je predstavila vlogo revmatične bolezni
na človekov libido in spolno življenje,
tudi s pomočjo izvedenih mednarodnih raziskav. Glede na to, da so ovire za
normalno spolno življenje tako fizične

kot psihične ali psihofizične, se je nujno
odprto pogovarjati s partnerjem.
Bogat program je vseboval tudi teme,
kot so balneoterapija, vpliv socioekonomskih in terapevtskih dejavnikov na
potrtost, anksioznost in depresijo ter
govorica obraza obolelih za revmatskimi boleznimi.

Udeleženci
iz Slovenije,
Hrvaške, Bosne
in Hercegovine,
Srbije in Črne gore
smo na kongresu
predstavili uspešne
projekte in dosežke
svojih organizacij.
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Povezani bolniki do boljšega jutri

Imeti je treba
strategijo
Piše:

Peter Geršak

Maja letos je v Zagrebu potekal tretji forum bolnikov Adria IMID, ki združuje bolnike z
imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi revmatske, želodčno-črevesne in dermatološke
narave. Čeprav gre za različne bolezni, so nam skupna vprašanja pravic pacientov, financiranje
naših združenj in raznovrstnost zdravljenja.

Srečanja bolnikov
so koristna predvsem
zaradi izmenjave izkušenj
in dobrih praks, ki jih
nato poskušamo prenesti
vsak v svoje okolje.

Skupaj do boljšega jutri, se je glasilo
geslo srečanja udeležencev, ki smo prišli
iz skoraj vseh delov nekdanje skupne
države. Dopoldanski del foruma je
potekal v obliki delavnice, na kateri smo
se ukvarjali s strategijo naših združenj.
Nevladne organizacije s svojim delovanjem naslavljamo več ciljnih skupin – bolnike, prostovoljce in različne ustanove,
ki vplivajo na naše zdravljenje, zato je
pomembno, kako strateško pristopamo k
njim. Posebej smo poudarili nujnost dela
s prostovoljci, ki lahko s svojim delom
in izkušnjami pomembno prispevajo
k boljšemu počutju bolnikov. Posebna
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naloga je tudi navduševanje mladih bolnikov za delo v društvih, saj lahko le tako
zagotavljamo kontinuiteto vseh naših
dejavnosti.
Pri procesu strateškega načrtovanja v
nevladnih organizacijah smo podrobno
razčlenili tri ključna vprašanja: kje smo
sedaj oz. kakšno je trenutno stanje, kaj
želimo doseči, in kako bomo dosegli
želene cilje. Izkazalo se je, da je strategija
skupen načrt, ki ga taktično izvajamo,
da dosežemo zastavljen cilj.

V popoldanskem delu je imel prof. dr.
Davor Plavec iz Zagreba predavanje na
temo razumevanja delovanja bioloških
zdravil s posebnim poudarkom na zdravljenju bolnikov s kronično vnetnimi avtoimunskimi boleznimi. Predavanje nas je
izjemno navdušilo, saj je bilo zelo razumljivo in bogato s praktičnimi primeri uporabe bioloških zdravil pri posameznih
skupinah bolnikov. Zelo natančno smo
se seznanili z neželenimi učinki uporabe
teh zelo učinkovitih zdravil, predavatelj
pa je predstavil tudi t. i. biološka podobna zdravila, ki si šele utirajo pot do širše
uporabe.

MEDNARODNA OBZORJA

18. letni kongres Hrvaškega revmatološkega društva

Največja bolnikova
težava pri revmatskih
obolenjih je bolečina
Piše:

Uršula Klanjšek

Letošnji 18. letni kongres Hrvaškega revmatološkega društva, ki je oktobra potekal v Šibeniku, je ponudil
čez petdeset različnih predavanj in prispevkov, namenjenih tako revmatologom, medicinskim sestram,
fiziatrom, fizioterapevtom, farmacevtom kot bolnikom. Osrednji temi sta bili bolečina pri revmatskih
obolenjih in pediatrična revmatologija.
Bolniki imamo kljub diagnozi
polno življenje. Na Reumatlonu
smo tekli na razdalji enega ali petih
kilometrov; kdor ni zmogel, se je po
progi lahko sprehodil. Letos so na
Mini Reumatlonu prvič tekmovali
tudi otroci z JIA.

V sklopu predavanj, ki so bila namenjena bolnikom z revmatizmom, jih
je deset sporočalo, da je preučevanje
bolečine pri obolenjih težavno, saj vsak
bolnik bolečino občuti po svoje in jo
zato težko predstavi zdravniku. Predavanja so se dotaknila izvora bolečine
pri obolenjih, nevrološkega zaznavanja bolečine, uporabe opiatov pri
kronični bolečini in bolečine pri sklerodermiji. Govorili smo tudi o različnih
možnostih, ki jih ima bolnik na voljo, da
bi zmanjšal bolečino in njen vpliv na kakovost življenja. To so predvsem dober
odnos med revmatologi in bolniki; volja
bolnikov, ki pomembno vpliva na us-

peh zdravljenja; in tai chi, ki pozitivno
vpliva na gibljivost bolnikov, saj krepi
mišice, zmanjšuje obremenitev sklepov
in povečuje stabilnost med gibanjem.
V okviru kongresa je potekal tudi
tretji Reumatlon, tekaško tekmovanje
Hrvaškega revmatološkega društva,
ki se ga udeležijo revmatologi, fiziatri,
medicinske sestre in tudi bolniki. Na
ta način želijo organizatorji izboljšati
ozaveščenost javnosti o težavah, s katerimi se soočajo bolniki z revmatskimi
obolenji, in poudariti pomembnost
gibanja.
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Sodobne digitalne tehnologije v zdravstvu

E-bolniki
Piše:

Petra Zajc

Razvoj digitalnih tehnologij je zelo spremenil način, kako bolniki
dostopajo do informacij o simptomih in diagnozah bolezni. Drugače
izmenjujejo izkušnje in znanja, drugače tudi komunicirajo z ostalimi
bolniki in zdravniki. To je priložnost za organizacije bolnikov, ki lahko
tehnologijo izkoristijo za povečevanje svojega dosega in učinkovitosti.

Na pobudo podjetja Novartis je med
4. in 5. oktobrom v Milanu potekalo
izobraževanje o potencialih digitalne
tehnologije v zdravstvu. Udeležilo se ga
je 130 organizacij bolnikov iz 22 evropskih držav, ki zastopamo interese osmih
bolezenskih skupnosti. Med njimi smo
bili tudi slovenski predstavniki revmatikov in psoriatikov. Seznanili smo se z
različnimi (digitalnimi) pripomočki na
področju zdravstva, ki vse hitreje vstopajo v življenja bolnikov (npr. porast
zdravstvenih aplikacij), in z načrti, kako
se bo potencial digitalne tehnologije
izkoristil za preventivo, diagnostiko,
zdravljenje in oskrbo. Podučili pa smo se
predvsem o tem, kako lahko tehnologija
organizacijam bolnikov pomaga pri izmenjavi dobrih praks na posameznih
bolezenskih področjih in tudi med
področji ter pri iskanju skupnih rešitev
za težave, ki se pojavljajo pri vseh.

jejo drugim bolnikom na forumih in
družbenih omrežjih (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube ipd.).

Tehnologija prinaša
tudi nevarnosti
Bolniki na spletu dobimo zelo veliko
informacij, vendar ne brez tveganj, saj
široka dostopnost skriva tudi pasti. Informacij je zelo veliko, bolniki pa imamo
pomanjkljivo znanje o tem, kako ločevati
dobre od slabih. Bolniki lahko med seboj
delimo tudi nepreverjene, zavajajoče ali
celo napačne informacije o bolezni in
zdravljenju. Premalo je izobraževanj na
temo uporabe družbenih medijev. Obstaja tudi nevarnost sprejemanja napačnih
odločitev zaradi nejasnih informacij itd.

Kako naj sodobne medije
uporabljajo organizacije
bolnikov
Če želimo bolnike bolje osveščati, moramo organizacije bolnikov sprejeti dobro strategijo uporabe družbenih medijev. Poznati moramo svoje občinstvo
in ga dejavno vključevati. Naše spletne
strani morajo biti sodobne in interaktivne, povezane z družbenimi omrežji,
predvsem pa morajo imeti kakovostne
in preverjene informacije, ki so dostopne
z različnimi podpornimi tehnologijami.
Vsebine morajo biti jasne, enostavno
dostopne in preproste za navigacijo.
Uporabimo lahko različna spletna orodja,
kot so blogi, kampanje, zbiranje sredstev,
aplikacije za pametne telefone. Dejstvo
je, da imajo družbena omrežja globalen
doseg in lahko organizacije z učinkovito
digitalno politiko postanemo pomemben
del globalne skupnosti bolnikov. Na ta
način tudi zbiranje sredstev v svetovnem
merilu postane mogoče.

Za bolnikovo največjo korist
Glavno vodilo organizatorja je bolnikova korist, ki se nanaša na dostopnost
do zdravil, varnost, spoštovanje perspektive bolnikov, preglednost in dostopnost
do podatkov ter klinične študije. V dveh
dneh predavanj in delavnic pa smo govorili o uporabi različnih aplikacij za
pametne telefone in drugih pripomočkih
ter se seznanili s tako imenovanimi ebolniki. To so blogerji, ki pišejo o svojem
življenju z boleznijo; svetovalci, ki svetu26

Ključne poudarke srečanja je domiselno ilustriral ilustrator Martin Cornwell Mckeown, ki je ves
čas spremljal razprave: »Za mnoge bolnike je prvi diagnostik Dr. Google.«
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Podružnica Ajdovščina

Podružnica Celje

Prašiči v Avstriji
poslušajo glasbo

Vremenu v brk

Piše:

Milena Volk

Gradec, drugo največje mesto v Avstriji, leži na obeh
straneh reke Mure, kar ob številnih mostovih ni ovira.
Na sprehodu čez enega izmed njih smo občudovali umetni stekleni otok v obliki školjke.
Mesto je otok dobilo v paketu z ostalimi modernimi objekti,
ko je bilo leta 2003 evropska prestolnica kulture. V poletnem
času tam potekajo razne prireditve. Nad mestom se dviga
dvestometrski hrib Schlossberg z markantnim zvonikom in
urnim stolpom, ki sta edina ostanka nekdanjega gradu. Skozi
mestni park smo se sprehodili do graške stolnice, ki je zakladnica rokodelskega in umetniškega znanja domačih mojstrov.
Na stranskih oltarjih so umetniško predelane relikviarije,
poročne skrinje Paole Gonzage. Ogledali smo si deželno hišo in
mavzolej cesarja Ferdinanda II., ki je zgrajen v obliki križa.
Nato smo jo mahnili v Vulkanlandijo, gričevnato pokrajino,
ki je nastala na ostankih 40 ugaslih vulkanov. Tam je 26 vrelcev zdravilne termalne vode. Obiskali smo tudi kmetijo, kjer
redijo prašiče, ki jedo bio hrano, poslušajo glasbo in se tuširajo,
zato tam nastajajo najboljše klobase in pršuti. Ogledali smo si
film in poskusili odlične suhomesne izdelke.
Pot smo nadaljevali po avstrijsko-štajerski jabolčni cesti, na
kateri raste več kot 250 000 jablan. Na eni od kmetij smo se seznanili z njihovo predelavo jabolk, ki končajo v obliki penine,
jabolčnega vina, sladic in soka.■

Za center mesta so značilne srednjeveške stavbe s poslikanimi
fasadami, ki spominjajo na čase, ko je bil Gradec še cesarsko mesto.

Piše:

Jože Fotivec

Letošnji načrt pohodniške sekcije Društva revmatikov Slovenije je vreme precej oklestilo, saj smo morali odpovedati dva od prvih treh skupnih pohodov na
seznamu. Ko je bilo na vrsti Celje, se nismo dali. Naročili
smo lepo vreme in septembra nam je uspel zelo lep pohod iz Šešč na hrib Hom.
Teden dni pred pohodom so se člani zaradi prejšnjih odpovedi prijavljali zelo previdno. Bilo jih je osem. Dva dni pred pohodom se jih je prijavilo 34. Po premisleku pokličem podružnične
vodje pohodov in kar naenkrat je bilo prijav 51.
Kot se za asovce spodobi, smo pohod začeli v Šeščah v
Športnem centru Zupanc, saj smo po duši vsi športniki. Med
vzponom je nekaj članov ob brisanju potu s čela potožilo, da sem
zapisal, da je pot bolj položna. A se nismo se dali. Po slabih dveh
urah smo osvojili Dragov dom na Homu, kjer smo si privoščili
nekaj njihovih dobrot. Po počitku smo se spustili nazaj v dolino,
kar je bilo veliko lažje. Ustavili smo se na Kmetiji Kač, se najedli in odžejali tudi tam, Jasna pa nas je dobro založila tudi »za
domov«.
Za konec smo se ustavili še na pokušini piva v novo odprti
Fontani piva v Žalcu. Rad bi se zahvalil vsem sponzorjem in še
posebej našim članicam Marjani, Heleni in Hildi, ki so skrbele,
da smo bili ves čas dobro opremljeni z domačimi dobrotami.■

Na Hom je korakalo 51 članov. V osemnajstih letih vodenja pohodov
ne pomnim, da bi nas v naši podružnici obiskalo kar deset drugih
podružnic društva!
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Podružnica Ljubljana

Lepota ni slepota in
ljubezen zdravi vse
Jože Vadnu
Lepe prsi, lepe oči.
To bo zame, ko se znoči.
To je lahko laž,
ker drugega čaka,
ki zna boljše kot jaz.
A tudi to je lahko neresnica,
kajti ljubezen je naša
in najina pravica!
Tako govori lastnik oči,
ki vidi lepoto tudi
sredi noči.
Ako noči ni več,
lepota ponavadi gre preč.
Ko se dan umakne noči,
lepota in ljubezen
spet zaživi
in traja skoraj vse
življenjske dni.
To so preproste rime,
ki veljajo zame, zate
in za vse ljudi
posebno takrat,
ko ljubezen zaživi
in to traja res vse življenjske dni.
Ljubezen in lepota pa
zdravi, odpravlja ali preprečuje
vse bolezni,
tudi bolestno ljubezen,
in nam daje upanje in pogum!

Začeli s Kettejem,
končali s tombolo
Piše:

Marija Žitnik

V naši podružnici je bilo živahno že od maja, ko smo
šli v Ilirsko Bistrico na ogled tamkajšnjih znamenitosti. Julija smo se na družinskem srečanju seznanjali
s posledicami bolezni hrbtenice, avgusta pa na tradicionalnem pikniku vpili ‘Tombola!’
Ilirska Bistrica. Pod vodstvom domačega župnika smo se seznanili z zgodovino cerkve Sv. Helene na Premu, ki stoji na vrhu
griča nad Trnovim in je že tretja cerkev, zgrajena na istem
mestu. Zrasla je pred 130 leti, notranjost krasijo slike slikarja
Toneta Kralja. Pod cerkvijo stoji rojstna hiša pesnika Dragotina
Ketteja, ki je razdeljena na zgornji del, kjer je bila osnovana šola,
in spodnji stanovanjski del, kjer je živela družina in kjer je zdaj
predstavljeno življenje in delo pesnika. Na sprednji strani hiše je
spominska plošča.
Ogledali smo si grad Prem iz 12. stoletja, ki se dviga nad reko
Reko. Do danes so ga lastniki večkrat obnovili. V njem so na ogled
bogata razstava, orožarna, grajska kapela, sredi notranjega
dvorišča je manjši kamnit vodnjak. Na dvorišču so nas pričakali
prijazni domačini s primorskimi specialitetami, ki se jim nismo
mogli upreti. Ogledali smo si tudi primorske lutke škoromate,
njihove noše in običaje.
Zdravilišče Laško. Julija smo na družinskem srečanju poslušali
predavanje višje fizioterapevtke na temo bolezni hrbtenice,
njenih posledic, in kako si lahko sami pomagamo in lajšamo
bolečine. Po predavanju in kosilu smo popoldan preživeli v bazenu in na sprehodu po parku ob zdravilišču.
Ljubljana. Pri nas gojimo tradicijo avgustovskega piknika na Turistični kmetiji Bormes. Poleg
druženja ob dobri hrani,
za katero poskrbi naš
najboljši ‘žaropek’ Jože,
vsi nestrpno pričakujemo
tombolo in se veselimo
dobitkov.■

V rojstni hiši pesnika
Dragotina Ketteja v Ilirski
Bistrici je na ogled črna
kuhinja z originalnimi
predmeti iz tistega časa.
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Čipka premaga
bolezen in bolečino
Piše:

Iva Košir

Svetovni dan revmatikov smo klekljarice oktobra
obeležile z razstavo svojih izdelkov na Univerzitetno
rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani. V knjigi
vtisov se je znašel zapis: »Hvala za vaš trud in čas, ki ga
namenite za te lepe izdelke. Ko to vidimo, ugotavljamo,
da se vse da. Tudi bolezen in bolečina tega ne moreta
preprečiti.«
Razstava je bila odprta ves mesec, razdeljena pa je bila na dva
tematska sklopa: na čipke in na izdelke z letošnjih ustvarjalnih delavnic. Motivi uokvirjenih čipk so predstavljali duha preteklosti
(košarica rož, nagelj, petelin, zajec, sova, zmaj, baletka, ura itd.),
čeprav smo predstavile tudi nežnost in prestiž klekljanih ogrlic,
zapestnic, uhanov in drugih sodobnih modnih dodatkov. Med izdelki z ustvarjalnih delavnic pa so bili nakit iz fimo mase in papirne
tehnike, novoletne voščilnice in okraski ter najlepša velikonočna
jajčka. Posebne pozornosti so bili deležni izdelki iz mozaika.
Da je odprtje razstave res dobro uspelo, gre zahvala citrarkam Notice iz Domžal pod vodstvom prof. Napreta. Naša članica
Marija Potočnik je doživeto deklamirala, za živahno nadaljevanje
kulturnega programa pa je poskrbel naš član Nejc Bregant s svojo
partnerko na diatonični harmoniki. S posebnim aplavzom smo nagradili Češminke, članice društev Šola zdravja in Lipa iz Domžal,
ki v tretjem življenjskem obdobja razveseljujejo s spletom ljudskih
plesov in pesmi iz okolice Domžal. Za pogostitev obiskovalcev, med
katerimi je bilo zelo veliko pacientov, pa je z izvrstnimi torticami,
sadjem in sokovi poskrbel URI Soča.
In kaj o naši klekljani čipki meni zbirateljica slovenskega ljudskega izročila in etnološkega gradiva Dušica Kunaver? »Čipka ima
v slovenski ljudski dediščini svojstveno mesto, čar in tudi zgodovinsko
vlogo. Dolga stoletja je čipka slovenskim ženam in materam, ki so morale nahraniti številčno družino, omogočila dodatni zaslužek, pa če je
bil ta še tako skromen. Čipkarstvo se je pri nas razmahnilo v 17. in 18.
stoletju in doseglo edinstven sloves. Še danes je kljub poplavi okrasnih izdelkov čipka obdržala staro žlahtnost, slovesnost in svečanost.
Vedno pomeni prestižnost na praznični mizi, obleki ali na prazničnem
okrasju. Tako kot večina izdelkov slovenske ljudske obrti tudi čipke
prikazujejo tesno povezanost našega človeka z naravo. V lesu, kamnu,
železu, glini in tudi v čipki so v naši deželi najpogosteje upodobljene
rastline in živali. Tudi razstava v URI Soča prikazuje vrsto čipk z upodobitvami rastlin in živali. Ob teh umetninah pomislimo na neizmerno
bogastvo ljudske dediščine, ki jo je naš narod navezal na žival, rastlino
in na predmete, ki so pomenili vsakdanje življenje slovenske vasi.«■

Klasični čipkasti motivi
in sodobni izdelki iz čipke.
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Podružnica Gorenjska

Podružnica Dolenjska in Bela krajina

Nabiranje zdravja
na Veliki planini

Vsak mesec migamo
v drugi občini

Piše:

Ana Ribič

Piše:

Helena Murgelj

Julij je tisti letni čas, ko na Veliki planini mrgoli
zdravilnih zeli. Rman, materina dušica, šentjanževke,
plahtice … Če si v družbi nekoga, ki se na to spozna, se
uro in pol dolg sprehod mimogrede sprevrže v lekarniško dejavnost.
Prvo soboto v juliju smo jo mahnili na Veliko planino. Zbrali
smo se na Kranjskem Raku, kjer Gorenjska meji na Štajersko.
Tam nas je počakal Martin. Martin je velik poznavalec planinskega cvetja, zato nam je vso pot potrpežljivo razlagal, kako se
kakšna roža imenuje in katero bolezen zdravi. Mi pa smo se pridno sklanjali in jih nabirali, vsak pač v skladu z boleznijo, ki jo
ima poleg revme.
Po dobri uri in pol hoje smo prišli do lično urejene planinske
koče, kjer nas je pričakala nasmejana Majda z okusnim čajem –
iz zdravilnih rož, seveda! Da pa le ni bilo vse tako zdravilno, je
postregla tudi jabolčno potico in še tople flancate. Potem smo šli
na ogled planine. Bili smo na izstopni postaji sedežnice, pogledali v dolino, do kje pripelje gondola, si ogledali planšarsko kočo,
kakršna je bila nekoč, ter kapelico Marije Snežne. Nato smo se
vrnili k Majdi na še eno porcijo čaja. Po okusni malici, ki jo je
prispevala Irena, smo se odpravili v dolino, saj so se nad planino
že zgrinjali oblaki, mi pa v hribih ne maramo dežja.■

Junij v belokranjski učilnici v naravi
Štiriindvajset dolenjskih in belokranjskih revmatikov je junija odšlo na pohod po semiški občini. Na zbirnem mestu smo se
Darinki pustili postreči s slastno belokranjsko pogačo, nato pa
smo jo mahnili po poti med travniki in gozdovi do romarske
cerkvice sv. Trojice. Cerkev sodi v skupino objektov kulturne
dediščine, ki jih srečamo na kraški učni poti od Lebice do Krupe.
Mi smo prehodili le en del te poti, ki je sicer namenjena sprostitvi,
rekreaciji ter spoznavanju in proučevanju naravne in kulturne
dediščine okolice občinskega središča, osnovnošolcem pa služi
kot učilnica v naravi. Omenjena cerkev stoji nad vasjo Vinji Vrh
pri Semiču, na z vinogradi zasajeni vzpetini. Zgrajena je bila leta
1647, prizidano pa ima odprto lopo z oltarjem in zidano prižnico.
Ob cerkvi smo si odpočili in se okrepčali s številnimi sladkimi (in
tekočimi) dobrotami, ki so jih pripravile naše članice.

Julij v trebanjskih
vinskih goricah

Materina dušica pomirja kašelj in živce, sprošča krče, uspava,
pospešuje prebavo, koristi pri motnjah v ledvicah in mehurju,
pomaga pri zdravljenju pljučnice. V obliki kopeli sprošča dihalne
poti, pomaga tudi pri revmatizmu.
30

Od zidanice do iste zidanice, bi lahko rekli rekreativnemu pohodu, ki se je začel
v naselju Lipnik v trebanjski
občini in se začasno končal
pri zidanici naše članice
Jožice, kjer so nas Trebanjke
pogostile s slanimi in slad
kimi dobrotami – od jabolčnega in višnjevega zavitka do bureka ter rujne kapljice. Ko smo
se podprli, smo nadaljevali pot skozi vinsko gorico Arenberg, delno tudi po gozdu. Občudovali smo neokrnjeno naravo, vinograde
s številnimi zidanicami, čudovito cvetje in celo konje in krave na
paši. Med potjo smo srečali tudi dva izvira vode, v katerih so se
nekateri osvežili. Naš končni cilj je bil pri zidanici, kjer smo vse
skupaj začeli, a domov še zlepa nismo šli. Pred zidanico smo nadaljevali z druženjem, bogato malico in celo prepevanjem.

Podružnica Kočevje

Vetrova pot
Piše:

Avgust v višavah Gorenjske
Cilj avgustovskega pohodniškega potepanja je bila Kamniška
Bistrica. V tamkajšnjem domu, ki je le nekaj metrov oddaljen od
izvira Kamniške Bistrice, smo se srečali z vodnikom iz Planinskega društva Ljubljana Matica, ki nas je popeljal na pot. Odprl
se nam je lep razgled na pobočja Mokrice, Kalškega grebena,
Kalske gore, Grintovca, Štruce, Skute in bližnje Brane. Obiskali
smo spominski park, v katerem so zbrane spominske plošče vseh
ponesrečencev v Kamniško-Savinjskih Alpah. Park je na pobudo
Planinskega društva Kamnik nastal v 70-ih letih prejšnjega stoletja, v njem pa ima svojo spominsko ploščo tudi naš najbolj znani
alpinist Tomaž Humar. Ogledali smo si tudi Plečnikov dvorec,
delo našega arhitekta Jožeta Plečnika, sprva imenovan Lovska
koča kralja Aleksandra. Svoj potep pa smo zaključili v kamniški
restavraciji Das ist Valter, katere lastnik je radijski in televizijski
voditelj Denis Avdić. Restavracija je raj za ljubitelje sarajevskih
čevapčičev, turške hrane in ostalih bosanskih specialitet. Pogostitev je bila vrhunska, čevapčiči pa eni od najboljših.

Jožica Verderber

Ko zvezni pohod podružnice združiš s strokovno ekskurzijo, nastane odlična mešanica. Dobro razgibani
od dopoldanskega plezanja na Kokoško smo lahko zelo
pozorno poslušali lastnika vojaškega muzeja, ki nas je
očaral z razlago.
Dobro razpoložena druščina pohodnikov je hvaležno
‘počistila’ bogato obloženo mizo prigrizkov in pijače, ki so jih na
zbirnem mestu pripravili organizatorji pohoda, in se odpravila
po lepi gozdni vzpetini. Po dobri uri hoje smo prispeli na vrh
Kokoške (674 m), kjer smo se naužili toplih sončnih žarkov, razgleda in celo brinovih jagod. Po krajšem počitku z malico smo se
vrnili v dolino, kjer se je spet čudežno pojavila obložena miza, ki
jo je bilo treba počistiti. Tako podkrepljeni smo se lahko lotili še
strokovne ekskurzije.
Šli smo na Vetrovo pot (tako jo imenuje Slovenska turistična
organizacija), ki te popelje v kraje, kjer se sapice z morja srečujejo
z burjo celinskih planot in kraških dolin, in do skrivnosti
podzemnih rek in jam. Odpeljali smo se do jame Vilenica, videli
pa je nismo, saj smo pozabili na tisto malenkost, ki se ji reče ‘predhodna prijava’. Zato smo nadaljevali pot proti Lipici do Lokev.
Najdaljši postanek smo imeli pri Vojaškem muzeju Tabor Lokev,
ki deluje v srednjeveškem obrambnem stolpu. Zanesenjaški lastnik muzejske zbirke in upravitelj muzeja nam je razkazal stalno
razstavo na temo prve svetovne vojne na Primorskem, pa fotografije in dokumentacijo iz druge svetovne vojne, razstavo več
kot 250 vojaških uniform s pripadajočo opremo in oborožitvijo.
Povsem nas je očaral s svojim poznavanjem. Že v otroštvu so ga
pritegnile pripovedi dedka, ki je služil v avstro-ogrski vojski v
prvi svetovni vojni, in tudi pripovedi očeta, ki je doživel drugo
svetovno vojno. Ko je na vaškem smetišču našel svoj prva dva
predmeta, je bila usoda ustanovitve muzeja zapečatena. Odprl
ga je leta 1994.■

September med mirnopeškimi cerkvami
Za vodjem pohoda v Mirni Peči Alojzom Avbarjem nas je
hodilo 22 pohodnikov in najprej smo se odpravili do cerkvice Sv.
Pavla iz 16. stoletja, ki stoji na obronku gozda. Gotski prezbiterij je
barokiziran, nad vhodom je štirioglati zvonik, glavni oltar je bil
postavljen leta 1883, na sredini oltarja je kip Sv. Pavla, na levi kip
Sv. Petra in na desni kip Sv. Andreja. Po ogledu smo jo skozi gozd
mahnili do ceste, ki se vzpenja proti cerkvi Sv. Uršule na Golobinjeku. A pri tem nas je ujel dež, zato smo se zatekli v zidanico naših
dveh prijateljev. Ko se je zjasnilo, smo uspeli priti le do zidanice
vodje pohoda pod cerkvijo Sv. Uršule. Tam nas je čakala bogata
domača malica: narezek, meso, domači kruh, sirovi in jabolčni
zavitki, pecivo ter vino in več vrst domačega soka, pa tudi sladko
grozdje ni manjkalo. Ker je spet začelo deževati, smo cerkvico
opazovali le od zidanice in tako pač zamudili čudovit razgled na
spodnji del mirnopeške doline, gričevnat in hribovit svet na severu
in Kočevski Rog na jugu.■

Upravitelj vojaškega muzeja Srečko Rože je na vaškem smetišču rojstne
vasi našel svoja prva predmeta, čutarico in bajonet, ki sta ga pritegnila
k zbiranju. Danes zbirka šteje čez 360.000 eksponatov.
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Podružnica Kočevje

Podružnica Koper

Opremljeni
za v promet

V tretje gre rado

Pišeta:

Jožica Verderber in Helena Murgelj

Oktobrsko regijsko srečanje podružnic Kočevje,
Posavje ter Dolenjska in Bela krajina je osvežilo in
dopolnilo naše znanje o cestno prometnih predpisih
ter o pomenu redne telesne vadbe.
Z vodjo policijskega okoliša Kočevje smo obnovili že znana
prometna pravila, predvsem pa spoznali nove prometne znake,
ki jih Slovenija uvaja na podlagi julijske spremembe pravilnika
o prometni signalizaciji. Z zanimanjem smo prisluhnili tudi,
kako se pravilno vozi v krožiščih in se seznanili z akcijo Bodi
viden, bodi previden. Pod vodstvom fizioterapevtke Jožice smo
s pomočjo dihalnih in razteznih vaj ter vaj sproščanja in vaj za
krepitev mišic najprej razgibali celotno telo in nato prisluhnili
njenemu predavanju o pomenu redne telovadbe za revmatike.
Nasula je nekaj uporabnih navodil, kot so, da naj spimo na trši
vzmetnici z nizkim vzglavjem, da naj tudi čez dan vsaj 10–15
minut počivamo na hrbtu, da naj bomo vsak dan fizično dejavni
ter dobre volje, saj je to zelo pomembno za proces zdravljenja,
čeprav nas seveda ne ozdravi.
Po obeh predavanjih smo raven sladkorja v krvi dvignili s
pomočjo peciva članic kočevske podružnice in odšli na voden
ogled kočevskega Pokrajinskega muzeja v Šeškov dom, kjer je leta
1943 potekalo zgodovinsko zasedanje zbora odposlancev slovenskega naroda. Takrat je bila dvorana posebej okrašena z napisi in
gesli, od katerih se je do danes ohranil le znani: »Narod si bo pisal
sodbo sam«. Ogledali smo si stalni razstavi Kočevska: Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev ter Cerkve in kapele
župnije Kočevska Reka. Nato smo se vrnili v gostilno na kosilo in
opravili še humanitarno delo – za Živo Divjak, ki je zaradi bolezni
odvisna od tuje nege in pomoči, smo zbrali čez 200 evrov.■

V krožišču z več prometnimi pasovi se razvrstimo na notranji pas in
na ta način omogočimo vključitev tudi drugim voznikom. Na zunanjem pasu ostanemo le, če bomo krožišče zapustili na prvem izvozu.
32

Piše:

Zorica Urumovič

Po dveh neuspešnih poskusih nam je kljub deževnemu tednu uspelo izpeljati pohod na Kokoš(ko).
Tisto oktobrsko soboto smo se zbudili v hladno in suho
jutro, kot nalašč za krajši pohod. Uspel je uspel kljub
ne preveč obetavni meteorološki napovedi.
Na zbirnem mestu so nas pričakale naše zlate gostiteljice z že
pripravljeno kavo in različnimi slanimi in sladkimi prigrizki,
da smo na pohod pripravili tudi naše želodce. Po lepo markirani
poti smo se odpravili proti planoti Kokoške. Med potjo smo obujali
spomine na pretekle pohode, izmenjevali mnenja o aktualnem
dogajanju doma in po svetu ter nabirali gozdne sadeže ob poti –
prevladovala sta šipek in brinove jagode. Srečali smo tudi številne
turiste in družine, ki so to sobotno jutro izbrali za pohodniške
podvige.
Po dobri uri ne preveč intenzivne hoje smo na vrhu že uživali
v razgledu, ki je segal globoko v sosednjo Italijo. Utrujene mišice
smo nahranili z joto in fižolom in uživali v popoldanskem soncu,
ki je zrak razgrelo do te mere, da smo se hitro odločili oditi v dolino, še preden bi za kaj takega postalo pretoplo.
Ko smo spet stali na zbirnem mestu, smo izmenjali predloge
o možnostih nadaljevanja dneva v bližnji in širši okolici, saj je
Kras bogat z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, izjemno
kulinarično ponudbo in spremljevalnimi dejavnostmi. Vsak se
je odpravil v svojo smer, nekateri pa so jo ubrali kar čez mejo, v
bližnjo Italijo, predvsem v Trst.■

Italijani naši Kokoški, kot jo ljubkovalno imenujejo nekateri smerokazi, pravijo preprosto Cocusso, kar najverjetneje ne pomeni čisto
nič, zagotovo pa ne pernate domače živali.

IZ PODRUŽNIC

Podružnica Velenje

Podružnica Maribor

Začasni rudarji
globoko pod Peco

Dobesedno
sladka ekskurzija

Piše:

Peter Geršak

Piše:

Mojca Kline

Za Štajerce je prelepa Koroška sicer zelo blizu, vendar
jo zelo redko obiskujemo. To smo popravili s septembrskim izletom, ki je imel rekordno udeležbo. Med drugim
smo obiskali največjo lipo v Sloveniji in rudnik svinca in
cinka v Mežici.

Kdo ve, zakaj smo se navdušili nad zamislijo o strokovni ekskurziji na Koroškem, a tako smo vsaj izvedeli,
kaj smo od tam izvozili k George Bushu, Vladimirju
Putinu, papežu Janezu Pavlu II., dalajlami, Sai Babi,
Donaldu Trumpu, Gariju Kasparovu …

Znamenita Najevska lipa je v bistvu lipovec z največjim obsegom debla v Sloveniji (10,7 metra). Visok je 24 metrov, star pa
okoli 700 let. Ob tej lipi je bilo leta 1991 prvo srečanje slovenskih
državnikov, ki je postalo tradicionalno. Tu smo se okrepčali z
malico za naš naslednji podvig – ogled podzemlja Pece.

Saj poznate lectova srca pa medenjake, medice, sveče. V
Slovenj Gradcu smo obiskali Lectarno Perger, katere gonilna sila
je Hrabroslav Perger. Predstavil nam je dejavnost, s katero se
njegova družina ukvarja od leta 1757 in je že deveta generacija,
ki sledi družinskemu izročilu. Zgodbe družinskega podjetja so
živa knjiga, ki te popelje v srednjeveško preteklost, te nasmeji in
začudi. Poskusili smo več vrst bio medenjakov, bio bonbonov in
medenih pijač, najbolj poznani izdelki pa so medenjaki, srčki,
konjički, energetske sveče. Gre za unikate, ki so priljubljena protokolarna darila, zato so jih dobili domači in tuji veljaki, med
njimi tudi vsi omenjeni v uvodu.

Mežiški rudnik svinca in cinka je že nekaj let urejen kot
muzej. Pred vstopom na rudarski vlak smo vsi dobili rudarske
čelade in zaščitna pokrivala. Vlakec je bil zelo tesen in neudoben, še hujše pa je bilo tresenje, saj takšno transportno sredstvo nima amortizerjev. Smo pa zato lažje doživeli občutke
rudarjev, ki so se tako vsak dan vozili na delo. Po 15 minutah
vožnje po 3,5 kilometra dolgem Glančnik rovu smo prispeli v
osrčje rudnika, 600 metrov pod površjem Velikega vrha. Od tu
smo peš nadaljevali voden ogled po turistični poti, ki prikazuje
zgodovino rudarjenja ter različno rudarsko opremo, ki so jo
rudarji uporabljali od začetkov rudarjenja pred 350 leti pa vse
do zadnjih dni v minulem stoletju. Pot je bila precej naporna,
saj je stalna temperatura v rudniku okoli deset stopinj Celzija,
prehoditi pa smo morali veliko stopnic, ki vodijo iz ene etaže
v drugo. Toda kot pravi revmatiki smo dobro opravili tudi to
‘fizioterapijo’.
Na površju smo z veseljem zamenjali prevozno sredstvo in
šli mimo turističnega Šentanela, stare koroške hribovske vasice, do turistične kmetije Gradišnik. Tam smo imeli pozno
kosilo in dovolj časa za pomemben del naše rehabilitacije –
druženje.■

Mežiški rudnik so zaradi izčrpanih zalog zaprli leta 1993 in ga
preuredili v muzej, ki si ga lahko obiskovalci ogledajo na različne
načine, tudi s kolesom ali kajakom (foto: T. Jeseničnik).

V Kotljah smo obiskali rojstno hišo Prežihovega Voranca in
na poti zelo oprezali za globeljo, kjer je nabiral solzice. V Črni na
Koroškem smo si ogledali Olimpijsko zbirko znanih črnjanskih
olimpijcev (kar sedem jih je!) in etnološko zbirko, ki prikazuje
življenje v preteklosti in gospodarski razvoj. Pred opuščenim
rudarskim rovom v centru mesta so razstavljeni jamska lokomotiva in železnica, stroji za flotacijo rude, rudarske črpalke in
drugo. Zadnja postaja je bila zdravilišče Topolšica. Njihov animator je predstavil zdravilišče in zanimiva dejstva: zdravilna
voda ima 32 ˚C in je primerna za zdravljenje hrbtenice in sklepov, stanj po poškodbah, bolezni dihal, pooperativnih stanj na
gibalih, lažjih oblik kroničnih obolenj srca in ožilja ter kroničnih
nevroloških obolenj.■

»Če delaš z ljubeznijo, potem ti nekaj uspe,« trdi vrhunski lectar
Hrabroslav Perger. Vredno si je zapomniti.
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Podružnica Posavje

Letos Ljubljana,
drugo leto Koreja?
Pišeta:

Stanka Kozole

Med strokovno ekskurzijo po Ljubljani smo križarili
od znamenitosti do znamenitosti in očitno imeli toliko
dela, da smo v nekem trenutku uspeli nekje pozabiti
našega Francija.
Na Ljubljanski grad smo šli z vzpenjačo, ki nas je čisto
navdušila, sploh moške, ki so radovedno opazovali njen mehanizem. Na vrhu smo si ogledali kratek film o gradu, nato pa se
po stopnicah povzpeli na vrh razglednega stolpa, od koder je res
čudovit razgled. Videli smo tudi znamenito staro grajsko trto,
čebelarsko razstavo, ječe ter kapelico s freskami, v kateri enkrat letno poteka maša, na posebno željo posameznikov pa tudi
kakšna poroka. Na nabrežju Ljubljanice smo se vkrcali na ladjico in se od Tromostovja odpeljali proti steklenemu mostu, kjer
so pripete ključavnice ljubezni. Tako se nam je mudilo, da smo
pozabili na našega Francija. Še dobro, da ga je vodja opazila na
obrežju in smo ga ujeli na drugem privezu. Tja je peš prispel
skoraj prej kot mi z ladjo.
Po kosilu na Barju smo si v Slovenskem etnografskem muzeju
ogledali razstavi Vrata in Čipke. Navdušujoče! Razstavljena so
natančno rezljana vrata hiš bogatih in tudi preprostih družin,
celo iz leta 1825. Vrata zidanic, hlevov, celo drvarnic in tudi
maketo vrat državnega zbora. Več vrat je tudi iz našega konca,
zato so člani, ki so hodili na brežiško trgovsko šolo, ob razstavljenih vratih te stavbe, brž začeli obujati spomine na šolske čase.
Razstava čipk predstavlja bogato slovensko kulturno dediščino
– od nakita, oblek, čevljev, klobukov, prtičkov pa do prta, ki je
pogrnjen na cerkvenem oltarju na Brezjah. Na Barju v Črni vasi
smo si ogledali posebno Plečnikovo cerkev. Čudovito! Za konec
pa smo na počivališču na poti spoznali dva korejska turista, ki
se po svetu potepata z avto-prikolico. Beseda je dala besedo in na
koncu smo dobili celo povabilo v Korejo!■

Že zunanjost je posebna, notranjost pa sploh, saj je zgrajena iz lesa,
edina betonska podpora ostrešju pa so navadne betonske cevi, ki so
jih zelo domiselno porisali otroci.
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Vsako leto na morje
za en teden
Piše:

Slavica Erban

Revmatiki pogosto poslušamo, kako pomembno je
gibanje, in Posavci smo glede tega res pridni. To dokazuje številčna udeležba na naši vadbi na suhem in v
bazenu v Čatežu. A ker nam to ni dovolj, smo razvili
posebno obliko miganja.
Nekatere člane resda videvamo le na kakšnem izletu ali seminarju, a večina se nas poleg vsakotedenske vadbe z veseljem
udeležuje tudi drugih dejavnosti, denimo pohodništva. S člani iz
ostalih podružnic smo prehodili že mnogo poti po Sloveniji, a ker
so ti pohodi mesečni, mi pa željni gibanja in druženja, pripravljamo tudi podružnične pohode. Povzpeli smo se že na vse
okoliške hribe, na nekatere celo večkrat. Pred tremi leti pa se nam
je porodila zamisel, da bi pohode, gibanje in druženje združili in
za teden dni odšli na morje, kjer bi počeli vse to naenkrat in skupaj. Rečeno, storjeno. Bili smo tako navdušeni, da je teden postal
tradicionalen. Vsi dnevi tam so zelo razgibani. Pred zajtrkom
telovadimo, in da vaje niso preveč enolične, jih vsak dan vodi
drug član. Dobro razgibanim nam zajtrk zelo tekne. Po kavici in
klepetu se odpravimo na plažo, plavanje, včasih tudi na sprehod
ob morju ali na raziskovanje otoka s kolesi.
Potem se osvežimo s svežim sadjem z naših vrtov. Za kosilo
poskrbimo skupaj – moški za meso, ženske za solate in priloge,
seveda ima vse morski pridih. Po kosilu je počitek obvezen,
potem pa spet skok v morje. Zvečer poskrbimo za razgibavanje na
različne načine. V bližnji restavraciji z glasbo smo stalni gostje in
k plesu pritegnemo še mnoge druge. Pogosto se odpravimo tudi v
center mesta, kjer se vsak dan kaj dogaja. Tako smo bili na dveh
koncertih, Joleta in Stavrosa, in žurirali pozno v noč. Kakopak,
teden nam vedno prehitro mine.■

Za kosilo poskrbimo skupaj. Posebna specialiteta, ki jo Niko vrhunsko
obvlada, je hobotnica izpod peke. Irena poskrbi za raznolike in lepe
priloge.

IZ PODRUŽNIC

Podružnica Ptuj

Druženje nam daje moč
Piše:

Mira Trifunac

Bila je čudovita jesen. Drevesa v krasnih barvah,
sladko grozdje, trgatev, vonj po pečenem kostanju in
mladem vinu. Čudovita stvar! Čudovita za tistega, ki je
zdrav. A kaj, ko zdrav človek sploh ne zna ceniti tistega,
kar ima. Bolniki se moramo za čudovite stvari potruditi
malo bolj.
Zdravi ljudje ne poznajo bolečin, ki jih zadajajo različne
bolezni, sploh, ko se (postopoma ali pa kar naenkrat) združijo
tri ali štiri in napadajo šibko telo, ki se zaradi izčrpanosti ne
more več pošteno braniti. Veliko je bolezni, ki bi jih zdravniki
lahko pozdravili, a ker nismo vsi doma iz Ljubljane … Preden
prideš do tja, se v sistemu čakalnih dob načakaš do točke, ko
nazadnje ugotovijo, da je zdravljenje predrago, da bi zavarovalnice krile stroške. Bolezen napreduje, včasih minejo leta,
preden dobiš pravo diagnozo, bolezen pa se širi. Oslabljenega telesa se lotijo tudi druge bolezni, kajti zdravila imajo
veliko neželenih učinkov. Nekatere bolezni, ki jih ne odkrijejo
pravočasno, puščajo grde posledice; ena izmed njih je celiakija,
sledi ji revma. Zato so druženja bolnikov tako zelo pomembna
– da si vzajemno vlivamo moči.
Tudi to jesen smo se spodnjepodravski revmatiki in
celiakaši zbrali na skupnem izletu v Postojno, kjer smo si ogledali Park vojaške zgodovine. To je nov in hitro razvijajoč se
muzejski turistični center. Bogate zbirke in pestrost eksponatov obiskovalcem omogočajo edinstven vpogled tako v nacio-

nalno kot v svetovno zgodovino. V nekdanjem poveljniškem
objektu ‘komanda’ sta turistično-informacijski center in bogato založena muzejska trgovina. V prvem nadstropju je multimedijska dvorana, v drugem pa razstavni prostor. Nova sodobna razstava obiskovalce seznani s procesom demokratizacije
in osamosvajanja Slovenije ter z nastankom naše samostojne
države. Pri tem so v pomoč veliki eksponati iz tistega obdobja,
orožje, filmi in razstavni panoji. Tam so tudi tankovsko-artilerijska zbirka, letalska zbirka, razstava o podmorničarstvu.
Sicer čudovit muzej v meni vzbuja tudi grozo, kajti misli mi
uidejo nazaj v čase, ko so morali naši (stari) starši prestajati
te grozote. Oko se mi ustavi na steni, popisani z verzi našega
domoljuba Simona Gregorčiča: »A ker nikdo ne šteje te, ker
ves te svet tepta z nogami, jaz ljubim tem srčneje te, jaz ljubim
tem zvesteje te, a ljubim te – s solzami! O moja mati domovina,
ljubezen moja ti edina, ti moja skrb in bolečina, Bog čuvaj dobrotljivi te, Bog živi te, Bog živi te.«
Nekoliko utrujeni od ogleda obsežnega muzeja smo si
privoščili okusno kosilo, na poti domov pa – da ne bi kdo
slučajno ostal žejen – smo se oglasili še v Žalcu v Fontani piva!
Ura je bila skoraj sedem zvečer, avtobusi pa so kar prihajali,
ljudje so stali v vrstah s Kogojevimi kozarci za pivo in čakali
na požirek medenega, črnega, navadnega, mešanega … Takoj se
nabere za pol litra. Če dodamo še smeh, pesem, harmoniko in
topel kostanj, vzdušje postane naravnost čudovito.■

Polagamo na srce: dneve in
trenutke si moramo kljub
bolezni popestriti sami.
Življenje je eno samo. Uživati
ga je treba, kolikor se le da.
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Podružnica Murska Sobota

Na stolčkih
(ne)ljubih poslancev
Piše:

Brigita Mataič

Izleti so vedno prijetni, ko pa ti obljubijo še obisk
parlamenta, stvar postane toliko bolj mamljiva. Na
strokovni ekskurziji smo si poleg parlamenta ogledali še invalidom prilagojeno stanovanje na Smrtnikovi, Cankarjev dom, Muzej vlakov na Parmovi in
prvo jezuitsko cerkev na Slovenskem, na legendarnem
Nebotičniku pa smo popili kavo – z grenkim priokusom.
V stanovanju na Smrtnikovi, ki je last Društva revmatikov
Slovenije, nas je sprejela delovna terapevtka in razložila bistvo
prilagoditev bivalnega okolja invalidom. Seznanili smo se z
nekaj novimi drobnimi pripomočki, medtem ko so nastavki za
straniščno školjko in kad, električna postelja, trapez in antidekubitusna blazina že dolgo del standarda, ki po pravilih ZZZS pripada nepokretnim ali težko pokretnim bolnikom.
V parlament smo vstopili ob točno določeni uri. Vodička je
vrhunsko predstavila delo državnega zbora in preverila tudi
naše poznavanje zgodovine samostojne Slovenije. Navdušila
nas je s svojim diplomatskim odnosom, ko se ni pustila zmesti
našemu občasnemu negodovanju. Od blizu smo si lahko ogledali
stolčke naših ljubih in neljubih poslancev ter se za nekaj časa
vživeli v njihovo delo.
Cankarjev dom, naš slovenski hram kulture, se v velikem
delu razprostira pod zemljo pod parlamentom, Novo Ljubljansko
banko in Kongresnim trgom. Dolgi hodniki povezujejo številne

dvorane, od tistih, ki so zaradi svoje dobre akustike primerne za
vrhunske koncerte, do tistih za različna predavanja ali srečanja.
Že tako utrujeni od dolge poti po Cankarjevem domu smo morali za nameček v nevihti teči do avtobusa. Naš voznik se je ves
čas zelo trudil parkirati v neposredni bližini vhodov za oglede,
a policist ga ob naših najpomembnejših institucijah ni pustil
parkirati, čeravno je bilo parkirišče popolnoma prazno in avtobus poln invalidov.
Da znamo lepo ohranjati zgodovino, so dokazali v Železniškem
muzeju. Ohranjenih in restavriranih je kar nekaj lepih gigantskih lokomotiv, vsaka po svoje krasna in veličastna. Kar odneslo
nas je v stare čase. Na železniški postaji v muzeju smo dobili vozovnice in sprevodnik nam jih je tudi preluknjal. Podrobno nam
je predstavil delovanje kretnic, zgodovino oblek in številnih
drugih stvari iz časa starih peronov.
‘Mala terasa, spodaj Ljubljana, pomanjšana’ smo brundali
med pitjem kave na slavnem Nebotičniku. Pa ni kaj dosti ostalo
od njegove stare slave. Osebje nas je razočaralo, saj za ta nekoč
tako cenjeni lokal ne živijo, temveč tam samo delajo. Časi se
spreminjajo, odnosi do starejših in bolnikov pa slabšajo. Kulturo
je pač treba imeti v srcu.
			

* * *

Najbolj so navdušile lokomotive – delovanje, izvedba modelov,
vzdrževanje. Zanimivost je Titova lokomotiva, ki je v obnovi, težava
je denar. Delo železničarjev in njihova odgovornost ni šala, ko govorimo o tirih in signalizaciji.
Drago in Marjan
Navdušena sem bila nad Cankarjevim domom in v eni izmed
dvoran sem s kratkim odlomkom nastopila pred našo skupino.
Čudovito doživetje, božanski občutek! Iskreno se zahvaljujem vsem,
ki ste delili ta dan z mano.
Olga
Težko je izbrati najboljšo znamenitost izleta … Vse je bilo brezhibno in natančno načrtovano in izpeljano. Všeč nama je bilo invalidom prilagojeno stanovanje z zelo praktičnimi pripomočki. In parne
lokomotive v muzeju. To je nekaj nepozabnega in veličastnega, ne
da se opisati, treba je doživeti. Tudi obisk parlamenta je po svoje bil
zanimiv, ker je bila vodička zelo poučena.
Ksenija in Saša

Drobni pripomočki v invalidskem stanovanju, ki olajšajo življenje.
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Pomurje ima Eifflov stolp
Piše:

Barica Kralj

Na ‘Trezino senje’, ko v Murski Soboti prijetno diši po
kuhanem vinu in ob stojnicah z raznovrstnimi izdelki
in dobrotami mrgoli ljudi, smo jo revmatiki popihali na
družinsko srečanje. Po slikovitih dolgovaških goricah
smo se namenili k znamenitemu razglednemu stolpu
Vinarium Lendava.
To je najvišji razgledni stolp v Sloveniji, nekateri ga menda imenujejo pomurski Eifflov stolp. Jeklena konstrukcija s
pritličjem iz armiranega betona je visoka 53,5 metra, na vrh se
lahko povzpneš ali po 240 montažnih stopnicah ali z dvigalom.
Izbrali smo dvigalo, ki nas je odpeljalo do višine 38 metrov. Tu
je zaprt prostor, v katerem so tudi občasne razstave. Na vrh
smo se povzpeli po nekaj stopnicah, in ker je bilo lepo vreme,
se nam je odprl čudovit razgled. Po geografskih tablah smo se
orientirali, v kateri smeri ležijo Ljubljana, Budimpešta, Dunaj,
Zagreb ... Jeseni je praznoval svojo prvo leto delovanja in zaenkrat beleži rekorden obisk. Pričakovali so 40–50 tisoč obiskovalcev letno, bilo pa jih je dvakrat več. V pritličju prodajajo
spominke, tu je tudi restavracija, ob stolpu pa so številni kioski
z domačimi kulinaričnimi dobrotami, kjer si obiskovalci lahko
kupijo prekmurske specialitete.

vodi do odpora do dela. Zato pogosto postane grob in žaljiv
do svojih najbližjih, zgodba se lahko konča tragično z alkoholizmom, mamili ali samomorom. In kako premagati te vse
pogostejše težave? Pomembno je, kako si razporedimo čas, in
ali znamo videti samo delo ali pa se znamo sprostiti, iti v naravo z družino, se pogovarjati.
Bolniki se pogosto vrtimo ‘okrog lastnega popka’ in pri tem
ne pomislimo na naše najbližje, ki nam želijo pomagati, a ne
morejo, zato pri tem morda trpijo bolj kot mi sami. Se jim znamo zahvaliti? Pogosto smo preskopi z zahvalami in pohvalami.
Enako velja za odnos do otrok, neradi jih pohvalimo, raje jih
okaramo. Morda so naši starši enako ravnali z nami, a ne ponavljajmo njihovih napak pri vzgoji lastnih otrok.
Izlet je bil tudi priložnost, da smo se zahvalili dolgoletni
predsednici naše podružnice Ireni Grah, ki je bila odlična vodja. Njeno delo nadaljuje prav tako zelo prizadeven Ivan Recek,
Irena pa mu je tudi še v pomoč.■

V Lendavi smo si ogledali cerkev Sv. Katarine, ob njej kip
Sv. Štefana, prvega madžarskega kralja, postavljen ob mileniumu Madžarske. Nato smo obiskali še Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva. V prvem prostoru je prikazan razvoj
meščanstva, ki je cvetelo v obdobju 1867–1904, razstavljena je
delovna soba s salonom. Začetek lendavskega tiskarstva sega
v leto 1573, ko je nastala prva knjiga na današnjem območju
Slovenije. V takratni Dolnji Lendavi pa je bila prva dežnikarna
na ozemlju takratne Avstro-Ogrske monarhije, nastala je leta
1904. Ko sem se ustavljala ob razstavljenih dežnikih, šivalnih
strojih, sem se spomnila na svoj prvi dežnik, izdelan prav tu.
Dobila sem ga, ko sem obiskovala nižjo gimnazijo v Lendavi,
spremljal pa me je še ves čas gimnazijskega in fakultetnega
izobraževanja v Ljubljani. Ogrodje je bilo tako čvrsto, da sem
ga dala še enkrat preobleči, ko se je strgalo blago.
Nato smo v Termah Lendava poslušali zelo zanimivo predavanje psihoterapevtke asist. Sare Jerebic o izgorelosti.
Izgorelost je stanje fizične, psihične in čustvene izčrpanosti,
ki nastane po več letih izčrpavanja organizma. Poteka v več
fazah. Najprej se pojavlja utrujenost, ki vse pogosteje prehaja
v preutrujenost, značilno za deloholike. Ko je obremenitev
telesa in psihe prevelika, se pojavita prva znaka pregorelosti:
depresija in nespečnost. Bolnik posega po uspavalih. Ne more
se več naspati, skoncentrirati, pri delu doživlja neuspehe, kar

Vinarium Lendava je najvišji razgledni stolp v Sloveniji, zgrajen je
bil leta 2015 s pomočjo evropskih sredstev in končan v rekordnem
času pol leta.
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Pohorje čaka
V letu 2017 bo revmatikom na voljo popolnoma obnovljen apartma pri Sv. Treh Kraljih na Pohorju, ki v vsakem
letnem času ponuja različne možnosti preživljanja prostega časa.
Pozimi je primerno za dopustovanje tistih, ki radi smučajo,
saj imajo na voljo lažje smučišče za otroke, zahtevnejše za
tiste z več znanja, in sankališče. Splača se pohiteti z nakupom
smučarskih vozovnic, ki so v predsezoni cenovno ugodnejše.
V hotelu Jakec so štiristezni bowling, turška, finska, zeliščna
in infra savna, jacuzzi ter fitnes. Ker Sv. Trije Kralji ležijo na
jugovzhodnem delu Pohorja, ki je običajno najbolj sončen in
najtoplejši, so dobra izhodiščna točka za pohode. Obisk pohorskega bisera Črno jezero, ki je največje jezero na Pohorju,
je skoraj obvezen. Do njega je dobre pol ure hoda. Na ogled je
tudi stalna razstava iz časov NOB in o usodi borcev pohorskega
bataljona na Osankarici, do koder je dobra ura zmerne hoje. Dodatne pol ure hoje pa je do poslednjega bojišča pohorskih junakov pri Treh žebljih. Na tem delu Pohorja je ohranjena še edina
od mnogih partizanskih bolnišnic, imenovana Jesen, ki je prav
tako v neposredni bližini in lahko dostopna. Za bolj zahtevne
planince in pohodnike bo zanimiv enourni pohod do pohorske
vasice Kebelj, kjer so na ogled zajčji grad, gozdna učna pot, črna
kuhinja … Označena planinska pot vodi tudi do slapa Šumik, do

koder je okoli uro in pol zmerne hoje. Najzahtevnejši planinci
pa se lahko podajo na daljše ture, kot so: Areh (2,5 ure), Pesek
z Roglo (4 ure), koča na Klopnem vrhu (4 ure). Možnosti za rekreacijo je res veliko. Poletni in jesenski meseci so na Pohorju
zelo primerni tudi za gobarjenje. Ni razloga, da apartma ne bi
bil zaseden v vseh letnih časih (Franc Špegel).

Poglobljeno o revmi
vsaj enkrat letno
tudi v medijih
Javno o tem, kako živijo bolniki z revmatskimi obolenji,
kakšne težave imajo in kako jih premagujejo, kaj zmore medicina in kaj lahko storijo sami zase.
Revmatska obolenja in življenje z njimi v medijih postanejo aktualna zgodba vsaj enkrat na leto, običajno oktobra ob
svetovnem dnevu revmatikov. Letos so člani Društva revmatikov Slovenije skupaj z zdravstvenimi delavci nastopili v več
pogovornih oddajah, med drugim v Polnočnem klubu na drugem programu TV Slovenija ter na regionalni televiziji VTV
Velenje, ki ima vsako drugo sredo v mesecu oddajo o zdravju.
V obeh oddajah so predstavili tudi dejavnosti društva, v katere
se lahko člani vključujejo skorajda brezplačno. Gledalcem s podobnimi težavami na ta način poskušajo sporočiti, da ni nujno,
da kronična bolezen povsem spremeni njihovo življenje, saj
jo zna medicina že zelo dobro obvladovati – če ji bolnik to dopusti. »Bolniki so postali manj dojemljivi za nasvete zdravnikov
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in vemo tudi, zakaj,« je v Polnočnem klubu poudaril prof. dr.
Matija Tomšič. »Danes bolnika začnemo obravnavati v zelo
zgodnji fazi bolezni, ko ga sklep boli šele mesec ali dva, nato pa
že dobi zdravilo in bolečina izgine. Zato skoraj ne dojame, kako
hudo bolezen ima, in pogosteje eksperimentira in razmišlja o
neželenih kot o želenih učinkih zdravila,« je pojasnil novodobne
zadržke bolnikov do predpisanih terapij in navodil zdravnikov.
Gledalcem, ki nimajo težav, pa revmatiki s takšnimi oddajami
sporočajo, zakaj potrebujejo razumevanje (Franc Špegel, Tina
Cigler).

Na vikend seminarjih
vse več udeležencev

Število udeležencev po letih

Vikend seminarji Društva revmatikov Slovenije so družabna interaktivna oblika celostnega seznanjanja revmatikov z novostmi o preventivi in zdravljenju bolezni.
Od leta 2002, ko je ta oblika izobraževanja zaživela, je število
udeležencev vsako leto raslo, letos pa je bilo rekordno. Letošnjih
petih seminarjev se je skupaj udeležilo 338 oseb. Na štirih tridnevnih seminarjih za odrasle revmatike, ki so potekali od
aprila do oktobra letos, je bilo na voljo 16 predavanj strokovnjakov na teme: novosti pri ugotavljanju spondiloartritisov, zdrava prehrana in prehranski dodatki, biološka zdravila in koža,
sodelovanje bolnikov pri zdravljenju, delovanje ledvic in vpliv
nesteroidnih antirevmatikov, naša vsakdanja spremljevalka
bolečina in uroginekološke težave pri ženskah. Na seminarju
za starše in otroke z juvenilnim idiopatskim artritisom pa so se
letos izobraževali o zdravi družinski prehrani, uspešni komu-

nikaciji z otrokom ter o prehodu otroka z revmatsko boleznijo
od pediatra k internistu revmatologu. Za lažje sedenje in boljšo
pozornost so udeleženci vsako jutro pred predavanji telovadili
v telovadnici ali na svežem zraku. Številčna udeležba, odlična
ocena predavateljev in organizatorja ter zadovoljni udeleženci
kažejo na to, kako zelo potrebno in nujno je, da ima oboleli z
vnetnim revmatizmom znanje, informacije in nasvete strokovnjakov različnih strok. Vse to mu omogoča lažje soočanje z
boleznijo, kajti le poučen in izobražen bolnik lahko dejavno
sodeluje v procesu zdravljenja, kar izboljšuje uspešnost le-tega
in s tem kakovost življenja bolnika (Maja Dimnik V.).

Pri nas je bolnikom
bolje kot marsikje
v Evropi
Napredek na področju zdravljenja revmatičnih bolezni
je v zadnjih 20 letih skokovit in za večino bolnikov pomeni
normalno življenje.
Letošnji svetovni dan revmatikov je Društvo revmatikov
Slovenije obeležilo z novinarsko konferenco v Muzeju sodobne
umetnosti v Ljubljani, na kateri je predstavilo aktualne izzive
na področju zdravljenja revmatičnih bolezni in zgodbo bolnika
z redko revmatično boleznijo, ki mu je življenje rešilo sodobno
in inovativno zdravljenje na kliničnem oddelku za revmatologijo v UKC Ljubljana. »Napredek na področju zdravljenja za bolnike pomeni olajšanje in možnost za dokaj normalno življenje z
manj težavami in bolečin. Vendar pa bolezen ostaja težak izziv
za vsakega posameznika, zato mu kot društvo želimo pomagati z informacijami,« je povedal predsednik društva Andrej
Gregorčič. Ob tem je poudaril, da odločitev za vrsto zdravljenja
ne sme temeljiti zgolj na finančnih vidikih, ampak morata biti
dobrobit in varnost bolnikov na prvem mestu. Odločitev o uvedbi zdravljenja vnetnih revmatičnih bolezni z biološkim ali s podobnim biološkim zdravilom oziroma s kakršnim koli drugim
zdravilom mora sprejeti lečeči zdravnik, specialist revmatolog,
bolnik pa je pri tem soudeležen. Odločitev mora temeljiti na
trdnih strokovnih dokazih in klinični presoji, ki upošteva terapevtske potrebe vsakega posameznega bolnika. Hkrati si bolniki zaslužijo biti v celoti obveščeni o vsakem medicinskem

Foto: Petra Zajc

zdravljenju, ki so ga deležni, in morajo razumeti, kaj to pomeni
za njihovo zdravje v širšem smislu. Predstojnik kliničnega oddelka za revmatologijo prof. dr. Matija Tomšič je dodal, da imajo bolniki v Sloveniji na voljo vsa najsodobnejša zdravila in smo
po tej plati primerljivi z Evropo oziroma so bolniki na boljšem
kot v marsikateri evropski državi. Primerljive so tudi čakalne
dobe. Kadar zdravniki družinske medicine menijo, da gre za
zelo nujen primer, lahko bolnik celo v enem dnevu pride do
revmatologa. »Sistem, ki smo ga ustvarili, je dober, zahteva pa
seveda tudi nekaj odgovornosti pri samih bolnikih,« je poudaril
Tomšič. »Sodelovanje med zdravnikom in bolnikom je zelo
pomembno za ugoden izid zdravljenja.« (Petra Zajc)
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NOVO: Lastniški
apartma Društva
revmatikov Slovenije
pri Sv. Treh Kraljih

Društvo revmatikov Slovenije svojim članom od 28. 1. 2017
dalje ponuja v najem obnovljen apartma na Pohorju. Apartma
sprejme štiri osebe (oziroma šest, ker ima raztegljiv dvosed kot
pomožno ležišče za dve osebi). V njem so dnevna soba s kuhinjo, spalnica z zakonsko posteljo in veliko omaro, otroška soba
z dvema posteljama in manjšo omaro, sanitarije (tuš, WC) in
balkon. Za čisto posteljnino in brisače skrbijo v Hotelu Jakec,
menjajo jih ob izmenah članov. Med bivanjem apartma čistite
sami, ob vašem odhodu pa osebje hotela Jakec.

Termini, rezervacije in prednostni kriteriji

Počitnice

na Pohorju
Andrej Gregorčič
Končno nam je uspelo. Imamo svoj apartma, obnovljen in
opremljen za izvajanje programa ohranjanje zdravja.
Apartma meri 45 m2, ima vse, kar potrebujete za udobne
počitnice: dve sobi, dnevni prostor s kuhinjo, sanitarije, hodnik in balkon. V dnevnem prostoru je miza s štirimi stoli in TV
sprejemnikom na steni. Kuhinja je opremljena, v njej je večji
hladilnik z zamrzovalnikom.
Apartma je v drugem nadstropju Hotela Jakec. Celotna stavba
je obnovljena: ima novo streho in toplotno izolirano fasado.
Za osebe, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne zmorejo hoje
po stopnicah, je v novem delu hotela na voljo dvigalo, ostane
le še sedem stopnic do apartmaja. Prepričan sem, da jih boste
zmogli premagati.
Sprehodi, kolesarjenje, pohodništvo, smučanje in sankanje so
le osnovne možnosti za rekreacijo, ki so vam na voljo. Kaj vse
se da na Pohorju početi za krepitev načetega zdravja, boste
ugotovili sami, če boste najeli apartma in tam preživeli vsaj
štiri dni.

Apartma lahko najamete za najmanj tri nočitve. Na dan prihoda ga prevzamete od 14. ure dalje, na dan odhoda ga je treba
izprazniti do 11. ure.
Za rezervacijo želenega termina je treba izpolniti prijavnico
in jo poslati na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova
53, 1000 Ljubljana. Na podlagi prijavnice boste na dom prejeli
potrditev prijave in položnico. Ko bo položnica plačana, boste
prejeli napotnico za koriščenje apartmaja. Napotnica in veljavni osebni dokument sta pogoj za identifikacijo na recepciji
hotela, kjer boste dobili ključ apartmaja. Tukaj ni zapestnic za
kopanje!
V ponujenem obdobju lahko član najame apartma le enkrat (oz.
dvakrat, če je na voljo dovolj prostih terminov). Prosti termini
bodo objavljeni na spletni strani društva (www.revmatiki.si).
V času šolskih počitnic (poletnih, zimskih, krompirjevih, novoletnih, prvomajskih ...) imajo prednost pri najemu člani revmatiki s šoloobveznimi otroki ali družine s šoloobveznimi otroki z
revmo. Zainteresirane družine prosimo, da prijavnico pošljejo
najkasneje do 27. 1. 2017. Po tem datumu bodo prosti termini v
počitniškem času na voljo tudi vsem ostalim, vendar njihovih
prijavnic pred 27. 1. 2017 ne bomo sprejemali. Drugih prednostnih kriterijev ni, zato vam svetujemo, da s prijavami pohitite.

Plačilni pogoji

Fotografije pričakujte v naslednji številki Revmatika, saj je
bila ta, ki jo držite v rokah, v tisku, še preden je bilo opremljanje apartmaja končano. Pričakujte tudi reportažo z odprtja
in prve vtise uporabnikov!

Cena najema znaša 20 EUR/dan, redni člani oz. invalidi so
oproščeni turistične takse.
Cena vključuje najem apartmaja, posteljnine, kompleta brisač
ter končno čiščenje.

Zahvala

Položnica mora biti poravnana najkasneje 15 dni pred začetkom
najema. Plačilo je pogoj za prejem napotnice. Turistično takso
plačate na recepciji hotela Jakec.

Vsem, ki ste s svojim razumevanjem, delom in donacijami
sodelovali pri realizaciji tega zahtevnega projekta, se iskreno
zahvaljujemo.
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
Šolskega centra Novo mesto
Studio Moderna, d. o. o.
Big Bang, d. o. o.
JYSK trgovina, d. o. o.
REM, d. o. o.
Panles, d. o. o. (izvajalec del)
Hotel »Jakec«, Jožica Juhart, s. p.

Ostali pogoji
V apartmaju lahko biva največ šest oseb. Živali niso dovoljene.
Uporabniki in člani društva so dolžni z apartmajem ravnati kot
dober gospodar. Za vso škodo v apartmaju ali na opremi, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja, odgovarjajo povzročitelji.
Za dodatne informacije o prostih terminih, prijavnici in plačilu

pokličite na sedež Društva revmatikov Slovenije v času uradnih
ur, vsak torek in četrtek od 10. do 14. ure.

Apartmaja v Termah Zreče
in Vivat na voljo do 28. 1. 2018

Društvo revmatikov Slovenije svojim članom od 28. 1. 2017 do

Plačilni pogoji

27. 1. 2018 ponuja v najem dva apartmaja za 4 osebe, vključno s 4
kopalnimi kartami. Oba apartmaja imata dnevno sobo s kuhinjo, v

Zaradi višje celoletne najemnine obeh apartmajev je letos neko-

kateri je tudi ležišče za dve osebi, spalnico z zakonsko posteljo, sani-

liko višja tudi cena posameznega najema. Cena najema za redne

tarije in teraso. Posteljnina in brisače so na voljo tam in se menjajo

člane Društva revmatikov Slovenije po novem znaša 35 EUR/dan,

enkrat tedensko – če presodite, da jih potrebujete več, jih imejte s

turistične takse so oproščeni.

sabo. Prav tako je priporočljivo prinesti kuhinjske krpe in toaletni

Cena najema za ostale najemnike znaša 55 EUR/dan + turistična

papir. Med tednom apartma čistite sami, ob vašem odhodu pa

taksa. Cena vključuje najem apartmaja, posteljnine, kompleta

osebje term.

brisač in kopalne karte za štiri osebe.

Termini, rezervacije in prednostni kriteriji

Položnica mora biti poravnana najkasneje 15 dni pred začetkom
najema. Plačilo je pogoj za prejem napotnice. Turistično takso

Oba apartmaja lahko najamete praviloma za sedem dni (od sobote

plačate na recepciji Term Vivat in Term Zreče.

do sobote). Na dan prihoda ju prevzamete od 14. ure dalje,
na dan odhoda ju je treba izprazniti do 11. ure.

Ostali pogoji

Za rezervacijo termina je treba izpolniti prijavnico in jo poslati na

V apartmaju lahko bivajo največ štiri osebe. Terme Zreče nudijo

naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.

tudi možnost najema dodatne sobe za 2 osebi (in pripadajoči dve

Na podlagi prijavnice boste na dom prejeli potrditev prijave in

kopalni karti) v Vili (cena: 20 EUR/dan). Dodatno sobo plačate

položnico. Ko bo položnica plačana, boste prejeli napotnico za

na recepciji hotela ob odhodu. Če je torej družina večja, lahko v

koriščenje izbranega apartmaja. Napotnica in veljavni osebni doku-

apartmaju v Zrečah biva 6 oseb.

ment sta pogoj za identifikacijo na recepciji obojih term, kjer boste

Živali v apartmajih niso dovoljene.

dobili ključ apartmaja in ustrezno število zapestnic za kopanje.

Iz Term Zreče vozi brezplačni turistični avtobus na Roglo.

V ponujenem obdobju lahko član najame apartma le enkrat (izje-

V zimskih mesecih je možno smučati, v sklopu najema apartmaja

moma dvakrat, če je na voljo dovolj prostih terminov). Prosti termi-

je na voljo shramba za dva para smuči.

ni bodo objavljeni na spletni strani društva (www.revmatiki.si).

Člani društva so dolžni z apartmajem ravnati kot dober gospodar.

V času šolskih počitnic (poletnih, zimskih, krompirjevih, novo-

Za vso škodo v apartmaju ali na opremi, ki nastane zaradi malo-

letnih, prvomajskih ...) imajo prednost pri najemu člani revmatiki

marnega ravnanja, odgovarjajo povzročitelji.

s šoloobveznimi otroki ali družine s šoloobveznimi otroki z revmo.

Za dodatne informacije o prostih terminih, prijavnici in plačilu

Zainteresirane družine prosimo, da prijavnico pošljejo najkasne-

pokličite na sedež Društva revmatikov Slovenije v času uradnih

je do 27. 1. 2017. Po tem datumu bodo prosti termini v počitniškem

ur, vsak torek in četrtek od 10. do 14. ure.

času na voljo tudi vsem ostalim, vendar njihovih prijavnic pred
27. 1. 2017 ne bomo sprejemali. Drugih prednostnih kriterijev ni,
zato vam svetujemo, da s prijavami pohitite.

Prijavnice najdete
na sredini revije.

Želimo vam !
prijeten oddih
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VAŠE VPR AŠANJE

Zakaj me pregleduje
medicinska sestra
namesto zdravnik?
Leto dni se zdravim zaradi revmatoidnega artrtitisa v Revmatološki ambulanti v Bolnici dr. Petra Držaja. Prejemam biološko zdravilo, metotreksat,
antirevmatik po potrebi. Bolezen je
umirjena in sem zadovoljna s sedanjim stanjem. Do zdaj sem imela vsake
tri mesece preglede pri zdravniku, po
novem pa naj bi me zdravnik pregledoval le dvakrat na leto, dvakrat pa
medicinska sestra. Kako to? Je to enako dobro? Bom dobila izvide laboratorijskih preiskav?
Lep pozdrav, Alenka

Pisma bralcev
Odgovarjata

Rubrika je namenjena vprašanjem,
ki so povezana z vašim zdravstvenim
stanjem.
Nanja odgovarjajo
prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.,
in gostujoči strokovnjaki,
pišite na
drustvo@revmatiki.si.

Spra šu j t e!
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prim. Mojca Kos-Golja, dr. med. in mag.
Milena Pavić-Nikolić, dipl. med. sestra

Spoštovana Alenka, bolniki, ki se
zdravijo z biološkim zdravilom ali imunomodulirajočimi zdravili in je njihova
bolezen umirjena, so vsake tri mesece
izmenično naročeni k revmatologu in k
diplomirani medicinski sestri v t. i. sestrsko
ambulanto. Bolniki tako ostanejo pod skrbnim kombiniranim nadzorom obeh.
Pri medicinski sestri opravijo pregled
po predvidenem protokolu, zato je dobro,
da imajo s seboj podatke o tem, kdaj so si
nazadnje vbrizgali biološko zdravilo in
koliko injekcij jim je še ostalo. Medicinsko
sestro morajo seznaniti tudi z morebitnimi
težavami pri apliciranju zdravila ter s podatki o morebitnih dodatnih zdravstvenih
težavah v zadnjih treh mesecih (kakšne
so bile, kdaj so nastopile, ali so zaradi
tega izpustili kakšen odmerek biološkega
zdravila). Podoben sistem velja tudi za
bolnike, ki prejemajo imunomodulirajoča
zdravila (metotreksat in druga) in je njihova bolezen umirjena.
Ob obisku medicinska sestra vsakega
bolnika povpraša o simptomih bolezni,
izboljšanju ali morebitnem poslabšanju
sklepne simptomatike. Po potrebi in odobritvi lečečega revmatologa bolniki dobijo

injekcijo dodatnega zdravila. Opravijo tudi
kontrolne laboratorijske teste. Istočasno
dobijo e-recept za biološko zdravilo in po
potrebi za druga zdravila. Pri obeh skupinah bolnikov so pomembni še podatki,
ali so zaradi zdravstvenih težav morali
obiskati izbranega zdravnika ali drugega
specialista.
Sprašujete se, kako to, da bolnike kontrolirajo diplomirane medicinske sestre. Za revmatologa je pomoč diplomirane
medicinske sestre velika razbremenitev.
Tako se lahko bolj posveti tistim bolnikom,
ki imajo zaradi poslabšanja bolezni ali
kakšnega drugega vzroka več težav in
potrebujejo njegov čimprejšnji pregled.
Brez skrbi, nadzor diplomirane medicinske sestre je enako dober kot zdravnikov. Diplomirane medicinske sestre, ki
delajo v sestrski ambulanti, so izkušene, dodatno izobražene in seznanjene z vnetnimi
revmatskimi boleznimi, njihovim zdravljenjem in možnimi zapleti. Poleg tega je
bolnik v sestrsko ambulanto najpogosteje
naročen takrat, ko redno ambulantno delo
opravlja njegov lečeči revmatolog in je
torej takoj na voljo, če je treba. Zato ni bojazni, da bi ostala spregledana ali nerešena
kakršnokoli pomembna bolnikova težava.
Po vsakem sestrskem pregledu ima zadnjo besedo revmatolog. Obvezno pregleda
in ocenjuje kontrolne laboratorijske teste,
tudi tedaj, ko bolnika ne vidi.
Seveda bolniki tudi po tem pregledu
prejmejo izvide laboratorijskih preiskav.
To je še toliko pomembneje, če so testi
spremenjeni oziroma niso normalni. Tedaj
sta bolnik in tudi njegov osebni zdravnik
obveščena o nadaljnjih potrebnih ukrepih.
Poleg razbremenitve revmatologa je
prednost teh ambulant tudi, da bolniki
nekatere svoje težave lažje zaupajo medicinski sestri, saj imajo pogosto za pogovor
na voljo veliko več časa kot med pregledom
pri zdravniku. Pomembna naloga diplomirane medicinske sestre je tudi dodatno
poučevanje in seznanjanje bolnika z njegovo boleznijo, z vsemi vidiki in možnostmi
zdravljenja, tudi zdravljenja brez zdravil,
kamor sodita zdrav način življenja in redna telesna vadba. Medicinska sestra po pogovoru z bolnikom glede na njegove težave
in potrebe svetuje tudi napotitev k drugim
medicinskim strokovnjakom, kot sta delovni terapevt in fizioterapevt.

Za zdravnike sem bil velika uganka
Piše:

Denis Ploj

Ob rojstvu leta 1983 sem bil običajen ptujski novorojenček
z normalno težo in dolžino ter krepkega zdravja. Po nekaj
mesecih življenja pa so se začele zdravstvene težave. Pri štirih
mesecih so me sprejeli v ptujsko bolnišnico zaradi hudih
prebavnih težav, a to je bil šele začetek maratona hospitalizacij.
Ptujski pediatri mi niso znali pomagati, zato so
me kmalu premestili v mariborsko bolnišnico,
kjer tudi niso bili uspešni. Tako sem že v
svojem prvem letu pristal na Pediatrični
kliniki v Ljubljani. Diagnoza: celiakija.
Zdraviti so me začeli z brezglutensko
dieto in težave so se umirile, čeprav ne
povsem. Pogosto so se ponavljale in stopnjevale. Ko sem bil star tri leta, se je celiakiji pridružil še revmatoidni artritis.
Prepisali so mi terapijo s kortikosteroidi, ki
so bili v visokih odmerkih zelo uspešni. Med
zdravljenjem pa se je izkazalo, da je bolezen
kortikosteroidno odvisna, saj se je ob nižanju kortikosteroidov bolezen poslabšala. Zdravilo mi je torej
reševalo življenje, a hkrati puščalo nepopravljive posledice.
Tako sem si nakopal zastoj rasti, osteoporozo, sivo mreno, izredno občutljivo in tanko kožo, rak želodca, hude deformacije
sklepov, zaradi katerih sem pristal na invalidskem vozičku,
in še bi lahko našteval.

Osnovno šolo sem obiskoval na Ptuju in jo tudi uspešno
končal. Šolanje sem nadaljeval v Kamniku v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine, saj sem že imel status osebe
s posebnimi potrebami. Končal sem srednjo ekonomsko šolo
in pridobil poklic ekonomski tehnik, ki pa ga zaradi napredovanja bolezni nikoli ne bom mogel opravljali. Šolanje
in bivanje v Kamniku sta bila zelo lep del mojega
življenja. Tam sem se odlično počutil, saj sem
imel veliko prijateljev in sem nasploh bil
med ljudmi, pri katerih moja drugačnost
ni sprožala opazk.
Po končani srednji šoli sem želel
šolanje nadaljevati, a mi zdravstveno
stanje tega ni več dopuščalo. Vrnil sem
se v domači kraj. Ker sem zaradi bolezni
trajno nesposoben za delo in samostojno
življenje in pri večini dejavnosti potrebujem pomoč, sem se vključil v delovni center na
Ptuju. Obiskujem ga od ponedeljka do petka, ko mi
zdravstveno stanje to dopušča.

Kljub pogostim hospitalizacijam in poslabšanjem zdravstvenega stanja se življenja veselim in izkoristim vsak trenutek dobre zdravstvene kondicije. Zelo rad se družim in prav zato sem
se vključil v različna društva, kjer se lahko družim z ljudmi,
ki imajo podobne težave. Le z njimi se lahko sproščeno pogovarjam in hitro ugotovim, da nisem sam, da je veliko ljudi, k trpijo na svoj, drugačen način.

Za zdravnike na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer so
me obravnavali vse do 32. leta starosti, sem bil velika
uganka. Po zaslugi moje vztrajne in požrtvovalne
zdravnice, ki me je spremljala kar nekaj let, so
mi po letih hudih težav s pomočjo genetskih
Po 32 letih hudih težav
preiskav določili primarno diagnozo: IPEXso mi s pomočjo genetskih
like sindrom. To je zelo redka bolezen, ki
preiskav določili primarno
jo ima le nekaj ljudi na svetu. Gre za težko
diagnozo: IPEX-like sindrom.
kombinacijo prirojene bolezni imunskega
To je zelo redka bolezen,
sistema s pridruženimi avtoimunimi oboki jo ima le nekaj
lenji, boleznijo zaradi motenj v delovanju
ljudi na svetu.
endokrinega sistema, pogostimi okužbami in
različnimi malignimi obolenji. Je genetsko pogojena. V sklopu te diagnoze imam celiakijo, revmatoidni artritis, težave s ščitnico, maligna obolenja in
številne okužbe, s pridruženimi boleznimi zaradi zapletov
večletnega zdravljenja. Vse to zdravim s kortikosteroidi, imunosupresivi, biološkim zdravilom, parenteralnim nočnim
hranjenjem ter ostalo podporno terapijo.

Z delom tako Slovenskega društva za celiakijo kot Društva revmatikov Slovenije sem
zelo zadovoljen. Všeč mi je, da pripravljata
veliko druženj, pri obeh pa pogrešam več
strokovnih predavanj specialistov. Člani bi
lahko na ta način izvedeli, katere so novejše
možnosti za zdravljenje in lajšanje težav, saj
so nekatere bolezni med seboj povezane.

Žalosten pa ugotavljam, da specialisti poznajo
različne možnosti zdravljenja težko ozdravljivih bolezni,
le predstaviti bi nam jih morali in nam dati priložnost, ne pa,
da se že na začetku zatakne zaradi visokih stroškov zdravljenja. Včasih nam tudi načinov zdravljenja ne predstavijo dovolj
razumljivo – ali pa nam nočejo prisluhniti.
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Rešitve prejšnje križanke (vodoravna gesla): KRAPINSKE TOPLICE, REALIZIRANJE, POT, IASI,
KART, TREMA, SLEME, ML, METRO, T, NAJAVA, OBRI, AB, EMIRAT, PČELA, LA, EKA, UTOR, AAK,
NK, ET, GRAVER, DR, ITA, OL, EU, EVA, KO, GEN, REŽIM, SC, BON, LR, MAG, AR, OI, ID, MENJALNIK,
BC, DO, ERNANI, NAN, UI, OBRT, MAR, ČA, SD, LAK, AMA, AT.

Nagradna

križanka

V uredništvo je pravočasno prispelo 8 pravilnih rešitev.
Žreb je izbral Sonjo Erlač iz Markovcev. Čestitamo!

Sestavlja

Marija Žitnik

A

Navodilo
Križanka se rešuje
vodoravno in navpično.
V opisih gesel je na
koncu vsakega opisa
navedeno število črnih
polj, ki jih je skupaj 23.
Posamezne črke in črna
polja so že na pravih
mestih. Na označenih
poljih se ob pravilni
rešitvi pojavi geslo.

B

C

Č

D

E

U

1

F

G

H

I

E

R

3

R

4

N

5

K

L

S
A

7

M

8

V
B

9

J

10
11

O

12

NAGRADA:
podloga za vadbo

K

2

6

Rešitve pošljite
najkasneje do konca
februarja 2017.

J

A
U

E

VODORAVNO:
1. gorovje v SZ Sloveniji (0) 2. nalepka; rimski bog ljubezni (1) 3. usmiljen človek; začetnici ameriškega
režiserja Altmana (1) 4. 6. in 11. črka abecede; vrsta obliča (4) 5. izvirni krak reke Menam; vrtiljak (2)
6. grška muza petja; raj (3) 7. nadaljevanje gesla; potujoči grški pevec (2) 8. kratica proizvajalca računalnikov;
oksidacija železa (1) 9. predsednik vlade; središče vrtenja (2) 10. ekcem; Jasna (2) 11. velika Emica; mucek
krajše; arabski žrebec (3) 12. predstojnik fakultete; ljubkovalno oma; fordov malček (2)

NAVPIČNO:
A. začetek gesla (0) B. prikritje davkov; Obri (2) C. lepilo; nasmeh (1) Č. prvi letalec; latinski veznik; mati (2)
D. velika Jerica; slovenski glasbeni pedagog Ado (1) E. močno držanje (3) F. ljubkovalno Katra; kratica za
Južnoafriško republiko; začetnici igralca Okorna (2) G. reka v Švici; gora v Zasavju (3) H. norveški pisatelj
Hans; prebivalci Eolije (1) I. zaporedni črki; spiritistični sestanek (4) J. zelenjava za juho; junak Eneide;
vodna žival (2) K. doba; razprava (2)
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Križanka se rešuje samo vodoravno. Na označenih
navpičnih poljih dobite geslo. Številke na koncu opisa
povedo število črnih polj v vrsti. Vsa črna polja
in nekatere črke so že na pravih mestih.

Sestavlja

Marija Žitnik

Rešitev iz prejšnje
številke (vodoravno):

P, TLA, HVALA,
TV, NOVA,
AB, DIM, ZŽ,
DVA, OCET, SI,
COPATARICA,
PETER PREVC,
KRT, URAR, MB,
URA, DED, EVA,
BROKOLI, VROČE,
ARA, D
V uredništvo
je pravočasno
prispelo 5
pravilnih rešitev.
Žreb je izbral
Andreja Gregorca
iz Hajdine.
Čestitamo!

I

1
2

P
N

3

E

4

A

5
6
7

Ž

J
J

Rešitve pošljite
najkasneje
do konca
februarja 2017.
NAGRADA:

paket
presenečenja

1. voznik kočije (0) 2. jed iz koruznega zdroba (0)
3. risani film (0) 4. urejevalec cest (1) 5. prvi dve črki abecede; pokrivalo (1)
6. drevo ki rodi jabolka (0) 7. rdeča poljska cvetlica; pomladni mesec (1)
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HUMOR

Podrobnost 1

Naročanje Halo pice čez 10 let

Policist ustavi voznika:
- Ste kaj popili?
- Da, en kapučino.
- Da nista bila morda dva ali trije kapučini!?

- Dober dan, rad bi naročil pizzo za na dom.
- Vaš EMŠO, prosim.
- Moj EMŠO? ...1409963500743.
- Hvala, gospod Janko, vidim da stanujete
na Celovški 65, vaš telefon doma je 65-95477, v službi 21-87-336, kličete pa z nekega
drugega mobitela, ne s svojega. Kam bi radi
naročili pizze?
- Uh, doma sem. Od kod imate vse te podatke?
- Omrežje, gospod, informacijska tehnologija.
- No, dobro, naročil bi dve veliki mehiški pizzi,
extra pikantni …
- Mislim, da to ni dobra ideja, gospod.
- Kako to mislite?
- Vaši zdravstveni podatki kažejo, da imate
visok krvni pritisk in povišan holesterol.
Dodatnega zdravstvenega zavarovanja
pa ne plačujete.
- Kaj pa mi lahko priporočate?
- Lahko poskusite našo brezmesno soja-pico.
Gotovo vam bo všeč.
- Zakaj bi mi bila všeč?
- Sklepam. Prejšnji teden ste v Mladinski knjigi
kupili knjigo ‘Gurmanske jedi iz soje’.
- Dobro dobro, dajte mi torej dve jumbo sojapici. Koliko to stane?
- Ja, to bi moralo biti dovolj za vas, ženo in
vaše tri otroke. Vse skupaj s stroški dostave
stane 32 €.

Modrost
- Mama, kakšna je razlika med znanjem in
modrostjo?
- Znanje je, če veš, da je paradižnik z
botaničnega vidika sadje. Modrost pa je,
da ga ne daš v sadno solato.

Blondinka v lekarni
- Imate nosečniški test?
- Imamo.
- Pa je zelo težak?

Podrobnost 2
Mujo se odloči prebeliti stanovanje. Spomni
se, da je Haso, ki stanuje nad njim v enakem
tlorisu, stanovanje prebelil lani.
- Haso, koliko barve si kupil?
- 50 kil.
Mujo kupi 50 kilogramov barve in prepleska
stanovanje.
- Haso, kako si pa ti pleskal, meni je ostalo
35 kil barve!
- Meni tudi.

Verjetno
Učiteljica pri uri slovenščine na tablo napiše
stavek: »Reven moški je umrl zaradi lakote.«
- Janezek, kje je osebek?
- Verjetno na pokopališču.

Princip
Družina pride k babici na kosilo.
Vnuk: Babi babi, a imaš wi-fi?
Babica: Nič se ne boš izmišljeval!
To boš jedel, kar sem skuhala!
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- Dal vam bom številko moje kreditne
kartice.
- Oprostite, gospod, bojim se, da boste
morali plačati z gotovino. Na vseh kreditnih
karticah imate prekoračene limite.
- Bom pač šel do bankomata in dvignil denar,
preden pride vaš dostavljalec.
- Ne bo šlo, gospod, tudi na debetni kartici
TRR imate prekoračitev.
- Vi samo pošljite pice, bom že priskrbel
denar. Koliko časa bo trajalo?
- Trenutno imamo gnečo, vsaj kako uro. Lahko
pa vi pridete do nas s skuterjem.
- Kako pa veste, da imam skuter?!
- Tu piše, da ste zamujali z obroki za leasing
avtomobila, pa so vam ga odvzeli. Vaš skuter
pa je odplačan in sklepam, da ga vozite.
- U p**** m****nu pa ta p*f**ana država!
- Priporočam vam, da pazite, kako se
obnašate! Imate že dve prekrškovni prijavi
zaradi kaljenja javnega reda in miru pred
tremi leti in vpitja na policista letos.
- Dobro, prinesite že te pice. In ne pozabite
dve brezplačni kokakoli, kakor piše v vašem
oglasu!
- Oprostite, gospod, v drobnem tisku je
klavzula, da brezplačne kokakole ne smemo
nuditi diabetikom.

Dediščina
Babica se na smrtni postelji pogovarja
z vnukinjo.
- Stara sem in vsak trenutek lahko umrem,
zato želim, da ti podeduješ mojo farmo z
vilo, traktorjem, kmečko hišo, nekaj glavami
živine in 22.389.420 dolarjev. Močno sem
garala za vse to!
- Uau, babi, sploh nisem vedela, da imaš
farmo! Kje pa sploh je?
- Na Facebooku.

Velikost
Pilot tujega letala vzpostavi zvezo
s slovensko kontrolo letov.
- Tukaj let ABC123, prosimo za dovoljenje za
vstop v vaš zračni prostor.
- Dobrodošli v Slov... Na svidenje!

VAŠ RECEPT

Poznate res dober recept? Zbiramo vse - od sladkih in slanih
do trdnih in tekočih. Pošljite ga skupaj s fotografijo in delite
užitke z ostalimi bralci.

Ruske kape
Peče:

Ingrid Kuder

Sestavine
Biskvit
8 jajc
250 g sladkorja
300 g moke
1 pecilni prašek
8 žlic olja
2 žlici kakava
Krema
5–6 dl mleka
10 žlic sladkorja
6 žlic moke
250 g masla
2 vanilijeva sladkorja
Foto: Ingrid Kuder

Preliv

Priprava

2 žlici sladke smetane

Vse sestavine za biskvit zmešamo z mešalnikom. Maso
vlijemo v pekač velikosti 35 x 40 centimetrov in pečemo
20 minut na 200 ˚C. Pečen biskvit pustimo, da se ohladi.

kokosova moka za posip

200 g mlečne čokolade
1 žlička masla

Medtem pripravimo kremo. Iz mleka, sladkorja in
moke zakuhamo puding. Ko se ohladi, mu primešamo
še maslo in vanilin sladkor.
Iz biskvita s pomočjo kozarca ali kakšnega drugega
pripomočka izrežemo poljubno velike kroge in jih
vzdolžno prerežemo, da dobimo dve tanjši rezini. Eno
od obeh rezin namažemo s kremo in nanjo poveznemo
drugo rezino. S kremo namažemo tudi obod tako nastale kape in ga povaljamo v kokosovi moki. Vrh kape
prelijemo s stopljeno čokolado in po želji okrasimo z
bomboni, višnjami ali sladko smetano.
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OBVESTILA

Obvestilo o uradnih urah podružnic
Podružnica
LJUBLJANA
DOLENJSKA IN
BELA KRAJINA
GORENJSKA

PTUJ

Naslov

Uradne ure

Telefon / E-pošta

Parmova 53, 1000 Ljubljana

Petek: 12.30–14.30

0590 75 363

Rozmanova ulica 10,
8000 Novo mesto

Torek: 10.00–12.00
Četrtek: 16.30–17.30

0733 22 440
pisarna.nm@revmatiki.si
revmatiki.nm@siol.net

Cesta Staneta Žagarja 27,
4000 Kranj

Torek: 16.00–18.00

0590 42 550
ana.revmatiki@gmail.com

Dravska ulica 18, 2250 Ptuj

Torek: 16.00–18.00

041 969 803
gojbra@gmail.com

						 Članarina 2017

						 Iščemo prostovoljce

Članarina za leto 2017 znaša 20 €.

Vas zanima pomoč bolnikom na domu?

Vplačila sprejemamo tudi na blagajni

Pokličite nas!

sedeža društva v času uradnih ur.

V primeru večjega števila prijavljenih prostovoljcev

0590 75 366

bo na voljo izobraževanje za prostovoljno delo.
Spoštovane članice in člane Društva revmatikov Slovenije
obveščamo, da ne načrtujemo menjave članskih izkaznic.
Kdor na hrbtni strani izkaznice nima več prostega
kvadratka za nalepko 2017, naj jo nalepi na mesto enega
izmed preteklih let.

						 Sporočite spremembe
Zaradi posodabljanja evidence prosimo člane,
da nam sporočite spremembe svojih podatkov
na telefonsko številko 0590 75 366.

					SOS telefon
Vsak četrtek od 12. do 13. ure
odgovarjamo na vaša vprašanja.
Pokličite

041 755 545

Anonimnost zagotovljena!

						Uradne ure
						Društva revmatikov
Torek in četrtek: od 10. do 14. ure

Če so vprašanja v zvezi z vašo boleznijo zanimiva
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Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

tudi za druge, jih lahko zastavite v pisni obliki in

t

0590 75 366

odgovor boste prejeli po pošti. Z vašim soglasjem

f

0590 75 361

jih bomo skupaj z odgovorom objavili v glasilu

e

drustvo@revmatiki.si

Revmatik.

w

www.revmatiki.si

OBVESTILA

Zahvala
Sredstva za delovanje društva so v letu 2016 preko javnih
razpisov prispevale občine:
občine Ajdovščina, Bled, Brežice, Domžale, Grosuplje,
Hrastnik, Kamnik, Kidričevo, Kočevje, Komenda, Krško,
Laško, Lendava, Litija, Lukovica, Mirna Peč, Moravče,
Piran, Postojna, Sežana, Straža, Šenčur, Škofja Loka,
Škofljica, Tolmin, Trebnje, Vrhnika in Zagorje ob Savi ter
mestne občine Koper, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj in

Kdo smo
Smo skupina za pomoč ljudem z lupusom. Delujemo
v okviru Društva revmatikov Slovenije in smo člani
mednarodne organizacije Lupus Europe. Organiziramo
redne sestanke, izobraževalne seminarje in družabna
srečanja ter omogočamo dostop do strokovne literature.
Z veseljem bomo pomagali in vas sprejeli medse.

Velenje.

Pomagali so nam
sponzorji in donatorji:
AbbVie, d. o. o.
Celgene International, Podružnica v Sloveniji
Dušan Logar

pomoč ljudem
revmatikov S
ETI Elektroelement, d. d.

Gorenje Surovina, d. o. o.
Lek, d. d.

Merck Sharp & Dohme, d. o. o.

Lupus

Slovenija

Mestna občina Novo mesto

Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji

Za pomoč smo vam dosegljivi na naslovih:

Pfizer, podružnica Ljubljana

Proračun Republike Slovenije (donacije državljanov,
ki so nam namenili do 0,5 % dohodnine)
Roche, d. o. o.

Sava Turizem d. d., Poslovna enota TERME 3000
Terme Čatež d. d.

Zdravstveni dom Kranj

Zdravstveni dom Novo mesto
Zdravstveni dom Velenje

e
š
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l
j
a
n
e
s
m
e
s
V
zahvaljujemo!

DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana
T:
I:
E:

05 907 53 66
www.revmatiki.si
dominika@revmatiki.si
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PIC

PRAVNO INFORMACIJSKI CENTER
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Pravno svetovanje s področja delovnega in socialnega prava
za člane Društva revmatikov Slovenije

t: 01 521 18 88
e: pic@pic.si w: www.pic.si

Ljudje smo različni. Naše bolezni tudi.
Zato smo predani odkrivanju in razvoju
posamezniku prilagojenih zdravil in diagnostičnih
testov, ki pomagajo ljudem živeti bolje in dlje.

VODENE USTVARJALNE DELAVNICE IN KLEKLJANJE
Vsak četrtek ob 15. uri v sejni sobi Društva revmatikov Slovenije v Ljubljani.

Prijave na: 0590 75 366

Vabljeni!
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P RI S TO P N A IZJ AVA
Podpisani/a izjavljam, da se želim prostovoljno včlaniti v DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE.
S tem se obvezujem, da bom aktivno sodeloval/a pri delu društva, redno plačeval/a članarino
in se ravnal/a po Statutu in pravilih društva.

Društvo revmatikov
Slovenije

Priimek in ime:
Naslov stalnega prebivališča:
Poštna številka in kraj:
Telefon/GSM:

Kraj in datum:

E-pošta:

							

Podpis:

		
Za mladoletno osebo ali osebo, ki nima poslovne sposobnosti, pristopno izjavo podpiše njen zakoniti zastopnik.

Priimek in ime zakonitega zastopnika:

			Podpis:

		
Društvo se zavezuje, da bo tako pridobljene osebne podatke uporabljalo izključno za potrebe izvajanja programov in delovanja društva.

Prosimo vas, da morebitne spremembe vaših podatkov (naslov, telefon) sporočite na sedež društva.
Izpolnjeno pristopno izjavo
pošljite na e-naslov

drustvo@revmatiki.si

ali jo izrežete in pošljite po pošti na naslov:
DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
Za pojasnila smo vam na voljo v času uradnih ur ob torkih in četrtkih med 10. in 14. uro.
Ob teh dnevih se lahko tudi osebno oglasite v pisarni na sedežu društva.
Tel.: 059 075 366
Faks: 059 075 361
E: drustvo@revmatiki.si
W: www.revmatiki.si
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Redni član društva lahko postane bolnik in invalid z diagnozo vnetnega revmatičnega obolenja, na primer
revmatoidni artritis, ankilozirajoči spondilitis, psoriatični artritis, Sjögrenov sindrom, lupus, juvenilni
idiopatski artritis in drugo. Večina naših programov je namenjena izključno osebam z vnetnim revmatizmom,
del programov pa tudi družinskim članom, strokovni in drugi širši javnosti. V naših vrstah so zato kot podporni člani dobrodošli tudi partnerji in drugi ožji družinski člani revmatikov, prijatelji, strokovnjaki in vsi,
ki bi na kakršen koli način želeli sodelovati pri aktivnostih in nadaljnjem razvoju društva.

TEČAJ TEKA
NA SMUČEH

NA POLIGONU
PETRE MAJDIČ

Rogla,
3.–5. 2. 2017 (dve nočitvi)
Nastanitev:

Mladinsko prenočišče JELKA **
(na voljo je 30 ležišč, sobe so
štiriposteljne, sanitarije so skupne).
V ponudbo je vključen tudi en
obisk bazena v hotelu Planja.
Uporaba tekaškega poligona je
brezplačna, na ostalih tekaških
progah je treba kupiti karto
(cena: 4 EUR/dan).

Cena polpenziona s TT
(zajtrk in večerja v hotelu Planja):

28 €

/ osebo na dan

Ugodnost za člane:
Društvo revmatikov Slovenije krije stroške vaditelja teka na smučeh
in najema tekaške opreme za tiste, ki nimajo svoje.

Prijave:
po telefonu ali v pisarni društva v času uradnih ur,
najkasneje do 13. 1. 2017. Pohitite, saj je na voljo le 30 ležišč!

Pozor: 		
odpoved udeležbe brez stroškov je možna samo 14 dni pred začetkom tečaja.

POHODI POHODNIŠKE SEKCIJE
Pohodniška sekcija Društva revmatikov Slovenije
v letu 2017 vabi na šest skupnih pohodov. V primeru
slabega vremena, pohod odpade in se ga ne prestavlja
(razen, če se tako odloči vodja pohoda).

5. 4. 2017			 Platarje (podružnica Posavje)
20. 5. 2017		 Smlednik-Repnje (podružnica Ljubljana)
11. 6. 2017			 Goričko (podružnica Murska Sobota)
24. 6. 2017		 po Ptujskem (podružnica Ptuj)
26. 8. 2017		 Lovski Vrh (podružnica Kočevje)
9. 9. 2017			 Mengore (podružnica Tolmin)

Ure odhodov in zbirna mesta: informacije dobite pri vodji pohodništva ali vodji podružnice v tednu pred pohodom.
Malica: v lastni režiji, razen v primerih, ko organizator pripravi toplo malico pod pogoji, ki jih navede v predhodnem sporočilu.
Udeležba: na lastno odgovornost, obvezna oprema za hojo v naravi in upoštevanje navodil vodje pohoda.
Pred pohodom priporočamo nekaj razgibalnih in razteznih vaj.
Povrnitev stroškov: društvo povrne stroške prevoza do mesta pohoda v višini cene 8 litrov bencina na 100 km.
Zaradi omejenih sredstev prevoze članov iz iste podružnice čim bolj uskladite z vodjo pohodništva ali z vodjo podružnice.

NOVICE

Fotografska razstava
Imam revmo, a ...
revma nima mene!
Črno-bela dejstva in barvit optimizem bolnikov z revmatskimi obolenji bodo na ogled v različnih krajih po Sloveniji.
Vnetna revmatska obolenja bolnike ovirajo pri vsakodnevnem delu, saj zaradi pridobljenih okvar ne morejo biti popolnoma samostojni, vseeno pa kljub kroničnim bolečinam in omejitvam lahko živijo polno in aktivno življenje. To je bilo glavno
sporočilo fotografske razstave, ki jo je oktobra ob svetovnem
dnevu revmatikov na Prešernovem trgu v Ljubljani postavilo
Društvo revmatikov Slovenije. Avtor fotografij Tonči Hozjan, ki
se s fotografijo ukvarja že 20 let, je za modele uporabil 14 bolnikov in jih upodobil z dvema fotografijama. S široko perspektivo
in črno-belo fotografijo je predstavil simptome bolezni in ovire,

ki se zaradi njih pojavijo. S portreti in barvno fotografijo pa je
poudaril optimizem, veselje in polnost življenja bolnikov. Na ta
način je čutno prikazal obe plati življenja z boleznijo in želel širiti
optimizem, ki je poleg sodobnih načinov zdravljenja še kako
pomemben v vsakdanu bolnikov. Razstava, ki so jo premierno
odprli na Prešernovem trgu, je bila 14 dni na ogled v ljubljanskem City parku, v naslednjem letu pa bo gostovala po trgovskih
centrih tudi po ostalih slovenskih krajih (Helena Murgelj).

Obvezno branje:
Ostani pokončen

Invalidi imamo ustavno
pravico do sodelovanja

Izšla je knjižica, ki skozi oči bolnikov in strokovnjakov
predstavlja življenje z ankilozirajočim spondilitisom.

»Podpiramo čim prejšnjo sistemsko rešitev osebne asistence za invalide,« se glasi prvi sklep letošnjega letnega posveta NSIOS.

Ankilozirajoči spondilitis
(AS) prizadene predvsem hrbtenico in druge velike sklepe.
Bolniki lahko danes ob ustreznem sodelovalnem odnosu z
zdravnikom in ostalimi člani
celostnega tima v procesu
zdravljenja ter ob doslednem
upoštevanju njihovih navodil
živijo povsem običajno in zelo
kakovostno življenje. Knjižica,
ki jo je v sodelovanju z Društvom revmatikov Slovenije
izdal Novartis, predstavlja poglede bolnikov na obdobja, ko
še niso imeli težav, skozi obdobje prvih simptomov in čakanja na diagnozo, pa do soočenja
z boleznijo in kakovostnega življenja z njo s pomočjo celostnega
pristopa k zdravljenju. Skozi kratke intervjuje pa knjižica predstavlja tudi dragocene poglede vseh strokovnjakov, ki so del celostnega pristopa: revmatologov, fizioterapevtov, ki bolnikom
pomagajo k boljši gibljivosti; delovnih terapevtov, ki učijo optimalnega izvajanja vsakodnevnih opravil; in medicinskih sester,
ki usklajujejo ves zdravstveni tim. Knjižico ste naročniki Revmatika prejeli skupaj z izvodom te številke (Tina Cigler).
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Foto: Srečko Meolic

Če sprejemanje zakona o dolgotrajni oskrbi pomeni časovni
odmik želene sistemske rešitve, zagovarjamo sprejetje samostojnega zakona o osebni asistenci, pravijo članice Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki so na
rednem letnem posvetu novembra v Izoli uskladile stališča do
aktualnih vprašanj na področju invalidskega varstva. Poleg navedenega sklepa so sprejele še nekaj stališč. Zavrnile so večkrat
izraženo podmeno protikorupcijske komisije, da sodelovanje
predstavnikov invalidov v Svetu FIHO pomeni korupcijsko
tveganje. Poudarile so, da je takšno sodelovanje ne le njihova
ustavna pravica, pač pa obveznost iz ratificirane konvencije o
pravicah invalidov ter tudi etični in strokovni imperativ. Kot
potrjujejo tudi odločbe različnih sodišč in pravnih služb ter
strokovna mnenja pristojnega ministrstva, bi bilo omejevanje
članstva v Svetu FIHO, kot ga predlaga
protikorupcijska komisija, nedopustno tako z ustavnega, pravnega,
strokovnega kot tudi z etičnega
vidika. Ostala stališča in sklepi
so bili poziv invalidski komisiji
FIHA, naj razpisana sredstva
za leto 2017 v celoti nameni za
delovanje in programe invalidskih organizacij (Tina Cigler).

pri podjetju Celgene so bolniki
vedno na prvem mestu
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Naših pet stebrov odgovornosti
Bolniki in skupnosti
Poslanstvo podjetja Celgene je,
da s pomočjo bolnikom dostopnih
programov, pomembnih naložb
v klinične raziskave, podpore
medicinskemu izobraževanju
in partnerstev z neprofitnimi
organizacijami, ki so prav tako
predane bolnikom, izboljša
življenja bolnikov po vsem svetu.

Zavezanost k varnosti
Skrbimo za to, da imajo bolniki
varen dostop do naših zdravljenj.
Razvili smo edinstvene programe,
ki veljajo za vodilne v naši industriji
in sto tisoč bolnikom po vsem
svetu omogočajo dostop do naših
inovativnih zdravil v kliničnih
študijah. Celgene se je zavezal,
da bo z okolijskimi, zdravstvenimi
in varnostnimi programi prevzel
vodilno vlogo v zmanjševanju
poklicnih in okoljskih tveganj.

vodenje
Kultura podjetja je zgrajena
na integriteti, etiki, razumnem
sprejemanju odločitev in vedenju,
ki odraža naše vrednote in
predanost bolnikom. Naš upravni
odbor vodenje jemlje zelo resno
ter nam tako pomaga prepoznati
dobre prakse in jih vključiti v naš
poslovni model.

svetovno zdravje
Celgenov oddelek za svetovno
zdravje sodeluje s partnerji po vsem
svetu in tako skuša najti inovativne
rešitve za zdravstvene izzive
v državah v razvoju. Prepričani
smo, da so inovativne terapije in
zdravstvena partnerstva bistvene
sestavine dolgoročnega napredka
in blaginje po vsem svetu.

okolje in trajnost
Trudimo se zmanjševati vpliv
našega poslovanja na okolje ter
spodbujati okolju prijazne in
trajnostne poslovne prakse, hkrati
pa pobude za trajnost vključujemo
v naše vsakodnevne dejavnosti.

Celgene InternatIonal, Podružnica v Sloveniji, Kržičeva 7, 1000 lJUBlJana, info.slovenia@celgene.com

MEDICINSKA ODKRITJA RES PRIHAJAJO IZ LABORATORIJEV,

A SE PORAJAJO V SRCU.
Zaposlene v družbi MSD že več kot 150 let vodi čisto posebno navdušenje. Razvijati želimo
zdravila, cepiva in inovacije za zdravje ljudje in živali, ki naj izboljšajo življenje milijonov. Seveda
vemo, da je treba narediti še veliko. In to tudi počnemo – z nenehnimi, trajnimi raziskovalnimi
in razvojnimi prizadevanji. Enako zavzeti smo za širitev dostopnosti zdravstvene oskrbe in za
sodelovanje z vsemi, ki delijo našo vnemo za svet z več zdravja. Skupaj bomo premagali izzive.
Z vsem srcem.
Za več informacij o naših prizadevanjih obiščite www.msd.si
© 2015 Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
telefon: 01/520 42 01, faks: 01/520 43 49/50. Vse pravice pridržane.

Psoriatični artritis (PsA) in
ankilozirajoči spondilitis (AS)
PsA in AS sta dolgotrajni, izčrpavajoči bolezni s prizadetostjo sklepov in hrbtenice.1-3

KAJ JE PsA

KAJ JE AS

4-5

PsA je dolgotrajna vnetna bolezen, ki povzroča invalidnost,
zmanjšuje kakovost življenja in skrajšuje pričakovano
življenjsko dobo. PsA je tesno povezan s psoriazo.

7-10

AS je dolgotrajna vnetna bolezen sklepov.
Pri 70 % bolnikov s hudo obliko bolezni
lahko pride do zakostenevanja hrbtenice
(zraščanja vretenc med seboj), kar
bistveno zmanjša gibljivost hrbtenice
in kakovost bolnikovega življenja.
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Zakon o dohodnini (ZDoh-2) vam omogoča,
da lahko del svoje dohodnine (do največ
0,5 %) namenite izbranim organizacijam,
ki opravljajo javno-koristne programe.
Med temi je tudi Društvo revmatikov
Slovenije. Vabimo vas, da nam
namenite svoj delež in s tem
pomagate našim programom,
ki jih izvajamo za vas.

Nič vas
ne stane,
da ste dobrodelni ...

Pomembno! Odločitev za donacijo
NE POMENI, da zato plačate več
dohodnine. POMENI, da se država
odpove navedenemu odstotku
dohodnine, ki vam jo bo odmerila,
in ta znesek preusmeri k organizaciji,
ki jo izberete. Na ta način lahko vsaj malo
vplivate na to, za kakšen namen se bo porabil
z davki zbran denar. Če te možnost ne izkoristite,
država celoten znesek razporedi v skladu s svojimi
prioritetami. Več o namenjanju dela dohodnine na

Kako to storite?
V spodnji obrazec vnesite svoje podatke, izrežite
in pošljite na pristojni Davčni urad, pod katerega
spadate glede na svoje stalno prebivališče.
Če ne veste, pod kateri Davčni urad spadate,
preverite na www.durs.gov.si
(O davčni upravi / Davčni uradi
in uradne ure).

www.dobrodelen.si.

Davčni urad upošteva vašo zadnjo veljavno zahtevo,
ki jo od vas prejme do 31. decembra tekočega leta
oz. jo do tega datuma oddate priporočeno po pošti.

Podatki o davčnem zavezancu
(Ime in priimek davčnega zavezanca)

(Davčna številka)

(Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(Pristojni davčni urad)

(Poštna številka, ime pošte)

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca
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Bioterme Mala Nedelja

Grand Hotel Rogaška

Terme Vivat

20 % popust na redni cenik kopaliških storitev
v Termalnem parku Bioterme, in sicer za popoldansko in celodnevno kopanje za odrasle
in upokojence.

Dnevna karta za termalno kopališče
Rogaška Riviera – odrasli: 8 €
Dnevna karta za termalno kopališče
Rogaška Riviera – otroci: 6 €
3-urna karta za termalno kopališče
Rogaška Riviera – odrasli: 7 €
3-urna karta za termalno kopališče
Rogaška Riviera – otroci: 5 €

20 % popust v bazenskem kompleksu Vivat
20 % popust v Svetu savn Vivat
20 % popust v Wellness Centru Vivat
20 % popust v salonu tajskih masaž Tawan

Maksimalna višina vseh popustov znaša 20 %.
Ugodnosti ne veljajo v času praznikov in
počitnic ter za akcijske cene. Ugodnosti veljajo
samo za člane društva (ne veljajo za družinske
člane, izvenzakonske partnerje ipd.)

Terme Dobrna
Popusti na redne cene v bazenih in savnah:
30 % popust na kopeli v hotelu Vita in
Zdraviliškem domu
15 % popust na 3-urni zakup v Sauna
studio Tisa za 2 osebi
20 % popust na kopanje vse dni v tednu,
tudi ob praznikih
20 % popust na vstop v Deželo savn vse
dni v tednu in ob praznikih
Ostali popusti:
20 % popust na vse storitve Frizerskega
salona (pon.–pet.)
20 % popust na vse storitve masažno lepotnega centra La Vita Spa&Beauty (pon.–čet.)
15 % popust na ala carte ponudbo hrane v
kavarni in restavraciji May (vse dni, tudi
ob praznikih)
Popusti veljajo do 23. 12. 2017

Terme Snovik
20 % popust na vse redne karte za kopanje
20 % popust na vse wellness storitve
(savna, masaže, kozmetične storitve)
20 % popust na protibolečinske storitve

Sava Turizem d. d.,
Terme Lendava
20 % popust na celodnevno kopanje
vse dni v tednu

Hotel Adria Ankaran
10 % popust na vse savne in bazen
z ogrevano morsko vodo

Sava Turizem d. d.,
Terme Ptuj

Terme Zreče
10 % popust na redne cene penzionskih
storitev za KTC Rogla in Terme Zreče
20 % popust na masažo Rogla
Welness center Natura:
vstop v savno samo 15 € na osebo
Wellness center Idila:
15 € za izbrane storitve
Terme Zreče:
9 € za izbrane zdravstvene storitve

POPUSTI
V TOPLICAH
za osebe z veljavnimi članskimi
izkaznicami Društva revmatikov
Slovenije in plačano članarino
za tekoče leto

20% popust na celodnevno vstopnico za
kopanje in savne v Termalnem Parku Terme
Ptuj (pon.–pet.): cena vključuje uporabo
bazenov, savn in toboganov ter animacijo
po programu
20 % popust na celodnevno ali 4-urno
vstopnico za bazene Vespasianus in savne
Flavia (Grand Hotelu Primus) od ponedeljka
do petka: cena vključuje uporabo bazenov
Vespasianus, vstop v svet savn Flavia,
animacijo po programu
10 % popust na wellness storitve iz rednega
cenika Imperiuma dobrega počutja v Valens
Augusta wellnessu (Grand Hotel Primus):
masaže, nega obraza, kopeli …
10 % popust na zdravstvene storitve iz rednega cenika Imperiuma dobrega počutja v Valens
Augusta wellnessu (Grand Hotel Primus)

Terme Topolšica
12 % popust na 3-urno kopanje v bazenih
hotela Vesna in v Vodnem parku Zora
12 % popust na celodnevno kopanje v bazenih hotela Vesna in v Vodnem parku Zora
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Ugodnosti veljajo do 19. 12. 2017.

Sava Turizem d. d.,
Terme 3000 Moravske Toplice –
Hotel Ajda
20 % popust na celodnevno kopanje v
kopališču Ajda
15 % popust na redne cene zdravstvenih
in wellness storitev

Terme Dolenjske Toplice*
10 % popust na veljavne cene penzionskih
storitev
10 % popust na veljavne cene zdravstvenih
storitev
20 % popust na redne cene vstopnic za kopanje

Terme Šmarješke Toplice*
10 % popust na veljavne cene penzionskih
storitev
10 % popust na veljavne cene zdravstvenih
storitev
20 % popust na redne cene vstopnic za kopanje

Terme Krka – Talaso Strunjan *
10 % popust na veljavne cene penzionskih
storitev
10 % popust na veljavne cene zdravstvenih
storitev
10 % popust pri nakupu kart za bazene in
savne
* Popust za namestitev se priznava naročniku in
njegovim ožjim družinskim članom, ki bivajo z njim.
Popusti veljajo na individualne cene storitev iz rednega
cenika, ne veljajo pa za programe in akcijske cene.
Popusti se ne seštevajo.

Rimske terme
10 % popust na masažne storitve in kopeli
v Wellness centru Amalija
10 % popust na zdravstvene storitve
v medicinskem centru Valetuda
20 % popust na vstop v Deželo savn Varinia
20 % popust na redno ceno kopalne karte
Popusti ne veljajo ob sobotah, nedeljah
in praznikih.

Thermana Laško
10 % popust na vstopnice za kopanje
(izključene so večerne akcijske ponudbe)
10 % popust na vstopnice za kopanje in savno
10 % popust na wellness storitve
10 % popust na fizioterapevtske storitve
AKCIJA 30 % popust na celodnevno vstopnico za
kopališče hotela Zdravilišče Laško vse dni v
tednu; velja tudi v času praznikov in počitnic
AKCIJA 20 % popust na celodnevno vstopnico
v Termalnem Centru hotela Thermana Park
Laško (pon.–pet.); ne velja v času praznikov
in počitnic
Pri akcijski ponudbi se na doplačilo za vstopnico za savno obračuna tudi 10 % popusta.
Člani lahko ugodnosti koristijo na podlagi
predložitve modre kartice Thermana cluba
in članske izkaznice. Popusti veljajo na
dan koriščenja storitve in se ne seštevajo
z ostalimi popusti, ki jih nudi Thermana.

Sava Turizem d. d.,
Terme Banovci
20 % popust na celodnevno in 3-urno kopanje
10 % popust na wellness storitve (masaže in
nege telesa)

Terme Olimia
50 % popust na vstopnico za kopanje v bazenu
hotela Breza
40% popust na celodnevno vstopnico za
kopanje v bazenih Welless centra Termalija
(pon.–pet.) Ne velja v obdobjih junij–avgust,
22.–31. 12. 2017 ter v času krompirjevih in
zimskih počitnic.
20 % popust na celodnevno vstopnico za
kopanje v bazenih Wellness centra Termalija
(sob.–ned. in v obdobju junij–avgust)
Ugodnosti veljajo od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

