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

Uvodnik
Politika me je spet razočarala. Na POP TV so razpravljali o netransparentni
porabi sredstev Loterije Slovenija, o nepravilnosti na FIHU, o nepravilni
delitvi znotraj invalidskih organizacij, skratka, kot da je med invalidskimi
organizacijami, vključenimi v NSIOS, vse narobe. Predstavnica ministrstva,
pod okrilje katerega smo uvrščeni tudi invalidi in invalidske organizacije, je
zatrjevala, da njihovo ministrstvo dela dobro. Ali res? Tu bi lahko naredil še
kak vprašaj več. Osebna asistenca je le ena od nalog vlade in sprejetje tega
zakona se pripravlja, popravlja in prelaga že kar nekaj časa, pa se še vedno
ne ve, kdaj bo končno nared.

Foto: Jure Gregorčič

Me pa kljub črni predstavitvi delovanja invalidskih organizacij v medijih veseli, da je novembrski posvet teh
organizacij potekal v zelo umirjenem dialogu. Ugotavljamo, da je sredstev za programe in delovanje
invalidskih organizacij premalo, da o investicijah sploh ne govorim, saj jih je komaj za dobro desetino vseh
potreb. Za tako stanje je delno kriva tudi vlada, ki je sprejela vhodni davek na loterijo in s tem še zmanjšala že
sicer nižji promet Loterije. Kljub razlikam med posameznimi organizacijami smo dokazali, da smo dovolj zreli
in odgovorni do ključnih zadev in odločitev. Naše delo je namenjeno našemu članstvu – bolnikom in invalidom.
Svetovno hlastanje po bogastvu, vojna žarišča, migracije sto in sto tisoče ljudi, ki bežijo s kriznih območij v
navidezno svetlo in lepšo prihodnost. Ali bo ta res svetla in boljša? To bosta pokazala čas in svetovna politika.
Glede na jesenske pokole v Parizu se bojim, da pred nami ni več idiličnega, mirnega in varnega vsakdana.
Tudi pred nami, drage članice in cenjeni člani, je obdobje dejanj, ki zahtevajo odgovornost. Marca bomo spet
imeli delne zbore po podružnicah in zaključni zbor članov na društvu. Ker se podaljšani mandat vsem organom
društva zaključuje, bodo zbori tudi volilni. Že zdaj vas vabim, da se jih udeležite v čim večjem številu, saj boste
le tako informirani o delovanju društva v tem letu, o programih za prihodnje leto, predvsem pa boste imeli
možnost izbrati ljudi, ki bodo naslednja štiri leta vodili društvo in skrbeli za njegovo dobro delovanje.
Ob volilnih zborih nas čaka še ena naloga. Potrditi moramo tudi mandate vodjem podružnic. Vsak teden se
družimo v telovadnicah in bazenih. Pogovarjajte se o osebnem doprinosu in o doprinosu vodij podružnic. Ste s
svojim in njegovim/njenim delom zadovoljni ali ne? To je vaša odločitev. Zavedajte se, da so delo in aktivnosti
podružnice odvisni predvsem od aktivnih članov ter komunikativnega in organizacijsko sposobnega vodje.
Če se ob koncu ozrem na leto 2015, lahko z veseljem ugotovim, da smo bili uspešni. Izvajali smo vse načrtovane
programe in vanje spet uvedli nekaj novosti, končno se je začela Šola za nove bolnike z revmatoidnim
artritisom na kliničnem oddelku za revmatologijo v UKC Ljubljana. Hvala vsem, ki ste bili aktivni in ste
gradili naš mozaik dela in nalog. Vsak, še tako majhen kamenček, je bil dobrodošel in je izboljšal ugled našega
društva in zgled, ki ga dajemo.
Želim vam vesele in srečne praznične dni. V prihajajočem letu naj vas spremlja zdravje in izpolnjuje osebno
zadovoljstvo. V slogi je moč. Če bomo složni in imeli skupne cilje, bomo močni in uspešni.
Srečno v 2016!
Andrej Gregorčič

Najsrečnejši ljudje nimajo vsega in najboljšega,
oni naredijo najboljše iz česarkoli.
(ljudski rek)

V letu, ki prihaja, poiščimo srečo in najboljše v vsem, kar nas obdaja.
DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE,
predsednik Andrej Gregorčič s sodelavci
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Predstavljamo
revmatične bolezni

Ne trpijo
in obolevajo
le sklepi
Piše:

Prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.

Ankilozirajoči spondilitis je ena
najpogostejših bolezni iz skupine
spondiloartritisov. V Revmatiku
smo ga že večkrat predstavili,
predvsem z vidika sklepnih
težav. A pri njem ne prihaja le
do vnetij v sklepih, temveč ga
lahko (še posebej, če sistemskega
vnetja ne obvladujemo) spremljajo še nekatere druge težave,
najpogosteje na očeh, črevesju,
srcu, pljučih, koži, kosteh in
ledvicah. Na te spremembe
moramo biti pozorni, še preden
se pojavijo resnejši zapleti.

rdeče oko
lahko slabši,
moten vid

Vnetje najbolj prizadene sklepa med
križnico in medenico (sakroiliakalna
sklepa) ter na hrbtenici (spondilitis),
pojavlja se tudi v večjih obrobnih
(perifernih) sklepih, narastiščih kit,
vezi ter sklepnih ovojnic na kost (entezitis). Vnetju narastišč kot osnovnemu bolezenskemu procesu sledi
razraščanje veziva (fibrozacija), nato
se v vezivo nalaga kalcij in na koncu
prihaja do kostenenja.
Prizadeti so lahko še različni drugi
organi, vendar ne vsi enako pogosto
in resno. Najpogosteje so to očesna
šarenica in ciliarnik, črevesje, srce,
pljuča, koža, kosti in ledvice. Številne
epidemiološke študije dokazujejo, da
do pojavljanja tovrstnih težav pogosto
prihaja zaradi neobvladanega sistemskega vnetja pri ankilozirajočem spondilitisu. Tudi pri bolnikih, ki nimajo
simptomov in znakov zunajsklepne
prizadetosti, so potrebne določene
preiskave za iskanje morebitnih sprememb.

Rdeče oko pomeni alarm
Zakaj se očesno vnetje pojavlja kar
pri četrtini bolnikov, ni povsem pojasnjeno. Najpogosteje je poleg šarenice
vnet še ciliarnik. Vnetji se imenujeta
iritis in iridociklitis.
Znaki akutnega vnetja šarenice in
ciliarnika nastopijo zelo hitro, skorajda
čez noč, in so različno izraženi. Običajno
gre za enostransko vnetje, ki se lahko
ponavlja in se seli z enega očesa na dru4

Glavni znaki
očesnega
vnetja

povečano
solzenje

preobčutljivost
za svetlobo
(fotofobija)

bolečina
v očesu

gega. Vnetje lahko traja do šest tednov,
ob takojšnjem zdravljenju pa le nekaj
dni. Rdeče oko pri bolniku z ankilozirajočim spondilitisom je nujno stanje.
Bolnik mora takoj na pregled k specialistu za očesne bolezni (okulistu).

Ukrepajmo čim prej
Ob prepoznem zdravljenju lahko
očesno vnetje pusti posledice, kot so
zvišan očesni tlak (glavkom), siva mrena (katarakta), zarastline in nastajanje
novih nepravilnih žil (neovaskularizacija). Vse to vid poslabša, na srečo pa
le redko privede do slepote.

Vnetje očesa je običajno enostransko, lahko
se ponavlja in se seli z enega očesa na drugega.
Traja do šest tednov, ob takojšnjem zdravljenju
pa le nekaj dni.

Če očesno vnetje odkrijemo zgodaj
in ga pravočasno zdravimo, so tudi
dobri obeti za njegov blag potek in
hitro umiritev. Za zdravljenje uporabljamo različne lokalne kapljice, ki
širijo zenico (midriatiki), vplivajo na
posebno očesno mišico (cikloplegiki)
in umirjajo vnetje (kortikosteroidi).

Včasih je potrebno vbrizganje zdravila neposredno v očesno zrklo. Če so
očesna vnetja pogosta (več kot trikrat
na leto), se kot učinkovito zdravilo
izkazuje sulfasalazin, ki zmanjša pogostnost in resnost vnetja. Nedavno
so poročali tudi o dobrem učinku
zdravljenja očesnega vnetja pri bolnikih z ankilozirajočim spondilitisom z
biološkimi zdravili – zaviralci TNF-alfa.

Črevesna »revma«
Pri osebah z dedno nagnjenostjo
lahko črevesna okužba z nekaterimi
bakterijami (Shigello, Salmonello, Yersinio, Campylobacterjem) sproži sklepno vnetje, ki ga imenujemo reaktivni
artritis. Ta je dolgo veljal za blago
bolezen, ki naj bi se pri večini bolnikov postopoma umirila in minila.
Nato so ugotovili, da se kar pri petini
po enem do dveh desetletjih razvije
ankilozirajoči spondilitis.
Vnetno črevesno bolezen (Crohnovo
bolezen in ulcerozni kolitis) ugotavljajo
pri petih do desetih odstotkih bolnikov
z ankilozirajočim spondilitisom. Poleg
tega so tiho potekajoče črevesno vnetje,
ki ga dokažemo s pregledom črevesja
(koloskopijo), našli pri 25 do 49 odstotkih bolnikov. Po histološkem pregledu
vzorcev črevesja, dobljenih z odščipom
(biopsijo) črevesne sluznice, vnetje
ugotavljajo še pogosteje (pri 50 do
60 odstotkih). Umiritev revmatskega
vnetja je skoraj vedno povezana tudi z
umiritvijo vnetne črevesne bolezni.
Po drugi strani pri treh do desetih odstotkih bolnikov z vnetno
črevesno boleznijo ugotavljajo znake
ankilozirajočega spondilitisa. Še višji
je delež vnetja sklepov med križnico in
medenico ali med križnico in črevnico,
ki ga dokažejo z rentgenskim slikanjem
(od 14 do 46 odstotkov).
Kronična vnetna črevesna bolezen
povzroča vnetje, ki se kaže kot otekanje sluznice in črevesne stene. Lahko
se zaplete s krvavitvijo. Ulcerozni kolitis prizadene v glavnem le vrhnjo plast
debelega črevesja (kolona in danke).
Crohnova bolezen pa lahko vpliva
na kateri koli del prebavil, pri čemer
vnetje zajame vse plasti črevesne stene,
mezenterij in občrevesne bezgavke.

Glavni znaki črevesne prizadetosti

krčevite trebušne bolečine
utrujenost
izčrpanost
driska
izguba telesne teže
Manj pogosti znaki

krvava driska
nekoliko povišana
		 telesna temperatura
slabokrvnost (anemija),
		 ki lahko povzroča utrujenost,
omedlevico in zadihanost
Pazljivo z zdravili
Nesteroidni antirevmatiki, ki jih
morajo bolniki z ankilozirajočim
spondilitisom jemati redno, imajo
lahko škodljive učinke na črevesje.
Zato moramo pri tistih s sumom na
vnetno črevesno bolezen opraviti endoskopske preiskave črevesja. Če je
vnetna črevesna bolezen potrjena,
bolniki antirevmatike jemljejo le
občasno in v nižjih odmerkih. Ob tem
je potreben skrben nadzor specialista za prebavila (gastroenterologa).
Pri bolnikih s kombinacijo aktivnega
ankilozirajočega spondilitisa in vnetne
črevesne bolezni lahko predpišemo
eno od zdravil, ki spreminjajo imunski
odziv (imunomodulirajoča zdravila),
kot so metotreksat, sulfasalazin, azatioprin ali biološka zdravila (zaviralci
TNF-alfa). Na žalost se pogosto izkaže,
da metotreksat, sulfasalazin in azatioprin sicer učinkovito zdravijo vnetno

normalna
kost

črevesno bolezen, a manj vplivajo na
ankilozirajoči spondilitis. Biološka
zdravila (infliksimab, etanercept in
adalimumab) so učinkovita pri zdravljenju aktivnega ankilozirajočega
spondilitisa in pridružene Crohnove
bolezni. Pri ankilozirajočem spondilitisu s pridruženim ulceroznim kolitisom pa se je izkazal infliksimab.

Kožo prizadene luskavica
Pri desetini do četrtini bolnikov
se pojavlja kožna luskavica. Pri petih
odstotkih bolnikov z luskavico (psoriazo) pa prihaja do vnetja sklepa med
križnico in črevnico ter na hrbtenici.
Spremembe in težave so take kot pri
klasičnem ankilozirajočem spondilitisu. Pri bolnikih z obema boleznima
je pogostejše vnetje v obrobnih sklepih
(periferni artritis). Poleg tega je potek
ankilozirajočega spondilitisa s sočasno
kožno luskavico slabši kot pri bolezni
brez kožnih sprememb.
Za zdravljenje kožne luskavice in
spondiloartritisa, ki se ne odzoveta
na običajno lokalno in sistemsko
zdravljenje, uporabljajo štiri biološka
zdravila: etanercept, infliksimab, adalimumab in ustekinumab, ki so se vsa
izkazala za učinkovita.

Kosti postanejo krhke
Pri ankilozirajočem spondilitisu je
dobro znano že zgodnje zmanjšanje
kostne gostote. Zmerno zmanjšano
kostno gostoto (osteopenijo) ima 59
odstotkov bolnikov. Pri 18 odstotkih
bolnikov je kostna gostota tako zmanjšana, da že govorimo o osteoporozi.
Najbolj je prizadeta hrbtenica.

osteoporoza

Kost z zmanjšano kostno gostoto je krhka, zato hitreje pride do poškodb. Najbolj prizadeta je
hrbtenica, zlom in premik kostnih odlomkov pa lahko povzročita ukleščenje hrbteničnih živcev
in hrbtenjače.
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Izgubljanje kostne mase se sčasoma
povečuje. Čeprav vzroki za osteoporozo
pri tej bolezni niso povsem pojasnjeni,
je zelo verjetno, da slabo obvladano
kronično vnetje zlasti pri bolnikih, ki
ne jemljejo zdravil, pospešuje njen nastanek. Sicer pa na izgubljanje kostne
mase pri ankilozirajočem spondilitisu
vplivajo številni dejavniki: genetska
nagnjenost, kronično vnetje, neželeni
učinki zdravil, vnetna črevesna bolezen
in zmanjšana gibljivost hrbtenice zaradi zakostenevanja. Izgubljanje kostne
mase lahko preprečimo z rednim jemanjem antirevmatikov za umirjanje
vnetja in z redno telesno vadbo.
Med boleznijo so mogoči zlomi
vretenc, ki so sicer redki, a pomenijo
resno tveganje za povečano obolevnost
in umrljivost. Pogostnost zlomov
vretenc se giblje med 10 in 17 odstotki,
kar je odvisno od trajanja bolezni.
Prihaja lahko do okvar živčevja.
Kosti hrbtenice namreč ščitijo hrbtenjačo in hrbtenjačne živce. Zdrava
hrbtenica je kot prožna vzmet, ki
prenese veliko večje obremenitve kot
zakostenela in negibna hrbtenica bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom,
ki je zaradi osteoporoze tudi krhka. Že
manjše nezgode lahko povzročijo njen
zlom. Zlom in premik kostnih odlomkov pa lahko povzročita ukleščenje
hrbteničnih živcev in hrbtenjače.
Težave so odvisne od mesta prizadetosti hrbtenjače. Če je prizadeto
živčevje, mora bolnik nemudoma
poiskati zdravniško pomoč, tudi če je
bila poškodba na videz nepomembna.
V takem primeru je nujno čimprejšnje
zdravljenje, ki prepreči morebitno trajno ohromelost (paraplegijo ali celo
tetraplegijo)!

Za
ugotavljanje
učinkovitosti
različnih osteoporotičnih zdravil pri
ankilozirajočem spondilitisu ni na
voljo kliničnih raziskav, zato tako
zdravljenje imenujemo izkustveno
(empirično). Na voljo so zdravila, ki jih
uporabljamo tudi pri drugih oblikah
osteoporoze. Uporaba ženskih (estrogeni) in moških sintetičnih hormonov
(androgeni) je mogoča pri ženskah po
menopavzi in pri moških. Bisfosfonati
zmanjšajo razgradnjo kosti in delujejo
protivnetno. Nekatere raziskave so
pokazale obetajoče uspehe zaviralcev
TNF-alfa, ki izboljšajo potek in zavirajo
napredovanje bolezni in s tem zvišajo
kostno gostoto ali zavrejo izgubljanje
kostne mase.

Srce utripa počasi
Desetina do tretjina bolnikov se
srečuje s prizadetostjo srca. Največkrat
gre za spremembe v srčnem prevodnem sistemu, ki je v steni med prekatoma. Pride do zelo počasnega srčnega
utripa (srčnega bloka), ki zahteva
vstavitev srčnega spodbujevalnika.
Zbolijo lahko tudi srčne zaklopke, ki
slabo tesnijo, ali srčna mišica (kardiomiopatija).
Za bolezenske pojave na srcu je
krivo sklerozirajoče vnetje. Spremembe na zaklopkah so različne – od blagih
zadebelitev do pojavljanja vozličev ali
bolj izrazitih sprememb, ki motijo pretok krvi in zahtevajo kirurški poseg.
Strukturna prizadetost lahko povzroči
popuščanje srca. Nastopijo težave z dihanjem in omotica.
Srčni infarkt je pri bolnikih z ankilozirajočim spondilitisom nekoliko

Glavni znaki prizadetosti srca
Znaki prizadetosti hrbtenjače
zaradi osteoporoznega zloma

izguba občutka za dotik
		 in zmanjšanje moči v rokah
		 ali/in nogah
težave pri nadzorovanju
		 odvajanja vode in blata
6

neredno in počasno
		 utripanje srca
zmanjšana telesna
		 zmogljivost
zadihanost ob telesni
		 dejavnosti
omotica

pogostejši kot sicer. Revmatično vnetje
pri ankilozirajočem spondilitisu vpliva
na izrazitejši proces poapnenja žil (ateroskleroza): od nalaganja maščobnih
oblog na notranjost žilne stene (aterom) do odlepljanja oblog (nestabilni
plak) in tvorbe žilnega strdka (trombusa).
Bolniki z ankilozirajočim spondilitisom redno prejemajo nesteroidne antirevmatike, ki lahko škodljivo vplivajo
na srce in žilje (pospešujejo nastanek
strdkov, zvišujejo krvni tlak). Zato ob
dokazani prizadetosti srca jemljejo antirevmatike le ob hujših težavah, torej
občasno. Na ta način je ankilozirajoči
spondilitis pod nadzorom, pojavljanje
zapletov na srcu pa zmanjšano. Zadnja
leta so dokazali, da so biološka zdravila
(zaviralci TNF-alfa) učinkoviti tudi pri
zdravljenju poapnenja žil, ker umirjajo
vnetje, kar preprečuje ali zmanjšuje
srčno-žilne zaplete. Zdravljenje prizadetosti srca pri ankilozirajočem
spondilitisu je odvisno od težav in
sprememb pri posameznem bolniku
in zahteva sodelovanje kardiologa.

Okrnjeno delovanje ledvic
Ledvice so prizadete pri desetini
do tretjini bolnikov. Njihove težave so
različne. Lahko gre za vnetje ledvičnih
telesc z odlaganjem imunoglobulina
A (glomerulonefritis IgA). Odlaganje
beljakovine (amiloida) v ledvicah je
sicer redek, a najbolj resen pojav, ki
okrni ledvično delovanje. Pogosteje
prizadene posameznike z aktivno,
dolgotrajno in neobvladano boleznijo.
Okrnjeno delovanje ledvic je lahko tudi
posledica zapleta zdravljenja z nesteroidnimi antirevmatiki. Zato antirevmatike pri bolnikih z ledvično prizadetostjo uporabljamo previdno, v nižjem
odmerku in pod strogim nadzorom. V
seču lahko ugotavljamo večje število
rdečih krvničk (hematurijo) in večjo
vsebnost beljakovin (albuminurijo),
kar pa ni zelo pogosto, zato so potrebni
le obdobni pregledi.
Zdravljenje prilagajamo vrsti in
resnosti ledvične prizadetosti. Za
zdravljenje ledvične amiloidoze so

nedavno uporabili biološko zdravilo
(etanercept), ki je bilo kar uspešno in je
podaljšalo preživetje.

Nerešena pljučna uganka
Prizadetost pljuč pri ankilozirajočem
spondilitisu je redkejša, pojavi se le
pri odstotku ali dveh. Vzrok za nastanek pljučnih sprememb je še vedno
nerešena uganka. Najverjetneje na
pljučih pride do podobnega vnetnega
procesa kot na hrbtenici in sklepih.
Že od 80. let prejšnjega stoletja je
mogoče pljuča preiskovati s posebno
slikovno preiskavo – računalniško
tomografijo ali CT. Pri CT slikanju in

pregledu pljučnega tkiva pod mikroskopom ugotavljajo razrast veziva
(pljučno fibrozo) in tudi vnetne spremembe, predvsem v zgornjih delih
pljuč (v pljučnih vršičkih). Včasih se pri
tem pojavljajo votlinaste spremembe
(kavitacije), ki jih dokažemo že z rentgenskim slikanjem. Še bolj natančna
CT slikovna preiskava pa poleg omenjenih včasih odkrije še redkejše spremembe v pljučnih mešičkih (emfizem,
bronhiektazije), povečane limfne žleze
v medpljučnem prostoru (v mediastinumu) in razširitev sapnika.
Ker je prsni koš slabo gibljiv ali
celo negiben (rigidnost prsnega koša),
pljuča delujejo slabše, zato se poslabša

telesna zmogljivost, dihanje pa je
oteženo. Kajenje je seveda pri bolnikih
z ankilozirajočim spondilitisom izredno škodljivo in vpliva na pogostnost
pljučnih sprememb.
Trenutno še ni na voljo kliničnih
raziskav, ki bi raziskovale in dokazale
ugoden vpliv bioloških zdravil na
pljučne spremembe pri ankilozirajočem
spondilitisu. Biološka zdravila pa lahko
sprožijo zagon mirujoče (latentne)
pljučne tuberkuloze (ki jo ustrezno
zdravimo). Pri zdravljenju, ki ga prilagajamo ugotovljenim spremembam,
obvezno sodeluje specialist za pljučne
bolezni (pulmolog). Ob zdravljenju je
nujna opustitev kajenja.

Čim prej in
preudarno!
Pri bolnikih z ankilozirajočim spondilitisom je zelo pomembno, da čim
prej ugotovimo morebitno zunajsklepno prizadetost. Klinični simptomi in
znaki, kot so boleče rdeče oko, driska,
šumi na srcu, motnje srčnega ritma,
oteženo dihanje, spremembe kože in
nohtov, nepojasnjeno hujšanje, zvišana
telesna temperatura, pomenijo alarm
in zahtevajo še dodatne preiskave:
črevesja (koloskopija, biopsija),
srca (EKG, EHO, Holter),
ledvic (biopsija),
merjenje kostne gostote
(denzitometrija) in
pljuč (CT).
Nujno je tudi povezovanje z različnimi specialisti in ustrezno zdravljenje. Čeprav so nesteroidni antirevmatiki še vedno zdravila prve izbire
pri ankilozirajočem spondilitisu, saj
uspešno zavirajo napredovanje bolezni
in izboljšujejo gibljivost, je pri vsakem
posamezniku treba pretehtati njihove
prednosti in nevarnosti. Antirevmatiki namreč tudi lahko povzročijo spremembe na prebavilih, srcu in ledvicah.
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Fizioterapevtski

kotiček

Overball
Pripravila:

Majda Adamič, višja fizioterapevtka

Overball je žoga s premerom
približno 20 centimetrov, s katero
lažje izvajamo vaje za povečevanje
gibljivosti, krepitev mišic ali
razpotege. Tukaj je nekaj predlogov
uporabe.

Vaja 2 – Krepitev mišic
							 trupa in nog

Vaja 1 – Povečavanje gibljivosti
							 v hrbtenici, krepitev
							 mišic in ravnotežje

Začetni položaj: Ležimo
na levem boku. Žoga
je pod spodnjim, t.j. levim
gležnjem. Levo koleno
je iztegnjeno, stopalo zat
egnjeno, žogo ves čas
potiskamo k tlom.

imo
Začetni položaj: Ležimo na hrbtu, pokrč
v
tleh
na
sta
Roki
li.
stopa
pod
je
žoga
,
noge
vzročenju v obliki črke V.

Izvedba: Oba boka
dvignemo od podla
ge,
ju potisnemo čim viš
je in zadržimo. Žogo
poskušamo zadržati
v čim bolj mirujočem
položaju. Ponovim
o sedemkrat.
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Izvedba: Zgornjo iztegnjeno nogo dvignemo v
zrak, malo zadržimo in sprostimo na levo nogo,
ki je ves čas napeta in potiska žogo k tlom.
Ponovimo sedemkrat. Sledi sprostitev, tako
da kolena pokrčimo in položimo na tla.
Ponovimo še z drugo nogo.

nog
Vaja 3 – Krepitev mišic

hrbtu, desna noga
Začetni položaj: Ležimo na
tleh, žoga je pod
je pokrčena, stopalo je na
e.
stopalom leve pokrčene nog

mišic
Vaja 4 – Razpotegnog
in
a
up
							 tr

Izvedba: Levo nogo po žog
i zakotalimo do iztegnjenega položaja, žoga je sed
aj pod gležnjem.
Z iztegnjeno nogo pritisne
mo na žogo, ne da bi
dvignili medenico. Zadržim
o pet sekund, nato
žogo zakotalimo in nogo pok
rčimo čim višje proti
telesu. Ponovimo sedemkra
t z vsako nogo.

V besednjaku
revmatikov ni besedne
zveze »ne morem«. V vsaki
situaciji zmoremo nekaj, kar je
več kot mirovanje. Vaje si olajšamo
(ali za boljši rezultat otežimo) z bolj
ali manj zahtevnimi pripomočki.
Pomembno je, da jih izvajamo
pravilno in z lahkoto. Če ob tem
še uživamo, je rezultat
zagotovljen. Poskusite!

žimo na hrbtu, žogo
Začetni položaj: Le
emo
imi koleni, roki objam
držimo med pokrčen
.
en
emo v višino ram
za komolca in ju dvign

Izvedba: Obe roki
potisnemo temeljito
na levo
in hkrati obe kolen
i na desno. V tem po
ložaju jih
zadržimo nekaj seku
nd in se vrnemo v
začetni
položaj. Vajo nared
imo še v nasprotni
smeri.
Ponovimo sedemk
rat.
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Ob svetovnem dnevu revmatikov

Kar je podobno,
ni enako

Kupi informativnega gradiva, bolniki na
razpolago za pogovor, osebne zgodbe mladih
ljudi, ki jim nihče ne verjame, da imajo revmo.
Društvo revmatikov Slovenije svetovni dan
revmatikov odlično izkoristi za ozaveščanje
javnosti. Letos so posebej poudarjali, da morajo
odločitve o predpisovanju podobnih bioloških
zdravil temeljiti na medicinski presoji specialista
revmatologa.

Cena ni edino merilo

Petra Zajc, Urša Blejc
Foto: Andrej Štojs
Pišeta:

»Podobno biološko zdravilo je podobno, vendar ne enako
izvirnemu referenčnemu biološkemu zdravilu,« poudarja
Društvo revmatikov Slovenije in to je bilo tudi njegovo osrednje
sporočilo ob letošnjem svetovnem dnevu revmatikov. Odločitev
o uvedbi zdravljenja s podobnim biološkim zdravilom zato
lahko sprejme le bolnikov revmatolog v soglasju z bolnikom,
če je to medicinsko upravičeno, varno, koristno in nikakor ne
le cenejše.

Kljub pomanjkanju denarja v zdravstvu društvo zavzema stališče, da
odločitve o predpisovanju podobnih
bioloških zdravil ne more temeljiti
zgolj na finančnih vidikih. Odločitev
lahko temelji le na trdnih strokovnih
dokazih, da dobrobit in varnost bolnika ne bosta ogroženi. O tem pa lahko
presodi le bolnikov revmatolog za
vsakega posameznega bolnika posebej,
glede na njegove specifične terapevtske potrebe.

Niso medsebojno zamenljiva
Biološka zdravila predstavljajo
pomemben mejnik v zdravljenju
revmatičnih bolezni, saj so bistveno
doprinesla k zmanjšanju bolečine,
znakov vnetja in invalidnosti, k
izboljšanju telesnih funkcij in kakovosti življenja bolnikov. A tem izjemno
dragim zdravilom se počasi izteka obdobje ekskluzivnosti (t. i. izključne pa10

tentne zaščite), zato na trg že prihajajo izredno podobne in seveda cenejše
različice. Društvo revmatikov Slovenije
sicer pozdravlja takšno povečevanje
dostopnosti zdravil, ki prispeva tudi
k vzdržnosti zdravstvenega sistema,
a zelo previdno. Prihod podobnih
bioloških zdravil namreč odpira
številna vprašanja in pomisleke.

Nižja cena tudi ne sme biti edini
razlog za zamenjavo zdravila pri bolniku, ki se z biološkim zdravilom že
uspešno zdravi. V bioloških zdravilih
je biološka snov, zapletena molekula,
ki nastaja v zapletenem proizvodnem
procesu. Zato ni mogoče zagotoviti, da
med izvirnim (referenčnim) zdravilom

in podobnim biološkim zdravilom res
ni popolnoma nobene razlike v delovanju. Podobna biološka zdravila zato
niso primerna za sistem medsebojne
zamenljivosti znotraj terapevtskih
skupin. »Uporaba podobnih bioloških
zdravil namesto referenčnih bioloških
zdravil in morebitni terapevtski preklop med njimi se ne sme enačiti z medsebojno zamenljivostjo generičnih in
referenčnih zdravil.«

Pozor na lastniško ime
Bolniki morajo biti v celoti obveščeni
o vsakem zdravljenju, ki so ga deležni.
»Če se zdravnik odloči, da bo bolniku
predpisal neko zdravilo, mora biti
bolnik soudeležen pri tej odločitvi,
mora razumeti, kakšni so razlogi za to
odločitev in kaj to pomeni za njegovo
zdravljenje.«
Društvo izraža tudi strah, da bi do
nadomestitve zdravila za (ne)enakovrednega drugega prišlo kar ob izdaji
zdravila v lekarni, ne da bi bila s tem
bolnik in njegov revmatolog sploh
seznanjena. Zato poziva, da so bolniki
pozorni ne le na učinkovino oziroma
mednarodno nelastniško ime (INN)
zdravila, ki označuje tako referenčno
kot podobno biološko zdravilo, ampak
tudi na njegovo tržno (lastniško) ime.
Zdravniki pa naj lastniško ime zapišejo
tudi na recept.
Podobno velja ob morebitnem
zdravljenju s podobnimi biološkimi
zdravili, ko mora bolnik natanko vedeti, katero zdravilo prejema. Le tako
bo mogoče v nadaljevanju spremljati
morebitne neželene učinke zdravila in
o njih poročati (farmakovigilanca).

Natančnejšo utemeljitev stališča
Društva revmatikov Slovenije
glede uporabe podobnih bioloških
zdravil pri zdravljenju bolnikov z
vnetnimi revmatičnimi boleznimi
si lahko preberete v uradnem
dokumentu na spletni strani
društva www.revmatiki.si, zavihek Medijske objave in raziskave.

Mimoidoči so si z mislijo podpore bolnikom
z revmatizmom prislužili palačinko.

»Imam revmo,
a revma nima mene«

položaju te skupine bolnikov in
invalidov.

Osrednji dogodek ob 12. oktobru, svetovnem dnevu revmatikov,
je društvo pripravilo dva dni prej
na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Podobno kot številne organizacije bolnikov po vsem svetu tudi
slovensko društvo revmatikov
na ta dan javnosti predstavi in
približa bolezni svojih članov ter
opozori na težave pri zdravstveni
obravnavi in nasploh družbenem

Mimoidoči so lahko med drugim iz prve roke izvedeli, kako
je živeti z revmo in kako težka
postanejo vsakdanja opravila.
S pomočjo posebne rokavice, ki
posnema revmatične roke, so
sami poskusili odpreti steklenico,
pisati, pobrati predmet in podobno. Lahko pa so preskusili tudi
različne pripomočke, ki jih revmatiki potrebujejo za življenje.
Dogodka so se poleg članov
društva (med katerimi so bili tudi
mladi revmatiki, ki so delili svoje
izkušnje življenja z revmatizmom)
udeležili tudi predstavniki zdravstva: zdravnik prof. dr. Matija
Tomšič, diplomirana medicinska
sestra mag. Milena Pavič Nikolič
in diplomirana delovna terapevtka Barbka Huzjan, vsi s Kliničnega
oddelka za revmatologijo, UKC
Ljubljana.

Posebna rokavica, ki posnema
revmatizem, omogoča zdravim
»iz prve roke« preskusiti,
kako težka postanejo vsakdanja
opravila. Zaveži vezalko. Ne gre?
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Konoplja

Nevarna droga ali
čudežno zdravilo?
Piše:

Prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.*

Konoplja se precej odmevno vrača v medicinsko uporabo. Pripravke iz nje so tisočletja
uporabljali v tradicionalni medicini. Šele v 20. stoletju so jih uvrstili med prepovedane
droge. Konoplja je postala »nevarno mamilo«, njena uporaba pa je bila povezana z močno
ožigosanostjo. Danes je vse več znanstvenih dokazov o zdravilnih koristih konoplje, ki jih
medicina čedalje bolje (a prepočasi) izkorišča, med drugim pri zdravljenju raka, živčnih
obolenj, lajšanju bolečine, krčev in slabosti.

Glavne učinkovine v konoplji so
kanabinoidi. Najbolj znan kanabinoid
je tetrahidrokanabinol (THC), ki spreminja razpoloženje, vedenje, zmanjšuje
tesnobo in duševno napetost. Za veliko
ljudi, tudi zdravnikov, je to še vedno
edini kanabinoid, za katerega vedo.
Tudi starejše raziskave so se ukvarjale
predvsem z njim.
Vendar konoplja vsebuje še več
kot sto različnih kanabinoidov, ki
imajo zato zelo raznovrstne učinke in
možnosti medicinske uporabe (indikacije). Trenutno najbolj obetaven med
njimi je kanabidiol (CBD), ki močno
vpliva na imunski sistem in ni psihoaktiven. Ob uporabi skupaj s THC lahko,
sodeč po raziskavah, celo zmanjša
neželene psihotične učinke slednjega
in poveča učinkovitost zdravljenja.
Kanabinoidi nastajajo tudi v telesu
samem in delujejo v tako imenovanem
endokanabinoidnem sistemu, katerega
najpomembnejša naloga je prilagajanje odziva na stres. Če ga spodbudimo,
lahko preprečimo učinke premočnega
stresnega odziva v imunskem sistemu
in živčevju ter s tem ohranimo
ravnovesje.
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Takšne in drugačne konoplje
Prav vsebnost kanabinoidov se v
različnih vrstah konoplje razlikuje.
		 Industrijska konoplja ima zelo
nizko vsebnost THC in drugih kanabinoidov.
		 Konopljo za rekreativno uporabo
gojijo prav s ciljem čim višje vsebnosti
THC.
		 Medicinsko konopljo gojijo v
zdravstvene namene, zato mora ustrezati predpisanim farmacevtskim merilom in natančno določeni vsebnosti
različnih kanabinoidov. Bolnikom je
na voljo le na zdravniški recept. Za gojenje medicinske konoplje je potrebna
licenca, celoten proces od pridelave
in priprave do uporabe pa strogo nadzorujejo.
		 Sintetični kanabinoidi so proizvedeni v laboratoriju.
Večina institucij s tovrstnimi
kliničnimi izkušnjami poroča, da
največji učinek in najmanj neželenih
dosežejo prav z rastlinskimi in ne s

sintetičnimi izdelki (ki so vendarle nekoliko drugačni od naravnih). Verjetno
pa na večjo učinkovitost rastline vpliva medsebojno učinkovanje različnih
učinkovin v njej. Uporaba medicinske konoplje je tudi preprostejša in
neprimerljivo cenejša, kot je izdelava
sintetičnih analogov.

Slovenija malce zaostaja
Zaradi ugotovljenih koristi se je veliko kliničnih institucij in strokovnjakov po svetu zavzelo za možnost uporabe medicinske konoplje. V kar nekaj
državah so to tudi vsaj delno dosegli.
V Izraelu medicinsko konopljo dobiva
že 20.000 bolnikov, na Nizozemskem
3.000 in v Kanadi 40.000. Vedno več
držav se na na njeno uporabo pripravlja.
V Sloveniji je bila konoplja do nedavnega razvrščena na seznam rastlin
in snovi, ki so zelo nevarne za zdravje
* Povzeto po avtorjih:
J. Červek, Onkološki inštitut Ljubljana
D. Neubauer, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
M. Krek, Nacionalni inštitut za javno zdravje
M. Červek, Splošna bolnišnica Ptuj

in se ne uporabljajo v medicini (zakon
in uredba). Lani so s spremenjeno uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog
tako naravno kot sintetično obliko tetrahidrokanabinola premestili iz prve
skupine prepovedanih drog v drugo
skupino. Zato so zdravila na osnovi
psihoaktivnih kanabinoidov (THC)
lahko dobila dovoljenje za uporabo.
Kanabidiol (CBD) nima psihoaktivnega delovanja in tako ne sodi v skupino prepovedanih učinkovin, zato zanj
velja zakonodaja s področja drugih
zdravil. Vsi pripravki iz konoplje v
Sloveniji pa spadajo v prvo skupino
prepovedanih drog. Njihovo posedovanje in/ali prodaja sta kazniva. Enaka
prepoved velja za medicinsko konopljo.
V Sloveniji sta od letos na voljo dve
sintetični učinkovini iz konoplje: kanabidiol (sintetični CBD) in dronabinol
(sintetični THC). Obe sta v obliki kapljic, ki jih zaužijemo. Ker je dronabinol psihoaktivna snov, ga morajo
zdravniki predpisovati na recept v
dvojniku. Recept mora zdravnik vpisati
v knjigo narkotikov, lekarna pa mora
voditi evidenco narkotikov in njihovo
uporabo. Zdravila ne sme predpisovati
na obrazec za osebno uporabo. Tujcem
mora recept izdati slovenski zdravnik.
Ker v Sloveniji plačilo teh zdravil trenutno ni urejeno, ga plačujejo bolniki.
Cena takega zdravljenja je okoli 150
evrov.

nekatere presnovne motnje, kot je
sladkorna bolezen, psihiatrične sindrome (postravmatska stresna motnja)
in še na nekatere bolezni v ostalih
vejah medicine.

Uporaba v Sloveniji
Kanabinoidna zdravila uporabljajo
predvsem na terciarnih ustanovah: na
onkološkem inštitutu, na nevrološki in
na pediatrični kliniki Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana.
Na pediatrični kliniki ga uporabljajo
kot dopolnilno zdravljenje epilepsije,
če druga zdravila ne pomagajo. Otroci

5000 LET IZKUŠENJ

Konoplja je bila eno najširše
uporabljanih zdravil tradicionalne medicine. Najstarejši dokazi
uporabe konoplje za lajšanje zdravstvenih težav segajo že skoraj 5000
let v preteklost. Za zdravljenje so jo
uporabljale civilizacije v Aziji, na
Bližnjem vzhodu pa tudi stari Rimljani in Grki.

Vsebnost kanabinoidov se v različnih vrstah
konoplje razlikuje. V medicinski konoplji je
natančno določena. Za gojenje medicinske
konoplje je potrebna licenca.
(Foto: Freeimages.com/eblind)

so vključeni v opazovalno raziskavo in
imajo za sedaj z zdravljenjem dobre
izkušnje.
Na onkološkem inštitutu prav tako
poteka opazovalna raziskava. Uporabljajo magistralno (za ta namen sestavljeno) zdravilo, ki vsebuje sintetična
THC in CBD v razmerju 1:1. Tudi tu
so prve izkušnje z bolniki spodbudne.
Poleg tega je uporaba kanabinoidov
mogoča za lajšanje težav pri kemoterapiji in simptomov pri bolnikih z
razširjeno rakavo boleznijo.
Po strokovnih smernicah kanabinoidi sicer niso zdravilo prve izbire.
Uporabljajo jih kot dopolnilo k uveljavljenim zdravilom (angl. add-on therapy) pri bolnikih s težje obvladljivimi
simptomi ali kot drugo možnost, če
uveljavljeno zdravljenje povzroči nesprejemljive neželene učinke.
Novejše raziskave kažejo, da kanabinoidi lahko delujejo tudi na tumorske celice, povzročijo njihov propad in
omejijo njihove sposobnosti širjenja.
Prav prijemališča (receptorji) na tumorskih celicah so tako ena od novih
možnih tarč za zdravljenje raka. Kljub
temu pa moramo poudariti, da kanabinoidi niso čudežno zdravilo za raka, ne
delujejo na vse vrste raka in tudi ne pri
vseh bolnikih. Ne morejo torej nadomestiti standardnega kombiniranega
onkološkega zdravljenja, mogoče pa
bodo nekoč njegov del.

Kje vse pomagajo

Potrebna je previdnost

Kanabinoidi so obetavne učinkovine
za zdravljenje številnih in različnih
zdravstvenih težav. Raziskave kažejo,
da lahko pomagajo predvsem pri
boleznih, ki so s sodobnimi načini
zdravljenja slabo obvladljive. Med njimi
so nevrodegenerativne bolezni, kot sta
multipla skleroza in amiotrofična lateralna skleroza, ter nevropsihiatrične
motnje, kot so Alzheimerjeva bolezen,
motnje spanja, depresija in tesnobnost. Pomagajo lahko tudi pri obvladovanju simptomov, ki spremljajo nekatere bolezni in njihovo zdravljenje
– kronične bolečine, motnje apetita,
slabost in srbenje. Vplivajo lahko na

Podobno kot druga zdravila imajo
tudi pripravki iz konoplje lahko
neželene učinke. Ti so odvisni od
odmerka posameznih kanabinoidov in
razmerij med njimi. Zato zdravljenje
začenjajo z majhnimi odmerki, ki jih le
postopno povečujejo do učinkovitega
odmerka. Življenje ogrožajoč odmerek
drobinola (THC) ocenjujejo na 30 miligramov na kilogram telesne teže in kar
nekaj stokrat presega odmerke, ki jih
uporabljajo pri zdravljenju.
Ob zdravljenju lahko pride do pretirane umirjenosti (sedacije) ali do
pretirano dobrega počutja (evforije),
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strahu, spremenjenih zaznav, depresije,
zmanjšanja nadzora nad gibi, suhih
ust, neželenih gibov, šibkosti, nejasnega govora, povišanega srčnega utripa,
znižanega krvnega tlaka, slabosti in
glavobola. Običajno zapleti izzvenijo v
enem dnevu do treh dni.
Pri rednih uporabnikih psihoaktivnih kanabinoidov je 9-odstotna možnost
razvoja zasvojenosti, torej manjša
kot pri tobaku (32-odsotna), alkoholu
(15-odstotna), heroinu (23-odstotna) ali
kokainu (17-odstotna). Posebna pozornost pa je potrebna pri otrocih, prav
zaradi možnega vpliva na njihov umski
razvoj in razvoja vsaj psihološke zasvojenosti. Kanabinoidi so lahko škodljivi
za bolnike s psihozami in nekaterimi
srčnimi boleznimi, saj lahko bolezen
poslabšajo.
Medsebojno učinkovanje z drugimi
zdravili je redko. Ker dopolnjujejo
delovanje močnih protibolečinskih
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zdravil, opioidov, je mogoče odmerek
slednjih (in njihove neželene učinke)
zmanjšati. Neželeni učinki kanabinoidov so pogosto zanemarljivi v primerjavi z neželenimi učinki zdravil, ki
jih že rutinsko uporabljamo za enake
namene (ketamin, benzodiazepini, opioidi). Povejmo še, da veliko škodljivih
učinkov, ki jih pripisujejo konoplji (še
posebno na dihala), nastane zaradi
načina jemanja, to je kajenja.

Zdravnik ali zdravilec
Zdravniki danes o konoplji vedo
premalo in še vedno nimajo napotkov,
kdo natančno lahko predpisuje zdravila s kanabinoidi; ali je to dovoljeno
vsakemu zdravniku že na primarni
ravni ali samo znotraj določenih terciarnih institucij. Strokovnih priporočil
(indikacij) za njihovo uporabo ni. Na
to temo ni nobenega sistematičnega
izobraževanja. V programu medicinskih fakultet je skoraj ni oziroma je

le površno pokrita. Zdravniki so zato
v dobronamerni zaskrbljenosti glede
možne nevarnosti neželenih učinkov
zadržani do predpisovanja kanabinoidnih zdravil. Posamezni zdravniki
tudi menijo, da je njihovo uvajanje
nepotrebno, ker so na voljo druga,
prav tako učinkovita zdravila.
Danes so znanstveno podprte
raziskave o učinkih konoplje prosto
dostopne bolnikom. Ti so se in se bodo
ob kategoričnem zavračanju takih
možnosti zdravljenja s strani zdravnikov obračali na zdravilce, ki jim prodajajo razne pripravke iz konoplje. Vsebnost učinkovin v njih zelo niha,
kar vpliva na njihovo učinkovitost in
neželene učinke. Prav njihovi uporabi lahko pripišemo tudi porast
zastrupitev s THC. Ker je dostopnost
pripravkov zelo omejena, trg pa neurejen, prodajalci velikokrat bolnikom za
zdravljenje računajo toliko, kolikor si ti
še lahko privoščijo, tudi do nekaj tisoč

evrov za terapijo. Poleg tega ima veliko
teh zdravilcev zaradi osebnih izkušenj,
napačnih predstav ali osebnega interesa močno odklonilen odnos do uradne
medicine, ki ga pogosto uspešno prenesejo na bolnike.

Prva prijemališča (receptorji) imajo
večinoma v možganih (CB1) in tako
vplivajo na njihovo delovanje.

Urad za konopljo
Dejstvo je, da ljudje tudi v Sloveniji
pripravke iz konoplje dejansko uporabljajo za zdravstvene namene. Vse
več se jih zateka k zdravilcem ali
samozdravljenju, nekateri tudi zaradi napačnih informacij o čudežnih
zdravilnih učinkih konoplje. Gotovo bi
bilo varneje, če bi zdravljenje potekalo pod okriljem uradne medicine, z
znanimi učinkovinami in odmerki
ter pravilno. Prav zato se bo verjetno
delovna skupina zdravniške zbornice po vzoru iz tujine preoblikovala
v urad za konopljo, ki bo koordiniral
zakonodajo, razvoj in izobraževanje
na področju uporabe kanabinoidov in
medicinske konoplje v medicini. V njej
so strokovnjaki s področja onkologije,
pediatrije, nevrologije in z nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Pričakujemo
lahko
razširitev
izobraževanja in osveščanja o tematiki ter posledično dvig splošnega
znanja oziroma zmanjšanje napačnih
prepričanj o konoplji. S tem lahko
računamo na utemeljeno uporabo, pridobivanje izkušenj in izdelavo z dokazi
podprtih smernic za predpisovanje
kanabinoidov. Zaradi izboljševanja
dostopnosti tako informacij kot zdravil
v okviru uradne medicine lahko
pričakujemo, da se bo zmanjšalo
število bolnikov, ki se zdravijo z nezakonitimi pripravki.

Konoplja vsebuje več kot sto različnih
kanabinoidov, ki imajo zato zelo
raznovrstne učinke in možnosti
medicinske uporabe. Neželeni učinki
so pogosto zanemarljivi v primerjavi
z neželenimi učinki zdravil, ki jih že
rutinsko uporabljamo za enake namene.
(Foto: Freeimages.com/Mateusz Atroszko)

Kanabinoidni
sistem
Kanabinoidi iz konoplje delujejo
na dveh vrstah prijemališč, tako kot
tudi kanabinoidi, ki jih proizvaja
človek sam (endokanabinoidi).

ljudi ni primerno. Pojavi se lahko vsaj
psihološka zasvojenost, a je veliko manj
verjetna in šibkejša kot pri številnih
rutinsko predpisovanih zdravilih.
Za izdelavo ustreznih smernic
zdravljenja so potrebne dodatne
predklinične in klinične študije. Te že
počasi kažejo pravo sliko konoplje in
kanabinoidov kot učinkovin, ki so v
nekaterih primerih lahko pri zdravljenju zelo uspešne, saj delujejo na do sedaj
medicinsko popolnoma neizkoriščen, a
vseprisoten endokanabinoidni sistem.
Tako se širi znanstveno podprto znanje
in spodbijajo miti, tako o pretiranih in
izmišljenih zdravilnih kot o pretiranih
in izmišljenih neželenih učinkih.

Druga prijemališča (receptorji CB2)
pa so večinoma na celicah imunskega
sistema in zato lahko prilagajajo
imunski odziv.

Med miti in znanostjo
Razprava o konoplji in njenih
učinkovinah je otežena zaradi predsodkov ter ideoloških in moralnih
razhajanj na obeh straneh. Na eni
strani so zastarela prepričanja o konoplji kot nevarni drogi, na drugi
strani delovanju konoplje pripisujejo
čudežne učinke. V razpravo o uporabi
v medicinske namene se meša razprava o legalizaciji uporabe v rekreativne
namene, o položaju samozdravljenja
in podobno.
Pomembno je, da ločimo znanstvene podatke od ideoloških vprašanj.
Dolžnost medicine je, da se osredini na
z dokazi podprte podatke. Kanabinoidi
imajo zagotovo terapevtske možnosti.
Vedno več je namreč znanstvenih
dokazov njihove dobrobiti, tako pri
zdravljenju simptomov kot pri zdravljenju osnovne bolezni. Nikakor pa ni
zdravilo za vse bolezni in ne more nadomestiti vseh vrst zdravljenja.
Zastrupitve so načeloma neprijetne
in brez trajnih posledic, a zdravljenje
s kanabinoidi za nekatere skupine

Veliko škodljivih učinkov, ki jih pripisujejo
konoplji (še posebno na dihala), nastane
zaradi načina jemanja, to je kajenja.
Zdravili s kanabinoidi, ki sta na voljo
v Sloveniji, sta v obliki kapljic.
(Foto: Freeimages.com/Dennis Alema)
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Vpliv psiholoških dejavnikov
na pojav in potek bolezni

Skrivnostna
povezanost
Piše:

Ingrid Plankar, mag. farm., psihoanalitična psihoterapevtka

Star kitajski pregovor pravi: če se premika list, se lahko zamaje
tudi veja. Ob današnjih spoznanjih na področjih psihologije,
nevroznanosti, imunologije, farmakologije, endokrinologije
in sodobne medicine nasploh lahko podobno rečemo tudi za
človeško telo. Nobena celica v našem telesu ne živi sama zase.
Če z delom telesa nekaj ni v redu, to vpliva na ves organizem.

Že v zapisih antičnih zdravnikov
zasledimo opažanja o pomenu
psiholoških dejavnikov za telo in za
razvoj oziroma potek bolezni. Zdravniki
so obravnavali človeka kot celoto in
kot osebnost. Del zdravljenja je bila
bolnikova volja po ozdravitvi in njegovo zaupanje v zdravljenje.
Prepričanje o povezavi med telesnim zdravjem in duhom je v medicinskih krogih veljalo vse do odkritja
antibiotikov, ko se je medicina bolj
osredinila na bolezen, ki jo je treba
odpraviti in tako povrniti zdravje. Ob
tem je zaradi pomanjkanja empiričnih
dokazov opravila z idejo o povezavi
med psiho in telesom. Zastopniki znanstvene medicine pa so skoraj pozabili,
da je človek nekaj več kot en sam organ
in da morda ni dovolj zdraviti le bolnega srca ali bolne ledvice.
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Psiho-nevro-imunologija
V zadnjih letih nam razumevanje
psihološke narave človeka, njegovega
vedenja in obnašanja ter povezave
med telesom in umom spet predstavlja enega od najbolj zanimivih izzivov.
Predvsem nas zanima vloga, ki jo igra
um pri razvoju bolezni, zdravljenju in
ozdravitvi tako telesnih kot duševnih
motenj. Z napredkom tehnologije so se

v zadnjih dvajsetih
letih razvile metode,
ki omogočajo vpogled
v to zapleteno povezavo,
o kateri nas uči psihonevroimunologija.
Na naše telo gleda
z vidika psihologije, nevrologije, endokrinologije in imunologije, zato ga
obravnava bolj celostno.
Osrednje živčevje, žleze, limfatični
organi in celice imunskega odziva se
povezujejo v mrežo, ki telesu omogoča
učinkovit boj proti okužbam. Drug na
drugega delujejo z majhnimi posredniki, ki jih izločajo živčne celice (nevropeptidi), imunske celice (citokini)
in žleze z notranjim izločanjem (endokrini hormoni). Čustva, dražljaji
iz okolja, genetska nagnjenja, strupi
in drugi dejavniki, ki na kakršen koli
način vplivajo na povezovanje tega sistema, pa lahko oslabijo imunski odgovor in odločilno vplivajo na razvoj
bolezni.

Stres vpliva na bolezen

Naše telo se neprestano odziva na
telesne in čustvene spremembe.
Osnovni prilagoditveni obrazec
na vsako spremembo se začne
s stresom.

Včasih so med boleznimi in vzroki
smrti prevladovale infekcijske bolezni,
danes pa v razvitem svetu prevladujejo
kronične bolezni, povezane z načinom
življenja in okoljem, v katerem živimo.
Čeprav v ozadju seveda še vedno
iščemo fizične povzročitelje bolezni, je
vse bolj jasno, da so skoraj vse telesne

bolezni povezane tudi z duševnimi
dejavniki. Ti opredeljujejo njihov
nastop, obliko, čas trajanja, učinkovitost zdravljenja in morebitno ozdravitev.
Danes med pomembne dejavnike,
ki vplivajo na dovzetnost za
bolezni in celo na njihov
potek, štejemo stres. Naš
odziv nanj je delno
genetsko
določen.
Odvisen je tudi od
dejavnikov v zgodnjem razvoju, od
učenja in izkušenj.
Stopnja, do katere bi stres lahko
pospešil obolenja,
tako ni odvisna samo
od moči in trajanja
stresnega dražljaja, ampak tudi od posameznikovega naučenega dojemanja
položajev kot stresnih.

Raziskave so pokazale, da približno
polovica ljudi z revmatičnimi obolenji
doživlja depresivna obdobja. Bolezen
pri njih poteka v hujši obliki, njen izid
pa je slabši. Nekatere pogosto izražene
značilnosti pri bolnikih z revmatičnimi
boleznimi so:

Naše telo se neprestano odziva na
telesne in čustvene spremembe, tako
na tiste, ki prihajajo iz zunanjega
okolja, kakor tudi na spremembe, ki
prihajajo iz notranjosti (fantazije,
čustva, želje). Ta proces imenujemo
prilagoditev (adaptacija). Osnovni
prilagoditveni obrazec na vsako spremembo se začne s stresom.
Govorimo lahko o treh prilagoditvenih fazah. Na začetku je kratek
alarmni odziv, sledi obdobje odpora in
na koncu izčrpanost. Pomembno vlogo
pri odzivanju na stresne in čustvene
informacije ima avtonomno živčevje,
ki pa uravnava tudi delovanje organov v telesu. Kadar se ni sposobno
primerno odzvati na stres in čustvene
konflikte, se odzove z obrambnim me-

Proces zdravljenja
Opazovanja psihodinamike nam
razkrivajo, kako le-ta vpliva na psihosomatsko zdravljenje in kakšne posledice ima. Za ustrezno zdravljenje jih
moramo čim bolje spoznati in raziskati.
Dodatne posebne psihološke raziskave
bi lahko osvetlile še vedno skrivnostno naravo medčloveških odnosov ter
posledično moč terapevtske besede in
odnosa, ki morda predstavlja srce alternativne medicine.

Stres je lahko oseben ali pa ga
doživljamo v odnosih z drugimi. Ti
lahko k psihološkemu stresu prispevajo ali ga zmanjšajo. Vplivajo na hormonske odzive nanj, kar v nekaterih
primerih privede do spremembe imunskega odgovora.

Prilagoditve na stres

in fiziološkimi mehanizmi, s katerimi
smo opremljeni. Raziskave kažejo, da
je pri psihosomatskih bolnikih sposobnost zaznavanja, razločevanja in
izražanja čustev zmanjšana.

Psihodinamična
slika revmatika
hanizmom, kot je na primer potlačitev,
kar se odrazi tudi na telesni ravni.
Čustvena napetost povzroči spremembe v presnovnih in hormonskih procesih, v mišični napetosti in tkivu. Če
se to nenehno ponavlja, se sčasoma
poruši telesno ravnotežje in nastanejo
organske motnje.
Človek uspešno ali neuspešno
razrešuje »nova stanja« oziroma stres.
Razreševanje stresnih stanj je stalna
naloga v našem življenju. Bolj kot sta
se naše telo in duševnost sposobna
učinkovito prilagajati, bolje v okolju
delujemo. Sposobnost prilagoditve pa
je pogojena s številnimi psihološkimi

Proces zdravljenja, ki vključuje
dotik, pozornost, nego, podporo in
spodbudo, naj bi sam po sebi sprožil
telesni odziv, ki spodbuja zdravljenje.
Vpliva na razpoloženje, pričakovanja
in verovanja posameznika, kar sproži
fiziološke spremembe, kot je izločanje
hormonov endorfinov, kateholaminov, kortizola in adrenalina. Ta proces
zmanjša stres, ker priskrbi upanje in
zmanjša negotovost glede zdravljenja
in izida zdravljenja. Zmanjšanje stresa
pa preprečuje ali upočasni nadaljnje
škodljive telesne spremembe. Zdravljenje sproži pogojni odgovor. Bolniki,
ki jih je zdravnik enkrat že pozdravil,
to pričakujejo znova in znova.

Psihosomatika
ali gledališče “Človek”
V telesu se odvija pravo gledališče.
Vsak nastopajoči igra svojo vlogo in
vsi skupaj ustvarjajo in pripovedujejo zgodbo. Ta zgodba ni nikoli
povsem enaka prejšnji. Vsakič
znova jo zaznamuje edinstvenost
posameznikov kot tudi svoboda
improvizacije. Na kaj bomo preusmerili pozornost, je seveda stvar
raziskovanja, opazovanja in spremljanja. Vsekakor pa je pomembno,
da ob vsem tem ne pozabimo na
vsebino zgodbe, ki nam jo igralci
prikazujejo, pripovedujejo in ki
predstavlja celovitost dogajanja na
tem odru.
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Ambulanta medicinskih sester

Z vsemi podatki
opremljeni bolnik
Piše:

Milena Pavič Nikolič, mag. zdr. neg., dipl. medicinska sestra

Ambulanta, ki jo vodijo medicinske sestre na Kliničnem oddelku
za revmatologijo UKC Ljubljana, deluje že več kot štiri leta. Z njeno
pomočjo se je precej izboljšala dostopnost bolnikov do informacij,
pa tudi nadzor nad zdravljenjem bolnikov z biološkimi in drugimi
zdravili, ki vplivajo na imunski odziv. Spremenila je tudi delo
medicinskih sester, ki so se od administracije vrnile k bolniku.
V zahodnem svetu so podobne
prakse začeli uveljavljati že pred tremi
desetletji, ko so z delom začele medicinske sestre s posebnimi znanji na
področju revmatologije. Po njihovem
zgledu je nekaj diplomiranih sester
kliničnega oddelka za revmatologijo
Ljubljana in medicinska sestra iz Murske Sobote pridobilo dodatna znanja o
pogostih vnetnih revmatičnih boleznih,
njihovem zdravljenju, oceni in spremljanju poteka bolezni.
Leta 2011 je začela delovati ambulanta, ki jo vodijo diplomirane medicinske sestre. Bolnike obravnavajo po
protokolu, ki so ga oblikovali zdravniki
revmatologi. Ambulanto obiskujejo:
bolniki, ki že najmanj eno leto prejemajo biološko zdravilo in je njihova
bolezen v obdobju izboljšanja (v remisiji),
bolniki, pri katerih spremljajo
varnost zdravljenja z zdravili, ki spreminjajo imunski odziv (imunomodulirajoča zdravila).
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V ambulanti izvajajo nekatere
teste (hitri ACTH test, tuberkulinski
test, Pathergy test, Quantiferonski test
in podobno) ter bolnike (ali svojce)
naučijo, kako naj si biološka zdravila
dajejo sami. Običajno to pokažejo vsakemu posebej, kar traja okoli pol ure.
O zdravilih dobijo še druge potrebne
podatke: o shranjevanju in prenašanju
zdravila, načinu odlaganja uporabljenih brizg, o možnosti neželenih
učinkov, laboratorijskih pregledih in
cepljenjih. Prav tako izvejo, kdaj si
zdravila ne smejo dajati.
Bolniki prejmejo še pisna navodila
in varnostno kartico. V delovnem času
ambulant lahko tudi pokličejo in povprašajo za nasvet. Bolniki najpogosteje
sprašujejo o kožnih reakcijah, uporabi
bioloških zdravil ob prehladu, posegih
pri zobozdravnikih, operativnih posegih in cepljenju.

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA
VPRAŠANJA BOLNIKOV
Kako preprečiti modrice in rdečino
na mestu vboda?
Koža na mestu vboda mora biti zdrava, brez
modric, rdečine in brazgotin. Zato je treba
mesto vboda redno spreminjati v razmiku dva
do tri centimetre in na isto mesto ne vbosti vsaj
sedem dni.
Biološko zdravilo naj bo ogreto na sobno temperaturo. Iz hladilnika ga moramo vzeti vsaj 20
minut pred uporabo. Alkohol na mestu vboda
naj se pred dajanjem zdravila posuši. Prav tako
pomembna je izbira pravilnega kota vboda, ki
ga je treba določiti skupaj z medicinsko sestro
glede na debelino podkožnega maščevja. Če
se na mestu vboda pojavljata rdečina in srbeč
občutek, svetujemo, da pred uporabo zdravila
in po njem nanj položimo suh hladen obkladek.
Da ne bi prišlo do modric, naj bo vbod nežen,
igle pa ne odstranimo takoj, ampak najprej
preštejemo do deset.
Kaj storiti ob prehladu?
Bolniki, ki prebolevajo prehladno obolenje z visoko temperaturo, kašljem in izcedkom iz nosu,
naj obiščejo izbranega zdravnika, saj morda
potrebujejo antibiotik. Odmerek zdravila naj
izpustijo, dokler prejemajo antibiotik ali se jim
simptomi prehlada ne umirijo. Biološko zdravilo
naj si dajo spet prvi možni termin po prebolelem
prehladu ali okužbi. V primeru dvomov naj se
obrnejo na zdravstveno osebje.
Se lahko cepimo?
Cepljenja z živimi cepivi med zdravljenjem
z biološkim zdravilom odsvetujemo. Pred
vsakim cepljenjem se je treba posvetovati z
zdravnikom.
Kaj pred operacijo?
Operativni posegi zahtevajo predčasno prekinitev zdravljenja z biološkim zdravilom,
odvisno od posega. Po pogovoru z operaterjem
oziroma anesteziologom je treba načrtovati
prekinitev zdravljenja glede na razpolovno
dobo zdravila. Zdravljenje se nadaljuje, ko je
rana zaceljena in so šivi odstranjeni, ter če ni
znakov okužbe. Podobno velja pri nekaterih
posegih na zobeh (puljenje zob).
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Vikend seminar
v Termah Zreče

Otroci so
si prislužili
medalje
Piše:
Foto:

Maja Dimnik
Romana Šteblaj, Maja Dimnik

Vikend seminar za otroke
in mladostnike z juvenilnim
idiopatskim artritisom (JIA)
je bilo letos rekordno obiskano.
Starši so tudi tokrat poslušali
več zanimivih predavanj, ne le
o bolezni, ampak tudi o zdravstvenih in socialnih pravicah
njihovih otrok ter o nevarnostih,
ki jih prinaša uporaba spleta.
Otroci pa so med tem ustvarjali
in se zabavali.

Otroci z mehkimi žogicami, ki jih je naredila
članica društva Milena Slak

Eden izmed osmih posebnih socialnih programov, ki jih izvaja Društvo
revmatikov Slovenije, je izobraževanje
in usposabljanje otrok in mladostnikov z JIA ter njihovih družinskih
članov. Zberejo se enkrat na leto, ob
koncu tedna. Že drugo leto zapored pa
so se lahko udeležili tudi družinskega
srečanja otrok z JIA.

Hvala donatorjem:
EUROMARKT Center, d. o. o. • POŠTA

SLOVENIJE, d. o. o. • ZAVAROVALNICA

TRIGLAV, d. d. • VITA CENTER, d. o. o. •

TELEKOM SLOVENIJE, d. d. • MERCATOR, d. d.

• Predstavništvo Evropske komisije •
Sberbank, d. d. • MK ZALOŽBA, d. d. •
LEKARNE MARIBOR • EUROPARK, d. o. o. •
Lekarna Ljubljana • HENKEL SLOVENIJA, d. o. o.
• Paloma, d. d. • Alenka Anžič, s. p. •
THERMANA, d. d. • SPAR SLOVENIJA, d. o. o.
• CH4, d. o. o. • ALPO GRAFIK, d. o. o. •
UNILEVER SLOVENIJA, d. o. o. •
NOVA KBM, d. d. • HIPERMARKET E. LECLERC
• AbbVie, d. o. o. • Milena Slak • JAGROS,
d. o. o. • LIDL Slovenija, d. o. o. • ŽITO
GORENJKA, d. d. • INTRA PLUS, d. o. o. •
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije •
ETI, d. d. • RAUCH, d. o. o.

Prvi konec tedna v septembru so se
tako tri dni družili v Termah Zreče. Bilo
jih je skupaj 90, največ doslej. Starši so
se izobraževali na treh predavanjih:
Bolezen otroka in njen vpliv na njegov
razvoj, Osveščena uporaba spleta in
družbenega omrežja in Uveljavljanje
pravic otrok z juvenilnim idiopatskim
artritisom. Prispevka z zadnjih dveh
objavljamo na straneh 20 in 22.
Otroci so v varstvu vzgojiteljic
Milene Jerančič, Anite Novak in članice
društva Romane Šteblaj ustvarjali in
brusili pete ob dobri otroški glasbi.
Predsedniku društva so v zahvalo in
spomin naredili prelep sonček z odtisi
svojih rok in s podpisi. Ob zaključku so
tudi letos prejeli darilca zvestih donatorjev društva, vsi pa so bili za zvesto
sodelovanje prvič nagrajeni tudi z
medaljami.
»Upam, da se kmalu spet vidimo,
enkratni ste in hvala, ker nam pomagate«, so bile besede s katerimi so se
poslavljali starši otrok. Vse družine, ki
se tovrstnih srečanj še niste udeležile
in še zbirate pogum, vabimo, da se nam
pridružite naslednje leto.

Mladi udeleženci z medaljami
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Uveljavljanje pravic

Kaj vse otroku
in staršu pripada
Piše:

Sanja Jablanović, univ. dipl. pravnica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij

Starši otrok z juvenilnim idiopatskim artritisom lahko uveljavljajo nekatere pravice s področja
starševskega varstva in družinskih prejemkov, pravice iz zdravstvenega zavarovanja in tudi
pravice, ki so povezane z izobraževanjem otrok.

Starševski dopust
Na podlagi zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih
je mogoče zaradi otrokove bolezni
uveljavljati pravico do podaljšanja
starševskega dopusta. Zakon določa,
da se ob rojstvu otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo, starševski
dopust podaljša za dodatnih 90 dni na
podlagi mnenja zdravniške komisije.
Podaljšanje pravice lahko uveljavljamo pri krajevno pristojnem centru za
socialno delo.

Po zakonu o dohodnini lahko
za otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo, uveljavljate tudi
posebno davčno olajšavo, ki znaša
7.486 evrov in jo kot vse druge
olajšave vložite na pristojnem
davčnem uradu.

Podaljšanje nam lahko priznajo tudi
naknadno, kadar motnjo v telesnem ali
duševnem razvoju oziroma dolgotrajno
hujšo bolezen ugotovimo šele po uveljavljanju pravice do starševskega dopusta,
otrok pa še ni dopolnil starosti 18 mesecev. Takrat ima eden od staršev pravico
do starševskega dopusta, in sicer 90
dni od dneva priznanja pravice.

pravico do dodatka za nego otroka.
Gre za denarni dodatek za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo. Namenjen je kritju povečanih
življenjskih stroškov, ki jih ima družina
pri preživljanju in negi takega otroka.
Višina dodatka za nego otroka zaradi
povišanih življenjskih stroškov je 100
evrov na mesec.

Dodatek za nego
Starši otroka, pri katerem nastane
kronična bolezen, lahko uveljavijo
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Pravico do dodatka za nego otroka
ima eden od staršev ali druga oseba,
če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in tu tudi dejansko
živi. Pravico uveljavljamo na podlagi

mnenja zdravniške komisije. O pravici
odloča krajevno pristojen center za
socialno delo.
Pri tem omenimo še, da je po zakonu
o dohodnini mogoče uveljaviti tudi
posebno davčno olajšavo za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo
(šteje se, da otrok potrebuje posebno
nego in varstvo, ko ima dodatek za
nego po zakonu o starševskem varstvu).
Trenutno ta olajšava znaša 7.486 evrov
in jo, kot vse druge olajšave, vložimo
na pristojnem davčnem uradu.

Zdraviliško zdravljenje
Na podlagi zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju
ter pravilnika o obveznem zdravstvenem zavarovanju je za otroka mogoče
uveljavljati pravico do zdraviliškega
zdravljenja, obnovitvene rehabilitacije
in letovanja. Seveda pa staršem pripada bolniški stalež oziroma nadomestilo plače za nego otroka, spremstvo in
povračilo potnih stroškov pod pogoji,
kot veljajo za vse ostale zavarovance.

Pravico do zdraviliškega zdravljenja ima otrok, kadar lahko od tega
pričakuje povrnitev funkcionalnih
sposobnosti. Za priznanje pravice
mora imeti tudi ustrezno diagnozo. Vnetne revmatične bolezni so
vključene v seznam bolezni, ki zavarovanca upravičujejo do zdraviliškega
zdravljenja.
Zavarovana oseba ima pravico do
desetdnevnega ambulantnega zdravljenja (ko ni nastanjena v zdravilišču,
ampak prihaja dnevno) ali dvotedenskega zdravljenja v zdravilišču. Otroku
do 18. leta zdraviliško zdravljenje
lahko odobrijo vsako leto, po dopolnitvi 18. leta pa na dve leti.
Pravico do zdraviliškega zdravljenja
uveljavljamo preko osebnega zdravnika, ki poda predlog. Odločbo o pravici
izda območna enota zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma njihov
imenovani zdravnik.

Obnovitvena rehabilitacija
in letovanje
Otroci in mladostniki z juvenilnim
idiopatskim artritisom so upravičeni
tudi do obnovitvene rehabilitacije.
Vsem s cerebralno paralizo, drugimi
težjimi in trajnimi telesnimi okvarami
ali kroničnimi boleznimi (tudi otrokom
z juvenilnim revmatoidnim artitisom)
je zagotovljena udeležba na organiziranih skupinskih usposabljanjih za
obvladovanje bolezni oziroma stanja,

Otrok je lahko zaradi bolezni
dolgotrajno odsoten od pouka ali
pa ima ob močnih obremenitvah
še dodatne zdravstvene težave.
S statusom mu omogočijo
prilagoditev programa ali dodatno
strokovno pomoč in morebitno
logistično pomoč (na primer
posebno mizo in čas med urami,
da se razgiba).

ki jih strokovno vodijo ustrezne klinike, inštituti ali drugi zdravstveni zavodi.
V tem okviru zavod sofinancira
potrebne zdravstvene storitve, stroške
terapevtskih delovnih skupin in stroške
bivanja. Izjemoma se takšnega usposabljanja lahko udeleži eden izmed
staršev otroka oziroma mladostnika,
če bo ta po končanem usposabljanju
skrbel za izvajanje rehabilitacije otroka
na domu. V tem primeru zavod sofinancira stroške bivanja enemu izmed
staršev na enak način kot za otroka
oziroma mladostnika.
Usposabljanje traja največ 14 dni
na leto. Otroku, ki je bil večkrat v
bolnišnici ali je pogosteje bolan, lahko
zavod sofinacira tudi letovanje v or-

ganizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji.

Pomoč pri vzgoji
in izobraževanju
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ureja usmerjanje otrok,
mladoletnikov in polnoletnih oseb s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi
potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja.
Otrok je namreč lahko zaradi bolezni
dolgotrajno odsoten od pouka ali pa
ima ob močnih obremenitvah še dodatne zdravstvene težave. Tako mu s
statusom omogočijo prilagoditev programa ali dodatno strokovno pomoč in
morebitno logistično pomoč (na primer posebno mizo in čas med urami,
da se razgiba).
Pravilnik o dodatni strokovni in
fizični pomoči za otroke s posebnimi
potrebami izrecno omenja tudi otroke
z juvenilnim idiopatskim artritisom,
tako da je na podlagi te bolezni mogoče
pridobiti odločbo, če otrok potrebuje
prilagoditve. Prilagoditve so lahko
različne in odvisne od posameznega
otroka, da mu zagotovimo največje koristi. Seveda pri tem ni odveč omeniti,
da se izvaja po splošnem izobrazbenem
standardu in je enakovredno, četudi je
prilagojeno. O pravicah odloča zavod
za šolstvo, ki ima območne enote po
vsej Sloveniji.
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Varna uporaba spleta

Pazljivo
kot na cesti
Piše:

Tilen Dominko

Starši svoje otroke, ko začnejo sami hoditi v šolo in že prej, opremimo z dragocenimi napotki, kot
je tisti, naj vedno pogledajo levo, desno in še enkrat levo. Opozorimo jih na morebitne nevarnosti.
Podobno bi morali narediti, ko otroci začenjajo z uporabo spleta, kar se v sodobnem času dogaja
že zelo zgodaj.

Zasvojenost s spletom namreč ni
edino tveganje, ki so mu ob njegovi
pretirani uporabi izpostavljeni tako
otroci in starši. Z objavami na spletu
in družabnih omrežjih lahko hitro
razkrijemo pomemben del zasebnega
življenja. Hkrati pa smo prav prek spleta izpostavljeni nasilju, sovražnemu
govoru ali zgolj nepreverjenim informacijam.
Starši redkeje pomislijo na te teme,
ki so pomembne in postajajo nujen del
sodobne vzgoje za uporabo spleta in
sodobnih medijev. Svetujemo jim, da
so, ko otroku dovolijo dostop do spleta
in pametnih telefonov, najbolj pozorni
na tri pravila.

1. Pravilo pogovora

3. Pravilo vljudnosti

O sodobnih tehnologijah in spletni
varnosti se moramo pogovarjati spet
in spet. Ne pustimo se ustaviti. Začeti
moramo čim prej, saj je to prav tako
pomembno kot svarila pred tveganji
hitre prehrane ali pred pogovori z
neznanci. Tehnologija je velik del
življenja otrok, zato za takšne pogovore ni nikoli prezgodaj.

Povejmo otroku, naj bo kot uporabnik spleta prijazen in vljuden, tako kot
v resničnem življenju. Na spletu naj
ne počnejo stvari, ki jih ne bi počeli v
resničnem življenju. Čeprav nas ekran
ločuje od resnične osebe, jo lahko besede, slike ali dejanja, ki jih izrečemo,
objavimo ali napišemo na spletu, prav
tako prizadenejo. Poleg tega pa stvari,
ki jih objavimo na spletu, tam ostanejo
za vedno!

2. Pravilo »dvakrat premisli«
Naj otrok dvakrat premisli, preden
nekaj objavi na spletu. Otroke opozorimo predvsem, naj na spletu ne
delijo telefonskih številk, imen, naslovov, načrtov (kam se odpravljate na
počitnice ali kje preživlja prosti čas) in
gesel (TINNG). Narišimo mu risbico z
vsemi temi črkami in jo obesimo poleg
računalnika.

PODUČIMO SE TUDI SAMI
Več o družbenih omrežjih se lahko naučimo tudi s pomočjo spletnih izobraževanj
www.eizobrazevanja.com. Poleg tega pa so dodatni nasveti na voljo na spletni strani
www.varniinternet.si ali na facebook strani www.facebook.com/varniinternet.
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Pod črto
mandata
predsednika
Piše:

Foto: Jure Gregorčič

Andrej Gregorčič

Za nemajhne dosežke društva v letu 2015
so bili ključni ljudje, ki znajo ustvarjati rezultate. Brez pravih ljudi ni nič. To kaže tudi
ocena daljšega obdobja delovanja društva, no,
vsaj ocena nekoga, ki po štirih letih vodenja
zaključuje svoj dokaj naporen mandat.

Bilo bi lepo, ko bi se na
volilnih zborih marca 2016
pojavili prav vsi, da bi lahko
prepričljivo sestavili ekipo,
ki bo nadaljevala in še
izboljšala dozdajšnje delo.
Pri tem je treba ves čas imeti
pred očmi, da so programi
namenjeni članicam in
članom!

Leto 2010. Takratnega predsednika
društva Marjana Hudomalja je bolezen
priklenila na posteljo, zato je funkcija že
med letom zahtevala delno nadomeščanje.
Seznanjanje z delom in obveznostmi predsednika ni bilo lahko, vsaj ne v letih 2010 in
2011, ko so se zapleti kar vrstili. Marjan je brez
pripravljene zamenjave odpovedal delovno
razmerje tedanji sekretarki društva. Šele po
nekaj mesecih je na pogovor prišla mlada bolnica z AS, sedanja strokovna sodelavka Petra
Zajc. To je bil ključen trenutek za nadaljevanje
dela društva. Ni ji bilo lahko opravljati tekočih
poslov brez ustrezne predaje dela in nalog. Še
dobro, da je sprejela delo v takšnih razmerah.
Kasneje se ji je v strokovni službi društva
pridružila še Maja Dimnik. Delo v pisarni se je
začelo normalizirati in postavljati na nove temelje, čeprav se je društvo v začetku leta 2011
dokončno poslovilo od svojega dolgoletnega
predsednika.

ali je sploh kdo za nadaljevanje dela, je
presenetljivo delovala. Na koncu je bil sprejet
popravljen in posodobljen statut društva in
vse ostale točke dnevnega reda. A zadovoljstvo ni trajalo dolgo, nekdo se je odločil minirati
dosežek in je na upravno enoto podal prijavo
o nepravilnostih izvedbe zbora … Minerju
k sreči ni uspelo. Na naslednjih volitvah za
predsednika je bilo torej pričakovati naval
kandidatov iz vrst nezadovoljnih članov, a
glej, na večer pred iztekom roka kandidature
ni vložil nihče. Ni preostalo drugega, kot da se
javi vsaj ta, ki je v v. d. čevljih preštorkljal že
nekaj te poti.

Znova se je zapletlo na rednem letnem
zboru članov, ko se v poplavi očitkov ni
dalo sprejeti niti dnevnega reda, kaj šele
kakšnega sklepa. Zbor je deloval kot druščina
nezadovoljnežev, ne pa združenje bolnikov in
invalidov, ki s skupnimi močmi skušajo omiliti posledice kronične bolezni. Treba je bilo
nekaj storiti. Prekinitev zbora z vprašanjem,

Izvoljena ekipa se je lotila dela, vse manj
je bilo negodovanja. Transparentno in odprto
delo, enake storitve in pravila za vse člane so
naredili svoje. Da je društvo na pravi poti, sta
dokazala postopna, a vztrajna rast članstva in
vsebinska rast programov. Danes ima društvo
v vseh trinajstih podružnicah brezplačno
strokovno vodeno telovadbo za člane. Dobro

so obiskani in ocenjeni vikend seminarji,
družinska in regijska srečanja, rekreativni
pohodi. Glasilo je vsebinsko bogato in kakovostno. Društvo ima v najemu dva apartmaja, ključna za ohranjanje zdravja, krepitev
kondicije in razvedrilo članov in njihovih
družin; v teku je projekt tretjega apartmaja
na Pohorju. Delo društva postaja vse bolj
prepoznavno doma in v tujini. Sodelovanje z
zdravstveno in farmacevtsko stroko je dobro,
prav tako z zdravilišči, z NSIOS-om, z EULARjem, z evropskim združenjem obolelih z lupusom, z združenji revmatikov iz sosednjih
držav in tudi z občinami po vsej Sloveniji.
Izjemi sta le Ljubljana in Celje, kjer so prijave na razpise večno zavrnjene, čeprav je
članstvo v teh podružnicah, zlasti v Ljubljani,
najštevilčnejše. Nič ne de, programi potekajo
tudi v teh dveh.
Da društvo dobro deluje, gre zahvala vsem
članicam in članom, upravnemu in nadzornemu odboru, vodjem podružnic, strokovnemu svetu in primarij Mojci Kos-Golja.
Mandat zdajšnjega vodstva, ki je ponosno
na dobro opravljeno in pošteno delo, se bo
zaključil marca 2016. Bilo bi lepo, ko bi se na
volilnih zborih pojavili prav vsi, da bi lahko
prepričljivo sestavili ekipo, ki bo nadaljevala
in še izboljšala dozdajšnje delo. Pri tem je
treba ves čas imeti pred očmi, da so programi
namenjeni članicam in članom! Novemu
vodstvu pa je smiselno privoščiti manj razburljiv mandat, da bo lahko čez štiri leta brez
težav obiskalo katero koli podružnico in v oči
pogledalo prav vsakega člana.
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Kongres Hrvaškega revmatološkega društva

Bi zmogli tudi mi?
Piše:

Peter Geršak

Letošnji, že 17. letni kongres Hrvaškega revmatološkega društva, je bil oktobra v Poreču. Na njem so
hrvaški in tuji strokovnjaki predstavili nekatere izkušnje in novosti v zdravljenju. Ker je v revmatologiji
zelo pomembno timsko delo, na večdnevnem dogodku sodelujejo vsi: zdravniki, medicinske sestre,
fizioterapevti in bolniki. Med slednjimi smo bili tudi štirje predstavniki iz Slovenije.

Osteoartroza, zgodnja sklerodermija,
uporaba ultrazvoka v revmatologiji in
povezava revmatskih bolezni ter raka
so bili nekateri glavni vsebinski sklopi na zdravniškem delu kongresa.
V Poreču pa je hkrati potekal že 26.
edukacijski tečaj Društva medicinskih
sester, tehnikov in fizioterapevtov v
revmatologiji in rehabilitaciji.

Srečali so se tudi predstavniki različnih združenj bolnikov, med drugim
Hrvaške lige proti revmatizmu, Remisije, Združenja bolnikov s kolagenozami in Združenja bolnikov s sklerodermijami. Sestanka in predavanj smo
se udeležili tudi predstavniki društev
bolnikov iz Srbije, Bosne in Hercegovine ter štirje predstavniki Društva
revmatikov Slovenije. Spet so na vrsto

prišle raznolike teme, v katerih smo
bolniki predstavili in izmenjali svoje
izkušnje z boleznijo in zdravljenjem.
Podoben kongres, ki povezuje strokovnjake in bolnike ter omogoči tako
seznanitev z novostmi v zdravljenju in
obravnavi, kot tudi izmenjavo izkušenj
med bolniki, bi si želeli tudi v Sloveniji.

Že drugo leto je predavanjem
sledil rekreacijsko-družabni
zaključek Revmatlon, ki bo,
kot nakazuje velika udeležba,
verjetno postal kar tradicionalen.
Vsi udeleženci so lahko sodelovali
v teku ali hoji na en kilometer ali
pet kilometrov.
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Regijsko srečanje revmatikov v Bosni in Hercegovini

Slovenci navdušili
sosede
Piše:

Peter Geršak

Tedenska telovadba v telovadnicah in bazenih ter izobraževalni vikend seminarji Društva
revmatikov Slovenije so novembra v Sarajevu poželi izjemno zanimanje. Predstavili smo jih
na bosansko-hercegovskem srečanju bolnikov s kroničnimi vnetnimi revmatskimi boleznimi.

Srečanje, ki je bilo prvo tovrstno
v Bosni in Hercegovini, je potekalo v
soorganizaciji Združenja revmatologov
Bosne in Hercegovine, Združenja bolnikov z revmatskimi boleznimi SNAGA
iz Tuzlanskega kantona ter Združenja
pacientov z revmatoidnim artritisom
in drugimi avtoimunimi boleznimi
JUTRO iz Republike Srbske. Slovenske
barve sva kot povabljena gosta zastopala dva člana društva.

Priznani revmatologi iz Slovenije,
Hrvaške in Bosne in Hercegovine so na
predavanjih veliko pozornosti namenili predvsem zgodnji diagnostiki ter
prednosti bioloških zdravil pri zdravljenju revmatskih bolezni. Bosanski
bolniki in revmatologi pa so se strinjali, da je dostopnost bioloških zdravil
tudi zaradi visoke cene pri njih zelo
omejena in da njihovi bolniki nimajo
enakih možnosti zdravljenja kot ostale
države v regiji.

To pa ni edina težava, s katero se
soočajo. Država je razdeljena na dve
politični entiteti – Federacijo Bosne
in Hercegovine, ki v desetih kantonih
združuje Bošnjake in bosanske Hrvate, ter Republiko Srbsko, ki združuje
bosanske Srbe – ter distrikt Brčko, ki
ne pripada ne eni ne drugi, pač pa je
narodnostno mešano območje. Ker
med njimi ni enotne zdravstvene politike, tudi ni enovite organizacije, ki bi
združevala vse revmatske bolnike v tej
državi.
Srečanje revmatikov je bilo zato šele
prvo takšne vrste in upamo lahko, da
ne tudi zadnje. Pri nadaljnjem delu jim
lahko ob svojih dolgoletnih izkušnjah
z nasveti in predlogi pomaga tudi naše
društvo. Vsekakor smo jih navdušili s
predstavitvijo svojih odličnih programov.

Srečanja smo se kot gostje udeležili predstavniki združenja revmatskih bolnikov ORS
iz Srbije, združenja REMISIJA in Hrvaške lige
proti revmatizmu iz Hrvaške ter dva člana
Društva revmatikov Slovenije.
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Podružnica Velenje

Podružnica Celje

Napori poplačani
z razgledi

Na teranovem
terenu

Piše:

Peter Geršak

Strokovna ekskurzija na Gorenjsko je bila precej
pohodniško naravnana. Prva postaja: soteska Vintgar, kjer si je Radovna skozi stoletja v strma pobočja
vrezala svojo slikovito strugo.
Po soteski, ki so jo že leta 1893 uredili za obiskovalce, nas je
pešačilo precejšnje število. Udeležba na izletu je bila odlična, saj
je že vabilo nakazovalo pester in zanimiv, predvsem pa fizično
naporen dan. Za uvod smo nad bučno in razpenjeno vodo dober poldrugi kilometer hodili čez galerije in lesene mostove ter
prekrasne bistre tolmune.
Potem smo mimo Bleda po zanimivi cesti med veličastnimi
gozdovi prispeli do Pokljuke, kjer smo si med sprehodom ogledali tudi biatlonski stadion. Športni kompleks že brez snežne
odeje daje veličasten vtis, kako lep je šele videti, ko gosti tekme
svetovnega pokala!
Kratka topla malica v Bohinjski Bistrici nas je dobro ogrela in
že smo bili pripravljeni na nov podvig: ogled znamenitega slapa
Savica. Že leta 1689 je bil v Slavi vojvodine Kranjske objavljen
bakrorez in opis slapa. Zanimivost: slap dobiva vodo s širšega
kraškega območja iz 500 metrov višje ležečega Črnega jezera.
Pot je bila kar strma, zaradi vlažnega terena pa tudi naporna, a
smo bili na vrhu poplačani z resnično čudovitim pogledom na
mogočen slap.
Pozno popoldne smo se na poti proti domu za kratek čas
ustavili še v Bohinju in si ogledali več kot 700 let staro cerkev sv.
Janeza Krstnika. Bili smo enotnega mnenja, da si po tako napornem dnevu zaslužimo ustrezno okrepčilo in tako smo ekskurzijo zaključili v znani gostilni Marinšek v Naklem.■

Piše:

Magdalena Petrovski

V kraškem Opatjem selu je nekoč uspevala zanimiva
obrt, ki je iz Furlanije prišla pred 145 leti. Bičarstvo. V
vasi je bilo tedaj osem delavnic, petdeset delavcev pa
je biče izdelovalo iz koprivovca, ki večinoma raste po
poljih. Gladki za konje in pleteni za vole. V 60-ih letih,
ko so živino zamenjali traktorji, je prodaja začela usihati in danes lahko kraški bič »škarabac« kupite predvsem kot spominek. In to je bila le ena izmed zanimivosti naše ekskurzije.
Celjani smo si avgusta privoščili strokovni izlet na Kras,
Goriško in v Vipavsko dolino. Začeli smo v Mirnu na Krasu,
kjer se je rodil svetovno znani industrijski oblikovalec in
prešernov nagrajenec Oskar Kogoj. V tamkajšnji Galeriji
Oskar Kogoj je na ogled stalna razstava in možnost nakupa
unikatnih izdelkov.
Skozi Opatje selo smo se nato odpravili na Cerje. Na
tej 343-metrski vzpetini stoji veličasten 21 metrov visok
spomenik braniteljem slovenske zemlje. Zamisel zanj je vzklila
v rodoljubni organizaciji TIGR, graditi so ga začeli leta 2002,
zaradi številnih zapletov pa je bil odprt šele deset let kasneje.
V spremstvu lokalne vodnice smo si ga ogledali od zunaj in od
znotraj – večnadstropna stavba deluje kot muzej.
Ogledali smo si tudi Opatje selo, gručasto kraško vas, ki je
bila po načrtu znamenitega arhitekta Maksa Fabianija obnovljena po 1. svetovni vojni. Leži na skrajnem zahodnem delu
slovenskega Krasa, tik pod njo na zahodni strani poteka meja
z Italijo. O bičih pa že veste. Ekskurzijo smo začasno prekinili
zaradi lakote. Obedovali smo v stari vaški gostilni Štirna, poimenovani po starem vodnjaku sredi vasi. Privoščili smo si
obilno malico (golaž in polento) in kozarec terana.
Nadaljevali smo v vasi Temnica, ki je bila med 1. svetovno vojno povsem porušena, kasneje pa obnovljena. Na poti
skozi občino Komen smo občudovali borove gozdičke, kraško
grmičevje in vinograde. Škoda, da se nismo ustavili v vasi
Kobjeglava, ki že od nekdaj slovi po pršutu in teranu. Ko smo
dospeli v Vipavsko dolino, ki se razprostira med Krasom in
Trnovskim gozdom, smo se ustavili v vasi Slap pri Vipavi,
ki jo imenujejo tudi vas zlatih kapljic. Izlet smo zaključili
na turistični kmetiji Malik z degustacijo vipavskih belih in
rdečih vin, pršuta in drugih suhomesnih dobrot in ogledom
velike vinske kleti. No, čisto zares pa smo zaključili z nakupom krofov na Trojanah med potjo nazaj.■

Vintgar se konča s slikovitim 16-metrskim slapom Šum,
ki je največji rečni slap v Sloveniji.
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Podružnica Dolenjska in Bela krajina

Vasica v obliki
blagovne znamke
Piše:

Helena Murgelj

Pr’ Okornu, Pr’ Mežnar, Pr’ Tonijevih … zveni, kot da
smo na avgustovski pohodniški ekskurziji zgolj hodili
po obiskih. Toda prav za to gre, ko pridete v Turistično
vas Pristava nad Stično pri Ivančni Gorici.
Ime Turistična vas ni zapisano z veliko začetnico po pomoti. Gre za vas, ki je zaradi angažiranosti njenih devetnajstih
prebivalcev v resnici blagovna znamka. Svojo sodobno podobo
in ponudbo je dobila z združitvijo in sodelovanjem štirih
kmetij, ki vsaka razpolaga z biseri, ki jih druga ne premore.
Skupaj obiskovalcem ponujajo edinstveno in vrhunsko ponudbo pridelkov, izdelkov in storitev v duhu popolne primarne samooskrbe in izključno doma pridelane hrane. Vse, kar
ponujajo, je pridelano in narejeno na Pristavi, sekundarne
surovine pa ne pridejo od dalj kot z območja občine Ivančna
Gorica.

Na manjšem trgu sredi vasi Temnica stoji župnijska cerkev sv. Petra,
v celoti zidana iz obdelanega domačega kamna. Ogled z vodnico
smo zaključili veselo – s pokušino teranovega likerja in skupinskim
fotografiranjem.

Va s i n a K r a s u
Pri nas na Krasu
so vasi
velike in majhne.
In take, ki jih ni.
Te so najlepše
in za vse večne čase.
Te gradi
vsak sam zase.
Miroslav Košuta,
zamejski pesnik

Nas je v Gradišču pričakal domačin, naš član Igor. Ogledali
smo si planinsko kočo z zanimivimi lesenimi skulpturami,
klet in cerkev, se okrepčali z obaro in nato peš odrinili proti
Pristavi. Potem se je začelo. Izletniška kmetija Pr’ Okornu.
Predstavitev in že skok do kmetije Pr’ Mežnar, kjer nas je gospodinja pogostila z domačim rženim, ajdovim in koruznim
kruhom ter svežo skuto, za sladokusce pa je bila na voljo tudi
skutna rezina. Dobili smo tudi ključ cerkve sv. Lamberta, oddaljene nekaj minut pešhoda skozi gozd, kar nam je zelo dobro
delo. Na cerkveni steni je spomenik Viridi Visconti, dobrotnici stiškega samostana, t. i. gospe s Pristave, ki je osrednji
zgodovinski lik celotne zgodbe Turistične vasi. Obnovili smo
zgodovinski roman Gospa s Pristave pisatelja Ivana Janežiča,
si ogledali cerkev, nato pa odšli še do kmetije Pr’ Tonijevih,
kjer so nas postregli z domačim jabolčnim sokom v glinenih
kozarcih Turistične vasi Pristava.
Odlično kosilo, ki je sledilo,
smo nemudoma »pokurili« na
tekmovanju z gokarti na nožni
pogon. Tekmovalci smo bili vseh
starosti in različnih fizičnih
zmožnosti. Zmagala je moja
malenkost, na drugo in tretje
mesto pa sta se uvrstila 10-letna Ana Majerle iz Črnomlja in
Štefan Kastelic iz Srebrnič. ■
Najboljši trije smo dobili nagrade,
toda vodja podružnice je prav
vsem tekmovalcem podelil
priznanja za udeležbo na dirki.
Pravilno, vsak je dal vse od sebe!
(Foto: Helena Murgelj)
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Podružnica Dolenjske in Bele krajine

Samooskrbni pohod
Piše:

Helena Murgelj

Piše:

Podružnični pohodi so v svojem bistvu namenjeni
razgibavanju in druženju. Če pohodniki spotoma izvemo kaj zanimivega o krajih, je to seveda dodatna
prednost, dvojna prednost pa je, če se lahko med potjo
samooskrbimo, kot smo se uspeli tokrat.
Sredi junija smo odrinili izpod sence košatega kostanja v
Metliki. Z avtomobili. Ampak le do hrvaškega naselja Šiljki v
Žumberku, kjer ima naš član Zoran počitniško hišico, pred
katero je že čakala njegova žena z dobrodošlico. Nato smo
odpešačili na 720 metrov višine do Cvjetišev. Tamkajšnji kraji
so danes precej izpraznjeni, saj se ljudje izseljujejo. Tudi v
preteklosti je bilo v žumberških vaseh bolj malo družin, so pa
te živele v slogi in prijateljstvu in si med seboj pomagale pri
kmečkih opravilih, kot so žetev, košnja ...
Zrak je v teh krajih res krasen, narava še neokrnjena, …
vsaj dokler nismo mimo prišli mi. Članica Majda si je omislila
res velik šopek iz travniškega cvetja, ostali pa smo izropali
vse zaloge jagod, ki smo jih utegnili ugledati. Na Cvjetiših so
nekateri tudi uradno potrdili, da so pešačili po teh krajih,
in si dali odtisniti kontrolni žig. Nato pa smo se, lepo
podloženi z jagodami, vrnili k našima gostiteljema … po še
malo dobrodošlice.■

Med potjo smo našli
precej jagod. Kdor je
imel s sabo skledico,
je očitno že poznal
teren?
(Foto: Helena Murgelj)
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Ista za kopanje
in pitje
Helena Murgelj

Termalna voda v zdravilišču Laško je vsestranska
– v njej se lahko kopate, lahko pa jo zaradi njenih ugotovljenih pozitivnih in spodbujevalnih lastnosti tudi
pijete. Seveda ne kar v bazenu, na količino je že treba
paziti. Dnevno priporočajo dva litra, piti jo je treba po
požirkih in jo malce zadržati v ustih. Tudi mi smo jo
poskusili.
Oktobrsko družinsko srečanje v zdravilišču Laško smo začeli
v telovadnici. Fizioterapevtka nam je predstavila nekaj vaj za
ravnotežje – najpreprostejše, pa tudi bolj zahtevne. Za izvajanje
posamično ali v parih. Preizkusili smo se tudi v poligonu. Nato
pa smo se pognali v bazen – nekateri pogumnejši so zaplavali
celo v zunanjega.
Tudi v bazenu ni manjkalo vaj za razgibanje telesa. Uporabili smo Kneippov kotiček, saj je hoja po vodi odlično sredstvo za
utrjevanje zdravja, urejanje krvnega obtoka in delovanja srca.
Po kopanju pa smo si privoščili še tisti požirek termalne vode, da
ne bi zamudili priložnosti, da nam pomaga na poti k zdravju in
dobremu počutju.
Po kosilu smo zamenjali lokacijo in se odpeljali v celjski Pokrajinski muzej, na razstavišče Knežji dvor. Knežji dvor so si grofje
Celjski gradili več desetletij, ni čudno, dvorec je izjemna in ambiciozna plemiška arhitektura. Po izumrtju Celjskih je poslopje
menjalo vsebine – tudi vojašnica je bila v njem. Od 2009 pa je v
njegovi kleti stalno arheološko razstavišče CELEIA – mesto pod
mestom. V njem smo pod vodstvom vodičke občudovali ostanke
rimske Celeje “in situ”.■

Z urjenjem ravnotežja povečujemo stabilnost sklepov, omogočamo
hitrejše in močnejše delovanje refleksov, razvijamo natančnejše
gibanje in zmanjšujemo možnosti poškodb. (Foto: Helena Murgelj)
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Podružnici Gorenjska in Ajdovščina

Podružnica Kočevje

Biseri Jadrana
na naši dlani

Fižol ima svoj dan!

Piše:

Milena Volk

Piše:

Jožica Verderber

Rovinj slovi kot biser Jadrana, Brioni kot eno
najlepših otočij v Sredozemlju, Pula je največje istrsko
mesto, ki se ponaša z največ ohranjenimi stavbami,
spomeniki in drugimi ostalinami iz časa rimske antike. Na dvodnevnem izletu smo obredli vse in lahko
navedeno mirno potrdimo.

Sveta Ana nad Ribnico je najvišji vrh na Mali gori
(964 m), pot do tja pa zelo obiskana, saj pohodnikom
zaradi velike višinske razlike med začetno in končno
točko omogoča, da se na zelo majhni razdalji seznani
s tremi višinskimi vegetacijskimi pasovi. Idealno za
avgustovski društveni pohod revmatikov.

Avtobus smo napolnili do zadnjega sedeža. Prvi daljši postanek smo si privoščili v Rovinju, ki leži visoko na polotoku,
obkrožen s starimi beneškimi hišami, saj je bilo več kot 500 let
del beneške republike. Ogledali smo si cerkev sv. Eugenije iz
18. stoletja, ki z visokim zvonikom zaokroža podobo mesta.

Do Francetove jame smo se peljali. Ker je bil pred nami
razmeroma naporen vzpon, smo se že kar tam malo okrepčali.
Od tam smo jo mahnili mimo Seljanove gorske kmetije. Jasno
sončno vreme nam je omogočilo užitkarski razgled na Struško
dolino in Suho krajino. Oddahnili smo si v bližnji planinski
koči in potolažili tudi lačne in žejne želodce. Spet.

Po dobrem kosilu v Fažani smo se z ladjo odpeljali na Brione. Brionsko otočje, smo izvedeli od našega super vodiča Klemena, je bilo naseljeno že od rimske dobe dalje, o čemer priča
staro rimsko pristanišče in ostanki bizantinskega kastruma.
Z vlakcem smo se odpeljali po safari parku in občudovali tudi
živali, ki jih je Tito dobil v dar od posameznih državnikov.
Obiskali smo etnografski muzej in si ogledali stalno razstavo
Tito na Brionih, ki prikazuje obdobja, ko so Brione obiskovali
številni politiki z vsega sveta.
Naslednji dan smo se odpeljali proti Puli, mimo stare ladjedelnice Uljanik, Avgustovega hrama in cerkve sv. Marije Formoza. Sprehodili smo se po starem delu Pule, vse do znamenite
arene. V notranjosti istrskega polotoka smo si ogledali Pazin, ki
leži prav ob robu pazinske jame. Na skalni steni nad jamo stoji
Kaštel, največja srednjeveška utrdba v Istri. Ogledali smo si še
cerkev sv. Nikole in najstarejšo gimnazijo. Naša zadnja postaja
pa je bilo staro mestece Grožnjan, kraj umetnikov in številnih
umetniških galerij, ki oživi le v poletnem času.■

Potem smo se po isti poti vrnili do Francetove jame. Ime je
dobila po jamarju Francetu Škrabcu, globoka je pet metrov, ob
njej pa stoji jamarska koča, kjer nas je čakala naročena topla
malica. Spet. Ne vročina ne utrujenost pa nas nista odvrnili
od vrnitve v Ribnico, kjer smo se v vasi Hrovača zadržali na
tradicionalni kulinarični prireditvi Fižolov dan. Več kot trideset pripravljenih jedi, iz fižola, kakopak, pa izbor za miss fižola,
predavanje strokovnjakinje o vzgoji fižola, prikaz pajtlanja,
mlatenja in prebiranja fižola … Dolgčas res ni bilo!■

Tik pred koncem smo si ogledali Škrabčevo domačijo. Rojstna hiša
Stanislava Škrabca, utemeljitelja slovenskega modernega pravorečja
in norme slovenskega knjižnega jezika, je urejena kot muzej.

Na Brionih je Titov spominski muzej, ki hrani njegov kadilak letnik
1953, ki ga petični obiskovalci otoka najemajo kljub zasoljeni ceni.
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Podružnica Kočevje

Podružnica Ljubljana

Vojno razpoloženi

Gratis jezero

Piše:

Jožica Verderber

Marija Žitnik

Kako od znotraj izgleda podmornica, namenjena
polaganju minskih polj in prevažanju diverzantov,
vemo vsi, ki smo udeležili poletnega potepa na relaciji
Kočevje–Pivka–Izola–Kočevje. Ustavili smo se namreč
v Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Na tržnici v bližini cerkve v Kočevju smo med dobrotami in izdelki domače obrti odkrili ovčji sir. Za
tiste bolj »pogumne« kar s čilijem. To je bilo prijetno
presenečenje podružničnega izleta. Manj prijetno pa
tisto, da je bil grad Kostel zaprt za javnost.

Park premore vse: razstavni prostor, multimedijsko dvorano
in bogato založeno muzejsko trgovino. In seveda strokovno
vodenje, zaradi česar se danes lahko pohvalimo s poznavanjem zgodovine muzeja. Najprej smo si ogledali polurni film,
nato nas je vodič peljal na ogled tankov, topov, vojaških letal,
bombnikov in helikopterjev in ga začinil z zanimivo zgodbo iz
osamosvojitvene vojne leta 1991.

Izlet v Kočevje smo začeli ob Rudniškem jezeru, ki je nastalo
na dnu rudniške kotanje, ko so leta 1978 prenehali z dnevnimi
kopi rjavega premoga. Voda je polagoma napolnila kotanjo,
Kočevje pa je dobilo 70 metrov globoko jezero, ki danes ponuja
številne rekreacijske možnosti (čolnarjenje, plavanje, potapljanje, drsanje), okoli njega pa je speljana naravoslovna učna
pot. Ob jezeru pa je tudi prijetno gostišče, kjer so nas pogostili z
obaro in ajdovimi žganci.

Od letos je muzej bogatejši za nov paviljon, ki je podvojil
dosedanje razstavne zmogljivosti, v njem pa je postavljena nosilna razstava Pot v samostojnost, ki prikazuje proces osamosvajanja Slovenije s posebnim poudarkom na vojni ’91. Zanimivo,
muzej je urejen prav v vojašnici, iz katere so 26. junija 1991 na
ceste zapeljali prvi tanki in s tem začeli agresijo jugoslovanske
vojske na osamosvojeno Republiko Slovenijo.
Po ogledu muzeja smo potrebovali nekaj za pod zob, zato
smo se odpeljali v Izolo, kjer smo v hotelu Delfin pojedli kosilo,
nato pa se sprehodili ob morju in se do poznega popoldneva
kopali, eni v morju, drugi v hotelskih bazenih.■
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Piše:

Najatraktivnejši eksponat muzeja je jugoslovanska diverzantska
podmornica P-913 ZETA iz leta 1985, ki je bila tedaj najbolj dodelana
in pretežno plod slovenskega znanja.

Naslednja postaja je bil Pokrajinski muzej Kočevje v
Šeškovem domu. Kustosinja nam je natresla zgodovinske zanimivosti iz časov naselitve in kasneje tudi izselitve kočevskih
Nemcev. Ogledali smo si dokumentacijo iz časov druge svetovne
vojne, zbirko risb Božidarja Jakca, zanimive etnološke posebnosti doline ob Kolpi in starinske predmete, ki se jih je večina od
nas še spomnila iz naše mladosti!
Načrtovan ogled gradu Kostel, ki je od lanskega poletja v lasti
občine, pa je na žalost odpadel, saj je bil zaradi prenove zaprt za
javnost, tako da smo lahko občudovali le njegovo zunanjost.■

V jezero je tamkajšnja ribiška družina vložila večje količine rib in
tako danes v njem plavajo kleni, linji, krapi, somi, rdečeperke, ščuke,
amurji in druge.

Društvo revmatikov Slovenije
Nacionalna invalidska organizacija

Parmova 53, Si-1000, Ljubljana, Slovenija
Tel: 0590 75 366, fax: 0590 75 361,
e-pošta: drustvo@revmatiki.si

PRIJAVNICA ZA NAJEM APARTMAJA V TERMAH ZREČE

Vila Terme Zreče
Priimek in ime nosilca: ________________________________ Datum rojstva: _____________________________________________
Št. članske izkaznice: _________________________________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: _________________________________________ Tel.: ________________________________________
Mobilni telefon: _____________________________________ E-pošta: __________________________________________________

Status nosilca (obkroži): REDNI ČLAN DRUŠTVA REVMATIKOV SLOVENIJE ali PODPORNI ČLAN oz. DRUŽINSKI ČLAN
Prijavljam naslednje osebe, vključno z nosilcem:
Ime in priimek
(vse osebe, ki bodo bivale
v apartmaju)

Datum rojstva

Naslov

Redni član DRS,
podporni član DRS,
družinski član

01
02
03
04
05
Poleg apartmaja za štiri osebe želim najeti še sobo v VILI za dve osebi,
prispevek 20€/dan bom poravnal na recepciji hotelov DOBRAVA.
Ime in priimek
(osebi, ki bosta bivali v sobi)

Datum rojstva

Naslov

Redni član DRS,
podporni član DRS,
družinski član

01
02

Letovati želimo v času od ___________________________ do _________________________________ ali (nadomestni termin)
od ___________________________ do _________________________________

Pred prijavo se je za termin dobro dogovoriti na Društvu revmatikov Slovenije.
Matična številka: 5258332, davčna številka: 26542609,
Transakcijski račun: 02140-0089820640

Društvo revmatikov Slovenije
Nacionalna invalidska organizacija

Parmova 53, Si-1000, Ljubljana, Slovenija
Tel: 0590 75 366, fax: 0590 75 361,
e-pošta: drustvo@revmatiki.si

1. Pogoji najema
Apartma lahko najamete za sedem dni (od sobote do sobote). Na dan prihoda ga lahko prevzamete od 14. ure dalje,
na dan odhoda ga je treba izprazniti do 11. ure.
2. Odpoved letovanja
Član ima pravico do pisne odpovedi letovanja v apartmaju Term ZREČE. V tem primeru mora poravnati stroške,
ki so nastali zaradi odpovedi, višina pa je odvisna od časa, v katerem je član predložil pisno odpoved:
• do
• do
• do
• na

30 dni pred odhodom
15 dni pred odhodom
5 dni pred odhodom
dan odhoda oz. po odhodu

ni stroškov odpovedi,
20 % cene aranžmaja,
50 % cene aranžmaja,
celotna cena aranžmaja.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA. Na podlagi prijavnice vam bomo na dom poslali
potrditev vaše prijave in položnico za plačilo prispevka. Ko bo prispevek poravnan, vam bomo poslali NAPOTNICO
za koriščenje apartmaja.

Datum: __________________________

Podpis: ________________________________

Matična številka: 5258332, davčna številka: 26542609,
Transakcijski račun: 02140-0089820640

Društvo revmatikov Slovenije
Nacionalna invalidska organizacija

Parmova 53, Si-1000, Ljubljana, Slovenija
Tel: 0590 75 366, fax: 0590 75 361,
e-pošta: drustvo@revmatiki.si

PRIJAVNICA ZA NAJEM APARTMAJA V TERMAH VIVAT MORAVSKE TOPLICE

Apartmajsko naselje Sončni park Terme Vivat****
Priimek in ime nosilca: ________________________________ Datum rojstva: _____________________________________________
Št. članske izkaznice: _________________________________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: _________________________________________ Tel.: ________________________________________
Mobilni telefon: _____________________________________ E-pošta: __________________________________________________

Status nosilca (obkroži): REDNI ČLAN DRUŠTVA REVMATIKOV SLOVENIJE ali PODPORNI ČLAN oz. DRUŽINSKI ČLAN
Prijavljam naslednje osebe, vključno z nosilcem:
Ime in priimek
(vse osebe, ki bodo bivale
v apartmaju)

Datum rojstva

Naslov

Redni član DRS,
podporni član DRS,
družinski član

01
02
03
04
05

Letovati želimo v času od ___________________________ do _________________________________ ali (nadomestni termin)
od ___________________________ do _________________________________

Pred prijavo se je za termin dobro dogovoriti na Društvu revmatikov Slovenije.

Matična številka: 5258332, davčna številka: 26542609,
Transakcijski račun: 02140-0089820640

Društvo revmatikov Slovenije
Nacionalna invalidska organizacija

Parmova 53, Si-1000, Ljubljana, Slovenija
Tel: 0590 75 366, fax: 0590 75 361,
e-pošta: drustvo@revmatiki.si

1. Pogoji najema
Apartma lahko najamete za sedem dni (od sobote do sobote). Na dan prihoda ga lahko prevzamete od 14. ure dalje,
na dan odhoda ga je treba izprazniti do 11. ure.
2. Odpoved letovanja
Član ima pravico do pisne odpovedi letovanja v apartmaju Term VIVAT. V tem primeru mora poravnati stroške,
ki so nastali zaradi odpovedi, višina pa je odvisna od časa, v katerem je član predložil pisno odpoved:
• do
• do
• do
• na

30 dni pred odhodom
15 dni pred odhodom
5 dni pred odhodom
dan odhoda oz. po odhodu

ni stroškov odpovedi,
20 % cene aranžmaja,
50 % cene aranžmaja,
celotna cena aranžmaja.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA. Na podlagi prijavnice vam bomo na dom poslali
potrditev vaše prijave in položnico za plačilo prispevka. Ko bo prispevek poravnan, vam bomo poslali NAPOTNICO
za koriščenje apartmaja.

Datum: __________________________

Podpis: ________________________________

Matična številka: 5258332, davčna številka: 26542609,
Transakcijski račun: 02140-0089820640

IZ PODRUŽNIC

Podružnica Maribor

Zadovoljna hrbtenica Pa saj nismo
iz cukra!
Piše:

Mojca Kline

Stres je odziv posameznika na spremembo, ki se ji
mora prilagoditi. Lahko je pozitiven, če spremembe
doživljamo kot izziv, lahko pa zelo nevaren, če imamo
občutek, da zahteve okolja presegajo naše zmožnosti,
smo izvedeli na družinskem srečanju v Termah Olimia,
čeprav stres sploh ni bil osrednja tema predavanja.
Poletno predavanje fizioterapevtke je nosilo naslov Da bo
moja hrbtenica zadovoljna. Najprej nas je seznanila z zgradbo
hrbtenice in s težavami, ki so povezane s hrbtenico: spondilolistezo, skoliozo, osteoporozo, tumorji, poškodbami, stresom.
Nato pa se je osredinila predvsem na koristne napotke na
temo stresa – kaj sploh je, kako ga zmanjšati, in nam ob tem
svetovala predvsem sproščanje in enakomerno dihanje.
Glede sproščanja smo nasvete vzeli zelo resno in nemudoma preskusili, ali zadošča že kopanje v bazenih. Privoščili
smo si jih kar za tri ure. Prav res deluje! ■

Piše:

Mojca Kline

Moj telefon je skoraj pregorel. Člani, ki so se v res
velikem številu prijavili na potep po Spodnji Savinjski
dolini, so me neumorno klicali, saj je ves teden pred
odhodom lilo po ves dan. Bomo šli? Ne bomo? Zadnji
dan mi je prekipelo: »Dragi moji, pa saj nismo iz cukra!
Primerna obutev, oblačila, dežnik, pelerina, na avtobusu pa malo antigripina, pa bo. Izlet bo!«
Večji problem kot »kam« in »kako« na strokovno ekskurzijo
je vedno »kdaj«. Ne sme namreč biti ne prevroče, ne premrzlo, ne vetrovno, sploh pa ne deževno. A kako naj človek dva
meseca vnaprej ve, kateri dan bo točno takšen. Izbereš pač
enega in upaš.
Tisto jutro je bilo oblačno, padalo pa ni. Celje. Med sprehodom po starem jedru nas je navdušila Alma Karlin, za katero
mnogi nismo še nikoli slišali. Rojena Celjanka (1889–1950) je
živela v nemško govoreči družini in zgodaj pokazala smisel
za glasbo, risanje in tuje jezike. Slednje je šla tudi študirat
v London: angleščino, francoščino, latinščino, italijanščino,
norveščino, danščino, ruščino in španščino. Ko se je leta 1918
vrnila v Celje, je ustanovila šolo za tuje jezike in se odločila
za potovanje okoli sveta, kar je bilo za žensko tedaj precej nenavadno. Potovanje s kovčkom in pisalnim strojem je trajalo
deset let. Obiskala je obe Ameriki, Daljni vzhod, Avstralijo
in Azijo, kasneje tudi Indijo. O svojih potovanjih je pisala v
različnih časopisih in revijah, objavila pa je tudi 24 knjig, več
kot 40 proznih del, novel, črtic, pesmi. Knjige so bile prevedene
v številne jezike. Danes na glavni celjski ulici stoji njen kip.
Mestno jedro nas je nasploh presenetilo s svojo živostjo.
Nikjer sledu o zapiranju trgovin in propadanju starih zgradb.
Nasprotno, Celje ima celo muzejsko ulico obrtnikov – polno
avtentičnih prostorov z začetka in s sredine prejšnjega stoletja,
v katerih mojstri obrtniki prikazujejo stare obrti, ki so nekoč
zaznamovale utrip življenja v mestu. Krojač, urar, zlatar,
frizerka in čevljar so le nekateri od obrtnikov.
Žalec. Središče hmeljarske industrije Spodnje Savinjske
doline. Ustavili smo se v mikro-pivovarni, ki je v zgradbi
nekdanje sušilnice hmelja, si ogledali sušilnico in se podučili
o načinu pridelave in obiranja hmelja. Ob ogledu krajšega
filma o obiranju hmelja iz leta 1970 so nas presenetile starejše
članice našega društva, rekoč, da so bile tudi one med obiralci
hmelja. Seveda je sledila degustacija piva.

Hrbtenica je steber življenja, saj nosi glavo, vrat in trup.
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Podružnica Ptuj

Mati fabrika
V Dobrni smo prvič odprli dežnike, pa še to le na poti od
avtobusa do hotela. V zdravilišču Dobrna smo se pustili
podučiti o zdravilnih lastnostih vode, nato pa brž nadaljevali
proti Petrovčam. Naš cilj: bazilika Matere Božje. Pater nam je
predstavil romarsko cerkev, na koncu pa ob spremljavi kitare
zapel še pesem o hvaležnosti. Zamislili smo se. Mi smo bili ves
dan hvaležni: za dan v dobri družbi, za prijetno vzdušje, za
dobro vodičko in seveda za vreme, ki je vzdržalo …■

Piše:

Mira Trifunac

Dežuje, dežuje in še enkrat dežuje. Že štirinajst dni
in iz omar vlečem zimska oblačila. Na vrtu je še vse
polno dobrot, ki jih ne morem pospraviti, ker do kolen zlezem v zemljo. V dobro voljo me spravi vabilo na
društveno ekskurzijo v Slovenj Gradec, Dravograd in
Ravne na Koroškem. In lepa vremenska napoved.
Na zbirnem mestu smo čakali našega dragega predsednika in
njegovo ženo. Tudi mi bi zamudili, če bi morali v prtljažnik avtomobila znositi toliko dobrot ! Nisem ravno jedec, a ko te zajamejo
vonjave sveže pripravljenih rebrc, presneto paziš, da ne vzameš
najmanjšega koščka. Pohvale tudi našim članicam, ki so spekle
okusna in prelepa peciva. Brž, izmenjava receptov, škljoc škljoc,
da ne pozabiš, kako izgleda, pa na vsako oceno »odlično odlično,
uh, kako odlično«!

Na glavni celjski ulici stoji kip Alme Karlin, ženske, ki je študirala
angleščino, francoščino, latinščino, italijanščino, norveščino, danščino,
ruščino in španščino in ki je napisala 24 knjig. Ni čudno, da ima kip.

Po ogledu galerije v Slovenj Gradcu smo si privoščili voden
ogled Železarne Ravne oziroma muzeja. Začetki fužinarstva na
Koroškem segajo v leto 1620. Po letu 1774 so ob reki Mežici začele
obratovati prve kovačnice in žebljarne, s čimer se je razmahnila
industrijska izdelava železa. Nato so grofje Thurni pokupili večino
obratov po Mežiški dolini ter jih širili in modernizirali. Danes na
območju nekdanje Železarne Ravne – pravijo ji tudi Mati fabrika
– obstaja več podjetij, ki zaposlujejo približno tri tisoč ljudi z
vse Koroške. Največje je Metal Ravne z devetsto zaposlenimi.
Leta 1994 so najstarejše ohranjene objekte razglasili za kulturni
spomenik. Muzeološka interpretacija objektov predstavlja novo
veliko priložnost za ustrezno strokovno promocijo industrijske
dediščine tako Koroške kot Slovenije ter priložnost za raziskovanje in predstavljanje delavske kulture. Vodička je omenila, da
je bilo v sredini osemdesetih let 20. stoletja v takratni Železarni
Ravne zaposlenih več kot 6000 ljudi. Zlati časi! Po več kot dvourni
predstavitvi celotnega podjetja Železarne, smo dobili zares enkratno sliko tega veličastnega giganta. Z veseljem smo ugotovili,
da je v naši državi še nekdo, ki skrbi za dobrobit človeka. Koliko
ljudi je še zaposlenih, kolikim še daje kruh! Ob tem se človek le
žalostno ozre v preteklost in se vpraša, kje so naša močna podjetja, velikani, kot so TAM, MTT, med katere spada tudi naša TVI
Majšperk, pa Zlatorog Litostroj, Mercator, Telekom in Istrabenz?
A končajmo veselo, z voščilnico za prihajajoče praznike in za
vse, ki ste zboleli za revmo, ali pa zgolj prebirate naše glasilo: Naj
bodo božični prazniki v krogu najdražjih, novo leto pa naj prinese
zdravja, složnosti in zlatega kruha – za vse!■
V Slovenj Gradcu smo si ogledali galerijo, ki je bila leta 1957 ustanovljena
kot prostor za predstavljanje sodobne umetnosti. Slovenija je bila del
Jugoslavije, ene od pobudnic gibanja neuvrščenih. Ideja alternative
vzhodnemu in zahodnemu političnemu bloku je bila privlačna za umetnike
in intelektualce, saj naj bi ponujala idejni koncept za dolgoročen mir
in boljšo prihodnost.
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Podružnica Murska Sobota

Po Graščakovi poti
Piše:

Irena Grah

Junijski pohod po Graščakovi poti pri Gradu na
Goričkem smo začeli v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete, kjer nas je v prijetnem hladu pozdravila
županja Cvetka Ficko. Osvetlila je preteklost občine
Grad, nam zaupala nekaj načrtov za prihodnost
in poskrbela, da smo se ob koncu pohoda mastili z
brezplačno enolončnico. Hvala!
Župnik Marko Magdič je predstavil zgodovino cerkve in
župnije. Leta 1275 je bil zgrajen gotski prezbiterij, današnja
cerkev pa je bila zgrajena v 14. stoletju. V letu 1510 je bil narejen leseni kip Marije pomočnice, ki še sedaj krasi glavni oltar
cerkve. Leta 1955 je bila cerkev obnovljena, saj je grozilo, da bi
se že ob najmanjšem potresu lahko zrušila. Notranjost ladje je
bila obnovljena po načrtih Jožeta Plečnika, kar šteje kot njegovo zadnje delo, ki pa ga žal zaradi hude bolezni ni mogel videti.
Nato smo si ogledali še nekdanjo (danes obnovljeno) usnjarno
ter zbirko kamnin (nekatere tudi tu izkopane) in ob zanimivih
videoposnetkih tudi njihovo zgodovino.
V senci pred hišo smo se odžejali in začeli s pohodom. Kljub
pripeki smo zmogli – malo po soncu, malo po senci, pa smo
prišli na vrh vzpetine in v senci gozda odredili odmor. Naš član
nas je pričakal z osvežilno pijačo. Po grebenu smo nadaljevali
pot do izhodiščne točke in pohod končali v gasilskem domu pri
Gradu, kjer smo z užitkom pojedli že omenjeno enolončnico, ki
so jo pripravili v gostilni Rajsar.■

Restavratorji so za prenovo Marijinega oltarja porabili
4.350 zlatih lističev.

Sunek, ki reši
življenje
Piše:

Irena Grah

Regijsko srečanje društva je potekalo v kulturni
dvorani občine Grad, ki smo jo dobili v brezplačno
uporabo – županja Cvetka nam je res naklonjena!
Predavanje na temo prve pomoči je razkrilo vso
pomembnost aktivnega pristopa. Najslabše je ne
narediti ničesar!
Jože Trajber z Območnega združenja Rdečega križa Murska
Sobota nam je pojasnil, kako pomagati. Osvežili smo znanje o
tem, kdaj in kako pravilno pri ponesrečencu izvajati umetno
dihanje. Z zlatimi črkami smo si zapisali najpomembnejšo
misel: zgolj opazovati, kaj se dogaja, ni dovolj, treba je ukrepati!
Vsaka, še tako majhna pomoč, se kasneje izkaže za zelo pomembno
za življenje. Tudi uporaba defibrilatorja ni tako zapletena, da
bi se ga morali bati uporabiti. Na njem so ilustrirana navodila,
kako namestiti elektrode, pa tudi zvočno vodenje, kaj in kako
narediti. Že en sam električni sunek lahko reši življenje ali
prepreči večje zaplete. Vsekakor je zelo pomembno, da vsaj v
domačem okolju vemo, kje so nameščeni defibrilatorji. Slišali
smo še veliko pomembnih stvari, upam, da smo si jih zapomnili
oziroma da se jih bomo pravočasno spomnili, ko bo treba.
Srečanje smo zaključili z vožnjo z vlakcem, ki nas je popeljal
do gradu Grad, kjer smo naleteli na jesenski bazar. Tako smo si
poleg muzeja gradu ogledali tudi ponudbo na stojnicah.

Po kosilu smo si ogledali še našo davno preteklost, ko je tu bruhal
vulkan in se je oblikovala pokrajina Goričko. Zanimivo je bilo videti,
kakšne kamnine so nastale – še zdaj so skrite v rudniku.
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Podružnica Murska Sobota

Podružnica Posavje

Pripomočki so zakon Čokolada Imperial,
ogromne meduze
in 500 stopnic
Piše:

Irena Grah

Za določeno obliko prevoza se pogosto odločamo iz
navade, ne da bi premislili, ali je za nas, našo konkretno pot in naše potrebe res najbolj učinkovita. Letošnji
Evropski teden mobilnosti je zato s sloganom »Izbiraj.
Spreminjaj. Združuj.« spodbujal k razmisleku o vseh
oblikah prevoza in h kombiniranju različnih prevoznih sredstev, kar omogoča prijetnejši in hitrejši
način potovanja v mestih.
Razmisleku smo se pridružile tudi invalidske organizacije,
društva, zavodi in ostala zainteresirana javnost v Pomurju,
ki ima zaradi svojih bolezni z mobilnostjo še dodatne težave.
V prostorih knjižnice smo zato razpravljali na temo tehničnih
pripomočkov za senzorno in gibalno ovirane.
Predstavitvi dejavnosti gibalno in senzorno oviranih je
sledila predstavitev postopka pridobivanja medicinskotehničnih pripomočkov za invalide po zakonu o izenačevanju
možnosti invalidov. Z zanimanjem smo prisluhnili tudi projektu socialnega podjetništva IZI (invalid za invalida), ki ga je
predstavila Zveza paraplegikov Slovenije – izposoja tehničnih
pripomočkov naj bi se prenesla tudi na regionalna društva.
Seznanili smo se tudi z izkušnjami pri pridobitvi tehničnih
pripomočkov za slepe in slabovidne ter s tehničnimi pripomočki
za gluhe in naglušne.
Nato smo se preselili na Slovensko ulico v Murski Soboti, kjer
so kraljevale stojnice različnih društev, ki delujejo v mestu, med
njimi tudi naše. Na naši stojnici smo mimoidočim predstavljali
pripomočke, ki revmatikom olajšajo vsakodnevna opravila.■
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Mimoidoči so z zanimanjem prisluhnili, ko smo pripovedovali,
da revma oteži izvajanje povsem enostavnih opravil ter da za to
obstajajo ustrezni pripomočki. Večkrat bi jih morali predstaviti
javnosti ob različnih priložnostih!

Piše:

Irena Fürst

Naslov ni čuden, vsaj ne za Posavce, ki smo bili na
strokovni ekskurziji po tržaškem Krasu in Primorju.
Doživeli smo še kaj bolj nenavadnega, kot je 500
stopnic. Recimo nekajkilometrsko vzvratno vožnjo z
avtobusom do gradu Miramar.
Prva postaja naše poti je bila v vasi Lokev, kjer smo si ogledali Fabianovo muzejsko trgovino, edino v celoti ohranjeno
in opremljeno trgovino z mešanim blagom v Sloveniji, ki je
delovala od leta 1869 do 1948. V trgovini je na ogled približno
7000 izvirnih predmetov, ki so bili nepogrešljiv del vsake trgovine tistega časa – od stojal za bombone in semena, krem za
čevlje, pecilnih praškov, kozmetičnih pripomočkov in petroleja
do šiviljskih pripomočkov, tobačnih izdelkov, začimb in še
marsikaj. Predvsem smo se razveselili predmetov nam tako
poznanih menihov trapistov, ki so imeli v Rajhenburgu svoj
samostan in so izdelovali prvo čokolado na Slovenskem,
odlično čokolado Imperial, čokoladne bombone in priznane
likerje.
Pot do naslednje postaje - gradu Miramar - je bila sila zanimiva, sploh tisti del, ko smo se zaradi zapore ceste morali
nekaj kilometrov voziti vzvratno. Vse čestitke šoferju! Miramar v španščini pomeni pogled na morje in pri tem gradu se
res z vsakega okna vidi na morje. Zgraditi ga je dal mlajši brat
cesarja Franca Jožefa nadvojvoda Ferdinand Maksimiljan. V
času gradnje (1856–1860) je s soprogo Šarloto Belgijsko živel v
Castelletu, manjšem objektu v grajskem parku. Tam je Šarlota
živela tudi v času do vrnitve v Belgijo, ko se ji je zaradi moževe
usode omračil um – leta 1867 so ga ubili v Mehiki. Danes je grad
urejen kot muzej. V pritličju so zasebni prostori zakoncev, del
prostorov pa je urejen kot kabina ladje. V prvem nadstropju so
razkošni prostori za goste. V ogromnem parku je veliko redkih eksotičnih rastlin, ki jih je Ferdinand prinašal s svojih
potovanj. Enako eksotičen se nam je zdel tudi pogled v morje, v
njem so plavale ogromne meduze s klobuki premera 30 centimetrov in več!
Obiskali smo tudi Briškovo jamo alias Grotta Gigante.
V Guinnessovi knjigi rekordov je zabeležena kot največja
turistična jama na svetu. Dolga je 280 metrov, glavna dvorana
pa je visoka kar 107 metrov, kar pomeni, da bi vanjo lahko

IZ PODRUŽNIC

Zgaga
Piše:

postavili baziliko sv. Petra. Jama je prav pravljična, lepo
osvetljena in »le« 500 stopnic ima. A revmatiki smo trdoživi.
Po toliko stopnicah smo si vsekakor zaslužili morje, in to v
Sesljanu, kjer je eno najlepših in najbolje urejenih kopališč v
severnem Jadranu. Ko smo preverili, da tu ni orjaških meduz,
smo se pognali v vodo, čeprav je bila za občutljiveže prehladna.
Dan smo zaključili na večerji v Štorjah, kjer je Marjan raztegnil
harmoniko, mi pa zaplesali. Peli pa smo še vso pot do doma.■

Irena Fürst

O naših številnih boleznih smo v okviru regijskih in
družinskih srečanj poslušali že precej predavanj. A še
nobenega o gastroenteroloških boleznih, kot je recimo
refluksna bolezen. Očitno smo ga težko čakali, kajti na
novembrsko regijsko srečanje v Termah Čatež je prišlo
skoraj sto članov iz treh podružnic.
Gastroezofagealni refluks (GERB) je čezmerno zatekanje
kisle želodčne vsebine iz želodca v požiralnik. To povzroči
simptome, med katerimi sta najpogostejša zgaga in nehoteno
vračanje želodčne vsebine v grlo in usta. Simptomi so neprijetni in zmanjšujejo kakovost življenja bolnika. Niso le posledica
življenjskega sloga, ampak predvsem ohlapnosti mišice zapiralke med želodcem in požiralnikom, je pojasnil prof. dr. Bojan
Tepeš iz Diagnostičnega centra Rogaška. Da bi omilili te težave,
je pomembna sprememba prehranjevalnih navad, izogibanje
stresu, zdrav način življenja, dvignjen zgornji del ležišča in seveda tudi uživanje zdravil, ki so na voljo v lekarnah brez recepta.
Če se težave ponavljajo, je potrebno zdravljenje.
Predavanju je sledilo razvajanje v bazenskem kompleksu
hotela Terme in tudi v hotelski restavraciji, kjer so stregli z
domačimi slovenskimi jedmi. Po kosilu smo odšli še na ogled
muzejskih zbirk v Brestanico na grad Rajhenburg. Najprej smo
si v romanski dvorani ogledali film o zgodovini gradu in njegovi
obnovi ter dokumentarno-igrani film o slovenskih izgnancih.
Sledil je sprehod po gradu, najprej po razstavi o slovenskih
izgnancih in nato še po razstavi o menihih trapistih. Drugo
leto pa se vidimo na regijskem srečanju v Kočevju.■

V Fabianovi trgovini je na ogled približno 7000 izvirnih predmetov,
v trgovini pa začutite način prodaje in komunikacije s kupci iz 30. let
prejšnjega stoletja.

Na gradu Rajhenburg je od leta 2014 postavljena stalna razstava o
slovenskih izgnancih. Razstavljene predmete odlično dopolnjujejo
pričevanja izgnancev na velikem TV-zaslonu. (Foto: Helena Murgelj)
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Ujeti med
dvema ognjema
Slabo tretjino bolnikov z luskavico prizadene tudi
psoriatični artritis, ki spada v skupino revmatskih
bolezni. Bolniki, ki trpijo zaradi težav s kožo, se morajo
tako soočiti še z bolečimi in otečenimi sklepi, prizadetostjo končnih sklepov prstov rok, nesimetričnim vnetjem
sklepov, oteklino prsta v celoti (klobasast prst) in vdolbinicami na nohtih. Za lažje krmarjenje med obema
boleznima sta Društvo psoriatikov Slovenije in Društvo
revmatikov Slovenije ob podpori podjetja AbbVie razvili projekt Ujeti med dvema ognjema. Bolnikom nudi niz
izobraževalnih srečanj z uvodnim strokovnim delom,
v katerem o vidikih posamezne bolezni predavajo

Ustanovljen je
podmladek Društva
revmatikov Slovenije
Dolgoletna tiha želja nacionalnega združenja bolnikov z revmatskimi obolenji se je naposled uresničila.
Na novembrski seji upravnega odbora društva so mladi
revmatiki ustanovili podmladek društva, ki bo pripomogel k večji ozaveščenosti mladih o bolezni, predvsem
pa bo ustrezneje naslavljal njihove potrebe in interese,
ki se precej razlikujejo od starejšega članstva. Iskanje
zaposlitve, načrtovanje družine, potovanja, druženje,
zabava, so le nekatera izmed številnih vprašanj, s katerimi se soočajo, podmladek pa bo poskrbel za identifikacijo še ostalih. Pri svojem delu bo sledil strateškim
usmeritvam podmladka Evropske lige za boj proti revmatizmu, ki si prizadeva glas mladih bolnikov z revmatskimi in kostno-mišičnimi obolenji ponesti na vse
družbene ravni. Pri tem stremi k vzpostavljanju in
krepitvi nacionalnih mladinskih skupin po vsej Evropi,
k vzpostavitvi mreže za izmenjavo primerov dobrih
praks in opolnomočenju vodij.
36

zdravniki specialisti, ter z zaključnim družabnim delom,
v katerem se bolniki pomerijo v znani igri z žogo »med
dvema ognjema«. Prvi dve srečanji sta potekali letos v
Ljubljani in Mariboru, napoveduje se tudi izid informativne istoimenske brošure. (T. C.)

Podmladek je pod vodstvom Aljaža Škrjanca vzpostavil Facebook stran (Podmladek Društva revmatikov
Slovenije) in zasnoval niz družabnih srečanj, ki bodo
osnova za izobraževalne in ostale dejavnosti v naslednjem letu, v Ljubljani pa je novembra izpeljal tudi prvo
delavnico za mlade revmatike in psoriatike, ne glede
na postavljeno diagnozo. Vsi zainteresirani vabljeni k
sodelovanju, pišite na drustvo@revmatiki.si ali neposredno Alajžu aljaz-skrjanec@hotmail.com. (T. Cigler)

NOVICE

Začela se je
Šola za nove
bolnike z revmo

revmatologijo je to še Društvo revmatikov Slovenije)
želita zajeti vse dejavnike, ki lahko vplivajo na kakovost življenja oseb z revmatoidnim artritisom. Šolska
srečanja trajajo po uro in pol, na njih pa predavajo tako
zdravniki specialisti kot medicinske sestre. Udeleženci
prejmejo paket informativnega gradiva, čaka pa jih tudi
priročnik za življenje z revmatoidnim artritisom. (T. C.)

V pričakovanju boljšega izida zdravljenja se je na
Kliničnem oddelku za revmatologijo Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana 8. oktobra 2015 začela
šola za nove bolnike z revmatoidnim artritisom. Šola
temelji na izhodišču, da dobro poučen in motiviran
bolnik uspešneje sodeluje v procesu zdravljenja, kar
zmanjšuje posledice kroničnih bolezni. »Pouk« poteka
enkrat mesečno skozi vse leto, razen v poletnem času,
obiskuje ga lahko 10–15 bolnikov, ki so deležni raznolikega programa, saj organizatorja (poleg oddelka za

(Ne)zaposlovanje
bolnikov s kronično
boleznijo
Zdravstvene težave bolnikov s kroničnimi imunsko
pogojenimi boleznimi vplivajo na vse dimenzije njihovega življenja, še posebej na njihovo delovno in zaposlitveno zmožnost. Bolniki težje najdejo zaposlitev,
nekateri pa jo zaradi bolezni celo izgubijo. Problemu zaposlovanja bolnikov je bilo posvečeno tretje strokovno
srečanje društev bolnikov s kroničnimi avtoimunskimi
vnetnimi boleznimi, ki je v organizaciji Društva psoriatikov Slovenije, Društva za kronično vnetno črevesno
bolezen in Društva revmatikov Slovenije konec oktobra
potekalo v Šmarjeških Toplicah. Srečanje je ponudilo
strokovni pregled pravic, ki jih ureja zakonodaja, ter
predstavitev postopkov njihovega uveljavljanja, kadar
so kršene.

ja. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ureja proces poklicne rehabilitacije in pravice do dela s
skrajšanim delovnim časom, pojem delovnega invalida
ter izpolnjevanje pogojev za upokojitev. Predstavljene
so bile tudi podlage za uveljavljanje pravic težje zaposljivih oseb, s pravico do poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter s pravico do pridobitve statusa invalida.
Srečanja je zaključila okrogla miza z razpravo o
zaposlitvenih možnostih v praksi. Po podatkih Zavoda
RS za zaposlovanje se je v obdobju 2010–2013 v
povprečju zaposlilo 13,7 odstotka brezposelnih invalidov več, k čemur so izdatno pripomogle tudi subvencije
za delodajalce ob zaposlitvi osebe z omejenimi delavnimi
sposobnostmi. (K. Koler, H. Murgelj)

Udeleženci so se seznanili z zakonom o delovnih
razmerjih, ki zagotavlja posebno varstvo invalidov in
ureja vpliv invalidnosti na pravice iz delovnega razmer37
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Vikend seminarji
žanjejo pohvale
Foto: Andrej Gregorčič

Izobraževanje in usposabljanje bolnikov ter njihovih
Udeleženci seminarje doživljajo kot zelo prijetno
družin ima za zdravljenje kroničnih bolezni pose- izkušnjo in jih v svojih odzivih radi pohvalijo. »Vsi
ben pomen, zato Društvo revmatikov Slovenije temu udeleženci in predavatelji so ves čas aktivno poslušali,
posveča veliko pozornosti. Člane redno in celostno spraševali in sodelovali. Vzdušje je bilo neizmerno priseznanja z novostmi glede preventive in zdravljenja jetno, predavatelji so bili visoko strokovni, a so znali
revme, posebej primerna oblika informiranja so vikend znanje podajati v nam razumljivem poljudnem jeziku,«
seminarji. Letošnjih petih seminarjev se je skupaj je bila z vikend seminarjem v Moravskih Toplicah zadoudeležilo 288 oseb, ki je poslušalo 12 različnih preda- voljna udeleženka dr. Tjaša Strobelj. »Navdušila je tudi
vanj na teme, kot so želeni in
medicinska sestra,
neželeni učinki zdravil, vpliv
ki je v sproščenem
Pregled po številu udeležencev
psiholoških dejavnikov na
strokovnem klepena vikend seminarjih
pojav in potek bolezni, spretu z nami merila
v letu 2015
membe na koži revmatikov
tudi pritisk, obseg
Terme
Za mlade
pri uporabi bioloških zdravil,
pasu, obseg boVIVAT
revmatike
uporaba konoplje v medicini,
kov in predstavila
Terme
ZREČE
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težavni bolniki, luskavica kot
izračunavanje telebolezen z mnogimi obrazi, zavsne mase. Stalnica
90
Terme
zetost bolnika za zdravljenje,
seminarjev je priPTUJ
62
pa tudi pogovor z medicinsko
marij Mojca Kossestro se je prilegel. Starši
Golja, ki nas je
45
otrok z juvenilnim idiopatrevmatske bolnike
Terme
53
Terme
Dolenjske
skim artritisom so se seznasprejemala pred
3000
Toplice
njali s smernicami za varno
tridesetimi leti in
uporabo spleta in družbenih
nas spremlja še
omrežij, z vplivom bolezni na razvoj otroka, s prepo- danes. Vedno je na razpolago za vprašanja, na katera
znavanjem in izražanjem čustev, obrambe in odpora pri z veseljem in strokovno odgovarja. Lahko rečem, da že
sebi in otroku ter z uveljavljanjem pravic, ki jih imajo dolgo nisem bila na tako kakovostnem in dobro orgakronično bolni otroci. Vsebinsko ponudbo seminarjev niziranem seminarju. Eden od viškov je bila zame predvedno dopolnjujejo tudi telesna vadba pod strokovnim stavitev gong terapije, ki ima res pozitivne učinke!«
vodstvom fizioterapevtke, tehnike sproščanja, kopanje, (Tina Cigler)
ogledi lokalnih znamenitosti in izmenjava izkušenj
udeležencev.
Popravek
V prejšnji številki Revmatika se je v novici z naslovom »Ureditev društvene garsonjere na Pohorju zasnovali dijaki« zgodila
neljuba napaka pri navedbi šole. Zapisali smo, da je šlo za dijake srednje gradbene in lesarske šole Novo mesto, medtem ko
se pravilen naziv šole glasi Srednja gradbena in lesarska šola Šolskega centra Novo mesto. Vodstvu šole se opravičujemo za
napako in se še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje in opravljeno delo.
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Na voljo apartmaja v Termah
Zreče in Vivat do 28. 1. 2017

Društvo revmatikov Slovenije svojim članom od 30. 1. 2016 do

Plačilni pogoji

28. 1. 2017 ponuja v najem dva apartmaja za 4 osebe, vključno s 4
kopalnimi kartami. Oba apartmaja imata dnevno sobo s kuhinjo, v

Cena najema za redne člane Društva revmatikov Slovenije znaša

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

30 EUR/dan, turistične takse so oproščeni.

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

Cena najema za ostale najemnike znaša 50 EUR/dan + turistična

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

taksa.

sabo. Prav tako je priporočljivo prinesti kuhinjske krpe in toaletni

Cena vključuje najem apartmaja, posteljnine, kompleta brisač in

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

kopalne karte za štiri osebe.

osebje term.
Položnica mora biti poravnana najkasneje 15 dni pred začetkom

Termini, rezervacije in prednostni kriteriji

najema. Plačilo je pogoj za prejem napotnice. Turistično takso
plačate na recepciji Term Vivat in Term Zreče.

Oba apartmaja lahko najamete praviloma za sedem dni (od sobote
do sobote). Na dan prihoda ju prevzamete od 14. ure dalje,

Ostali pogoji

na dan odhoda ju je treba izprazniti do 11. ure.
V apartmaju lahko bivajo največ štiri osebe. Terme Zreče nudijo
Za rezervacijo termina je treba izpolniti prijavnico in jo poslati na

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

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

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

Na podlagi prijavnice boste na dom prejeli potrditev prijave in

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

položnico. Ko bo položnica plačana, boste prejeli napotnico za

apartmaju v Zrečah biva 6 oseb.

koriščenje izbranega apartmaja. Napotnica in veljavni osebni doku-

Živali v apartmajih niso dovoljene.

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

Iz Term Zreče vozi brezplačni turistični avtobus na Roglo.

dobili ključ apartmaja in ustrezno število zapestnic za kopanje.

V zimskih mesecih je možno smučati, v sklopu najema apartmaja
je na voljo shramba za dva para smuči.

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

Člani društva so dolžni z apartmajem ravnati kot dober gospodar.

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

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

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

marnega ravnanja, odgovarjajo povzročitelji.

V času šolskih počitnic (poletnih, zimskih, krompirjevih, novoletnih, prvomajskih ...) imajo prednost pri najemu člani revmatiki

Za dodatne informacije o prostih terminih, prijavnici in plačilu

s šoloobveznimi otroki ali družine s šoloobveznimi otroki z revmo.

pokličite na sedež Društva revmatikov Slovenije v času uradnih

Zainteresirane družine prosimo, da prijavnico pošljejo najkasne-

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

je do 29. 1. 2016. Po tem datumu so prosti termini v času šolskih
počitnic na voljo tudi vsem ostalim zainteresiranim. Drugih prednostnih kriterijev ni, zato vam svetujemo, da s prijavami pohitite.

Prijavnico najdete
na sredini revije.

Želimo vam !
prijeten oddih
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VAŠE VPR AŠANJE

Kako se zavarovati
ob ločitvi

Pisma bralcev
Rubrika Vaše vprašanje je bila
do sedaj namenjena vprašanjem
glede vašega zdravstvenega stanja.

Sem 63-letna bolnica z vnovičnim
zagonom lupusa. Bolečine v sklepih
in mišicah so iz dneva v dan hujše.
Muči me depresija, okolica ne razume
ne mene ne mojih bolečin. Izgubljam
voljo do življenja. Tako sem utrujena, da ne zmorem več opraviti niti
najpreprostejših hišnih opravil. Mož
me obsoja, da sem lena in da mi v resnici nič ni, čeprav zaradi hudih bolečin
prebedim cele noči. Večkrat je že omenil ločitev. Pred kratkim pa sem izvedela, da si je našel novo »prijateljico«.
Zdaj sem prepričana, da je ločitev le
še vprašanje časa. Kako naj se zavarujem?

Po novem pa jo širimo tudi na
področje pravnega svetovanja.

Odgovarja

mag. Nina Ana Jäger

Na zdravstvena vprašanja
še vedno odgovarja
prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.
pišite na
drustvo@revmatiki.si,
na pravna pa Nina Ana Jäger
pišite na
pravna.posvetovalnica@gmail.com.

Spra šu j t e!
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Spoštovani, hudo mi je, ko berem vašo
zgodbo, kajti tudi sama trpim za lupusom
in dobro vem, kako težko je, kadar okolica in družina ne razumeta te zahrbtne
bolezni.
Soočate se z dogodki, ki lahko močno
vplivajo na vaše življenjske razmere in
posledično na poslabšanje bolezni, zato
vam svetujem, da ukrepate skrajno previdno. Zakon ureja dva temeljna načina
razveze zakonske zveze: na podlagi tožbe
za razvezo ali na podlagi sporazuma zakoncev. Kadar se zakonca odločita za
sporazumno razvezo, se morata dogovoriti o varstvu, vzgoji in preživljanju
morebitnih skupnih (mladoletnih) otrok,
rešiti pa morata tudi vsa vprašanja glede
njunega skupnega premoženja. Če to ni
mogoče, zakonsko zvezo razveže sodišče
na podlagi tožbe na razvezo. V tem primeru je treba vprašanja glede skupnega
premoženja obravnavati v ločenem
pravdnem postopku.

Skupno premoženje je tisto, ki je bilo
z delom pridobljeno v času trajanja zakonske zveze. Posebno premoženje pa
je tisto, ki ga je vsak od zakoncev »prinesel v zakon«. Koliko imate skupnega
premoženja z možem, niste navedli. Ob
razvezi ga bosta morala razdeliti (npr.
vozila, prihranki, nepremičnine – tudi,
če so v zemljiški knjigi vpisane le na enega izmed zakoncev). Običajnih daril, ki
sta jih zakonca podarila drug drugemu
pred sklenitvijo zakonske zveze ali v
času trajanja zakonske zveze, ni treba
vračati. Druga darila, zlasti taka, ki niso
sorazmerna s premoženjskim stanjem
darovalca, pa je treba vrniti, in sicer v
takšnem stanju, kot so bila v trenutku,
ko je nastal vzrok za razvezo. Pri delitvi
skupnega premoženja se šteje, da sta
deleža zakoncev na skupnem premoženju
enaka, lahko pa zakonca dokazujeta, da
sta k skupnemu premoženju prispevala v
drugačnem razmerju. Svetujem, da naredite pregled skupnega premoženja in
svojega vložka vanj.
Za vašo mirno starost je zelo pomembno, da se vse vajino skupno premoženje
čim hitreje in čim bolj pravično razdeli.
Svetujem vam, da se zadeve najprej
lotite izvensodno, na primer z mediacijo, saj boste tako lahko najhitreje in
z nižjimi stroški prišli do rešitve. Sodni
postopki so namreč praviloma dolgotrajni in finančno zelo obremenjujoči, saj so
vrednosti predmeta spora (npr. vrednost
nepremičnine) zelo visoke. Če bosta z
možem premoženje uspešno razdelila v
postopku mediacije, lahko skleneta sporazum o delitvi skupnega premoženja,
ki se zapiše v obliki notarskega zapisa.
Tako razrešita vsa vprašanja glede skupnega premoženja. Če ne uspe, pa še vedno lahko začnete pravdni postopek. Lep
pozdrav! ■

Se kot bolnica z AS
smem tetovirati?

Stara sem 26 let, poklic vzgojiteljice
v vrtcu opravljam z veseljem in brez
večjih težav. Diagnozo ankilozirajoči
spondilitis (AS) imam že dve leti,
bolezen poteka blago in mi trenutno
ne povzroča hujših težav. Občasno se
ponoči pojavljajo bolečine v križu. Ko
se razgibam, je takoj bolje. Pomaga
mi tudi Naprosyn 375 mg, jemljem eno
tableto na dan. Živim zdravo, skrbim
za ustrezno telesno dejavnost, redno
telovadim, se zdravo prehranjujem,
nisem debela in nimam škodljivih razvad. Zelo si želim majhne tetovaže v
obliki metuljčka zadaj na hrbtu nad
križem. Ali je za bolnike z AS tetovaža
dovoljena ali obstaja nevarnost,
da poslabša bolezen? Lep pozdrav,
Polonca

Preden se kdor koli odloči za tetovažo,
mora poznati nekaj osnovnih dejstev.
Gre za trajne poslikave, ki jih je možno
odstraniti le z operativnim posegom.
Tetovaža je lahko zdravju nevarna, na
kar opozarjajo predvsem specialisti za
kožne bolezni. Pravilno opravljen in
izdelan tatu sicer ne bi smel povzročati
zdravstvenih zapletov in bi moral ves
čas ostati enako lep, čeprav je treba
upoštevati staranje kože, ki kasneje
vpliva na videz tetovaže.

Spoštovani, tetoviranje za bolnike
z AS ni absolutno prepovedano, zlasti,
če je postopek opravljen v studiu, kjer
upoštevajo vse ustrezne ukrepe in
poseg opravijo strokovno, pod strogimi
aseptičnimi pogoji in poznajo stanja,
pri katerih tetoviranje ni priporočljivo.

Tetoviranje odsvetujemo osebam,
ki imajo problematično kožo, dermatološke bolezni, prejemajo terapije z
močnimi zdravili, ki vplivajo na odpornost (npr. imunomodulirajoča zdravila,
kortikosteroidi), se ukvarjajo s športom,
pri katerem uporabljajo steroide. Odsvetujemo ga tudi bolnikom s sladkorno
boleznijo, hemofilijo, povišanim krvnim
tlakom, boleznijo srca in ožilja, epilepsijo,
hepatitisom, aidsom. Ne priporočamo
ga niti osebam s psihičnimi težavami,
ki so pod vplivom alkohola in drog.
Mojstri tetoviranja pa odsvetujejo poslikavo, če ste na tisti dan neprespani,
utrujeni in lačni, saj to lahko povzroči
nervozo, ki slabo vpliva predvsem na
kakovost tatuja.

Vsekakor predlagam, da se bolniki
z vnetnimi revmatičnimi ali drugimi
boleznimi pred morebitnim tetoviranjem posvetujete s svojim osebnim
zdravnikom. Previdnost ni odveč, saj
lahko nekatere nevarnosti, povezane s
tetoviranjem, vplivajo na vaše splošno
zdravje, pa tudi na poslabšanje vnetne
revmatične bolezni, kot je AS.

Tetoviranje lahko povzroči različne
sistemske (ne le lokalne!) okužbe v
predelu tatuja. Tveganje za okužbo je
najbrž odvisno tudi od velikosti tatuja.
Poleg vse pogostejših okužb z različnimi
bakterijami, tudi netipičnimi mikrobakterijami, ki jih je vse težje zdraviti,
obstaja tudi tveganje za okužbo
s hepatitisom tipa B in C ter HIV. Zato je

Odgovarja

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.

pred odločitvijo, komu zaupati poslikavo svojega telesa, dobro preveriti, v
kakšnih prostorih poteka tetoviranje,
kako usposobljen je izvajalec, kakšno
opremo, postopke in barve uporablja.
Okužimo se lahko tako z nesterilizirano
opremo za tetoviranje kot tudi z barvami
za tetovažo, ki vsebujejo delce težkih
kovin za boljšo obstojnost. Postopki
morajo biti torej izvedeni v ustreznih
prostorih, z izkušeno osebo za tetoviranje, ki upošteva previdnostne ukrepe,
z izbrano opremo, sterilnimi instrumenti, pod strogimi aseptičnimi pogoji
in z obstojnimi neškodljivimi barvami.
Najpogostejši zaplet so alergije, ki
še zdaleč niso tako nedolžne, da bi nad
njimi lahko le zamahnili z roko. Zadovoljni smo lahko, če jo odnesemo le s
srbečimi izpuščaji in mehurčki, rdečino
ter oteklino, kar je mogoče dokaj hitro
odpraviti. Lahko pa se pojavijo precej
bolj resne alergične spremembe (npr.
mehurji, odstopanje kože), ki puščajo
trajne brazgotine. Kako bo naša koža
sprejela nekatere sestavine barv, je
težko predvideti. Na srečo se je ta v
zadnjih letih spremenila, tako da v
barvah večinoma ni več strupenih
snovi, kot so na primer svinec, kobalt
ipd. Skrajna in res redka posledica tetoviranja pa je kožni rak, ki je sicer med
najpogostejšimi rakavimi obolenji pri
ljudeh. Neposredne povezave kožnega
raka s tatujem je težko dokazati.
Končna odločitev o tetoviranju je
prepuščena posamezniku, ta pa naj
zaradi lastne zaščite le upošteva strokovne nasvete. Srečno! ■
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dimljam in navzgor po trebuhu, pa še v levem ušesu mi je
začelo prav nadležno brneti (kot motor stoenke v prostem
teku kakšnega zimskega jutra – moja generacija in starejši
se boste spomnili tega ropota).

Voda v kolenu
Piše:

Franci Šinkar

Moja tašča ima dva zeta, ki bi si težko bila bolj različna.
Prvi je uspešen samostojni podjetnik, garač od jutra
do večera, ki večino svojega dela opravlja na terenu in
pri tem vlači s sabo za malo delavnico orodja. Drugi
je bančnik, ki se skoraj ne premakne od pisalne mize
in računalnika in dela samo po štiri ure, ker je revmatik
in invalid II. kategorije. Prvi rad posluša harmoniko,
drugi pa rokenrol. Prvi prisega na pivo Union, drugemu
je ljubše Laško. Prvi vidi taščo samo, kadar pride na
obisk, drugi pa ni tako prikrajšan, ker živi v njeni hiši.
Prvi zet je Janez (recimo, da mu je tako ime), drugi pa jaz.

Čeprav tako različna, naju je po petindvajsetih letih
poznanstva končno nekaj povezalo: voda v kolenu! Z romanji od zdravnika do zdravnika, od pregleda do pregleda,
od terapije do terapije je začel Janez. Nazadnje so mu odkrili
vodo v kolenu in mu jo tudi izčrpali. Kmalu po tem mi je ob
neki priložnosti (in pivu) razlagal podrobnosti svoje kolenske
epopeje. Seveda sem mu pozorno prisluhnil, saj človek nikoli
ne ve, kdaj mu tovrstne informacije iz prve roke pridejo prav.
Ugotavljala sva, ali je za vodo v kolenu kriv Union, ker je (vsaj
po mojem mnenju) bolj voden od Laškega, vendar sva to teorijo (po vztrajnem poskušanju svojega priljubljenega piva)
zavrgla, saj je navsezadnje vendar šlo za vodo in ne za pivo.
Čez štirinajst dni sem neizpodbitno ugotovil, da znamka
piva nima vpliva na nastanek vode v kolenu. Hkrati pa sem
posumil, da je voda v kolenu nalezljiva. Način prenosa mi
sicer ni bil povsem jasen; ali je bilo dovolj, da sem se o tem
samo pogovarjal ali kaj, vendar mi je desno koleno vedno
bolj zatekalo. Na koncu je bilo že tako zabuhlo, kot bi si ga
sposodil pri Arnoldu Schwarzeneggerju, bolelo pa je tako,
da sem komaj še hodil. Bil je torej ravno pravšnji čas za
iskanje zdravniške pomoči.
K svoji zdravnici ne hodim zaradi malenkosti, ali ker
bi mi bilo dolgčas. Kadar grem, sem kot lepo zapakiran
kupček težav. Zdi se mi, da moje bolezni točno vedo, kdaj
morajo pristaviti svoj lonček. Tako se je kolenu pridružila
še bolečina v levem kolku, ki je prav pekoče izžarevala proti
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Na tem mestu moram povedati, da sem kasneje potuhtal,
da so se moje težave začele v službi. V neki luknji so bile
nagrmadene škatle z davno pozabljeno dokumentacijo in
doletela me je čast, da se prekopljem skozi goro papirja in
ločim tisto, kar gre v arhiv, in tisto, kar gre v razrez. Na
koncu sem dejansko na kolenih brskal in ločeval dokumente. Dobro, da me ni nihče gledal, kajti s kravato in na
vseh štirih sem bil res višek bančnega dostojanstva. Iz tega
položaja sem se moral seveda večkrat dvigniti in od tod tudi
bolečine v kolku in kolenu.
Zdravnica je hitro ugotovila, da pri bolečinah, ki sevajo
iz kolka, ne gre za kilo (česar sem se na tihem bal), ampak
samo za preobremenjen kolk (oziroma protezo, ker imam že
deset let umetne kolke); da je pri kolenu res prisoten izliv
tekočine in da bo potrebna punkcija, za uho pa, da nimam
zamašenega, pač pa, da bo svoje moral povedati otorinolaringolog.
Tako sem se, oborožen z
napotnicami in izvidi krvi,
najprej podal na ljubljansko
urgenco. Žena me je pripeljala
do vrat, potem pa sem se znašel
v zmešnjavi pacientov, sester in
zdravnikov. Kar sapo mi je vzelo –
kot bi gledal begunski kaos. Ko
sem čakal, da pridem na vrsto,
sem ugotovil, da ta navidezni
kaos prav presenetljivo dobro
deluje. Zakonitosti skrivnostnega
zaporedja obravnave pacientov
sicer nisem razvozlal, ker sem
bil prej na vrsti. Pregled v ordinaciji, vsaj štirje zdravniki so
si ogledali moje oteklo koleno,
potem pa so me poslali na povsem drugi konec, pred malo operacijsko dvorano, na punkcijo. Tam pa
znova šok: prazna čakalnica, nikjer
nikogar, le občasno kakšen hiter
mimohod sester ali zdravnikov.
Pozdravljam kot idiot, pa se nihče ne
zmeni zame. Očitno napačno osebje.
Potem pa so se vrata operacijske sobe le odprla. Medicinska sestra me je poklicala in mi podala nekaj, kar je bilo
podobno kapi z elastiko. Spominjalo me je na tiste poli-

K svoji zdravnici ne hodim zaradi malenkosti,
ali ker bi mi bilo dolgčas. Kadar grem, sem kot lepo
zapakiran kupček težav. Zdi se mi, da moje bolezni
točno vedo, kdaj morajo pristaviti svoj lonček.

Dobro, da me ni nihče gledal, kajti s kravato in na vseh
štirih sem bil res višek bančnega dostojanstva.

vinilaste kape, kakršne smo včasih nosili v toplicah, ko smo
telovadili v bazenu, le da sem tokrat dobil dve kapici, ki sta
bili iz blaga. »Za na čevlje,« je rekla sestra in spet zaprla
vrata. Halo, bi mi kdo, prosim, pomagal?! Na zdravo nogo
je še šlo, kako pa naj obujem desno nogo, če jo komaj še
pokrčim? Znajdi se, sem si rekel. Kako je John Wayne vrtel
laso? Približno tako sem s tisto kapico zamahoval, da bi jo
poveznil čez čevelj, pa nekako ni šlo. Ali sem objel konico
čevlja ali pa peto. Šele v četrtem ali petem poskusu mi je
uspelo »obleči« tudi desni čevelj. Ravno pravi čas, kajti
vrata so se spet odprla in tedaj je šlo zares.
Kar na operacijski mizi (ali bolje postelji) sem podpisal
soglasje za operacijo, potem pa prosil, če mi lahko dvignejo
vzglavje. Kot stari asovec imam trdo in seveda skrivljeno
hrbtenico in na ravni podlagi nikakor ne morem ležati brez
podpore za glavo. Z nekaj improvizacije so mi torej podložili
glavo in luknjanje kolena se je lahko začelo.
Priznam, ne maram igel, in ko
zagledam svojo kri, mi postane
slabo. Zato sem pridno mižal,
zdravnik pa me je dvakrat
zbodel v koleno: prvič je dal anestetik, drugič pa je izčrpal 55
ml »vode« (ne piva!). Sestra mi
je povila koleno in me napotila
pred ordinacijo, v kateri sem bil
ob sprejemu pregledan. Iz operacijske sobe sem prišel s kapicami na
čevljih in jih niti nisem poskušal
sneti. To bi bila misija nemogoče.
Kot racman Jaka sem odmahedral nazaj na hodnik, v vso tisto
gnečo, da počakam na izvide.
Bilo mi je vseeno, če me imajo za
prismuknjenega; pomembno je
bilo, da je bolečina v kolenu popustila. Sicer pa so bili ljudje preveč zaposleni sami s seboj in s svojimi težavami,
da bi se mi posmehovali.
Točno opoldne sem dobil izvide,
žena me je pobrala pred izhodom, mi snela »dodatno obutev«, potem pa sva odbrzela proti Kranju. Pregled pri
otorinolaringologu je potrdil, da sem gluh na desno uho
(kar tudi sam dobro vem že kakšnih petnajst let), za bučanje
v ušesih pa sem dobil tablete betaserc in kislo tolažbo, da za
petdesetletnika še zelo dobro slišim na levo uho (pa čeprav
z dodatkom avtomobilskega motorja). Kakorkoli, ta dan sem
postavil lasten rekord: v sedmih urah sem bil obravnavan
v treh ordinacijah, dal kri v laboratoriju in dočakal vse
izvide – le zdravstveno osebje, ki se je ukvarjalo z mano,
sem pozabil šteti. Številka bi bila zanimiva.

Dobro (predvsem pa manj boleče) bi bilo, če bi se
zgodba o dveh zetih in njunih kolenih tukaj končala – pa se
ne! Ko sem kar dobro okreval, mi je Janez povedal, da se mu
je voda v kolenu spet nabrala in da je bilo tako hudo, da ga je
žena sredi noči peljala v Kranj na urgenco. Tam pa mu je
punkcijo naredila »ena luštna dohtarca«, kot se je izrazil.
In kot zakleto je tudi meni koleno kmalu tako zateklo, da
me je žena sredi noči peljala v Kranj na punkcijo. Slabi dve
uri po polnoči je bila čakalnica dežurne ambulante prazna.
Večerne primere so očitno že obdelali, za dovoz predoziranih uživalcev takih in drugačnih opojnih substanc pa je
bilo še prezgodaj, zato sem bil takoj na vrsti.
Ne, ni bilo »luštne dohtarce«, ampak zdravnik z en teden
staro brado. Resnici na ljubo, koleno me je tako bolelo, da mi
je bilo vseeno, ali me punktira sam dr. Frankenstein, da bi
le bolečina vsaj malo popustila. Poseg je trajal manj časa kot
pisanje izvidov, koleno pa se je rešilo 70 mililitrov odvečne
tekočine.
Že na poti domov sem se odločil, da je igračkanja z mojim
kolenom dovolj. Po prvi punkciji sem vzel dva dni dopusta
za počitek in mrzle obkladke. Izkazalo se je, da premalo.
Zdravnik mi je sicer za en teden prepovedal športne aktivnosti, hkrati pa dejal, da bi načeloma lahko šel kar takoj
v službo (ker moje pisarniško delo res ni strašno naporen šport). Tokrat sem šel za deset dni na bolniško, še bolj
počival, si še bolj hladil koleno z mrzlimi obkladki in še
bolj pazil nase.

Na zdravo nogo je še šlo, kako pa naj obujem desno
nogo, če jo komaj še pokrčim? Znajdi se, sem si rekel.
Kako je John Wayne vrtel laso? Približno tako sem s
tisto kapico zamahoval, da bi jo poveznil čez čevelj.

Da skrajšam dolgo zgodbo in izpustim vse podrobnosti,
ki so sledile. Ponovil sem obisk pri svoji zdravnici, prišel
do revmatologa, opravil ultrazvok in rentgensko slikanje
kolena ter končno dobil diagnozo – natezno natrganje meniskusa. To je povedano zelo po domače, za lažje razumevanje.
Strokovno pa raje ne napišem, ker se bom gotovo zatipkal
pri prepisovanju »dohtarske« latinščine.
Minila sta dva meseca, v glavi še vedno slišim ropotanje
stoenke (včasih ima naluknjano izpušno cev), kolčna proteza me ne boli več, šepam lepše kot prej, bolečina v kolenu
je precej popustila, vrne se samo, kadar predolgo stojim.
Čakam še na pregled pri ortopedu in kontrolo pri otorinolaringologu. Kar se brnenja tiče, sumim na tinitus, ampak
dajmo možnost še stroki, da pove svoje. Strganine v kolenu
se bodo, upam, zarasle same od sebe.
Skrbi me le ena stvar. Naslednji teden gremo k Janezu na
praznovanje rojstnega dne. Kaj, če ga bo spet kaj bolelo in
mi bo natančno razložil vse svoje zdravstvene tegobe! In
bova zaradi istih težav spet začela romati od zdravnika od
zdravnika?!
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Nagradna

križanka

Vsem, ki ste poskušali rešiti križanko v prejšnji številki, se iskreno opravičujemo
za nepopolna navodila. Popravljamo napako in križanko, ki je bila nerešljiva,
objavljamo še enkrat.

Sestavlja

Marija Žitnik

U

1
Navodilo
Križanka se rešuje
samo vodoravno. Pod isto
zaporedno številko je opis
za oba dela križanke, ki sta
ločena s črnimi polji. Na
modro označenih poljih se
ob pravilni rešitvi izpiše
geslo. Črna polja in črke,
so že na pravih mestih.
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Rešitve pošljite
najkasneje do konca
februarja 2016.
NAGRADA:
ROČNA KOSILNICA.
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VODORAVNO:
1 – enota telefonskega pogovora; na ovratnik pritrjena oglavnica 2 – čoln za dva; iz debla narejen
čoln 3 – prevodnik za sprejemanje in oddajanje; oblazinjen stol 4 – predstavnik indoevropskih
jezikovnih skupin; spopad 5 – spomladi posejano žito; močan pas za stroje 6 – mesto na Hrvaškem;
rožena prevleka kopitarjev 7 – tuje žensko ime; zobna zalivka 8 – vino in trta na Primorskem;
mesni izdelek 9 – gospod po špansko; okostje 10 – razpredelnica; moder starec 11 – reka v zahodni
Makedoniji; grški bog spanja 12 – kraj pri Novem mestu; trganje po udih 13 – prebivalka Ihana;
dvojno knjigovodstvo 14 – prostoživeče živali; čas Grkov in Rimljanov 15 – Srednjeveško ime za
Celje; petdeseta država v ZDA
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Križanka se rešuje samo vodoravno in
ne vsebuje črnih polj. Črke so na pravem mestu.
Na označenih poljih dobiš ime prvega
dobrega decembrskega moža.

Sestavlja

O

Marija Žitnik
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V odoravno:

Z njim si umijemo roke - Z njo nabadamo hrano - Pokrivalo za glavo
- Majhna živalca - Vozi po cesti - Z njim zašČitimo platnice Z njo igrajo nogomet
Rešitve pošljite najkasneje do konca februarja 2016. Nagrada: božično darilo iz 3D svetlobne cevi.
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HUMOR

La vita è bella

Suljo: “To ti je življenje ...
Sonce, pesek, voda ...”
Mujo: “Ajde, ne seri in
nametavaj v mešalec!”

Preteklost

Na neki zabavi kramljata starejša gospa
in upokojeni profesor.
Ona potoži: “Pomislite, prejle me je nekdo
tukaj nagovoril s kurbo!”
On: “Povsem vas razumem. Jaz ne predavam že
deset let, pa mi še vedno vsi pravijo profesor.”

Paradižnik

Sodnik Fati: “Kaj imaš pod očesom?”
“Mujo me je udaril s paradižnikom!”
“Kakšen paradižnik pa je bil to?!?”
“Flaširan, gospod sodnik, flaširan ...”

Podrobnost

Tine iz Bohinja je slišal zgodbice o neverjetni
tradiciji njegove družine. Njegov oče, dedek in
pradedek so na svoj 21. rojstni dan hodili po
vodi čez Bohinjsko jezero do oštarije, kjer so
si privoščili svojo prvo alkoholno pijačo. Tine na
svoj 21. rojstni dan odvesla na sredo jezera,
stopi iz čolna ... in se skoraj utopi. Moker,
besen in zmeden gre k babici.
“Babica, danes je moj 21. rojstni dan, zakaj
ne morem hoditi po vodi kot moj oče, dedek in
pradedek?!”
“Ker so se tvoj oče, dedek in pradedek rodili
januarja, ti pa avgusta.”

Obrok

Zdaj pa si privoščim moj veganski, brezglutenski in genetsko nespremenjeni organski obrok
brez maščob, sledi soje in antibiotikov!

Dejstvo

Za razliko od glave želodec javi, ko je prazen.

Varno

Odjavil sem se od storitve varovanja hiše in
tudi od varovanja soseske. Na dvorišče sem
obesil dve pakistanski zastavi, vsako na en
konec, v sredino pa črno zastavo Islamske
države. FBI, CIA, NSA, RCPM, CSIS, MI5, MI6
in ostale agencije nadzorujejo mojo hišo noč
in dan. Prihranim 49,95 $ na mesec in se
počutim varneje kot kdajkoli.

Pijančka

Srečata se dva pijančka.
»Živijo, Franci, kako si, še kaj piješ?«
»Dobro, Jože, pijem, pijem.«
»Kako, a nisi bil pravkar na zdravljenju?«
»Bil, šest mesecev!«
»Zakaj pa potem še piješ?
»Zašuštrali so me, zašuštrali!«
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Prijatelja se pogovarjata.
»Kako kaj tvoji otroci?«
»Dobro. Prvi je diplomirani učitelj, drugi
zdravnik, tretja vzgojiteljica, najmlajši pa
je tat.«
»Kaj?! Taki krasni otroci, vmes pa tat?
Zakaj ga ne naženeš?«
»Tiho bodi. On nas edini preživlja, ostali so
brezposelni.«

Goljufija

Od Maribora do Ljubljane je 120
kilometrov.
Od Ljubljane do Maribora je tudi 120
kilometrov.
Od pritličja do 15. nadstropja je 15
nadstropij.
Od 15. nadstropja do pritličja je prav tako
15 nadstropij.
Od ponedeljka do petka je pet dni.
Od petka do ponedeljka pa sta samo dva
dneva.
Goljufija, vam povem!

Bluze

Preprosto

Živalski vrt. Obiskovalec opazi, da imajo v isti
kletki volka in jagenjčka. To ga zelo preseneti,
sploh, ker jagenjčku nič ni. Poišče enega izmed
oskrbnikov.
“Kako vam uspe, da sta volk in jagenjček
v isti kletki?”
“Čisto preprosto, vsak dan petkrat
zamenjamo jagenjčka.”

Tat

Vljudnost

Saj ne bi, ampak ko pogledam v hladilnik in se
samo zaradi mene prižge luč, iz vljudnosti pač
nekaj vzamem.

Mujo pride domov in zasači golo Fato.
»Zakaj si gola?«
»Nimam česa obleči!«
Mujo nejeverno odpre omaro in začne šteti:
»Ena bluza, dve, tri, štiri, bok Haso, šest
…«

Dopust

“Janez, si že naredil kakšen načrt za
dopust?”
“Le zakaj? Moja žena določi, kam bomo šli,
moj šef določi, kdaj bomo šli, in moja banka
določi, za kako dolgo gremo!”

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.

Rafaelo
Recept prispevala:

Marija Žitnik

Sestavine
250 g masla
300 g sladkorja v prahu
2 dl vode
200 g kokosove moke

Priprava

400 g mleka v prahu

Maslo, sladkor in vodo zavremo. Ko neha vreti,
dodamo 100 g kokosove moke in mleko v prahu ter
zmešamo. Maso za 30 minut postavimo v hladilnik.
Nato oblikujemo kroglice in v sredino potisnemo
lešnik. Povaljamo v preostanku kokosove moke.

Sadna rulada
Recept prispevala:

Helena Murgelj

celi lešniki

Sestavine
3 jajca
4 žlice vode

Priprava
Iz beljakov in dveh žlic vode naredimo sneg. Dodamo
sladkor, vanilin sladkor in dve žlici vode ter zmešamo.
Primešamo rumenjake. Na koncu primešamo še moko
s pecilnim praškom. Testo razporedimo v pekač, ki smo
ga obložili s peki papirjem.

Foto: Helena Murgelj

150 g sladkorja
pol vanilinega sladkorja
150 g moke
1/2 pecilnega praška
sladka smetana
sadje po okusu
(jagode, borovnice, maline)

V pečici, ogreti na 180 ˚C, pečemo 15 minut. Ko je biskvit
pečen, ga odstranimo s peki papirja in zvijemo s pomočjo
serviete. Ohlajenega razvijemo, ga pokapljamo s kavo in
sokom kompota, namažemo s stepeno sladko smetano in
obložimo z izbranim sadjem. S pomočjo serviete ga spet
zvijemo v rulado in narežemo.
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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 2016

						 Iščemo prostovoljce

Članarina za leto 2016 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 2016, 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

Zahvala
Sredstva za delovanje društva so v letu 2015
preko javnih razpisov prispevale občine:

Ajdovščina, Bled, Brežice, Dolenjske Toplice,
Domžale, Gorenja vas - Poljane, Hrastnik,
Kamnik, Kidričevo, Kočevje, Komenda, Krško,
Laško, Lendava, Litija, Lukovica, Mirna Peč,
Moravče, Postojna, Sevnica, Straža, Šenčur,
Škofja Loka, Tolmin, Trebnje, Tržič, Vipava,
Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki ter
mestne občine Koper, Maribor, Murska Sobota,
Novo mesto, Ptuj in Velenje.

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.

Pomagali so nam tudi sponzorji
in donatorji:
Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o.
Roche, d. o. o.
Difa, d. o. o.
Pfizer, podružnica Ljubljana
AbbVie, d. o. o.
Merck Sharp & Dohme, d. o. o.
LEK, d. d.
Tanin Sevnica, d. d.
Jagros, d. o. o.
Eti, d. d.
Terme Krka, d. o. o., Novo mesto
Terme Čatež, d. d.
Thermana, d .d.
Unior, d. d., Program turizem
Bioterme Mala Nedelja
Intra plus, d. o. o.
Proračun Republike Slovenije

pomoč ljudem
revmatikov S
(donacije državljanov, ki so nam namenili do 0,5 % dohodnine)

Zdravstveni dom Novo mesto
Zdravstveni dom Velenje
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena,
lesarska in vzgojiteljska šola

Lupus

Slovenija

Za pomoč smo vam dosegljivi na naslovih:

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

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

Vsem se najlepše zahvaljujemo!
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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

Predani življenju

Do popolnosti predani skrbi za življenje.®
50Pfizer Luxembourg SARL, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, 51, Avenue J.F. Kennedy, L – 1855, Pfizer, podružnica Ljubljana, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana

PFI-16-15

Pri Pfizerju s strokovninm znanjem in nenhnim napredkom v znanosti prispevamo k izboljšanju zdravja in dobrega počutja
v vseh življenjskih obdobjih. Soočamo se z novimi boleznimi in zdravstvenimi izzivi ter iščemo rešitve za zdravo prihodnost
novih generacij. Ko povrnemo ali izboljšamo zdravje posameznika smo svoje delo opravili dobro.

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

Prijave na: 0590 75 366

Vabljeni!

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.

Tek na smučeh

Kranjska Gora,
12.–14. 2. 2016 (dve nočitvi)
Nastanitev: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti v Kranjski
Gori (na voljo je 30 ležišč, sobe so
večposteljne, vsak prinese svojo
posteljnino in brisače.
Lokacija je primerna tudi za
pohodništvo proti Vršiču,
Tamarju, Tromeji …

Cena polnega
penziona s TT:

30 €

/ 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 11. 1. 2016.
Pozor: 		 Odpoved udeležbe brez stroškov je možna samo 21 dni pred začetkom.

Počitnice v apartmaju

Pri Treh Kraljih

Najamete lahko apartma na Pohorju za 2 osebi.
Za termin in plačilo se dogovorite
z Brankom Gojkovičem

POHODI POHODNIŠKE SEKCIJE

041 969 803

Pohodniška sekcija Društva revmatikov Slovenije v
2016 vabi na pet skupnih pohodov. V primeru slabega
vremena, pohod odpade in se ga ne prestavlja
(razen, če se tako odloči vodja pohoda).

17. 4. 2016 		 S. Pavel nad Vertovinom
										 (Podružnica Ajdovščina)
14. 5. 2016 		 Golica (Podružnica Kranj)
11. 6. 2016 		 Mengore (Podružnica Tolmin)
10. 9. 2016			 Šešče-Hom (Podružnica Celje)
22. 10. 2016 Kokoška (Podružnica Koper)

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.

Program termalnega oddiha
in obnovitvene rehabilitacije za Društvo revmatikov v
Termah Dolenjske Toplice (28. 2. – 6. 3. 2016)

Začutite objem tople, poživljajoče termalne vode v Termah Dolenjske Toplice,
zdravilišču z najdaljšo tradicijo strokovne obravnave bolnikov z različnimi
oblikami revmatičnih obolenj.
Program vsebuje: sprejem in dobrodošlico ob prihodu • polni penzion v
Hotelu Kristal****, uporabo kopalnega plašča • posebej za vas pripravljen
program telesne aktivnosti: vsakodnevno hidrogimnastiko pod strokovnim
vodstvom, kardiovadbo ob prisotnosti osebnega trenerja, vodene rekreativne
pohode ali nordijsko hojo • zdravstveno predavanje in delavnica o zdravi
prehrani · kopanje v termalnih bazenih v hotelu (36°C) in v Wellness centru
Balnea (32°C) • 1x vstop v svet savn Oaza v Wellness centru Balnea
• petkovo in sobotno nočno kopanje • družabni program, svečano večerjo.
Posebna cena za društvo:
7 polnih penzionov 352,60 EUR
479,70€ - redna cena

Posebna cena za društvo:
5 polnih penzionov 252,00 EUR
355,50€ - redna cena

Možno je plačilo na 3 obroke. Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo vseh popustov
in nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo na osebo za bivanje v
dvoposteljni sobi. Doplačilo: turistična taksa, enoposteljna soba (8 EUR na dan).

V tem tednu lahko opravite tudi načrtovano redno fizioterapijo na
napotnico, zato nam napotnico po opravljeni rezervaciji oddiha pošljite čim
prej na Terme Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice,
sprejemna pisarna, ga. Renata Bukovec, ali po faksu na št. 07 65 663 ali na
e-mail: renata.bukovec@terme-krka.si.
Informacije:
T: 08 20 50 300, E: booking@terme-krka.si,
ob rezervaciji navedite Društvo revmatikov
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ZDRAV ODDIH do 29. 12. 2015 in od 02. 01. do 10. 04. 2016
PROGRAM VKLJUČUJE: 7x polpenzion, posvet pri zdravniku, 6x 3 terapije na dan po nasvetu zdravnika, predavanje o
zdravju in zdravem načinu življenja, 8 dni neomejenega kopanja v termalnih bazenih, 30 % popust za vstop v Savna vas,
50 % popust za vstop v tnes, animacijo z žabcem Zrečkom.

CENA (na osebo):
VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

369,00 €
389,00 €
510,00 €

UGODNOSTI: brez doplačila enoposteljne sobe, posebna ponudba terapevtskih masaž (ponudba velja pri rezervaciji in plačilu najmanj treh masaž),
daljše bivanje nagrajujemo: bivaš 15 dni / 14 noči = plačaš 14 dni / 13 noči.

Unior d.d. Program Turizem, Mihaela Solar, T 03/75 76 440, E mihaela.solar@unitur.eu, I www.terme-zrece.eu

Hvala za izkazano zaupanje v letu 2015. Naj bo Novo leto polno
novih dogodivščin in ostanite še naprej naši dobri prijatelji.
PRIŠEPNITE
GESLO:
REVMA ZIMA

POSEBNA PONUDBA
SILVESTROVANJA V HOTELU
ZDRAVILIŠČE LAŠKO

ENKRATNA
ZIMSKA PONUDBA
v terminu 3. 1. – 12. 2. 2016

3 dni samo 189 €

ŽE OD 38,75 € na dan na
osebo za polpenzion

(polpenzion, gala silvestrska večerja, neomejeno kopanje, …)

(navedena cena velja v hotelu Zdravilišče Laško)

Informacije prejmete na 03 7345 248!

NAŠE DARILO:
brez doplačila za enoposteljno sobo

www.thermana.si | info@thermana.si
03 423 2100 | 080 81 19

PRELOMNA
ZNANSTVENA
ODKRITJA S
PODROČJA
ONKOLOGIJE
PRELIVAMO V
BIOMEDICINSKE
INOVACIJE
• Doprinos k premagovanju raka - naše vodilo
• Dostopnost naših zdravil proti raku - naša zaveza
• Raziskovanje na področju imunoonkologije - naša pot
v prizadevanjih, da bi ljudem z rakom prinesli NOVO UPANJE.
Za več informacij o naših onkoloških kliničnih preskušanjih
obiščite www.merck.com/clinicaltrials

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.,
Šmartinska cesta 140 Ljubljana. www.msd.si
Vse pravice pridržane.

Bioterme Mala Nedelja

Grand Hotel Rogaška

20 % popust na vse redne cene vstopnic
za kopanje
15 % popust na vse redne cene wellness
storitev (savna, masaža) in fitnes

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 €

Terme Dobrna
20 % popust na kopeli v Hotelu Vita
in Zdraviliškem domu
20 % popust na kopanje in savnanje
v bazenih Hotela Vita (pon.–čet.)
15 % popust na kopanje in savnanje
v bazenih Hotela Vita (pet.–ned.)
10 % popust na vse storitve v frizerskem
salonu (pon.–čet.)
20 % popust na klasično 20-minutno
masažo v Hiši na travniku (pon.–čet.)
35 % popust na limfno drenažo v Hiši
na travniku (pon.–čet.)
15 % popust na naravno nego obraza
v Hiši na travniku (pon.–čet.)

Terme Snovik
10 % popust na vse redne karte za kopanje
10 % popust na vse wellness storitve
(savna, masaže, kozmetične storitve)
10 % popust na protibolečinske storitve

Terme Lendava
20 % popust na celodnevno kopanje
vse dni v tednu

Hotel Adria Ankaran
10 % popust na savne in notranji bazen

Velja v času odprtja termalnega kompleksa
Rogaška Riviera, predvidoma od aprila do
oktobra 2016

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

Terme Ptuj
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

Terme Zreče

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.

Terme Vivat
20 % popust na kopalne karte, savno,
wellness center, zdraviliški center in
Salon Tawan

Hotel Ajda, Moravske Toplice
20 % popusta na celodnevno kopanje v
kopališču Hotela Ajda

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

20 % popust na vstop v termalne bazene
in savne
10 % popust na vse zdravstvene storitve
iz rednega cenika
10 % popust na vse redne cene storitev
Idila, wellness&spa centra

* Popust za namestitev se priznava

Thermana Laško

Terme Rimske Toplice

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

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

Pri akcijski ponudbi se na doplačilo za vstopnico za savno obračuna tudi 10 % popusta.

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.

Popusti ne veljajo ob sobotah, nedeljah
in praznikih.

Zdravstvena nega stopal
Pančur d. o. o.
Revmatikom nudimo brezplačen pregled
stopal v letu 2016 (stavba Zdravstvenega
doma Domžale, 01 72 45 106, 031 353 347)

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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