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Naše društvo postavlja v os-
predje bolnika z luskavico, ki se 
v vsakdanjem življenju spopa-
da z vrsto težav. Tukaj mislim 
predvsem na težave s simptomi 
bolezni pa tudi z odnosom jav-
nosti do nas bolnikov. 



Na skupščini DPS 17. 3. 2018 v Strunjanu ste 
mi delegati izkazali zaupanje in me izvolili za 
predsednika Društva psoriatikov Slovenije. Te 
funkcije ne sprejemam kot čast, ampak kot 
obveznost. V društvu delujem že 20 let. V tem 
času sem bil osem let predsednik podružnice 
severna Primorska, zadnjih dvanajst let pa 
sem sodeloval s predsednico društva Dragico 
Dremelj kot njen namestnik in član predsedst-
va. Prav zato vem, da je vodenje tako aktivne-
ga društva kot je naše velik izziv. Ker je gospa 
Dragica Dremelj v zadnjih dvanajstih letih dvi-
gnila raven delovanja društva izredno visoko, 
vem, da so pred menoj veliki izzivi. Vendar se 
teh izzivov zavedam in se bom pri tem obračal 
tudi na vas, predvsem vodje podružnic, člane 
predsedstva pa tudi na vas člane društva. Od 
vas pričakujem pomoč, saj takšno društvo lah-
ko le s skupnimi močmi ščiti interese vseh čla-
nov, pa tudi vseh 35.000 bolnikov z luskavico v 
Sloveniji. 
Ker sem zelo dobro spoznal delovanje društ-
va, ki je izrednega pomena kot humanitarno 
društvo v slovenskem prostoru, menim, da 
so smernice, ki jih je zastavila gospa Dragica 
Dremelj s predsedstvom, dobre, zato se bom 
trudil v tem duhu voditi društvo še naprej. 
Naše društvo postavlja v ospredje bolnika z 
luskavico, ki se v vsakdanjem življenju spopada 
z vrsto težav. Tukaj mislim predvsem na težave 
s simptomi bolezni, pa tudi z odnosom javnosti 
do nas bolnikov. 
V Sloveniji je veliko bolnikov z luskavico in psori-
atičnim artritisom, ki niso člani našega društva, 
vendar smo mi odgovorni tudi za njih. Prizade-
val si bom, da bomo še bolj okrepili naš odnos 
do javnosti in ozaveščanja o naši bolezni. Ka-
kovost življenja in zdravljenja bo še vedno naša 
prednostna naloga, zato bomo okrepili sodelo-
vanje s stroko. Tukaj mislim predvsem na der-
matologe, pa tudi zdravnike splošne medicine. 
Društvo bo prihodnje leto obeležilo štirideseto 

obletnico delovanja, članstvo v društvu pa se 
tudi stara. Zato si bom prizadeval, da bomo v 
društvo vključili več mladih bolnikov. V zadn-
jih letih je bilo že precej narejenega v to smer, 
vendar je zaradi narave naše bolezni in sodob-
nega načina življenja mladih pred nami še pre-
cej dela. Prizadeval si bom, da naše pravice pri 
zdravljenju ostanejo na tem zavidljivem nivoju, 
oziroma se še izboljšajo. 
Prizadeval si bom tudi, da bodo osnovne smer-
nice dosedanjega delovanja ostale v tem ok-
viru. Tukaj mislim naša druženja, kot so razni 
izleti, športne igre, prednovoletno srečanje in 
druženja v podružnicah. Obveščanju javnosti 
in naših članov bom posvetil veliko pozornosti. 
Poleg našega biltena, internetne strani in face-
book strani bomo še bolj okrepili to dejavnost; 
postali še bolj aktivni. 
Kakovost našega zdravljenja in s tem tudi naše-
ga življenja ni samoumevna. Zanjo si moramo 
neprestano prizadevati vsi člani in bolniki. To 
bomo lažje dosegali kot enovito, močno društ-
vo, nenazadnje s sodelovanjem z ostalimi 
društvi bolnikov, pa tudi drugimi nevladnimi 
organizacijami in zvezami doma in v tujini. Še 
enkrat želim izraziti upanje, da bo Društvo pso-
riatikov Slovenije še naprej delovalo v duhu na-
predka na vseh področjih, ki ga pokriva in bo 
pri tem uspešno kot do sedaj. Obveščam vas, 
da sem za razna vprašanja ali mnenja na voljo 
vsem članom društva na elektronskem naslovu 
stanko.pregelj@drustvo-psoriatikov.si oziroma 
vsak ponedeljek med 8. in 10. uro na telefon-
ski številki 041 976 920. Tudi vsa vprašanja, ki 
jih boste naslovili na naslov društva, me bodo 
dosegla in boste prejeli odgovor nanje. 

Predsednik Društva psoriatikov Slovenije
Stanko Pregelj

Spoštovane članice in člani Društva psoriatikov 
Slovenije
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Prisrčno vas pozdravljamo v Društvu psoriatikov 
Slovenije, humanitarni organizaciji za pomoč lju-
dem obolelim za psoriazo in psoriatičnim artriti-
som.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom 
pomagati in svetovati obolelim ter izboljšati njiho-
vo kakovost življenja. Trudimo se ozaveščati širšo 
javnost ter organizirati družabne in izobraževalne 
aktivnosti. Društvo združuje obolele iz vse Sloveni-
je ter deluje v enajstih podružnicah. Z izvajanjem 
socialnih in humanitarnih programov nudimo čla-
nom društva potrebno podporo in osebno pomoč 
na domu ter zastopamo njihove interese. 
Za to so zaslužni predvsem naši prostovoljci, na 
katere smo zelo ponosni, saj velikodušno pomaga-
jo predvsem starejšim in manj pokretnim obolelim 
za psoriazo ter se tako trudijo olajšati in preprečiti 

socialno stisko ljudi. Člani društva, ki želite posta-
ti prostovoljci in ste pripravljeni velikodušno po-
magati, izkazati solidarnost in sočutje pomoči po-
trebnim, ter člani, ki potrebujete osebno pomoč nas 
o tem obvestite.
V svoji podružnici lahko dobite podrobnejše infor-
macije o delovanju društva in vaše podružnice ter se 
seznanite z obveščanjem o strokovnih predavanjih, 
izletih in vseh ostalih druženjih, ki jih izvajamo. V 
našem glasilu, ki ga izdamo dvakrat letno, se lah-
ko seznanite z dejavnostmi društva in podružnic, s 
strokovnimi vsebinami, koristnimi nasveti idr. Za 
sprotno obveščanje o dejavnostih društva sta na vol-
jo spletna stran www.drustvo-psoriatikov.si, kjer se 
lahko prijavite tudi na e - novice in Facebook profil 
Društvo Psoriatikov Slovenije.  
Konec maja 2018 je v Društvo psoriatikov Slovenije 
včlanjenih 2036 članov. 

NOVI ČLANI, 
DOBRODOŠLI!



Dragi člani,

za vas Terme Snovik nudijo naslednje ugodnosti:

• 20% popust na redne kopalne karte in na vse wellness storitve (masaže, savne, kozmetične storitve, fizioter-
apijo), po veljavnem ceniku. Popust ne velja na prenosljive vstopnice, darilne vrednostne bone, vstopnice 
ter paketne ponudbe.

• 10 % popust na aktualno ponudbo za bivanje.

Popusti se med seboj ne seštevajo. Ugodnosti lahko koristite ob predložitvi članske izkaznice Društva psoria-
tikov Slovenije.

Foto: Terme Snovik. Vir: www.slovenia.info/sl/posebne-ponudbe/428-relax-paket



PRIDOBIVANJE INFORMACIJ 
• Brezplačno prejemanje društvenega glasila Za prostor pod 

soncem (2x letno), 
• redno prejemanje pisnih obvestil in obvestil na spletni 

strani društva, 
• možnost sodelovanja na družabnih omrežjih. 

DRUŽABNA SREČANJA
• Druženje na športnih igrah Psoriada, izletih, planinskih 

pohodih, 
• druženje članov na prednovoletnem srečanju,
• druga družabna srečanja članov po podružnicah.

STROKOVNA SREČANJA IN IZMENJAVA IZKUŠENJ
• Organiziranje izobraževanj in strokovnih seznanjanj 

o bolezni (predavanja zdravnikov specialistov derma-
tologov, revmatologov in psihologov),

• svetovanje na podlagi medsebojne izmenjave izkušenj,
• organiziranje skupinske terapije za odpravljanje psihičnih 

težav.

SOCIALNA IN HUMANITARNA POMOČ
• Organiziranje in izvajanje samopomoči ter osebne po-

moči starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na 
domu,

• pomoč pri zmanjševanju socialnih stisk.

OHRANJANJE ZDRAVJA, IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVL-
JENJA IN PREPREČEVANJE NEGATIVNIH POJAVOV
• Vsak član lahko kandidira za obnovitveno rehabilitacijo 

v slovenskih zdraviliščih (Terme 3000, Terme Lendava, 
Terme Olimia, Thermana Laško, Terme Krka, Strunjan),

• vsak član lahko kandidira za letovanje v naših apartmajih v 
Moravcih (Prekmurska vas) in Podčetrtku (Vas Lipa),

• vsak član se lahko prijavi na zdraviliško zdravljenje na 
Velem Lošinju in bolnici Naftalan. 

REKREACIJA
• V Zdravilišču Laško organiziramo vadbo pod strokovnim 

vodstvom višjega fizioterapevta.

ugodnosti clanstva

Članom društva in njihovim družinskim članom zdravilišča nudijo:

V Termah 3000, Termah Ptuj, Zdravilišču Radenci, Termah 
Lendava in Sava Hotelih Bled nudijo članom društva in 
njihovim družinskim članom:

• 10 % popust na redne cene za vse zdravstvene in well-

ness storitve,

• 10 % na kopalne karte.

• 10 % popust na bazenske vstopnice in uporabo savn,

• 10 % popust na vse zdravstvene in fizioterapevtske 

storitve,

• 10 % popust na uporabo fitnesa, kopeli in masaž,

• 10 % popust na nastanitev.

• 10 % popust na veljavne cene penzionskih storitev v 

Talaso Strunjan, Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmar-

ješke Toplice

• 10 % popust na veljavne cene zdravstvenih storitev 

• 10 % popust na veljavne vstopnice bazenov 

• Popusti se priznavajo na veljavne cene, z izjemo akci-

jskih ponudb.

• 30 % popust na celodnevno vstopnico za kopališče hote-

la Zdravilišče Laško vse dni v tednu tudi v času praznikov 

in počitnic,

• 20 % popust na celodnevno vstopnico v Termalnem cen-

tru hotela Thermana Park Laško med tednom (popust 

ne velja v času praznikov in počitnic) ,

• 10 % popust za wellness storitve in zdravstvene storitve,

• 10 % popust na storitve: bazen in savna (izključene so 

družinske vstopnice in večerne akcijske ponudbe).• 10 % popust na pakete bivanja v Wellness Hotelu Sotelia, 

Hotelu Breza, Aparthotelu Rosa in v Vasi Lipa.

Cenovne ugodnosti lahko koristite s predložitvijo članske izkaznice Društva psoriatikov Slovenije.

^
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VOLILNA SKUPŠČINA

Potek volilne skupščine je sledil dnevnemu redu in 
je obsegal potrditev Poslovnika za delo skupščine,  
otvoritev in izvolitev delovnih teles skupščine, krat-
ko poročilo predsednice DPS o delovanju društva, 
kratka poročila predsednikov komisij (naši objekti, 
disciplinska), potrditev knjigovodskih izkazov za 
leto 2017 in potrditev poročila nadzornega odbora, 
razprava po poročilih, potrditev Statuta društva, po-
trditev Pravilnika o koriščenju društvenih kapacitet, 
potrditev Pravilnika o računovodstvu, razrešnica 
organov društva ter volitev organov v novi sestavi, 
potrditev strokovno organizacijske komisije, disci-
plinske komisije, nadzornega odbora in uredniškega 
odbora, smernice dela za naslednja leta in točko raz-
no. Med prisotnimi je bilo predsedstvo DPS,  pred-
sednik disciplinske komisije Boris Bajuk, predsedni-
ca nadzornega odbora Martina Javornik, strokovna 
sodelavka Kristina Koler in delegati.
Po uvodnem pozdravu je predsednica društva Drag-
ica Dremelj najavila dnevni red. Najvišji organ društ-
va bo potrdil finančno poročilo za leto 2017, poročilo 
nadzornega odbora za leto 2017 in finančni načrt ter 

plan dela za leto 2018. Sprva je bilo sprejeto delovno 
predsedstvo skupščine; Anton Prosen – predsednik, 
Marta Nardin – članica, Jan Koren – član. Besedo je 
prevzel Anton Prosen, ki je delegatom predstavil in 
v potrditev podal Poslovnik za delo skupščine, ki je 
objavljen tudi na spletni strani društva in velja od 
leta 2007. Anton Prosen je podal imena kandida-
tov za ostala delovna telesa skupščine: zapisničarka 
- Kristina Koler, overitelja zapisnika - Irena Bonaja 
in Dušan Varlec, verifikacijska komisija - Patricija 
Pečnik in Marjeta Lavrič. Verifikacijska komisija je 
potrdila, da je bilo prisotnih 49 delegatov in s tem 
njihovo sklepčnost. Glasovalno pravico imajo le 
redni člani delegati prisotni na skupščini in delegi-
rani s strani podružnic, ter člani predsedstva DPS. 
Sledilo je poročilo predsednikov komisij pri DPS. 
Poročilo predsednice Društva psoriatikov Slovenije 
je podrobneje objavljeno v rubriki “Pregled aktivno-
sti” na naslednjih straneh.
Skupščina se je nadaljevala s poročilom predsednika 
komisije, Jana Korena, o koriščenju kapacitet apart-
majev v DPS v letu 2017. Komisija za apartmaje je v 

Letošnja volilna skupščina je 
potekala v soboto, 17. 3. 2018 v 
Krkinem zdravilišču v Strunjanu.

Foto: Delegati društva na volilni skupščini
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mesecu novembru 2016 pregledala prispele prijave 
za koriščenje apartmajev v letu 2017 v Moravcih in 
v Podčetrtku. Prispelo je 112 prijavnic za koriščen-
je apartmajev DPS v letu 2017.  Termine smo do-
delili 104 prosilcem, čeprav smo imeli 106 prostih 
terminov. Zaradi zahtev prosilcev, nikakor nismo 
morali zapolniti vseh terminov. S prosilci, ki termi-
na niso prejeli smo se dogovorili, da jih uvrstimo 
na čakalno listo. V letu 2017 je bilo veliko odpovedi 
za koriščenje društvenih apartmajev, čeprav smo v 
razpisu napisali, da se mora član odjaviti najpozneje 
30 dni po prejemu odločbe, če mu dodeljen termin 
ne odgovarja ter da lahko le iz upravičenega razlo-
ga (bolezen, smrt v družini, itd.) na osnovi pisne-
ga dokazila odjavi koriščenje apartmaja. Odpovedi 
terminov so zapolnili člani s čakalne liste in drugi, 
ki so se prijavili na podlagi objave o prostih termin-
ih na spletni strani in FB strani. V obeh apartmajih 
smo opravljali tekoča vzdrževalna dela in nabavili 
potrošni material. Opažamo, da v knjigi opomb ko-
ristniki ne zapisujejo, kaj se je pokvarilo oz. kaj se je 
zgodilo v času njihovega bivanja. Vse člane prosimo, 
da ob prihodu v apartma vpišejo morebitne priman-
jkljaje oziroma poškodbe na inventarju in objektu. 
Zavedati se moramo, da so apartmaji z opremo in 
inventarjem naša skupna last, zato naj se z njimi 
skrbno ravna.
Poročilo predsednika disciplinske komisije, Borisa 
Bajuka, o delu disciplinske komisije v letu 2017:
Disciplinska komisija se v letu 2017, v obdobju od 
zadnje skupščine do danes ni sestala, ker za to ni bilo 
potrebe. 
Nadzorni odbor nadzira poslovanje društva med 
obema skupščinama v okviru pooblastil in pristo-
jnosti določenih s pravili društva. Posebno pozor-
nost posveča društvenemu in finančnemu poslovan-
ju in razvoju, pomembnim društvenim dogodkom 
ter uresničevanju splošnih in dolgoročnih usmeritev. 
Po opravljenih poslih društva z zaključnim računom 
in poročila o aktivnostih društva med obema sk-
upščinama (marec 2017 - marec 2018) ter pregledu 
in sprejemanju finančnega poslovanja, je predsed-
stvo dne, 14.3.2018 nadzornemu odboru v pregled 
in preučitev predložilo letno poročilo društva za 
leto 2017. Celotni prihodki društva so v letu 2017 
znašali 360.075,00 EUR, celotni odhodki skupaj pa 
366.270,00 EUR. Iz tega je razviden presežek odhod-
kov nad prihodki, kar zmanjšuje vrednost društven-

ega sklada v bilanci stanja v višini 6.195,00 EUR in 
je posledica slabega ravnanja nekaterih podružnic, 
neplačanih članarin članov, manj prejetih donacij 
podjetij. Presežek odhodkov se bo v celoti kril iz 
presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdo-
bij. Nadzorni odbor ugotavlja, da je letno poročilo 
za leto 2017, ki ga je pripravilo predsedstvo skupaj 
z računovodskim servisom, sestavljeno jasno, pre-
gledno in v skladu z zakonodajo, veljavnimi račun-
ovodskimi standardi in pravili društva. Nadzorni 
odbor ocenjuje, da letno poročilo izkazuje resničen 
prikaz premoženja, finančnega in poslovnega izida 
društva. Društvo je v iztekajočem se mandatnem 
obdobju uspešno izpolnjevalo svoje naloge za člane 
v skladu s pravili društva in v skladu s programom 
in letnim načrtom. Sredstva so se uporabila v skladu 
z njihovim namenom. Podrobnosti so zapisane v po-
ročilu predsednice društva in v pojasnilih k računo-
vodskim izkazom. 
Delegati so soglasno potrdili poročilo nadzorne-
ga odbora, podatke iz bilance stanja na dan 31. 12. 
2017, podatke iz izkaza poslovnega izida v obdob-
ju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 in računovodsko 
poročilo za leto 2017. Predsednik delovnega pred-
sedstva g. Anton Prosen je predal besedo g. Stanku 
Preglju. Namestnik predsednice g. Stanko Pregelj je 
podal spremembe pravilnika DPS in povedal da se 
je leta 2011 spremenil Zakon o društvih. Spremenilo 
se je imenovanje predsednikov podružnic, pravil-
nik v statut, ipd. Spremembe pravilnika DPS, so bile 
posredovane predsednikom in članom. Predloge 
smo obravnavali in upoštevali na sejah predsedstva. 
48 delegatov je z dvigom rok potrdilo Statut DPS. 
Predsednik delovnega predsedstva g. Anton Pros-
en je predal besedo g. Janu Korenu. Spremembe 
Pravilnika o koriščenju društvenih kapacitet so bile 
posredovane predsednikom in članom. Predloge 
smo obravnavali in upoštevali na sejah predsedstva. 
Pripomb ni bilo. Delegati so z dvigom rok potrdili 
Pravilnik o koriščenju društvenih kapacitet. Pravil-
nik je priloga k zapisniku.
Predsednik delovnega predsedstva g. Anton Prosen 
je predal besedo predsednici društva gospe Dragici 
Dremelj ki je povedala, da smo Pravilnik uskladili 
z zakonsko podlago. Pripomb ni bilo. Delegati so 
z dvigom rok potrdili Pravilnik o računovodstvu. 
Pravilnik o računovodstvu je priloga k zapisniku.
Predsednik delovnega predsedstva g. Anton Prosen 
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se je zahvalil gospe Dragici Dremelj in vsem 
sodelavcem za uspešno delo. Ga. Marta Nardin se je 
prav tako zahvalila Dragici Dremelj, Stanku Pregl-
ju in Kristini Koler za opravljeno delo. Delegati so 
z dvigom rok razrešili organe društva in ga. Dragi-
co Dremelj. Predsednik delovnega predsedstva g. 
Anton Prosen je zbor članov nadaljeval z izvolitvijo 
organov v novi sestavi. Delegati so z dvigom rok v 
celoti potrdili Stanka Preglja za predsednika Društ-
va psoriatikov Slovenije.
Sledila je potrditev strokovno organizacijske 
komisije, disciplinske komisije, nadzornega odbora 
in uredniškega odbora. Predsednik delovnega pred-
sedstva g. Anton Prosen je zbor članov nadaljeval 
s predlogom organov v novi sestavi: UREDNIŠKI 
ODBOR v sestavi: Stanko Pregelj, Anton Prosen, 
Kristina Koler; DISCIPLINSKA KOMISIJA v ses-
tavi: Bajuk Boris, Gašparut Darinka, Tratar Franc
NADZORNI ODBOR v sestavi: Čeh Nada, Blagus 
Drago, Bašelj Viljem, STROKOVNO ORGANI-
ZACIJSKA KOMISIJA v sestavi: prim. mag. Pij Bo-
gomir Marko. dr. med., asist. dr. Katarina Trčko, dr. 
med., asist. dr.Maruška Marovt, dr.med.
Delegati so z dvigom rok v celoti potrdili strokovno 
organizacijsko komisijo, disciplinsko komisijo, na-
dzorni odbor in uredniški odbor v novi sestavi.
Predsednik delovnega predsedstva g. Anton Prosen 
je besedo predal novemu predsedniku društva pso-
riatikov Slovenije g. Stanku Pregelju.  
Stanko Pregelj, predsednik društva je zbor član-
ov nadaljeval z načrti za leto 2018 in sicer: pomoč 
starejšim, rehabilitacija v zdraviliških objektih, 

športno rekreacijske dejavnosti, zdravljenje v tujini 
– Veli Lošinj, Naftalan, zagovorništvo in ozaveščanje 
o problematiki luskavice, festival za tretje življenjs-
ko obdobje, plakatna akcija, podpora izobraževal-
nim projektom, ki so namenjeni mlajšim bolnikom, 
prednovoletno srečanje ter sodelovanje na medn-
arodni ravni-europso, ifpa.
Predsednik delovnega predsedstva skupščine, g. An-
ton Prosen je zbor članov nadaljeval s  predlogom 
imenovanja Dragice Dremelj za častno članico 
društva psoriatikov Slovenije. 
Delegati so soglasno potrdili Dragico Dremelj za 
častno članico Društva psoriatikov Slovenije.
Predsednik delovnega predsedstva skupščine, gos-
pod Anton Prosen je zaključil skupščino in se zah-
valil vsem sodelujočim.

PREGLED AKTIVNOSTI 
V LETU 2017

Ob koncu leta 2017 je Društvo psoriatikov štelo 1998 
članov. Skozi celo leto 2017 smo izvajali socialne in 
humanitarne programe za bolnike s psoriazo. Orga-
nizirali in izvajali smo samopomoč ter osebno pomoč 
starejšim in manj pokretnim bolnikom na domu ter 
preprečevali in lajšali oz. zmanjševali socialne stiske. 
Na podružnicah smo za člane organizirali strokovna 
predavanja o bolezni. Predavanja so izvedli zdravniki 
specialisti, dermatologi in revmatologi. Na srečanjih 
članov se trudimo na podlagi medsebojne izmen-
jave izkušenj, povezovati vse udeležene. Eden naših 
ključnih programov je obnovitvena rehabilitacija v 
slovenskih zdraviliščih. Kot društvo s humanitarnim 
statusom ga izvajamo pogodbeno z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nam dodeljuje 
finančna sredstva. Vsako leto naša komisija obdela 
nekaj sto vlog in odobri približno 220 bolnikom s 
psoriazo 14-dnevno bivanje v enem izmed izbranih 
zdravilišč (Terme 3000, Terme Olimia, Thermana 
Laško, Terme Lendava in Terme Krka Strunjan). 
Prizadevamo si, da bi bolnike pošiljali na zdravljenje 
tudi v specializirana zdravilišča na Hrvaškem. Kot 
dopolnilo k zgoraj navedenemu programu, izvaja-
mo program »Družinske rehabilitacije«, kjer lahko 
člani društva skupaj s svojimi družinskimi člani in 
prijatelji koristijo lepo urejen apartma v Vasi Lipa v 

Foto: Volilna skupščina DPS 2018
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Termah Olimia, ter apartma v naselju Prekmurska 
vas v Moravskih Toplicah. Apartmaja, ki sta od leta 
2003 lasti društva, oddajamo po zelo nizkih in nedo-
bičkonosnih cenah. Z dobljenimi sredstvi pokrijemo 
vzdrževanje objektov in pavšalen nakup kopaliških 
kart za udeležence družinske rehabilitacije. V okvi-
ru zdraviliškega zdravljenja v tujini smo organizirali 
klimatološko zdravljenje v bolnici Naftalan v Ivanič 
Gradu in zdraviliško zdravljenje na Velem Lošinju 
na Hrvaškem. Trudimo se, da je zdravljenje za člane 
društva cenovno ugodno. V letu 2017 smo nadalje-
vali z izvajanjem akcije izobraževanja bolnikov in 
splošne javnosti. V ta namen smo na lokalni pod-
ružnični ravni organizirali strokovna predavanja, 
kjer smo bolnike s psoriazo seznanjali z; Zakaj je 
potrebno zdraviti luskavico, Je psoriaza res samo 
kožna bolezen, Luskavica kaj pa pod kožo, Življenje 
s psoriazo, ipd. Oboleli se v stiku z zunanjim svetom 
še vedno srečujejo s številnimi stereotipi, predsodki, 
diskriminacijo in na videz brezizhodnimi situacija-
mi. S tovrstnimi strokovnimi predavanji želimo tako 
bolnike kot obiskovalce spodbuditi k razmišljanju o 
psoriazi - luskavici, za lažje razumevanje obolelih in 
bolezni same.
Organizirali smo srečanje za mlade Psoriaza in 
jaz, vedno prideva skupaj, kjer so predavali splošni 
zdravnik, dermatolog, revmatolog in delavna tera-
pevtka ter psiholog, na temo kako se soočiti in žive-
ti z boleznijo. Predstavitev društva smo izvedli tudi 
na drugem mednarodnem sejmu sodobne medicine 
Medical v mesecu marcu, kjer smo se kot Društvo 
psoriatikov Slovenije pridružili 110 razstavljalcem 
iz desetih držav. Sejem nam je omogočal možnost 
informiranja, osveščanja, organizacijo predavanja 
na temo Delavne terapije in predstavitve delovanja 
društva. Udeležili smo se kar nekaj nacionalnih in 
mednarodnih dogodkov, kjer smo spoznavali smer-
nice za zdravljenje, ozaveščali širšo javnost in krepili 
sodelovanje med organizacijami. Udeležili smo se 3. 
okrogle mize mladih EUROPSO v Düsseldorfu. V 
Bruslju v Belgiji smo se med 16. in 18. junijem 2017 
udeležili generalne skupščine Mednarodne feder-
acije psoriatičnih združenj (IFPA) in uspešno zasto-
pali naše društvo. Bili smo tudi v Švici, kjer smo se 
udeležili izobraževalnih delavnic.
V maju smo se psoriatiki iz vseh koncev Slovenije 
zbrali na tradicionalnih športnih igrah, ki jih je or-
ganizirala podružnica Ljubljani v Planinskem domu 

Podborštu. Prednovoletno srečanje 3. decembra 
2017 je organizirala podružnice Maribor v Mari-
boru. V sodelovanju z farmacevtsko družbo Abbvie 
smo organizirali medijski posvet pred svetovnim 
dnevom psoriaze. O njem je bilo več kot 53 objav 
v raznih časopisih (Dnevnik, Večer, ipd.), spletnih 
portalih in televizijskih postajah.
Izdelali smo infografijo (animirano grafiko) na temo 
psoriaze, ki smo jo predvajali v 70 zdravstvenih do-
movih in bolnišnicah po vsej Sloveniji. Doseg laične 
javnosti je znašal 231.000.
Skozi vso leto organiziramo strokovna predavanja za 
bolnike s psoriazo za lažje razumevanje in lajšanje 
bolezni. Člane operativnih odborov smo v mesecu 
oktobru izobraževali na temo Uporaba računal-
niških programov. Društvo psoriatikov Slovenije 
se je na 17. festivalu za 3. življenjsko obdobje med 
26. in 28 septembrom 2017 v Cankarjevem domu 
predstavilo širši javnosti. V treh dneh je našo stojni-
co obiskalo in se na njej ustavilo, več kot 2200 obis-
kovalcev. Predstavitev društva smo podkrepili tudi 
s strokovnim predavanjem zdravnika specialista na 
temo Življenje s psoriazo in predstavitvijo društva.
Tudi letos smo bili aktivni po celotni Sloveniji na po-
dročju osveščanja širše javnosti, posebej ob svetov-
nem dnevu psoriaze, kjer smo ponovno pridobili ve-
liko število novih članov. Dogodkov se je udeležilo 
več kot 900 posameznikov. Delili smo promocijski 
material, skupaj z razglednico, ki je bila oblikovana 
s pomočjo družbe Novartis in je vsebovala pesem 
našega člana na temo življenja s psoriazo. Ob enem 
smo izmenjevali izkušnje in osveščali širšo javnost o 
pomenu bolezni in življenju z njo. Udeležili smo se 
petega srečanja društev obolelih z kroničnimi imun-
sko pogojenimi vnetnimi boleznimi v Ljubljani na 
temo »Zdravstvena pismenost kroničnih bolnikov«. 
Dogodka smo se udeležili skupaj z društvom revma-
tikov Slovenije in društvom za kronično vnetno 
črevesno bolezen. Vsem članom smo brezplačno 
poslali spomladansko in novoletno izdajo društ-
venega glasila Za prostor pod soncem, jih obveščali 
o razpisih in dogodkih ter zanje pridobili cenovne 
ugodnosti pri ponudnikih zdraviliških storitev.
Imamo urejeno spletno stran društva z možnostjo 
interaktivnega sodelovanja, včlanjevanja in naročan-
ja na e-novice. Aktivni smo tudi na socialnem om-
režju Facebook.
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Zaradi dotrajanosti apartmaja v Termah 3000 v 
Moravskih Toplicah smo se na seji predsedstva 
odločili, da le tega v letošnjem letu prenovimo. Tako 
smo se v mesecu marcu lotili delne prenove. Do sedaj 
smo menjali dotrajan parket v spodnjem in zgorn-
jem nadstropju in ga nadomestili z vinilno oblogo. 
Prebelili smo celoten apartma, ter kupili novo jedil-
no garnituro, televizijo in dotrajan drobni inventar. 
V poletnih mesecih pa bomo osvežili zunanji izgled 
apartmaja in sicer fasado ter lesene dele. Zamenjali 
bomo tudi vzmetnice, vzglavnike in odeje. 
V apartmaju v Termah Olimia bomo prav tako 
zamenjali vzmetnice, vzglavnike in odeje ter kupili 

klimatsko napravo. Društvena apartmaja sta last nas 
vseh, zato z lepim ravnanjem poskrbimo, da bosta 
ostala lepa. S tem namenom smo v letošnjem letu 
uvedli način sprotnega poročanja na sedež društva 
o stanju apartmaja. Sistem se je lepo uvedel in res 
vas moram pohvaliti, saj poročila redno prihajajo k 
nam, mi pa s tem prejememo povratno informacijo 
kaj se v apartmajih dogaja in tako lahko v primeru 
okvar hitro ukrepamo. 
V imenu komisije za rekreacijo vam želim lepo bi-
vanje v naših apartmajih in veliko vodnih užitkov.

PRENOVA DRUŠTVENEGA 
APARTMAJA V TERMAH 3000, 
MORAVSKE TOPLICE 
Jan Koren, predsednik komisije za rekreacijo
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Pri prostovoljstvu gre tako za dajanje, kot prejeman-
je. Ne gre samo za občutek, da je potrebno pomaga-
ti drugim ali za skupno dobro, običajno govorimo 
predvsem o občutku zadovoljstva ob tem, da smo 
naredili nekaj dobrega.

Namen programa je izboljšanje psihofizičnega stanja 
bolnikov s psoriazo in psoriatičnim artritisom, 
katerih gibanje je zaradi prizadetosti sklepov 
omejeno. Naši prostovoljci velikodušno pomagajo 
starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na 
domu ter tako preprečujejo in zmanjšujejo socialne 
stiske ljudi. Ponosni smo na vas in se vam iskreno 
zahvaljujemo.

Prostovoljstvo ima velik pomen za našo skupnost, 
saj:
• izboljšuje kakovost življenja bolnikov;
• brani interese posameznikov, ki so ogroženi, 

prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
• je ena od osnovnih poti odzivanja na potrebe 

bolnikov in ustvarja možnosti njihovega ak-
tivnega delovanja v družbi;

• je dodana vrednost delovanju služb in institucij.

Pomagajmo drug drugemu, da ne 
bomo ostali brez pomoči, ko jo 
bomo sami potrebovali! 
Če potrebujete pomoč pri hišnih opravilih, nekoga, 
da vam prinese kaj iz trgovine ali vas pelje k zdravni-
ku, če potrebujete družbo in pogovor, nas pokličite 
na tel: 02 420 22 12 in vam bomo z veseljem pris-
kočili na pomoč. Prav tako prosimo vse zaintere-
sirane, ki imajo kaj prostega časa in so pripravljeni 
nuditi pomoč našim članom, ki določenih opravil 
zaradi bolezni ne morajo več opraviti sami, da se 
nam pridružijo kot prostovoljci.

Pomoc na domu
^



14

PODPIS POBUDE ONCA

Predstavniki številnih društev kroničnih bolnikov 
smo se konec marca (28. 3. 2018) srečali z namenom 
podpreti evropsko pobudo ONCA, ki se zavzema za 
dostop do optimalne prehrane za vse prebivalce EU. 
V razpravi smo se strinjali, da na podlagi Resolucije 
o nacionalnem programu o prehrani in telesni de-
javnosti za zdravje 2015–2025 zahtevamo, da se tudi 
v Sloveniji poskrbi za optimalno prehransko oskrbo 
bolnikov na vseh nivojih zdravstvenega varstva.
Pobuda ONCA poudarja zelo pomembno vlogo 
klinične prehrane pri vodenju večine kroničnih 
bolezni in populacijskih skupin z večjim tvegan-
jem prehranske ogroženosti. Prehrana je namreč 
pomembna pri zdravstveni oskrbi od nastanka živl-
jenja pred rojstvom pa do skrbi za starostnike. 

Naša zahteva:
Pravica bolnikov je, da so deležni ustreznega zdravl-
jenja in podpore, zato zahtevamo, da se čim prej 
izvedejo priporočila iz Resolucije o nacionalnem 
programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdrav-
je 2015–2025, saj ustrezajo našim potrebam in pri-
poročilom ONCA. 
Zahtevamo dostop do ustrezne prehranske 
obravnave in zdravljenja tako na primarnem nivoju, 
v primarni in sekundarni preventivi, kot tudi med 

zdravljenjem na sekundarnem ali višjem nivoju za 
vse prebivalce Slovenije. Pozivamo vse deležnike v 
procesu zdravljenja, da našo pobudo obravnavajo in 
ustrezno ukrepajo glede na položaj v procesu zdravl-
jenja. Pobudo pošiljamo na vse nam znane naslove, 
ki delujejo na področju primarne in sekundarne 
preventive in prehranske obravnave kroničnih bol-
nikov od MZ do posameznih klinik in ustanov. 
Društvo psoriatikov Slovenije se poleg vseh dru-
gih pobud za lažje zdravljenje kroničnih bolezni, 
pridružuje tudi pobudi ONCA (Optimal Nutrition 
Care for All). V predsedstvu DPS smo mnenja, da 
je optimalna prehrana pomembna tudi za nas – bol-
nike z luskavico. Predvsem v zadnjih desetih letih 
je stroka ugotovila, da je pri bolnikih z luskavico 
prisoten tudi velik dejavnik tveganja za nastanek 
mnogih drugih bolezni. Torej je logična posledica 
tega tudi naša pravica do optimalne prehrane in s 
tem zmanjšanje dejavnikov tveganja. Prav zaradi 
tega se je DPS pridružilo pobudi in je skupaj s še 
trinajstimi društvi podpisalo pobudo ONCA. Pod-
pis pobude smo opravili 19. 5. 2018 v Sežani, ko so 
naši prijatelji iz društva KVČB (kronično vnetne 
črevesne bolezni) obeležili svetovni dan te bolezni. 
Podpis te pobude pa pomeni, da se sedaj začenja boj 
za uresničitev naših zahteva.

Stanko Pregelj
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KAJ 
KAZNOVANJE 
ZDRAVNIKOV 
PRINAŠA 
PACIENTOM?
Anton Prosen

Sindikat Praktikum je povabil Društvo psoriatikov 
Slovenije, da se poleg drugih društev udeleži okrogle 
mize z naslovom Kaj kaznovanje zdravnikov prinaša 
pacientom, ki je bila v torek, 24. aprila 2018, ob 11. 
uri v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije. Na 
prošnjo predsednika društva sem se udeležil tega 
srečanja in v nadaljevanju podajam kratko poročilo.
Vlada RS je pred kratkim nezakonito sprejela 
ureditev, po kateri napoteni zdravnik prevzema fi-
nančno odgovornost za morebitno neupravičeno 
napotitev na sekundarno raven. Ker je uredba iz-
jemno škodljiva predvsem za bolnike, so se v Sind-
ikatu zdravnikov družinske medicine skupaj s Sekci-
jo primarnih pediatrov Slovenije in v sodelovanju z 
različnimi društvi bolnikov odločili, da s posledica-
mi škodljive ureditve seznanijo tako stroko kot tudi 
širšo javnost. Na okrogli mizi so sodelovali pred-
stavniki društev bolnikov, zdravniki družinske med-
icine in pediatri. V nadaljevanju podajamo izjave 
sodelujočih na okrogli mizi. Sodelujoči na okrogli 
mizi (https://www.sindikat-praktikum.si/).
Mag. Igor Muževič, dr. med., spec. druž. med. in 
vodja sindikata Praktikum, je v svojem nastopu med 
drugim povedal, da ni mogoče postaviti strokovnih 
kriterijev za ustrezno napotitev. »Bolnik ni le skupek 
bolezenskih stanj, ki ga lahko na silo damo v neke al-
goritme in jih obravnavamo. Gre za človeka z vsemi 
izkušnjami, odnosi, zgodbami in pridruženimi obo-
lenji. Mnogo napotitev, ki jih pošljemo, presega to, 
kar je zapisano v smernicah, in bojim se, da bodo 
zdravniki, ki so že tako v stiski s časom, zdaj razmišl-
jali še o tem ali smejo bolnika napotiti k specialistu 
ali ne.« Prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., 
spec. druž. med., je opozorila tudi na to, da sedem 

minut niti približno ni dovolj za obravnavo pacienta. 
»Mi vsi smo lahko tudi bolniki. Ljudje se različno 
hitro odpremo, odtajamo, slečemo, oblečemo. Vsi si 
želimo več časa za bolnike, kar pa bi bilo mogoče le 
tako, da bi bilo specialistov družinske medicine več. 
V Avstriji je na tisoč prebivalcev dvakrat več special-
istov družinske medicine kot pri nas. Na Islandiji 
zdravniki družinske medicine dnevno pregledajo 
12 pacientov, na Danskem in Finskem 13–15, pa so 
izrazili skrb, da bodo izgoreli. Pri nas jih pregleda-
mo 40–60 dnevno.« Ukrep je označila za drakonski, 
neprimeren in nepremišljen. Kako neki naj pričaku-
jemo nove specializante?
Ob tem bi morali stremeti tudi k temu, opozarja 
mag. Muževič, da bi ti vso kariero ostali na istem 
delovnem mestu, saj je dokazano, da se zaupanje pa-
cienta do zdravnika gradi dolga leta in daje boljše 
rezultate zdravljenja. »Menjavanje zdravnikov, kar 
se v Sloveniji pogosto dogaja, povečuje umrljivost 
ljudi. Ne glede na to, kakšne bodo nove vlade, pro-
sim, da se začnemo posvečati temu, kar je za bolnike 
najbolje.«
Kaj ta in podobni ukrepi pomenijo za otroke, 
opozarja Bernarda Vogrin, dr. med., spec. ped., mag. 
zn. »Večina ruralnih okolij nima pediatra ali pa 
tam delajo starejši, že upokojeni pediatri, ki seveda 
ne zmorejo dela v zelo obremenjenih ambulantah. 
Naši mladi kolegi bodo prihajali na ta območja v 
preobremenjene ambulante in bodo prisiljeni pisati 
napotnice pod neustrezno stopnjo nujnosti. Kronič-
no bolan otrok ne more čakati šest ali devet ali celo 
dvanajst mesecev na pregled. Do takrat bo bolezen 
že vplivala na njegovo normalno rast in razvoj do te 
mere, da bo zaznamovan za vso življenje.«
Doc. dr. Tina Bregant, dr. med., spec. pediatrije, pa 
poudarja, da je človek biopsihosocialno bitje in ne 
človek-stroj, ki zgolj sledi biološkim algoritmom. 
»Bolniki smo ljudje in si zaslužimo celostno obravna-
vo. Naloga zdravnika primarne ravni je biti varuh 
človeka kot biopsihosocialnega bitja.« Ko zdravnik 
piše napotnico, jo piše utemeljeno, z razmislekom, 
ki ni rezultat le sedmih minut v ambulanti, ampak 
odnosa, ki ga je vzpostavil z bolnikom. Čeprav ra-
zume željo po urejanju sistema, pa dr. Bregantova 
meni, da je ukrep preveč restriktiven in ukazovalen, 
saj s kaznovanjem in represijo ne pridemo do dobrih 
rezultatov. Prim. Mojca Kos-Golja, dr. med., spec. 
revm. in int. med., se je okrogle mize udeležila kot 
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Zadnjo majsko soboto smo se znova zbrali člani DPS 
iz vse Slovenije na 18. Psoriadi – kulturno-športni 
prireditvi, ki jo je organizirala naša podružnica – 
podružnica Notranjska v Postojni.
Dolgo smo premišljevali o kraju našega družen-

ja. Rešil nas je naš podpredsednik Rado, ki nam je 
predlagal Srednješolski center. Skupaj sva si ogleda-
la lokacijo in ugotovila, da bo tam prijetno, zraven 
prostora pa poskrbljeno tudi za hrano, saj nam je 
tam na voljo tudi kuhinja.

članica Društva za fibromialgijo in Društva revma-
tikov Slovenije. »Tudi bolniki se strinjajo, da so ti 
posegi politike v stroko in delo zdravnikov nedopus-
tni. S tem se kvari odnos med bolnikom in zdravni-
kom ter zbija avtoriteta slednjih. S kaznovalnimi 
ukrepi jih spuščamo na nivo navadnih potencialnih 
prekrškarjev, kar je nedopustno.« Društvo za fibro-
mialgijo je spisalo tudi protestno pismo in ga poslalo 
na Ministrstvo za zdravje. »Odgovora seveda nismo 
prejeli, a zadnja leta smo že vajeni, da se ministrstvo 
ne odziva, ne upošteva mnenja stroke ali bolnikov.«
Predsednica društva Europa Donna Tanja Španić je 
poudarila, da bi moral v središču zdravljenja ostati 
bolnik. »Nujno je, da bolniki zaupamo v zdravni-
ka, ta ukrep pa poskrbi, da pacienti spet izgubljamo 

zaupanje v stroko in v zdravnika. Vsi smo potencial-
ni uporabniki tega sistema, ukrep pa močno krha naš 
odnos.« Po izjavah sodelujočih na okrogli mizi se je 
razvila živahna debata tudi s predstavniki različnih 
društev bolnikov, ki smo izrazili zaskrbljenost ob 
novi uredbi in delili svoje zgodbe. »Ne sliši se glasu 
pacientov,« smo družno opozarjali.
Ker so nas sodelujoči zaprosili, da jim pri njihovih 
prizadevanjih izkažemo podporo v čim večjem šte-
vilu, saj je za njih ta izredno pomembna, je prav, da 
smo se udeležili te okrogle mize tudi mi, saj nam ni 
vseeno, kakšne bodo posledice za naše zdravje, če 
nam ne bo omogočeno zdravljenje na sekundarni 
ravni.

PSORIADA 2018
Marta Nardin

Foto: Stanko Pregelj, Marta Nardin, Igor Marentič in Dragica Dremelj
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Na Psoriado smo se pripravljali z vso resnostjo in 
se na vsakem sestanku seznanjali s tem, kaj je že 
urejeno in kaj nas še čaka. Največ dela pri organi-
zaciji Psoriade sta prevzela in opravila predsednica 
in podpredsednik, pomagali pa so tudi člani orga-
nizacijskega odbora. Članice pod vodstvom Darin-
ke so poskrbele za slastno pecivo. Prav tako so nam 
pecivo podarile tudi nekatere pekarne. Kristina in 
Janja sta bili pobudnici srečolova, ki sta ga skupaj 
s pomočnicami uspešno izvedli. Glavna nagrada je 
bila živa ovčka. Pri organizaciji so sodelovali tudi 
Danica, Sonja, Irena, Marija, Branko, Borislav, Elvis, 
Zdenko in Nada. Pomagali pa sta tudi Nika in Anita.
Skrbelo nas je le vreme, pa nas je tudi to uslišalo. Bil 
je namreč lep sončen dan.
Po 12. uri so pričeli prihajati prvi gostje, za dobro-
došlico smo jim v avli pripravili slaščice in aperitiv.
Ko so se zbrali člani vseh podružnic, smo pričeli s 
kulturnim programom, ki ga je vodila gospa Polo-
na Škodič. Po uvodni himni, ki jo je zapela skupi-
na »Goldinar«, je predsednica podružnice Marta 
Nardin pozdravila vse navzoče, posebno še novega 
predsednika Društva psoriatikov Slovenije gospoda 
Stanka Preglja in župana občine Postojna gospoda 
Igorja Marentiča. V svojem govoru je poudarila, da 
smo ponosni na našo lepo pokrajino, znamenitosti, 
po katerih nas pozna ves svet, a dušo naši pokrajini 
dajo ljudje. Govorila je o sreči, o medsebojni pomoči 
in prijateljstvu, ki ga moramo negovati.

Prijatelji so kakor roža,
ki vzcveti in zadiši,
a le redki so cvetovi,
ki jih čas ne oveni.

Svoj govor je zaključila s starim angleškim blagoslo-
vom, ki ga je namenila novemu predsedniku društva 
in županu občine Postojna – predsedniku za uspeš-
no vodenje društva, županu pa, da bi še dolgo vodil 
našo občino:

Naj se krila metulja 
dotaknejo sonca
in nežno kot veter 
pobožajo vama ramena,
da vama prinesejo
veselje, ljubezen in srečo.
Danes, jutri, za vedno.

Program so popestrili učenci Osnovne šole Miro-
slava Vilharja. Skupina štirih učencev, imenovana 
»Magic Makers«, nam je zaigrala in zapela dve pe-
smi.
Prisotne je pozdravil tudi novi predsednik gospod 
Stanko Pregelj, ki je poudaril, da je glavni namen 
naših srečanj druženje. V društvu je največ starejših 
članov, zato so igre prilagojene prav njim. Važno je 
sodelovati in se med prijatelji dobro počutiti.
Nato je učenka Osnovne šole Antona Globočnika 

Foto: Udeleženci športnih iger Psoriada 2018
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Ajda Sakač-Orel navdušila vse prisotne s čudovito 
deklamacijo Miroslava Vilharja »Molitev«.
Uspešno delo in dobro počutje v Postojni nam 
je zaželel tudi gospod Igor Marentič, župan naše 
občine.
Po kulturnem programu smo se vsi udeleženci fo-
tografirali pred Srednješolskim centrom.
Potrebno je bilo poskrbeti tudi za naše želodce. Kosi-
lo nam je teknilo in že so bile tu priprave ekip na tek-
movanje. Glavni sodnik Boris ter stranska sodnika 
Branko in Borislav so naznanili začetek tekmovanja. 
Podružnice so tekmovale v štirih igrah (hoja po kva-
dratih, metanje obročev na palico, metanje žogic v 
koš, vtikanje svinčnika v steklenico), predsedniki pa 

so tekmovali v peti igri (nošenje knjige na glavi). 
Po končanih igrah so sodniki pregledali rezultate in 
določili vrstni red podružnic od 1. do 11. mesta.
Vse podružnice so prejele diplome, prve tri pa tudi 
pokale. Predsedniki so dobili tudi darilo Postojnske 
jame in Parka vojaške zgodovine.
Nadaljevalo se je druženje ob živi glasbi z mladim 
ansamblom »Amaterji«, člani katerega so s svojim 
igranjem in petjem pokazali, da so pravi umetniki, 
ki prekosijo tudi marsikateri uveljavljeni ansambel.
Zahvala gre vsem, ki so nam karkoli darovali in s 
tem pripomogli k uspešni izvedbi Psoriade 2018. 
Posebna zahvala velja gospodu Željku iz Šolskega 
centra za vso pomoč in prijaznost.

1.mesto
S. Primorska

2.mesto
Ljubljana

3.mesto
Zasavje

4.mesto
Pomurje

5.mesto
Celje

6.mesto
Notranjska

7.mesto
Maribor

8.mesto
Koroška

9.mesto
Gorenjska

10.mesto
Dolenjska

11.mesto
Obala

REZULTATI
IGER:

Foto: Organizatorji iger in člani podružnice Notranjska

Sponzorji iger: Triglav, d.d., Občina Postojna, Občina Pivka, Postojnska jama, d.d., Park vojaške zgodovine, 
Pekarna Jure Postojna, Pekarna »Mojčine dobrote«, Jablanica 4, Fluid Master
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PRVI TEK IN VADBA ZA ZAČETNIKE
Zdravje in tek sta med seboj tesno povezana in 
zdravje se danes opredeljuje tudi kot splošno vred-
noto in vir za produktivno in kakovostno življenje 
posameznika in skupnosti kot celote. Tek, ki je na-
josnovnejše in elementarno gibanje pa ima lahko 
pozitivne in negativne vplive na zdravje. Dokazano 
je, da telesna vadba (tek) pomaga lajšati stres in de-
presijo, ki sta pogosto povezana s poslabšanjem pso-
riaze. Pomembno je, da se teka lotimo pravilno in, da 
se v čim večji meri izognemo negativnim vplivom. 
Vse to je zelo pomembno na začetku, ko sploh prvič 
ali po daljšem premoru pričenjamo z tekaškimi ak-
tivnostmi. Ko gre za tek je zelo pomembno, da se 
predstavi pozitivne, kot tudi negativne vplive teka na 
zdravje. Slednji so pogosto preslišani. Previdnost ni 
nikoli odveč, pa naj gre za rekreativno obliko športa 
ali vrhunski šport. V življenju se premikamo s kora-
ki in ne skoki in tako je tudi prav.
Pozitivni vplivi teka: dobro telesno in psihično 
počutje, pridobivanje na vzdržljivosti, krepitev srč-
no-žilnega sistema, krepitev mišic, boljša odpornost, 
lajšanje stresa in depresije.
Negativni vplivi teka: bolečine, poškodbe, dehidraci-
ja, pregorelost. 
                    
PRVI TEKAŠKI KORAKI
Vadba je na začetku sestavljena iz kombinacije hoje 
in teka, saj naše telo ni pripravljeno na psihične in 
fizične "napore'', ki jih predstavlja zgolj tek. Ne se 
ustrašit, napori so pod navednico. Tukaj mislim na 
to, da lahko na začetku telo z golim tekom preveč 
obremenimo, posledično pa se pojavijo prve težave 
(prevelika mišična utrujenost – po domače 'muskl-

fiber') in takojšen odpor za tek. Tek mora biti zaba-
va, sprostitev in užitek, kar pa ne moremo doseči, 
če že prvič odtečemo nekaj kilometrov in se pojavi-
jo prve bolečine. Mentalno in telesno torej nismo 
dovolj dobro pripravljeni, da bi lahko kar začeli z 
dolgotrajnim tekom, saj to zahteva postopnost. Do-
bro in kvalitetno ogrevanje je osnova vseh športnih 
aktivnosti in je pogosto zanemarjeno. Mnogim to 
predstavlja izgubo časa, češ da to ne potrebujejo. 
A ni tako in to je tudi prva napaka, ki se pojavi pri 
začetnikih, ki začenjajo z tekom. Zakaj? Ogrevanje 
je temelj za dobro telesno aktivnost, ki sledi, zato je 
potrebno telo vsakič znova primerno ogreti na na-
pore, ki sledijo, pa naj bodo ti večji ali manjši. Za 
začetek priporočam 5-6 minut gibanja (kombinacija 
hoje in počasnega teka), vključijo se lahko tudi vaje 
za pravilno hojo in tek, kot so (hoja po prstih, hoja 
po petah in hoja izmenično peta-prsti, peta-prsti). 
Te vaje izvajamo na dolžini desetih metrov in  vsako 
vajo dvakrat ponovimo. Sledijo raztezne oz. gimnas-
tične vaje (primerne sposobnostim in zmožnostim 
posameznika). Z vajami, ki jih izberemo, moramo 
ogreti telo od glave do pete in le-te naj bodo čim 
bolj dinamične (kroženja, odkloni, predkloni, zama-
hi). Vključimo lahko tudi statične vaje (vaje z za-
drževanjem in raztezanjem).  Vzemite si četrt ure za 
ogrevanje in ko se boste po ogrevanju počutili bolje, 
bolj sproščeno in lahkotno, potem ste pravilno in 
dobro ogreli.
Preden pričnete s tekom in kakršnokoli drugo ob-
liko telesne vadbe, se posvetujte z zdravnikom, ki 
vam bo pomagal in svetoval najbolj ustrezno obliko 
vadbe glede na vaše zdravstveno stanje.

Št. 
tedna

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja

1 prosto 6x (tek 30s, 
hoja 2 min)

prosto 6x (tek 30s, hoja 3 min), 
krožna vadba (3x8 vaj)

hitra hoja 30 minut prosto 8x (tek 30s, hoja 
2 min)

2 prosto 6x (tek 1 min, 
hoja 3 min)

prosto 6x (tek 1 min, hoja 2 min), 
krožna vadba (3x8 vaj)

hitra hoja 35 minut prosto 8x (tek 30s, hoja 
2 min)

3 prosto 5x (tek 300m, 
hoja 100m)

prosto fartlek - 5x(tek 300m, 
2 vaji za npr. trup, hoja 
100m)

hitra hoja 40 minut prosto 8x (tek 30s, hoja 
2 min)

4 prosto 5x (tek 400m, 
hoja 100m)

prosto 8x (srednje hiter tek 
200m, hoja 100m)

hitra hoja 40 minut prosto 8x (tek 30s, hoja 
2 min)

*krožna vadba (vaje za celo telo – vaje za trebušne in hrbtne mišice, vaje za roke in noge; vse z lastno težo)

Sebastijan Jagarinec, dipl. šp. tren.

4-tedenski načrt vadbe za začetnike:
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»Projekt OOKAB v ospredje postavlja 
bolnika in njegovo zgodbo in je prim-
er dobre prakse sodelovanja med ra-
zličnimi deležniki. Spoznati in razumeti 
problematiko bolnikov ter storiti  inova-
tiven korak naprej v boju proti diskrimi-
naciji je jasen pokazatelj, da smo v pro-
jektu osredotočeni na prihodnost.«
Kristina Koler

OOKAB
OZAVEŠČANJE
O KOŽNIH
BOLEZNIH

V začetku letošnjega leta smo pričeli z izvajanjem 
projekta OOKAB, ki je potekal v okviru Javnega 
razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprof-
itnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist 2016 – 2018. Skupaj z mentorji in s 
skupino študentov smo temo psoriaze oz. luskavice, 
ki smo jo raziskovali že leto prej, predstavili širši 
javnosti, predvsem pa mlajši populaciji preko inova-
tivnih strategij učenja. Kot večina projektnih ekip, je 
bila skupina OOKAB sestavljena z člani iz različnih 
področij. Študentje fakultet iz celotne Slovenije, 
med katerimi je bila najbolj zastopana Fakulteta za 

zdravstvene vede Novo mesto (FZVNM), sledile pa 
so ji še Fakulteta za upravljanje, poslovanje in infor-
matiko Novo mesto (FUPI), Medicinska fakulteta v 
Mariboru, Fakulteta za računalništvo in informatiko 
ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani. 
Študentje so delovali pod mentorstvom pedagoških 
mentorjev, dr. Barbare Rodice iz FZVNM, ter dr. 
Sergeja Gričarja iz FUPI. 
Partnerja na projektu sta bila še Društvo prijatel-
jev mladine Mojca Novo Mesto kot organizacija iz 
negospodarskega področja ter Društvo psoriatikov 
Slovenije, kot organizacija iz gospodarskega ali 

Foto: Učenci OŠ Brinje Grosuplje, podružnica Polica.

Dr. Barbara Rodica, Kristina Koler, dr. Sergej Gričar, Nika Šaloven

»Projekt, ki se je izvajal pod prijaviteljem Univerze v Novem mestu, Fakultete za zdravstvene 
vede, imenovan »Osveščanje o kožnih boleznih«, krajše poimenovan OOKAB, je temeljil na 
nadaljevanju in razširitvi projekta KAB, o dnevni ozaveščenosti prebivalstva o preventivi/
življenju z vidika kožnih bolezni. Organizaciji Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mes-
to (DPM) in Društvo psoriatikov Slovenije (DPS) sta izkazali izjemen interes in bili aktivno 
vključeni v delo študentov na projektu, tako smo vsi člani projekta skupaj dosegli namen 
projekta, torej aktivno vključitev in razširjanje končnega produkta ozaveščanje prebivalstva. 
Študenti so pod vodstvom pedagoških mentorjev in strokovnih sodelavcev sodelovali timsko 
in pripravili gradivo (zloženke, letake, učne liste) in izvedli dogodke.« Dr. Barbara Rodica
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družbenega področja s Kristino Koler, mag. graf. 
inž., kot predstavnico društva. Projekt je bil izbran 
na javnem razpisu v sklopu Študentskih inovativnih 
projektov za družbeno korist 2016/2018 v okviru 
razpisa ŠIPK, ki nam je omogočil tudi finančno pod-
poro.  Na začetku projekta smo študentom podali us-
trezno znanje in jih izobrazili o bolezni. Kasneje so 
se študentje lotili raziskovanja in o bolezni izbrskali 
vse, kar bi bilo za otroke pomembno in zanimivo. 
Pridobljene informacije so strnili v gradivo iz kat-
erega je nastala predstavitev. Zraven osnovnih infor-
macij je predstavitev vsebovala tudi primere znanih 
osebnosti, s čimer smo želeli poudariti, da bolezen 
ni nujno ovira pri izpolnjevanju in opravljanju dela, 
ki si ga resnično želiš. Iz gradiva se je kasneje ob-
likoval tudi kviz ter ideja za širjenje misli o bolezni 
na družabnih omrežjih. 
Zaradi prepoznavnosti projekta smo pripravili logo-
tip, zloženko, informacije o bolezni pa smo širili tudi 
preko spleta. Zloženko smo namenili otrokom, z 
namenom, da tudi svojim bližnjim (staršem, sorod-
nikom, prijateljem) podajo pravilne informacije in s 
tem pripomorejo pri ozaveščanju bolezni. Za konec 
je zaživela spletna stran, ki jo najdete na povezavi 
www.ookab.si.
V sklopu projekta Osveščanje o kožnih boleznih 
(OOKAB) smo izvedli delavnice na več osnovnih 
šolah (OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, OŠ Šmarje-
ta in OŠ Brinje Grosuplje). Namenjene so bile tako 
otrokom kot širši javnosti. Znanje, pridobljeno v 
prvotnem projektu (KAB), je bilo s tem projektom 
(OOKAB) predstavljeno širši javnosti preko dogod-
kov in delavnic za mlade ter digitalnih medijev. Veči-
na predstavitev je bila namenjenih osnovnošolcem, 
saj se nam je zdelo, da lahko stigmo bolezni zatremo 
že »v kali« oz. pomagamo k prepoznavanju bolezni 
in manjšim predsodkom v populaciji otrok, kar pri 
mlajših bolnikih s to boleznijo znatno pripomore k 
normalnemu psihološkemu razvoju ter samozaves-
ti mladega bolnika. Pri predstavitvi tematike smo v 
sklopu delavnic uporabili inovativne načine učenja 
in poučevanja, podprtega s slikovnim in video grad-
ivom. Pri tem smo kombinirali različne metode in 
pristope učenja z deljenjem že pridobljenih znanj 
preko mentorjev, strokovnjakov, sodelavcev in štu-
dentov, z metodo Innopeda, ki je inovativna nova 
metoda/kultura učenja razvita na Univerzi TAUS, 
v Turku, Finska, ki uspešno povezuje poučevanje/

učenje, raziskovanje in razvoj aktivnosti v povezavi z 
vsakdanjim življenjem. 

 Cilji projekta:
• Zmanjševanje diskriminacije obolelih za psori-

azo preko osveščanja širše javnosti o tej bolezni.
• Osveščanje učencev na razredni in predmetni 

stopnji o psoriazi z različnimi metodami, kot so 
slikovno podprto gradivo, video gradivo, ipd.

• Prikaz dela projekta širši javnosti (Instagram, 
posnetki YouTube).

• Pridobitev izkušenj študentov, ki so sodelova-
li na projektu, na področju izdelave gradiva, 
primernega za osnovnošolsko stopnjo, priprave 
delavnic ter poučevanje na razredni ter pred-
metni stopnji, uporabe digitalnih medijev, kot 
sta spletna stran ter socialna omrežja (Insta-
gram).

• Pridobivanje novih poznanstev v akademski 
sferi preko interdisciplinarnega sodelovanja štu-
dentov, mentorjev ter strokovnih sodelavcev ra-
zličnih fakultet.

• Vključevanje širše javnosti v izvajanje projek-
ta preko sodelovanja s posamičnimi bolniki s 
psoriazo, Društvom psoriatikov Slovenije in 
Društvom prijateljev mladine Mojca ter javnega 
diskurza z javnostjo preko sekcij za komentarje 
na socialnih omrežjih.

 
Naš projekt je imel že v začetku postavljen okvir 
kako naj bi potekal, komu naj bi bil namenjen ter za 
katerimi cilji stremi. Projekt smo v štirih mesecih od 
januarja do aprila 2018, pridno nadgrajevali in ures-
ničevali zastavljene naloge, kar je obrodilo sadove. Z 
odličnim odzivom otrok, ki so bili nad delavnicami 
in kvizom navdušeni ter z dobrim odzivom širše jav-
nosti, smo s projektom dobrobitno vplivali na do-
jemanje bolezni in z njo povezane stigme.

Foto: Učenci OŠ Brinje Grosuplje, s tatuji, ki ponazarjajo lezije.
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12. let vodenja društva psoriatikov Slovenije je za 
vami. Kaj boste najbolj pogrešali?
Ja, res je, 12 let predsedovanja je za mano. Bi rekla 
dolgih, napornih in stresnih let, sploh v zadnjem ob-
dobju. Menim pa, da smo s člani predsedstva v teh 
12 letih kar nekaj naredili za društvo. Takoj na zač-
etku, še preden sem sprejela funkcijo predsednice, 
sem si morala izbrati ožji tim sodelavcev.  Tako sem 
za svojega namestnika imenovala gospoda Pregelj 
Stanka, za urednika časopisa in ožjega sodelavca, 
ki je deloval na sedežu društva pa gospoda Jam-
nik Franca. Gospod Jamnik mi je v začetku moje-
ga predsedovanja ogromno pomagal tako z idejami 
kot z nasveti, saj jaz nisem imela nobenih izkušenj z 
vodenjem tako velikega društva. Res sem bila pred-
sednica podružnice Maribor,  ampak med vodenjem 
podružnice in vodenjem društva je velika razlika. 
Takoj po  prenosu sedeža društva v Maribor, nas je 
pravna služba UE Maribor opozorila, da moramo 
urediti svoje interne akte in statut društva. Tako je 
bila prva naloga novoizvoljenega vodstva društva 
urejanje aktov. Sledilo je opozorilo oz. skoraj grožnja 
predstavnikov FIHO, da nam bodo ukinili denarna 

sredstva, ker so naše vloge in poročila nepopolna in 
vsebinsko nična, zato smo predstavnike FIHO pro-
sili za pomoč pri sestavi le teh. S pomočjo gospoda 
Jamnika in gospoda Preglja smo tudi to uspešno iz-
peljali.

Kateri so tisti programi ali projekti na katere ste na-
jbolj ponosni?
Seveda smo posodobili tudi delovanje društva in 
uvedli izvajanje novih programov. Zaradi lažjega 
sodelovanja s predsedniki podružnic smo vse pod-
ružnice s pomočjo sredstev pridobljenih od FIHO 
opremili z računalniki. Tako smo olajšali delo pred-
sednikom podružnic in pa omogočili hitrejše in laž-
je komuniciranje z njimi. Uvedli smo tudi dva nova 
programa in sicer, ker smo humanitarno društvo, 
smo pričeli z izvajanjem programa »Pomoč na domu 
starejšim in manj gibljivim bolnikom s psoriazo« ka-
terega uspešno še izvajamo sedaj. V društvu imamo 
kar nekaj pridnih prostovoljcev, ki izvajajo ta pro-
gram in za to ne dobijo nobenega plačila razen plači-
la za stroške prevoza. Drugi program pa je »Letovan-
je v tujini«. Že enajst let omogočamo našim članom 

DRAGICA DREMELJ 
dolgoletna predsednica Društva psoriatikov Slovenije

Društvo psoriatikov Slovenije je v soboto, 17.3. 2018, na volilni skupščini izvolilo novega 
predsednika gospoda Stanka Preglja. Dolgoletna predsednica gospa Dragica Dremelj je v 
svojem uspešnem 12-letnem mandatu največ pozornosti namenila ozaveščevalnim akcijam. 
Z odličnim čutom je psoriazo približala širši populaciji in splošno javnost seznanila s teža-
vami, s katerimi se soočajo bolniki. V svojem mandatu je vzpostavila smernice za socialne 
programe. Pomoč na domu starejšim in manj gibljivim bolnikom s psoriazo je program, ki 
priča o njeni humanitarnosti in čutu do sočloveka. Ob koncu mandata se Dragici Dremelj in 
njenim sodelavcem iskreno zahvaljujemo za človekoljubnost in izkazano sočutje bolnikom s 
psoriazo in psoriatičnim artritisom.

INTERVJU
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samoplačniško letovanje na Veli Lošinju in pa v bol-
nici Naftalan v Ivanič Gradu. Tudi tukaj zdravljenje 
delno sofinanciramo socialno ogroženim članom.
Spomnim se, ko sem prevzela vodenje društva, da mi 
je moj predhodnik dr. Arzenšek ob predaji funkcije 
svetoval, da naj čim več delamo na prepoznavnosti 
naše bolezni in našega društva. Seveda dober nasvet 
vedno upoštevaš in tudi jaz sem ga. V društvu smo 
s pomočjo nekaterih farmacevtskih družb ogromno 
naredili v tej smeri. 
V teh dvanajstih letih smo v dobrobit naših članov, 
njihovih družin in celotne skupnosti veliko energije 
vlagali v ozaveščevalne akcije, s katerimi smo želeli 
psoriazo približati širši populaciji in splošno javnost 
seznaniti s težavami, s katerimi se soočamo psoria-
tiki.  

Koliko ljudi ste vodili pod svojim vodstvom?          
Smešno vprašanje. Društvo šteje trenutno 2040 čla-
nov. V vseh teh letih je članstvo nihalo med 1900 in 
2030 člani. Če misliš to, ja, sem imela kar veliko ljudi 
za katere sem se čutila odgovorna in za katere sem 
po svoji funkciji tudi odgovarjala. Kot sem pa že na 
začetku povedala, sem imela ožji krog sodelavcev 
in pa vse predsednike podružnic s katerimi smo 
reševali pereče probleme in na koncu koncev spreje-
mali sklepe za dobrobit društva. Res sem opravljala 
funkcijo predsednika, toda odločitve o delu so bile 
vedno kolektivne, saj društvo vodi v bistvu predsed-
stvo, katerega sestavljajo vsi predsedniki podružnic, 
jaz pa sem bila v bistvu odgovorna za vse sprejete 
odločitve.

Kako bi opisali trenutne razmere v društvu?
Trenutne razmere v društvu? V vsakem kolektivu 
pride do nesoglasij. Nekje večjih, nekje pa komaj 
omembe vrednih. Na nas pa je, da jih poizkušamo 
uspešno rešiti. V našem društvu imamo oziroma 
smo imeli trenutno probleme z izvolitvami vodij 
podružnic. V nekaterih podružnicah ne dobimo 
nobenega člana, ki bi prevzel vodenje podružnice, 
v drugih pa jih je spet preveč. V takšnih primerih 
predsedstvo pomaga  oziroma svetuje  članom po-
družnice pri izvolitvi. Seveda brez nagajanj tudi pri 
tem ne gre. V društvu se je v zadnjem času razpasla 
navada pisanja anonimnih pisem ali pisem s podp-
isom. Moram povedati, da mi takšno komuniciranje 
nikoli ni bilo všeč. Seveda tudi brez zlobnih natol-

cevanj in žaljivk ni šlo. Jaz se od predsedovanja po-
slavljam s čisto vestjo.

Kakšne so spremembe v organizaciji društva od zač-
etka vašega vodenja in sedaj, ko ste v  odhodu?
Spremembe so ogromne. V času mojega voden-
ja smo popolnoma spremenili način dela društva. 
Postali smo bolj aktivni.  Postali smo polnopravna 
članica EUROPSO (evropsko združenje bolnikov s 
psoriazo) in IFPA (svetovno združenje bolnikov s 
psoriazo). Sodelujemo z Društvom revmatikov in  
z Društvom KVČB.  Vse člane pisno obveščamo in 
vabimo k sodelovanju na razne dogodke. Imamo zu-
nanjega računovodjo, ki nam vodi finančne knjige, 
za podružnice pa vodim interno finančno poslo-
vanje kar sama. Lahko se pohvalim, da imamo vsa-
ka tri leta finančni nadzor FIHO in ti so nam sedaj 
že trikrat zapored dali oceno zgledno. Zaradi pov-
ečanega obsega dela smo tudi zaposlili delavko na 
sedežu društva. Menim, da sem svojemu nasledniku 
pustila dobro dediščino.

Ali opažate razlike v zdravstveni oskrbi bolnikov v 
času vašega dolgoletnega predsedovanja? 
Vsekakor, v teh dvanajstih letih je medicina na po-
dročju zdravljenja luskavice zelo napredovala.
Pri blagi obliki luskavice je dovolj, da vnete predele 
kože mažemo z mazili, ki nam jih predpiše zdravnik. 
Če gre za razširjeno obliko bolezni, jo zdravijo s 
fototerapijo, pri kateri morajo biti zelo previdni, 
saj je kancerogena, tako kot izpostavljanje soncu. 
Če ima bolnik hudo obliko luskavice, za zdravljen-
je uporabljajo imunosupresive in retinoide. Kljub 
razmeroma uspešnemu zdravljenju pa je še vedno 
okoli deset odstotkov bolnikov, ki jim tako uteče-
no zdravljenje ne pomaga, zato jih morajo zdraviti 
z biološkimi zdravili. Biološka zdravila, ki jih upo-
rabljajo za zdravljenje luskavice, se po delovanju in 
lastnosti razlikujejo od tistih, ki so v rabi za zdravl-
jenje onkoloških bolezni. Imajo tudi manj neželenih 
učinkov, saj je njihova toksičnost manjša.

Če bi vas vaši sodelavci v nekaj stavkih ocenili, kako 
bi vas opisali? 
To pa je zelo težko vprašanje. Menim da sem funkci-
jo predsednice opravljala dobro. Vsaj trudila sem se. 
Prepričana sem, da je večina članov predsedstva bila 
z mano zadovoljna, da pa se niso vedno strinjali z 
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mojimi predlogi in odločitvami pa je tudi razumlji-
vo. Po odzivih članov ob mojem odhodu pa menim, 
da sem bila med člani kar priljubljena. Vsaj upam, 
da je tako.

Ste pri svojem delu, kjer ste bili v kontaktu z bolniki, 
uživali? 
Vedno sem se udeleževala naših srečanj, saj sem tam 
bila v neposrednem stiku z našimi člani. Tako sem 
tudi izvedela marsikatero zgodbo, se pogovorila s 
člani in jim tudi svetovala. Članom sem bila ved-
no na voljo tudi po telefonu pa naj je bil klic med 
delavnikom ali pa v nedeljo.  In kaj vam to pove. Ja 
rada sem se družila s člani in tudi uživala sem v nji-
hovi družbi, saj so znali biti zelo zabavni.

Kaj po vašem mnenju bolniki najbolj potrebujejo in 
kaj manjka v zdravstvenem sistemu za zadovoljivo 
oskrbo? 
Poleg zdravstvenih posledic luskavica močno zaz-
namuje tudi bolnikovo socialno življenje. Večina 
bolnikov se sooča s stigmo, občutkom sramu in 
neprivlačnosti. V našem zdravstvenem sistemu še 
vedno namenimo premalo pozornosti luskavici. V 
Sloveniji primanjkuje dermatologov, čakalne vrste 
za prvi pregled bolnika so predolge in tudi splošni 
zdravniki so premalo ozaveščeni o psoriazi. 

Vidite vlogo društva, kot pomemben del zdravljenja 
bolnika? 
Seveda, saj v Društvu psoriatikov izvajamo pred-

vsem aktivnosti in programe za pomoč bolnikom, 
potem tudi obveščamo javnost, da psoriaza ni nale-
zljiva bolezen in s tem v bistvu delamo za boljši 
jutri psoriatika, da bo tudi širša javnost vedela, da v 
bistvu to ni nalezljiva bolezen in da je to del našega 
vsakdana.

Ali nameravate v prihodnosti še vedno aktivno 
sodelovati pri delovanju društva? 
V društvu še mislim vsaj eno leto aktivno sodelo-
vati, saj sem sedanjemu predsedniku obljubila, da 
bom mu pomagala. Če se spomnim svojega pričet-
ka vodenja društva, ko nisem vedela kako naj pišem 
vloge in poročila, kako naj sestavljam finančni plan 
in pa plan dela in komu vse moram določena po-
ročila poslati me je groza. Menim pa, da sedanji 
predsednik že precej stvari ve, saj je z  mano, sploh 
v zadnjem letu pri sestavi le teh aktivno sodeloval. 
Potem pa bo napočil čas, ko bom res še samo član 
društva in morda, seveda če me bodo povabili, z ve-
seljem pri kakšnem projektu tudi sodelovala.

Kakšna je vaša popotnica našim bralkam in bral-
cem?
Vsem članom društva bi se rada še enkrat zahvalila 
za vse dobre želje, ki so mi jih ob odhodu s pred-
sedniške funkcije izrekli in upam, da bodo tudi z 
novim vodstvom uspešno sodelovali. Sem pa še ved-
no pripravljena poslušati njihove težave in jim pri 
tem svetovati.

SKORAJ POLOVICA (48,4 %) 
BOLNIKOV JE DIAGNOSTICIRANIH 
V ENEM LETU OD POJAVA 
SIMPTOMOV. ČETRTINA (25%) PA 
DO DIAGNOZE PRIDE V VEČ KOT 
ŠTIRIH LETIH.
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Krioterapija celotnega telesa (WBC – Whole Body 
Cryoterapy) stimulira naravne zdravilne sposobno-
sti organizma s kratkim izpostavljanjem ekstremno 
nizkim temperaturam. Leta 1978 je dr. Yamouchi na 
Japonskem razvil celostno krioterapijo kot zdravilo 
za revmatoidni artritis. Nemški revmatolog profesor 
Reinhard Fricke jo je leta 1984 prinesel v Evropo. V 
zadnjih treh desetletjih je postala še bolj priljubljena, 
saj se je z izboljšanjem naprav povečala njena zmogl-
jivost in splošna uporabnost.
Izvaja se v krio-komori, ki s pomočjo tekočega 
dušika s temperaturo –195 °C ohlaja zrak, ki se vpi-
huje v komoro. Izredno nizka temperatura deluje 
na človeški organizem kot signal za mobilizacijo 
vseh procesov samozaščite. Pospešuje protivnetne 
in zdravilne procese. V možganih aktivira proces 
sproščanja adrenalina in endorfinov v krvni ob-
tok, zaradi česar uporabnik zazna občutek sreče in 
okrepitve. V telesu se sproži obrambni mehanizem, 
pospeši se krvni obtok in metabolizem, kar posle-
dično zviša količino hranilnih snovi ter kisika v vsa-
ki zdravi celici. Poveča se sproščanje hormonov in 
izboljša se prekrvavitev.

Učinki krioterapije
• izboljšuje delovanje telesa,
• pozitivno vpliva na težave pri artrozi, artritisu 

in luskavici,
• zmanjšuje čas okrevanja po operativnih posegih,
• odpravlja probleme z nespečnostjo,
• poskrbi za celostno sprostitev, stres počasi 

»izhlapi« iz telesa,
• dolgoročno zmanjšuje bolečine zaradi vnetih 

mišic,
• pripomore k izgubi prekomerne telesne teže,
• omogoča hitrejše okrevanje po akutnih in kro-

ničnih športnih poškodbah

Splošni principi krioterapije (WBC)
• trajanje terapije 2,5–3 minute, minimalna tem-

pertura – 140 °C,

• spodnje perilo, zaščita distalnih delov (izjeme),
• glava zunaj,
• ne moker, ne poten (!!!), brez nakita,
• zdravstvene omejitve,
• izklop pri padcu kisika v prostoru pod 19  % 

(naprava se sama ustavi),
• uporabnik lahko sam izstopi.

Kontraindikacije
Krioterapije ne smejo uporabljati osebe, ki:
•  so na splošno v slabem zdravstvenem stanju,
•  imajo kronične bolezni srca in ožilja,
•  so preživele miokardni infarkt,
•  so noseče,
•  imajo povišan tlak,
•  imajo povišano telesno temperaturo,
•  so mlajše od 10 let.

UPORABA KRIOTERAPIJE PRI 
BOLNIKIH S PSORIAZO
Krioterapija celega telesa se je v terapevtskem spektru 
za psoriazo pojavila v zadnjih nekaj letih. Pridobljene 
uporabniške izkušnje so praviloma zelo pozitivne. 
Pri krioterapiji se temperatura kože zniža na –2 °C, 
kar ji povzroči močan stres. Ta stres lahko pozitivno 
vpliva na luskavico s spodbujanjem rasti zdravih 
celic kože. Neposredni učinek hlajenja kože traja 5 
minut, vendar lahko sproščanje endorfinov traja še 
dolgo, pri čemer se lahko znaki vnetja in bolečine 
zatrejo za nekaj tednov! Redna uporaba celostne 
krioterapije pomaga obnoviti avtoimunski sistem 
telesa in lajša nevšečnosti, ki jih povzroča luskavica, 
skupaj z zmanjšanjem vnetnih znakov na prizadetih 
sklepih. Že po nekaj dneh zdravljenja z WBC se 
srbenje ponavadi umakne, vnetje pa postane manj 
intenzivno. Vendar pa je pogosto potrebnih vsaj 15 
terapij, če želimo doseči pomembne rezultate. Prav 
tako je učinkovitost odvisna od resnosti bolezni. 
Krioterapija celega telesa ne pozdravi luskavice, 
vendar se je izkazala za učinkovito sredstvo pri 
zdravljenju psoriaznih lezij in preprečevanju širjenja 

CELOSTNA KRIOTERAPIJA 
PRI OSEBAH S PSORIAZO
Ladislav Mesarič, prof. šp. vzg.
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luskavice, brez stranskih učinkov. 

CELOSTNA KRIOTERAPIJA JE VARNA 
TERAPEVTSKA METODA
Študije so pokazale, da izpostavljanje ekstremnemu 
mrazu, krajše od 4 minut, ne povzroča travm, zmr-
zali ali hipotermije. Krio-komore so v uporabi več 
kot trideset let. V tem času so se pokazale kot varne 
za uporabnike in terapevte. Težave so nastale le, če 
je uporabnik vstopil v napravo z mokrimi oblači-
li. Tudi dušik, ki se uporablja za hlajanje komor, je 
isti dušik, ki tvori zrak, ki ga vsakodnevno dihamo 
(78 %). Vseeno pa je potrebno upoštevanje varnos-
tnih predpisov. 

TVEGANJE UPORABE KRIOTERAPIJE 
PRI PSORIAZI
Krioterapijo celega telesa bolniki praviloma zelo do-
bro prenašajo. Ob tem so izpostavljeni minimalnim 
tveganjem. Še vedno obstajajo kontraindikacije, kot 
so nosečnost, huda hipertenzija, pljučne motnje, 
akutna prehladna obolenja in drugi pogoji, ki se jih 
je treba zavedati. Priporočljivo je, da se pred zdravl-
jenjem posvetujete z zdravnikom.

Krioterapija je elegantno in s stališča bolnika at-
raktivno terapevtsko sredstvo v konceptu multi-
modalnega zdravljenja vnetnih revmatičnih bolezni 
(Lange in sod. 2008).

Foto: Uporaba krio komore. Vir: shendeti.com.al/masazhi-me-akull-zbuloni-magjine-e-krioterapise/

SAMOPODOBA
Psoriaza ali luskavica je kronična vnetna dermato-
za. Kožni pojavi lezij in luske imajo lahko negativen 
vpliv na podobo telesa in vodi k zmanjšani samoza-
vesti, kar resno ogroža bolnikovo kakovost življenja. 
Klinična slika kritično vpliva na družben položaj, saj 
je bolezen pogosto napačno razumljena in se tretira 
kot nalezljiva bolezen (Kouris, Platsidaki, Kousk-
oukis in Christodoulou, 2017). Občutki sramote in 
krivde povečujejo tendenco do samomorilnih idej. 
Slaba kakovost življenja psoriatičnih bolnikov je bila 
povezana s prekomernim uživanjem alkohola, pov-
ečanim kajenjem in večjo uporabo pomirjevalcev, 
sedativov in antidepresivov. Zanimivo je dejstvo, da 
je korelacija med intenzivnostjo simptomatike in 

psihološkim stanjem obojestranska, kar predstavl-
ja začaran krog. Kar zadeva duševno prizadetost, je 
namreč bila ugotovljena korelacija med psihološkim 
stresom in klinično resnostjo simptomov. Povezuje 
se namreč že omenjena telesna prizadetost, ki vpli-
va na duševno stanje po drugi strani pa slabše psi-
hološko stanje bolnika povečajo možnost za hujši 
izbruh oziroma zagon psoriaze in tako se krog sk-
lene. Podobno tudi stresni dogodki v življenju pred-
stavljajo pomembno tveganje za nastanek in pono-
vitev, kar še poslabša resnost in trajanje simptomov. 
Depresija in anksioznost lahko poslabšata bolezen 
ali povzročijo odpornost na zdravljenje, kar lahko 
povzroči drago in dolgotrajno zdravljenje (Kouris, 

Nika Šaloven, dr. Barbara Rodica, Kristina Koler
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Platsidaki, Kouskoukis in Christodoulou, 2017). V 
raziskavi iz leta 2012, ki opisuje različne epidemi-
ološke študije kar do 79% bolnikov z luskavico po-
roča o takšnem ali drugačnem negativnem vplivu na 
njihovo življenje. Pri psoriatikih naj bi bila depresija 
prisotna v 24-51%, sramota in zadrega zaradi nji-
hovega videza v 89%, pomanjkanje zaupanja vase v 
42%, družinsko trenje v 26%, aktivne samomorilne 
misli v 5,5-9,7% ter zasvojenost in alkoholizem v 
18%. Otroci s psoriazo so imeli 25-47% večje tveg-
anje za nastanek psihiatričnih motenj, 23-62% večje 
tveganje za razvoj depresije in do 250% večje tvegan-
je za anksioznost (Rabin, Bhuiyan, Haque in Islam, 
2012). Psoriatične bolnice poročajo o višjih stopnjah 
depresije. Podobno je tudi tveganje za duševne mot-
nje, ki je višje pri ženskah in pa mlajših bolnikih, 
pri katerih ima telesna podoba pomembno vlogo. 
Resnost bolezni, stranski učinki terapije in duševne 
motnje so omenjeni tudi kot vzroki za spolno dis-
funkcijo, ki so jo poročali nekateri psoriatični bol-
niki, kar prav tako zelo prispeva, še posebej k moš-
ki samopodobi (Kouris, Platsidaki, Kouskoukis in 
Christodoulou, 2017). Na socialnem nivoju stigma, 
družbena zavrnitev, občutki sramu, zadrega in po-
manjkanje zaupanja, ki jih povzroči bolezen, pogos-
to vodijo do prekinitve vsakodnevnih dejavnosti 
in socialnega umika, kar lahko še poglobi občut-
ke osamljenosti, samomorilne misli in občutek 
brezizhodnosti. Prepoznavanje in zdravljenje teh 
psihosocialnih težav lahko prispeva k izboljšanju 
kakovosti življenja bolnikov in zmanjšanju stroškov 
zdravljenja. Sodelovanje med psihologom, psihi-
atrom in dermatologom je temeljni predpogoj za 
reševanje teh problemov (Kouris, Platsidaki, Kousk-
oukis in Christodoulou, 2017).

ZDRAVILNI 
UČINKI 
MORSKE 
VODE
Zdravilne učinke morske vode so poznali že pred 
našim štetjem. V stari Grčiji so morsko vodo upora-
bljali za lajšanje raznovrstnih simptomov in bolečin, 
ter za celjenje ran, preprečevanje infekcij, pri artriti-
su, astmi in podobno. Izmed vseh teh zdravstvenih 
težav, ki se lahko izboljšajo s kopanjem v morski 
vodi, je tudi psoriaza. 
Naša koža pa ni le deležna večine koristnih učinkov, 
ki jih prinesejo raznovrstni elementi morske vode, 
ampak je glavni organ skozi katerega vse te snovi 
preidejo v naše telo, kjer so nato predelane in pora-
zdeljene po vsem telesu.
Morska voda pomaga bolnikom s psoriazo in dru-
gimi obolenji predvsem zaradi njene vsebnosti 
ogromnega števila mineralov, ki pripomorejo k 
zmanjšanju vnetja in bolečin. Med temi koristnimi 
elementi se najdejo natrij, magnezij, kalij, kalcij, 
silicij in drugi. Seveda je najbolj poznana sestavina 
morske vode prav sol, ki ima tudi antiseptične in an-
tihistaminične učinke. Morska voda vpliva na naše 
zdravje tudi posredno, saj ima morski zrak blažilne 
učinke na ljudi z astmo in s težavami pri dihanju na 
splošno. Morski zrak pa lahko pomaga tudi pri utru-
jenosti, nespečnosti, koncentraciji in celo depresiji.
Zaradi vseh teh zdravilnih učinkov se morska voda 
velikokrat uporablja pri zdravilnih terapijah in tudi 
kozmetičnih izdelkih. Med drugim se morska sol 
uporablja tudi pri razpršilih za nos. 
Nadaljnji koristni vidiki morske soli za naše zdrav-
je obsegajo čiščenje krvi, izboljševanje metabolizma 
in delovanja žlez, krepitev živčnega sistema, izbol-
jševanje dihalnih poti in še bi lahko naštevali. Ko-
panje v morski vodi nam torej koristi na več načinov. 
Stik z vodo nam pomaga tako pri sprejemanju min-
eralov kot tudi izločanju škodljivih snovi, kar čisti 

Foto: Dekle z baloni (Designed by Jcomp / Freepik) Marko Pisnik
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kožo ter izboljša splošno zdravstveno stanje. Plavan-
je samo po sebi pa krepi imunski sistem in prispeva 
k bolj aktivnemu življenju z razgibavanjem, ki krepi 
mišice in gibljivost sklepov. Prav tako nam redno 
plavanje lahko pomaga v primeru, da želimo izgubiti 
par odvečnih kilogramov.
Velikokrat lahko opazimo izboljšanje našega počutja 
že s samim preživljanjem časa ob morju. Morska kli-
ma je namreč ugodna tudi za naše mentalno zdrav-
je, saj se ob morju, soncu in prijetnih temperaturah 
lažje sprostimo ter izkoristimo zaslužen počitek od 
našega velikokrat stresnega življenja. Kadar pa se 
nahajamo ob morju dlje časa, moramo seveda pazi-
ti, da se ne izpostavljamo najmočnejšemu soncu ter 
uporabljamo primerno zaščito, kot so kreme, sončna 
očala in udobna oblačila. 

S.C.: Poznate zdravilne učinke morja? (25.7.2017) Dostopno na internetu na nasl-
ovu:http://vizita.si/clanek/zdravozivljenje/zakaj-morate-nujno-na-morje.html, 
Sensa.si: Zdravilni učinki morske soli (30.1.2012) Dostopno na internetu na nasl-
ovu:https://www.sensa.si/zdrave-odlocitve/zdravilna-in-naravna-morska-sol/, 
Utrinek.si: Pet zdravilnih učinkov morja (31.8.2015) Dostopno na internetu na 
naslovu:https://www.utrinek.si/pet-zdravilnih-ucinkov-morja Zastarse.si: Pol ure 
plavanja v morju ima enaki učinek kot tri dni razstrupljanja telesa (7.8.2015) Dost-
opno na internetu na naslovu:  https://zastarse.si/razno/pol-ure-plavanja-v-mor-
ju-ima-enaki-ucinek-kot-tri-dni-razstrupljanja-telesa/

PSORIAZA 
PSIHODERMA-
TOLOŠKO STANJE
Psoriaza je kronična bolezen z obdobji ponovitev 
in remisije oziroma počitka. Spremembe na koži, 
ki so značilne za to bolezen, lahko močno vplivajo 
na bolnikovo psihološko stanje, samospoštovanje 
in podobo telesa (Owczarek in Jaworski, 2016, str. 
102). Nekateri avtorji psoriazo poimenujejo kot 
psihodermatološko stanje, ker naj bi psihološki de-
javniki sprožili ali poslabšali kožne lezije (Ograczyk, 
Miniszewska, Kepska in Zelewwska-Janowska, 2014, 
str. 299). 
Stres je ponavadi sprožilni ali oteževalni dejavnik pri 
psoriazi, poleg tega pa lahko sama bolezen zaradi 
svojih lezij povzroči čustveni stres (Shu-Kurizky in 
Henrique da Mota, 2012). 

Zmanjšana kakovost življenja
Rezultati ene izmed študij kažejo, da je pri bolniki 

s psoriazo kakovost življenja zmanjšana na več po-
dročjih. Na eni strani to povzroči psihične težave, 
ki jih povzroča zaznavanje lastne kože in negativ-
na samopodoba, po drugi strani pa psihične težave 
povzroča socialno okolje, ki stigmatizira bolnika s 
psoriazo (Owczarek in Jaworski, 2016, str. 108). 
Psoriaza je povezana s številnimi psihološkimi mot-
njami, kot so nizko samospoštovanje, depresija, 
tesnoba, samomorilne misli in spolna disfunkcija 
(Molina-Leyva, Jimenez-Moleon, Naranjo-Sintes in 
Ruiz-Carrascosa, 2015, str. 649). 
Pri bolnikih s psoriazo je pogosto prisotna pritožba, 
da v literaturi redko poročajo o spolni disfunkciji 
(Shu-Kurizky in Henrique da Mota, 2012), vendar 
je v zadnji letih možno opaziti povečano zanimanje 
in raziskovanje psoriaze na področju spolnosti, kar 
lahko vpliva na izboljšanje kakovosti življenja tudi 
na tem področju (Molina-Leyva, Jimenez-Moleon, 
Naranjo-Sintes in Ruiz-Carrascosa, 2015, str. 649).

Genitalna psoriaza
Genitalna psoriaza lahko včasih izgleda podobno 
kot glivice, bakterijska okužba ali celo kontaktni 
dermatitis (Murphy, 2017, str. 9).

Zaupati se zdravstvenim delavcem
Pacientom je velikokrat neprijetno in stresno 
razpravljati o luskavici na spolovilu z zdravnikom 
ali medicinsko sestro. Pomembno je poudariti, da 
se mora pacient naučiti razpravljati o teh zadevah 
z drugimi, ker se bo tako lažje soočal s psoriazo. 
Zdravstveni delavci želijo pacientom pomagati, 
zato mora pacient govoriti o tem kako je in kako se 
počuti in ne sme pozabiti, da se zdravstveni delavci 
vsakodnevno srečujejo z zelo občutljivimi zadevami 
in da jim je to področje zelo znano (Murphy, 2017, 
str. 8).

Spolnost in spolni odnosi
Ni nujno, vendar se lahko pri spolnem odnosu zara-
di trenja, vnetje poslabša in povzroči tako imenova-
no Koebnerjevo reakcijo, ki je lahko boleča. Geni-
talna psoriaza lahko povzroči draženje in nelagodje 
med spolnim odnosom. Moški imajo navadno teža-
vo z erekcijo, ker  ima koža penisa razpoke iz katerih 
lahko krvavi, prisotna je bolečina. Takšne težave 
lahko povzročijo napetost v spolnem odnosu med 
partnerjema (Murphy, 2017, str. 8-9).

Katja Simonič, dr. Barbara Rodica, Kristina Koler
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Kako si pomagati?
Pri spolnem odnosu se priporoča uporaba kondo-
ma, ki lahko nekoliko zmanjša  neprijeten občutek.  
Kondom predstavlja barireo oziroma pregrado, da 
se izognemo stiku kože na kožo in stiku tekočine in 
kože, kar lahko zmanjša draženje kože. Pomembno 
je dosledno čiščenje kože po spolnem odnosu in 
ponovna uporaba zdravil (Murphy, 2017, str. 8-9).

Razumevajoč odnos do partnerja
Pomembna je dobra komunikacija med partner-
jema. Iskrenost in odprtost sta ključnega pomena, 
pri premagovanju psoriaze na področju spolnosti. 
Če partner dobro pozna bolezen, bo lažje razumel 
razmere in nudil čustveno in fizično podporo. Če 
je zveza sveža si je potrebno vzeti čas, da se part-
nerju razloži stanje, preden se preide v intimnost in 
se s tem zmanjša stres in nepotrebno skrb pri obeh 
(Murphy, 2017, str. 8-9).

KOMUNIKACIJA V 
VSAKODNEVNI OBRAVNAVI 
BOLNIKOV 
Kristina Koler

Samo uspešna komunikacija lahko privede do bol-
jše zdravstvene oskrbe in holistične obravnave bol-
nikov. Zdravstveni sistem in njegovo delovanje nam 
že vrsto let kaže napake v mikrosistemu. Medsebojna 
interakcija med bolnikom in zdravnikom je prived-
la, tudi zaradi tehnološkega napredka, zanemarjenje 
čustvene plati človeka (Robida, 2013). Komunikacija 
kot enovit in usklajen vzorec povezuje ljudi med se-
boj, vzpostavlja razmerja in odnose med njimi. Če 
predpostavimo, da lahko samo motivirani, izobraže-
ni in aktivni bolniki doprinesejo k boljšemu zdravst-
venemu sistemu ter hitrejši in pravilnejši obravnavi, 
bi morali doseči učinkovito in uspešno adherenco.
Empirični podatki nam kažejo nasprotno. Namreč 
zaradi dvoma v koristnost zdravljenja in zapletene-
ga režima jemanja zdravil, smo priča slabi adherenci 
in nezadovoljivi celostni obravnavi. Motena komu-
nikacija v interakciji zdravnik bolnik se največkrat 
kaže z uporabo strokovnih terminov, ki so bolniku 
nepoznani ali obratno z uporabo otroške govorice, 
kjer je bolnik potisnjen v vlogo nemočnega otroka. 

V kolikor se v procesu podajanja informacij oziroma 
v procesu pošiljanja sporočila ne upošteva zmožnost 
bolnikovega dojemanja (starost, stopnjo izobrazbe, 
izkušnje, ipd.), je uspešno sprejemanje informacij 
onemogočeno. Strah, ki je prisoten ob soočanju z di-
agnozo, kljub zdravnikovi jasni in natančni razlagi, 
onemogoča razvoj uspešnega razumevanja, koncen-
tracijo ali sposobnost učinkovitega pomnjenja. Za-
nimivi so podatki raziskav, ki kažejo, da so zdravni-
ki obeh spolov, bolj naklonjeni moškemu spolu, kot 
posledica večje občutljivosti ženskega spola (Pernat, 
2000, 57-68.). V knjigi Pot do odlične zdravstvene 
prakse, avtorja Andreja Robida je zapisano, da lahko 
izboljšamo zdravstveni sistem in procese delovan-
ja, zgolj in samo takrat, ko bodo le ti osredotoče-
ni na bolnika in ne na posamezne strokovnjake ali 
ustanove. Številne napake s katerimi se srečujemo 
v zdravstvu, imajo ključno vlogo v procesu delo-
vanja posameznika v vsakodnevnem življenju. Če 
v incidentu obtožimo in odstranimo samo ljudi, ki 
so povzročili človeško napako, se bo napaka slej kot 
prej spet ponovila, saj nismo odstranili in poiskali 
sistemskih vzrokov za njo (Robida, A, 2007). Bol-
nikova ocena zadovoljstva je odvisna od zdravstven-
ega stanja in ravni zdravstvene oskrbe. Pomembna 
vloga v oceni zadovoljstva je namenjena osnovni in 
družinski medicini. Tako imenovani vratarji v nad-
aljnem postopku oskrbe, bolniku nudijo največ os-
ebne povezanosti. Strategija Svetovne zdravstvene 
organizacije in politika večine sistemov zdravstven-
ega varstva podpira razvoj osnovnega zdravstva in 
družinske medicine. Le ti lahko bistveno prispevajo 
h kakovostnejši oskrbi in iskanju uspešne zdravniške 
pomoči (Kersnik, 2003).
»Uspešna komunikacija ni le rezultat razumljivega 
sporočanja, temveč tudi poslušnja« (Prebil, Mohar, 
Drobne, 2009). Bolj učinkovita je obravnava pa-
cientov, boljša je bolnikova izkušnja. V kolikor na-
tančnosti in dovzetnosti v obravnavi ni zaznati, je 
ocena razumljivo nižja. Raziskave kažejo, da v ob-
dobju enega leta ima skoraj vsak posameznik vsaj 
eno zdravstveno težavo, ki jo sprva obravnavamo 
pri družinskem zdravniku. Še toliko bolj je pomem-
bna učinkovita obravnava pacientov, ki živijo z kro-
ničnimi boleznimi. V odnosu bolnik - zdravnik 
se lahko naredi še ogromno. Prvi korak je dobra 
informiranost tako bolnika kot tudi zdravnika o 
bolezni in načinih zdravljenja. Predpostavljam, da bi 
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lahko s pravilno komunikacijo bolnik hitreje prišel 
do prave diagnoze, do katere po zadnji raziskavi, ki 
je bila izvedena pri bolnikih s psoriazo, kaže da 19 
% vprašanih do svoje pravilne diagnoze pride šele v 
roku štirih let. Sama komunikacija in obravnava bol-
nikov se lahko izboljša, tudi z uporabo informacijske 
tehnologije (IT). Evropska opredelitev E - zdravja 
za primarno zdravstvo pravi, da je uvedba raču-
nalniškega zapisa o bolniku omogočila podporo, 
spremljanje in izmenjavo podatkov med zdravstven-
imi delavci. Raziskava, ki je bila izvedena leta 2014 
v Nemčiji, Anglji in Singapurju (digitalna anketa za 
bolnike McKinsey) je pokazala, da bi več kot 75 ods-
totkov anketirancev uporabljalo storitve digitalnega 
zdravstvenega varstva, v kolikor bi obstoječe storitve 
ustrezale njihovim potrebam in zagotavljale raven 
kakovosti, ki jo pričakujejo. Prav tako je raziskava 
pokazala potrebo po digitalizaciji sistema tako med 
mladimi uporabniki, kot tudi med uporabniki nad 
petdesetim letom starosti. Miselnost zdravstvenega 
sistema, plačnikov in ponudnikov storitev, v ospred-
je postavlja inovativno oblikovano digitalno storitev. 
Raziskava je pokazala nasprotno. Uporabniki si želi-
jo učinkovitost, širši in boljši dostop do relevantnih 
informacij, povezavo med različnimi kanali, ter po-
moč v kolikor digitalna storitev ne nudi potrebnega 
(Biesdorf, Niedermann, 2014). Na spletni strani Ev-
ropske komisije na temo E-zdravje v EU je zapisano, 
da je raziskava v letu 2014, pokazala da e - zdravje 
v letu 2013 uporablja 60 odstotkov več zdravnikov 
v primerjavi z letom 2007. Zdravniki so izpostavili, 
da se e-zdravja ne poslužujejo tudi zaradi poman-

jkanja znanja na podočju IT ter zaradi pomanjkljive 
zakonodaje o zaupnosti komunikacije med zdravni-
kom in bolnikom. Slovensko društvo za medicinsko 
informatiko priporoča, da se pozornost v zdravst-
venih sistemih usmeri v informacijske rešitve, saj s 
tem omogočimo kakovostnejšo obravnavo bolnikov 
in zagotovimo učinkovitejše postopke (Marčun, 
2015).
Uporaba storitev digitalnega zdravstvenega varstva 
tako med bolniki kot med zdravniki, lahko prived-
ede do uspešnejšega in učinkovitejšega zdravljenja 
in obvladovanja bolezni, vendar brez spodbujan-
ja bolnikov za povečanje pozornosti, odgovornim 
ravnanjem in skrbjo za lastno zdravje, ne bomo 
dosegli optimalnih rezultatov

1.ROBIDA, A. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov : sistematična analiza 
globljih vzrokov napak in njihovo preprečevanje : priročnik : Root cause analysis 
RCA. Bled,Prosunt, 2013. 2. PERNAT, C. Zdravnik pri endoskopskih preiskavah 
bolnika. V : Z. RAKOVEC-FELSER, ed. Celosten pogled na bolnika : komunik-
acija bolnik - svojci - zdravnik - zdravstveno osebje. Maribor: Splošna bolnišnica, 
2000, 57-68. 3. ROBIDA, A. Pot do odlične zdravstvene prakse : vodnik za iz-
boljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana : Planet GV, 
2009. 4. KERSNIK, J. Bolnik v slovenskem zdravstvu : monografija o zadovoljst-
vu bolnikov in organizaciji pritožnega sistema. Ljubljana : Združenje zdravnikov 
družinske medicine SZD, 2003. 5. PREBIL, A., MOHAR, P., DROBNE, J. Komu-
nikacija v zdravstvu. Celje : Celjska Mohorjeva
družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 6. ILJAŽ, R. E-zdravje in elektronski 
zdravstveni zapis v osnovnem zdravstvu R. Slovenije. V : Slovensko društvo za 
medicinsko informatiko, ed. E-zdravje v e-Sloveniji. Ljubljana : Slovensko društ-
vo za medicinsko informatiko, 2004, 44-52. 7. BIESDORF, S. NIEDERMANN, F. 
Healthcare’s digital future. V : McKinsey&Company [online]. 2014, [ogled 10. 6. 
2017]. Dostopno na svetovnem spletu:http://ww.mckinsey.com/ industries/health-
care-systems-and-services/our-insights/healthcares-digital-future.8. EUROPEAN 
COMMISSION. -zdravje v EU: kakšna je diagnoza? V : European Commission 
[online]. 2014, [ogled 15. 6. 2017]. Dostopno na svetovnem spletu: http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-14-302_sl.html.9. MARČUN, T. Zaključki strokovnega 
srečanja SDMI 2015: Boljše zdravstvo – tudi s sodobno zdravstveno informatiko 
[online]. 2015, [ogled 15. 6. 2017]. Dostopno na svetovnem spletu: http://ims.
mf.uni-lj.si/archive/20(1-2)/44.pdf

Foto: Srčni utrip (Designed by Onlyyouqj / Freepik)
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PODRUŽNICA 
CELJE

SVETOVNI 
DAN ZDRAVJA 
2018

Generalna skupščina Svetovne zdravstvene orga-
nizacije (SZO) je leta 1950 razglasila SVETOVNI 
DAN ZDRAVJA, ki ga obeležujemo 7. aprila.
Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti 
na ta dan izpostavi določeno temo s področja zdrav-
ja. Letošnja je ZDRAVJE ZA VSE. Ob tej priložno-
sti so mesta in organizacije po svetu pripravile pro-
grame prostočasnih ter športnih dejavnosti za vse, 
ki bi se želeli poučiti o zdravem načinu življenja in 
se pridružiti v duhu slogana. Tako je bilo tudi v MO 
Celje, kjer so pripravili večdnevni program v sodelo-
vanju z različnimi organizacijami.
MO Celje je ena izmed občin, vključenih v projekt 
Svetovni dan zdravja. Letos ga obeležuje že 9. leto s 
projektom CELJE – ZDRAVO MESTO in Javni za-
vod SOCIO.
Vodilna tema Svetovne zdravstvene organizacije, 
ki letos praznuje že 70 let, je univerzalna dostop-
nost zdravstvenih storitev, za vsakogar vsepovsod: 
ZDRAVJE ZA VSE.
Projekt združuje različne službe, institucije, društva 
in posameznike, ki s svojo prizadevnostjo, strokov-
nostjo in dobro voljo pripomorejo k višji kakovosti 
življenja v mestu. Njihova skrb za zdravje posa-
meznika v določeni meri vpliva na vse nas.
Ob Svetovnem dnevu zdravja so v MO Celje ves 
teden potekale številne aktivnosti. Najbolj izpostavl-
jeni sta bili dve aktivnosti in sicer v četrtek 5. aprila 
je v Narodnem domu MO Celje potekal strokovni 
posvet ZDRAVJE ZA VSE, v soboto 7. aprila pa 

osrednja prireditev DAN ZDRAVJA 2018 na Krek-
ovem trgu s predstavitvenimi stojnicami, med kater-
imi je tudi DPS podružnica Celje predstavila delo-
vanje našega društva širši javnosti.
Univerzalno dostopnost zdravstvenih storitev je 
Svetovna organizacija opredelila kot pomembno 
človeško pravico, čeprav je v številnih državah sveta 
niso deležni niti v manjšem obsegu. Dostopnost do 
zdravstvenega varstva ne pomeni le dostopnosti do 
zdravstvene oskrbe oziroma zdravstvenih storitev, 
temveč tudi do promocije zdravja, ki je ključna jav-
no-zdravstvena funkcija in mora biti zagotovljena 
na ravni države. Prav tako moramo upoštevati dost-
opnost do dolgotrajne nege in oskrbe, ter nege ob 
koncu življenja. V Sloveniji je na to temo še veliko 
odprtega, urejanje in financiranje teh področij pa v 
rokah politike na ravni države.
Pri tem ne moremo niti mimo problematike čakalnih 
vrst, ki so vsekakor odraz tako nezadostnih izdatkov 
za zdravstveno varstvo kot tudi neučinkovitosti v 
zdravstvenem sistemu. Hitra obravnava bolnikov, ki 
potrebujejo usmerjeno zdravljenje, je v interesu ce-
lotne družbe, saj se bodo investicije na tem področju 
odrazile v manjši obolelosti in umrljivosti, kot tudi 
v manjšem bremenu potreb po dolgotrajni negi in 
oskrbi.
V Sloveniji so potrebne izboljšave učinkovitosti 
zdravstvenega sistema z boljšim izkoristkom zmogl-
jivosti, kar pomeni, da bo potrebno spremljanje in 
analiziranje učinkovitosti postopkov in zdravljenja 

Marija D. Babnik, vodja podružnice Celje
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posameznih bolezni, predvsem zato, da se posa-
meznikom zagotovi visoka raven obravnave, pa tudi 
izločanje tistih diagnostičnih postopkov, ki so že 
preseženi ali pa so se izkazali za neučinkovite. Tre-
ba je tudi zagotoviti, da ne bo nikomur v Sloveniji 
odtegnjena pravica do potrebnega zdravljenja samo 
zaradi nezmožnosti plačila, kar pomeni, da bo treba 
za boljšo dostopnost do zdravstvenega varstva do-
dati finančna sredstva. V Evropi so najbolj uspešne 
države tiste, ki zagotavljajo tako visoko raven iz-
datkov za zdravstveno varstvo kot tudi visok delež 
javnih sredstev.
Ob koncu gre zahvala Javnemu zavodu SOCIO Cel-
je, ki je omogočil našemu društvu, da smo s svojo 
predstavitveno stojnico lahko sodelovali na zakl-
jučni prireditvi SVETOVNI DAN ZDRAVJA v MO 

Celje in tako širši javnosti predstavili bolezen psori-
azo in delovanje našega društva, ki združuje bolni-
ke z diagnozo psoriazo in psoriatičnim artritisom. 
Predstavitev je bila zelo uspešna, saj smo podali ve-
liko informacij in razdelili precej promocijskega ma-
teriala. Posebej moram poudariti, da je bilo veliko 
zanimanje na strani šolskih otrok, za katere smo se 
še posebej potrudili, da smo jim podali vse potrebne 
informacije na način, da so razumeli, kaj je bolezen 
psoriaza.

Vir informacij: NIJZ Celje

Foto: Udeleženci na predavanju Zdravje za vse.Vir: NIJZ
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ZBOR ČLANOV 
PODRUŽNICE CELJE
Marija Babnik – Vodja podružnice Celje

Zakon nas obvezuje, da moramo vsako leto orga-
nizirati zbor članov, na katerem se zberemo člani 
društva in obravnavamo delo oziroma poročila za 
preteklo leto ter plan dela in finančni plan za tekoče 
leto.
3. 2. 2018 smo sklicali zbor članov podružnice Celje 
in sicer smo se letos odločili, da ga znova izvedemo 
v Thermani Laško, kjer imamo na voljo njihovo Sre-
brno dvorano (po pogodbi). 
Zbor članov je letna prireditev, na kateri se pona-
vadi zbere največ članov, a ta dan izkoristimo tudi 
za to, da po končanem zboru članov izvedemo 
še predavanje. Izbrali smo delovno predsedstvo, 
zapisnikarja, overitelje zapisnika in seveda verifik-
acijsko komisijo. Predsednik delovnega predsedstva 
g. Franc Trebše je nagovoril vse prisotne in podal 
dnevni red, po katerem je vodja podružnice Celje 
ga. Marija Babnik posredovala članom poročila o 
realizaciji programov dela in finančno poročilo za 
leto 2017. 
Po poročilih je predsednik delovnega predsedstva 
odprl razpravo za morebitna vprašanja. Razprave ni 
bilo, zato smo z dvigom rok potrdili vsa poročila. 
Enako smo storili tudi s predlaganimi plani za leto 
2018 in 2019. 

Pod točko »Razno« smo izvedli še predavanje z 
naslovom »TRIJE KORAKI ZA LAŽJE ŽIVLJEN-
JE Z LUSKAVICO«. Predavala sta g. Aleš Homec in 
ga. Lučka Galunič; predavatelja VITALNO TELO iz 
Ljubljane. 

PREDAVANJE JE BILO ZELO ZANIMIVO IN 
ČLANI SO IZRAZILI ZADOVOLJSTVO TER 
PREDLAGALI, DA SE PODOBNA PREDA-
VANJA V PRIHODNJE ŠE ORGANIZIRAJO.

PRAZNOVANJE – DAN 
ŽENA IN DAN MUČENIKOV
Zlatko Ambrož - član podružnice Celje

Na našem zboru članov smo se letos odločili (kar že 
dalj časa nismo počeli), da se spet malo družimo in 
s tem odmislimo naše vsakdanje skrbi in probleme. 
Dogovorili smo se za praznovanje Dneva žena in 
Mučenikov (moški ne smejo biti izvzeti).
Določili smo datum: sobota, 10. marca. Organi-
zacijo smo prepustili naši tajnici Marjani, ki je bila 
zadolžena za iskanje primerne »gostilne« in dogov-
arjanje z njimi. Z vodjo podružnice sta se odločili, 
da nas povabita v gostišče MARK NOVA CERKEV, 
kjer vlada pravo domače vzdušje, ki ga začutiš že ta-
koj, ko vstopiš v prostor.
Po zbiranju na parkirnem prostoru smo vstopili v 
lokal, kjer nas je pričakala zelo prijazna gostitelji-
ca in nas postregla s »takratkim« njihove domače 
izdelave. Posedli smo in sledila je zelo okusna večer-
ja. Po večerji pa je seveda sledila zabava. 
Ker ni zabave brez dobre »muzike«, smo pregovor-
ili našega Jožeta, da je prinesel svojo »frajtonerco« 
in nam popestril zabavo. Ja, Jože je pravi muzikant, 
saj je poleg igranja poskrbel tudi za obilico smeha s 
svoji domislicami in vici. 
Tudi plesa ni manjkalo; dodobra smo se naplesali. 
Ob debatiranju, smehu, plesu in dobri postrežbi ter 
»muziki« je čas hitro minil. 
Za konec smo še skupaj eno zapeli z obljubo, da 
naslednje leto to naše srečanje zagotovo ponovimo.

Foto: Udeleženci zbora članov
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Le zakaj sem se spomnila našega dolenjskega Pavčka? Ker je človek, ki je znal opi-
sati vso veličino naše dolenjske dežele in jo približati srcu vsakega človeka. Lep-
oto naših krajev smo doživeli tudi člani DPS Dolenjska sredi aprila, ko smo se 
odpravili na pot po vinorodnem griču Vinji vrh. Zbrala se je prijetna družba 20 
članov in krenili smo po ovinkasti cesti po hribu navzgor. Mislim, da ni bilo prav 
nobenemu težko, ker smo vedeli, da nas tik pod vrhom pričakuje naša članica 
Jožica Jerele, ki ima tam zidanico. Praznovala je okrogli jubilej in nas presenetila 
na več načinov. Prvi je bil nasmeh; ko začutiš, da te je vesela. Sledila je pogostitev 
z mesno torto in odličnim cvičkom, ki nam ga je velikodušno točil njen mož Jože. 
Zdaj spet pridejo prav verzi Toneta Pavčka:

Nekje na Dolenjskem 
Tone Pavček

Nekje na Dolenjskem so kraji,
kjer dosti je trnja in dosti rož,
a zemlja je žena, ki že s smehljaji
vžge srca najtrdnejših mož.
Tam pesmi so pisana polja,
verzi samote, ozke poti
in trdna, nezmagana volja
kot ritem povsod valovi.

Tam žita do prsi visoka
vsako poletje šume
in vsaka dlan je trda, široka,
kot so široki in dobri ljudje.

Nekje na Dolenjskem so kraji,
hiša, vinograd, košček polja.
Tam so meseci sami maji,
tam sem nekoč bil doma.

Nekje na Dolenjskem so kraji,
kjer dosti je trnja in dosti rož,
a zemlja je žena, ki že s smehljaji
vžge srca najtrdnejših mož.

Zidanica z okolico in vinogradom je resnično kot njihov dom, skrbno obdelan in 
negovan vsak kotiček. Človek vidi trdnost in voljo ljudi, ki cenijo svoje in obenem 
prijazno delijo svojo radost s prijatelji. Moram poudariti, da smo se člani psoriatiki 
imeli zelo lepo pri Jožici. Vladalo je sproščeno vzdušje in Jožico smo spoznali tudi 
v duhu njene družine, ki ji je pomagala, da smo vsi skupaj doživeli veliko lepega in 
zaužili veliko dobrega. 
Seveda smo se sprehodili tudi do samega vrha Vinjega vrha, ki leži na 362 m/
nv. Na vrhu stojita okoli 600 let star hrast in cerkev Sv. Jožefa. Poleg se nahaja 
tudi vzletišče za zmajarje. Pogled na širšo okolico je bil odličen, tako da je to zelo 
primerna lokacija za tiste, ki želijo doživeti in videti del popolnoma neokrnjene 
narave in njenega miru. Vrnili smo se do Jereletove zidanice in z dobro voljo in 
tudi s pesmijo zaključili dan, ki nam bo ostal še dolgo v spominu in v marsikaterem 
pogovoru o naših doživetjih. Jožici smo zaželeli veliko dobrega in zdravja tudi v nasledn-
jem desetletju.

PODRUŽNICA 
DOLENJSKA

NEKJE … NA 
DOLENJSKEM

Vesna Vizlar, vodja podružnice Dolenjska
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Foto: Člani podružnice na letnem zboru (Avtor: Anton Prosen)

PODRUŽNICA 
LJUBLJANA

LETNI ZBOR 
PODRUŽNICE
LJUBLJANA

Mojca Hliš

Člani Društva psoriatikov Slovenije – Podružnica 
Ljubljana smo imeli 28. marca 2018 v predavalni-
ci farmacevtske tovarne LEK Ljubljana redni letni 
zbor, ki se ga je udeležilo 52 članov. Gospa Mate-
ja Breznik-Bole, predstavnica gostitelja, nam je v 
pozdravnem nagovoru zaželela uspešno delo, ki se 
je začelo s predavanjem prof. dr. Tomaža Lundra 
Psoriatični artritis in sočasne bolezni pri luskavici. 
Predavanje je bilo izredno zanimivo in za nas bolni-
ke tudi poučno. Predavanju so sledila vprašanja, na 
katera je profesor odgovarjal in tudi podajal nasvete. 
Veseli in hvaležni smo bili, da smo lahko prisluhnili 
temu strokovnemu predavanju in prejeli znanstveno 
ter strokovno utemeljene odgovore, ki so bili podani 
na nam razumljiv način.
Pogled na omizje delovnega predsedstva ob zahvali 
gospe Mateji Breznik-Bole. (Foto: Mojca Hliš)
Sledila je izvolitev delovnega predsedstva in organ-
ov zbora članov. Predsednik podružnice Ljubljana, 
Anton Prosen je poročal o delovanju podružnice in 
o financah v letu 2017, ter predstavil program dela 
in finančni načrt za 2018. Iz vseh poročil je bilo 
razvidno, da je bilo poslovanje zelo uspešno, zato 
so bila poročila sprejeta enoglasno brez vprašanj in 
razprave.
Ker je našemu predsedniku Antonu Prosenu kot 
tudi članom operativnega odbora potekel štiriletni 
mandat in ker je dosedanji predsednik podružnice 
izrazil željo, da ne bi več vodil podružnice, smo 
glasovali o razrešnici vseh dosedanjih organov pod-

ružnice. Sledila je predstavitev kandidata za novega 
predsednika in članov za operativni odbor. Ker ni 
bilo pripomb na kandidata za predsednika in tudi 
ne na člane operativnega odbora, je sledilo glaso-
vanje in Stanko Kranvogel je bil enoglasno izvoljen 
za novega predsednika podružnice, enako tudi člani 
operativnega odbora.
Ob zaključku zbora članov se je Marjeta Lavrič v 
imenu starega operativnega odbora zahvalila An-
tonu Prosenu za odlično štiriletno vodenje naše po-
družnice, saj je kljub zdravstvenim težavam v zadn-
jih dveh letih veliko moči in prostega časa namenil 
njenemu uspešnemu poslovanju. V zahvalo in 
spomin je prejel skromno darilo članov operativne-
ga odbora.
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Letni zbor podružnice Ljubljana je zaključil pred-
sednik DPS Stanko Pregelj z željami, da bi podružni-
ca še naprej tako uspešno delovala pod novim vodst-
vom, kot do sedaj.
Sledilo je druženje s pogostitvijo, ki nam jo je prip-
ravila farmacevtska ustanova LEK. Ustanovi Lek in 
gospe Mateji Breznik-Bole dolgujemo posebno zah-
valo za pomoč pri organizaciji in izvedbi tega letne-
ga zbora članov podružnice.

OBELEŽJE KRANJSKE 
ČEBELE
Patricija Pečnik

Občina Ivančna Gorica je preko razpisa za human-
itarne organizacije prispevala denarna sredstva za 
delovanje našega društva podružnici Ljubljana. Za 
še trdnejše sodelovanje, so predstavnika naše pod-
ružnice povabili na odkritje obeležja Kranjski čebeli.
18. maja 2018 ob 19.00 se je prireditev, na katero so 
bili povabljeni visoki gostje iz Slovenije in Evrope, 
pričela v samem središču Višnje Gore. Praporščaki 
slovenskih čebelarskih društev so na prireditveni 
prostor pospremili veleposlanike Rusije, Nemčije, 

Švice, ZDA, konzula Kanade, predsednika svetovne 
zveze čebelarjev Apimondije, ter predstavnike Slo-
venije in vse, ki so pripomogli k postavitvi obeležja 
prav na tem kraju.
Na območju občine Ivančna Gorica je v 19. stoletju 
delovala čebelarska družina Rothschutz, ki je zasluž-
na za današnjo prepoznavnost, ugled in razširjenost 
Kranjske čebele v svetu.
Ta pridna čebela, ki jo imenujemo tudi sivka, kran-
jica ali kranjska sivka, je dobila ime po deželi Kran-
jski, v katero je spadalo tudi območje današnje Do-
lenjske.
Ob obeležju stoji stara osnovna šola, zgrajena leta 
1906, v kateri bodo po prenovi uredili muzej, v kat-
erem bodo vodili delavnice za spoznavanje biologi-
je in življenja čebele. Poseben prostor bo namenjen 
starodavni Višnji Gori, kjer bo predstavljena njena 
zgodovina. V višjem prostoru bo hostel s 50 postel-
jami. Pred zgradbo bo prostor za kulturne prireditve.
Na prireditvi je predsednik čebelarske zveze Slo-
venije Boštjan Noč podelil priznanja v obliki sa-
tovja vsem, ki so zaslužni, da je marljiva, mirna in 
pridna čebela dobila svoje obeležje v tem kraju in je 
poznana po vsem svetu.
Ko ste brez ideje kam na izlet, zdaj veste za dober 

Foto: Kranjska čebela
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predlog – da se odpeljete v Višnjo Goro in si ogle-
date skulpturo naše sivke.

SPOMLADANSKI IZLET DPS 
PODRUŽNICE LJUBLJANA 
PO KRASU
Marjeta Lavrič

V soboto 12. maja 2018, smo po krajšem zapletu 
nekaj po osmi uri zjutraj stopili na avtobus, ki je, 
po obrabljeni notranjosti sodeč, gotovo prestal že 
tudi kakšno vojno. Kakorkoli, domov smo se vrnili 
srečno. Tudi nepredvidljivo vreme v tem mesecu in 
pa datum tik pred ledenimi možmi, nam nista pre-
prečila dobre volje.
Naš prvi postanek je bil Štanjel, spotoma pa smo v 
Sežani pobrali še zgovorno vodičko Dašo. Že med 
vožnjo nam je novi vodja naše podružnice Stane 
razdelil odlične sendviče, ki sta jih pripravila skupaj 
s Patricijo. Patricije ni bilo z nami zaradi poškodbe, 
smo pa njen glas na avtobusu kar pogrešali. Grad 
Štanjel, po katerem smo se sprehodili, je bil ob-
sijan s soncem. Ogledali smo si tipično kraško hišo, 
poslušali o zgodovini razvoja naselja in starih ob-
novljenih hiš, se za kar nekaj časa ustavili in obču-
dovali Ferrarijev vrt, ki ga je uredil arhitekt Maks 
Fabiani.

Pot smo nadaljevali proti Divači, kjer smo obiskali 
Muzej slovenskih filmskih igralcev. Ta je sestavljen 
iz treh zgradb; prva je projekcijska dvorana, dru-
ga nekdanji hlev, v katerem je razstava, posvečena 
slovenskim igralcem, in tretja, Škrateljnova hiša, 
nam predstavi našo slavno igralko Ido Kravanja - Ito 
Rino. 
Vreme se je pričelo kisati, padle so tudi prve dežne 
kaplje in na poti proti vasi Lokev je Stane med nas 
razdelil še drugi sendvič in jabolko. Ogled cerkve 
sv. Mihaela, ki se ponaša s freskami našega znanega 
sakralnega slikarja Toneta Kralja, ki nam jih je razlo-
žila naša vodička Daša, je minil v dežju. V tej vasi je 
zanimiv tudi obrambni stolp pred Turki na Taboru, 
ki so ga leta 1485 zgradili Benečani. Kasneje je bil 
uporabljen za vaško žitnico, danes pa je v njem za-
sebni muzej z zelo velikim številom predmetov iz 1. 
svetovne vojne.
V dežju se je smer naše vožnje obrnila nazaj proti 
Štanjelu, vendar smo se ustavili še v Tomaju, kjer 
nas je na turistični kmetiji Škerlj čakalo naročeno 
kosilo, še prej pa »ta kratka« dobrodošlica in ogled 
domače pršutarne. Kosilo je bilo zanimivo, meso 
prelito s teranovo omako, poleg juhe in prilog so bili 
na meniju tudi domači štruklji z domačim meden-
im sladoledom. Ob odhodu nam je ponovno sijalo 
sonce in v Ljubljano smo se vrnili polni lepih vtisov 
in polnih želodcev.

Foto: Udeleženci izleta po Krasu
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Foto: Zbirka fotografij izleta po Krasu podružnice Ljubljana  
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PODRUŽNICA 
MARIBOR

IZLET V 
MARIAZELL 
IN LEOBEN

Cvetka Žökš

Ob izteku vsakega leta se odločimo, da ga zaključimo 
z obiskom predbožičnega sejma. Tako smo se dru-
go soboto v mesecu decembru odpravili na izlet na 
avstrijsko Štajersko, in sicer v Mariazell in Leoben. 
Iz Maribora nas je pot peljala po avtocesti mimo 
Gradca in Brucka do največjega romarskega središča 
Avstrije – Mariazell, ki ga po naše imenujemo tudi 
Marijino Celje. Romarsko središče se imenuje tudi 
»Velika mati Avstrije« in spada v graško nadškofi-
jo. Prav zato smo se odločili, da ga obiščemo v času 
adventa, saj je znano po lepem predbožičnem doga-
janju.
Ves čas vožnje nas je spremljalo sneženje z močnim 
vetrom. Ko smo prispeli na cilj, smo si najprej ogle-
dali cerkev, ki je tudi bazilika in je znana po več 
stranskih kapelah, poleg tega pa hrani bogato zak-
ladnico mnogih umetnin in dragocenosti, ki so jih 
sem prinašali plemiči, kralji in cesarji. 
Cerkev je posvečena Naši ljubi Gospe, kip matere 
božje je ohranjen iz prvotne romarske kapele in je 
izdelan iz lipovega lesa ter zato potemnjen. Ta kip 
matere božje je oblečen – nekoč so imeli navado, 
da so kip preoblačili skladno z liturgičnim časom. 
Navada se je ohranila do danes, slečen je le 8. sep-
tembra (mala maša) in 21. januarja. Značilnost ba-
zilike pa je tudi ta, da se v njej sočasno v več kapelah 
opravlja maša in ves dan igra posvetna glasba. Ob 
koncu ogleda smo Mariji v čast prižgali svečke. 
Nato smo si ogledali veliko tovarno medenjakov 
družine Piskar, ki je nastala iz majhne medičarske 

delavnice in porabi za medene dobrote več kot 100 
ton medu letno. V ta namen Avstrija med uvaža, ker 
ga sama ne pridela dovolj. Posebnost te tovarne je, 
da so vse dobrote izdelane ročno, kar smo si lahko 
ogledali tudi v živo, dnevno pa izdelajo 15,000 kosov 
peciva. Izdelujejo tudi sveče in izdelke iz voska. Po 
končanem ogledu smo imeli nekaj prostega časa za 
sprehod po trgu pred baziliko med bogato založen-
imi stojnicami. Ker je divjal pravi snežni vihar, smo 
se večinoma odpravili v bližnje lokale, da smo po-
jedli in popili nekaj toplega. Ko smo se okrepčali, 

Foto: Mesto Mariazeller. Vir: www.mariazellerland-blog.at
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smo se vrnili med stojnice, kjer smo si privoščili 
»kuhančka« ali skodelico vročega čaja. Na trgu pa je 
tudi vsako leto postavljen adventni venec, ki tehta 6 
ton in ima 15 m premera ter je vpisan v Guinnessovo 
knjigo rekordov. Ko se dan začne prevešati v večer, 
na njem zagorijo sveče.
Sredi popoldneva smo z lepimi vtisi zapustili Mari-
azell in se podali v smeri proti domu. Spotoma smo 
se ustavili še v Leobnu, kjer smo prav tako doživeli 

predpraznično vzdušje. Tukaj pa je bilo vreme lepo, 
brez snega in vetra. Nekaj značilnosti Leobna nam je 
predstavila naša vodička, potem pa nam je dala čas, 
da si ga podrobneje ogledamo sami.
Dobre volje in polni lepih doživetij smo se odpravili 
proti domu. Za prihodnje leto si znova želimo, da se 
odpravimo na kakšno novo lokacijo.

ZIMSKI POHOD NA URBAN
Dušan Varlec

To zimo smo se ponovno udeležili humanitarnega 
zimskega pohoda na Urban po ustaljeni trasi: Kam-
nica–Panorama–Medič–Šober–Urban. Zbirno mes-
to je bilo v Kamnici, kjer smo se prijavili, prispevali 
dobrodelno štartnino in pojedli krof za energijo na 
pohodu. Po slabi uri hoje smo prispeli do prve kon-
trolne točke. Tukaj smo potrdili kartončke, ki so bili 
namenjeni žrebanju lepih nagrad na vrhu Urbana.
Med potjo smo se udeleženci pohoda družili, raz-
pravljali, pametovali ter kovali razno razne načrte, 
ideje, ob tem pa seveda ni manjkalo tudi dobrot 
iz nahrbtnika. Po dveh urah hoda smo prispeli do 
kmečkega turizma Šober, kjer so nam ponudili 

domače pecivo, narezke in vodo. V čudovitem sonč-
nem vremenu smo imeli lep razgled na Pohorje, na 
sosednjo Avstrijo in seveda na prelepi Maribor.
Po treh urah hoda smo prišli na vrh Urbana ter iz-
praznili nahrbtnike in denarnice.  Vsi smo sodelova-
li v nagradnem žrebanju. Veseli smo bili srečanja s 
starimi znanci in planinci ter prijetnega občutka, 
da smo naredili nekaj dobrega zase in za 4-člansko 
družino iz okolice Maribora v socialni stiski. Na po-
hodu je bilo več kot 500 pohodnikov in zbrali smo 
€ 1.526,00. 
Zato ponovno vabim vse člane, nečlane, vaše prijatel-
je in domače ljubljenčke, da se udeležite naslednjega 
pohoda, o katerem vas bomo pravočasno obvestili.

Foto: Člani podružnice Maribor na zimskem pohodu na Urban 



42

Živimo v času, ko je vse, kar doživljamo, velikega 
pomena za naše življenje sedaj in v prihodnosti. 
Obdani smo z različnimi stresnimi situacijami, ki 
negativno vplivajo na naše telo in um in s tem tudi 
ogrožajo naše zdravje.
Da se naučimo umiriti um, telo in duha, smo or-
ganizirali predavanje, na katerem smo spoznavali 
metode samopomoči in pomoči drugim. Pri tovrst-
ni meditaciji nam pomagajo kristali in glasba ter 
pomirjujoče vodenje izvajalcev. 
Predavanje z naslovom Kristalne koncertne med-
itacije je potekalo v mesecu januarju, v Šoli Luči, 
v Mariboru. Skozi kristalno koncertno meditacijo 
sta naju popeljala gospod dr. Uroš Dobnikar, spec. 
kirurg, na kristalih in njegova soproga gospa Petra 
Dobnikar, prof. klavirja, ki nas je v svet meditacije 
popeljala s čudovito, sproščujočo glasbo.
Predavanja se je udeležilo veliko članov društva in 
njihovih prijateljev, znancev in sorodnikov. 
Za dobro počutje in zdravje naših članov se bomo še 
naprej trudili, da bomo organizirali podobna preda-
vanja in delavnice.

SPOMLADANSKI PIKNIK

Pomlad je na vrhuncu, z njo je prišel mesec maj in 
naš vsakoletni ribji piknik, ki ga organiziramo v 
Staršah. Dogovorimo se, kako bo piknik potekal in 
že se začne. Naš Drago je oseba – stalnica, ki ribe 

nalovi, očisti in pripravi. Dušan poskrbi za meso in 
čevapčiče, vse tudi speče na žaru, vmes pa pripravi 
še zelenjavo, svežo in popečeno, da je vse tako kot 
mora biti. Dušan in Irena sta naša ekonoma. Naša 
Zdenka in Katica pa nikoli ne pozabita, da imamo 
radi tudi sladko in nas vsako leto presenetita z zelo 
dobrim domačim pecivom. Vedno še preseneti ka-
kšen udeleženec piknika, ki s seboj prinese še kaj in 
nazadnje je vsega toliko, da bi lahko uživali dva dni.
Ko je vse pripravljeno in postreženo, se začnejo pol-
niti naši želodčki z vsemi dobrotami. Ko so polni, pa 
se začne druženje. Nekateri klepetajo med seboj, eni 
se sprehodijo po naravi, ki je neizmerno lepa, dru-
gi spet počivajo. Dogajanje ves čas spremlja glasba 
z radia in nam dela kratek čas, včasih malo zapleše-
mo – skratka dobre volje je več kot dovolj. Čas hitro 
teče in že se bliža večer, nekateri se začno odpravl-
jati proti domu in naznanijo, da je čas, da tudi drugi 
razmislimo, da je čas za pospravljanje in slovo do 
naslednjega leta.
Letos nas je bilo presenetljivo veliko, ostali pa 
razmislite, se opogumite in se nam prihodnje leto 
pridružite z mislijo, ki nas povezuje:

Čim več nas je, močnejši smo in ko smo 
skupaj, nismo sami.

»VSAK IMA V SEBI 
NESKONČNO MOČ, 
DA SE POZDRAVI. 
TO JE SKRIVNOST, KI 
JE NIHČE NE UČI«.
 (dr. Uroš Dobnikar)

KRISTALNA KONCERTNA 
MEDITACIJA
Tatjana Žökš

Foto: Uroš in Petra Dobnikar. Vir: http://revijazarja.si

Cvetka Žökš
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PODRUŽNICA 
NOTRANJSKA

NAŠ VOLILNI
ZBOR 
ČLANOV

Marta Nardin, vodja podružnice Notranjsko Kraška

Tako kot vsako leto, je tudi letos zbor članov potekal 
v mesecu januarju. Vreme nam je bilo naklonjeno, da 
smo se lahko 13. januarja 2018 zbrali v Gostišču Kara 
v Pivki. Letošnji zbor je bil volilni. Udeležilo se ga je 
32 članov naše podružnice. Zbor je s pozdravnim gov-
orom otvorila predsednica Marta Nardin. Pozdravila 
je vse navzoče člane in še posebno obe gostji: pred-
sednico društva go. Dragico Dremelj in strokovno 
sodelavko go. Kristino Koler. Sledil je uradni del zbo-
ra. Po izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja, 
overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije, se je 
predsednik delovnega predsedstva zahvalil za zaupan-
je in nadaljeval z vodenjem zbora. Predsednica Marta 
Nardin je podala poročilo o delu in finančno poročilo 
za leto 2017. Uspešno smo izvedli program, ki smo ga 
sprejeli na zboru 2017. Tudi finančno stanje je pozitiv-
no, saj smo porabili manj denarnih sredstev, kot smo 
jih pridobili. Vse občine so pozitivno odgovorile na 
naše prošnje. Te so bile naslednje: Cerknica, Divača, 
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, 
Postojna, Sežana in Vipava. Še vedno pa pogrešamo 
aktivnost članov, še posebno mladih. Aktivni so pred-
vsem starejši in člani operativnega odbora. Z dvigom 
rok smo potrdili obe poročili in nato izglasovali raz-
rešnico dosedanjemu operativnemu odboru. Pred-
sednik delovnega predsedstva je nato predlagal člane 
v nov operativni odbor podružnice: Marto Nardin, 
Jakoba Škerjanca, Ireno Likon-Matuš, Mateja Bajta, 
Danico Geržina, Borislava Kostića in Darinko Brožič. 
Člani so z dvigom rok izvolili nov operativni odbor. 

Za predsednico je bila spet predlagana Marta Nardin, 
za podpredsednika pa Jakob Škerjanc, ki se je v imenu 
vseh izvoljenih članov zahvalil za zaupanje. Novoizvol-
jena predsednica Marta Nardin je predstavila plan dela 
in finančni načrt za leto 2018, ki smo ju že obravnavali 
na seji operativnega odbora. Člane smo pozvali k do-
polnitivi plana dela, kar lahko storijo na zboru ali med 
letom. Ker pripomb in predlogov ni bilo, smo tako 
plan dela kot tudi finančni načrt z dvigom rok spre-
jeli. Letos bo naša podružnica tista, ki bo organizirala 
PSORIADO – športno-družabno prireditev za člane 
društva. Predsednica nas je seznanila, da jo bomo or-
ganizirali v Postojni 26. maja 2018. Na sestanku orga-
nizacijskega odbora bomo določili potek srečanja in 
razdelili naloge. Ga. Dragica Dremelj je odgovarjala 
na vprašanja članov. Člane je opozorila na pravočas-
no prijavo na obnovitveno rehabilitacijo. Seznanila jih 
je tudi z višino participacije. Kandidat, ki predčasno 
neupravičeno zapusti odobreno zdravljenje, bo mor-
al poravnati nastale stroške. Tudi bivanje v apartma-
jih bo treba urediti. Nekateri člani še vedno premalo 
pazijo na snago in inventar ter ne zapisujejo v knjigo, 
v kakšnem stanju so apartma zapustili. Določili smo 
tudi dve članici, ki se bosta 17. marca 2018 udeležili 
volilne skupščine v Strunjanu. To sta Danica Geržina 
in Irena Likon-Matuš.
Med kosilom smo se še marsikaj pogovorili. Druženje 
je bilo prijetno. Želimo, da se nam na naslednjem zbo-
ru članov januarja 2019 pridružijo tudi tisti člani, ki 
jih do sedaj še nismo imeli priložnosti spoznati.

Snežinke so najbolj krhka 
stvaritev narave, a poglejte, kaj 
zmorejo, če se držijo skupaj. 
(V. M. Kelly)
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Z januarjem sem kot predsednica podružnice Obala 
njeno vodenje prevzela Brigita Podovšovnik. Člani 
smo se mesečno sestajali vsak drugi petek. Sprejeli 
smo program dela za leto 2018 in izvrševali sklepe, 
ki smo jih sprejemali na svojih rednih sestankih.
V aprilu smo v sodelovanju s podjetjem Novartis 
izvedli predavanje na temo Smo pozorni na znake 
psorioatičnega artritisa in vnetna bolečina v križu.
Predavanje sta vodili Anuška Podovšovnik, dr. 
med., spec. revmatologije, in Svjetlana Drljaća, dr. 
med., spec. dermatologije. S slikami na diaprojek-
torju sta nam nazorno prikazali znake bolezni. Med 
predavanjem so nekateri člani zaprosili za pojasnilo 
določenih znakov, ki jih opažajo pri sebi. Z njunimi 
odgovori so bili zadovoljni. Novartis, organizator 
tega predavanja, nas je pogostil s slaščicami in pi-
jačo. Vsem skupaj se prav lepo zahvaljujemo.
Z veseljem smo se odzvali povabilu Zdravstvenega 
doma Piran k sodelovanju na prireditvi pod imen-
om Skupaj delamo za zdravje, ki je potekala v so-
boto, 19. 4. 2018. Pri ZD Lucija, v parku Sonce smo 
imeli od 8. do 13. ure informacijsko stojnico, ki sta 

jo izvedli Ana Ceglar in Lidija Čendak. Stojnico si je 
ogledalo in obiskalo veliko mimoidočih, ki jih je za-
nimalo, kaj sploh je psoriaza. Gospe sta odgovarjali 
na vprašanja in jim razložili značilnosti te bolezni, 
njen potek in načine zdravljenja. Delili sta naše 
glasilo in ostali informativni material na stojnici. 
Pridobili smo 2 nova člana.
Na prireditvi na Dan zdravja in Street Energy Week, 
ki je bila 19. 5. 2018 v Kopru, smo sodelovali z in-
formacijsko stojnico, ki sta jo izvedla naša člana 
Marija Ažman in Jozo Šimić. Od 10. ure pa do 18. 
ure se je zvrstilo veliko obiskovalcev, katerim smo 
razdelili naše glasilo in drugi informativni material. 
Med obiskovalci je bilo nekaj interesentov za član-
stvo v DPS, ki smo jim izročili prijavnice. Obiskalo 
nas je tudi veliko turistov, ki so tistega dne pristali s 
potniško ladjo in si radovedno ogledovali stojnice. 
Zelo veseli smo, da nas je obiskal predsednik društva 
DPS gospod Stanko Pregelj, ki je pohvalil izvedbo in 
okrasitev stojnice z izdelki naših članic.
V mesecu juniju pripravljamo piknik ob 15. obletni-
ci delovanja podružnice.

PODRUŽNICA 
OBALA

AKTIVNOSTI V 
PODRUŽNICI

Brigita Podovšovnik, vodja podružnice Obala 

Foto: Stojnica podružnice Obala na prireditvi Skupaj delamo za zdravje
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Foto: Udeleženci predavanja Smo pozorni na znake psorioatičnega artritisa in vnetna bolečina v križu.

Foto: Stojnica podružnice Obala na dnevu zdravja, Street Energy Week.
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PODRUŽNICA 
POMURJE

SEJEM 
MEDICAL

Peter Fekonja, vodja podružnice Pomurje

Iz strani vodstva Pomurskega sejma smo dobili pov-
abilo ,da lahko sodelujemo na že tretjem mednarod-
nem sejmu sodobnega zdravstva. Sejem se je odvi-
jal od 17. do 19. 4. 2018 na sejemskih prostorih v 
G. Radgoni. Iz društva v Mariboru smo dobili TV 
na katerem se je celi dan vrtel film o LUSKAVICI. 
Dostavili so nam tudi zelo veliko gradiva o luska-
vici, razne zgibanke naš časopis in še veliko dru-
gega materiala. Sklicali smo sestanek in naredili 
urnik dežurstva na stojnici. Naše pridne članice so 

tudi poskrbele za sladke dobrote, ki so jih ponudile 
obiskovalcem. Naš namen je bil, da predstavimo lus-
kavico kot nenalezljivo bolezen in kako si bolezen 
lajšati. Obiskala nas je tudi  ministrica za zdravstvo 
ga. Celec. Trije dnevi na sejmu so bili uspešni, saj se 
je veliko ljudi ustavilo na naši stojnici, razložili smo 
jim kaj jih je zanimalo o bolezni, ponudili kakšno 
gradivo in predvsem poklepetali o luskavici. Hvala 
vsem članom in članicam  za dobro opravljeno delo 
in za njihov dragoceni prosti čas.

Foto: Predstavitvena stojnica Društva psoriatikov Slovenije v organizaciji podružnice Pomurje
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PODRUŽNICA 
SEVERNA
PRIMORSKA 20. 

OBLETNICA 
DELOVANJA

Suzana Batič, vodja podružnice Severna Primorska 

V nedeljo, 15. 4. 2018 smo se v lepem številu udeleži-
li praznovanja v lovski koči LD Hubelj v Lokavcu pri 
Ajdovščini. Vse prisotne je pozdravila predsednica 
podružnice Suzana Batič in se jim zahvalila za tako 
številčno udeležbo. 
Napovedovalec programa g. Simon Kovač je napove-
dal govor g. Stanka Preglja, ustanovitelja podružnice 
severna Primorska, ki jo je vodil 8 let. V kratkem 
govoru nam je opisal delovanje podružnice od usta-
novitve pa do danes in nam zaželel še naprej uspeš-
no delovanje. Sledil je napovedani govor ge. Dragice 
Dremelj, 12-letne predsednice Društva Psoriatikov 

Slovenije in sedaj častne članice društva. Na koncu 
govora se nam je lepo zahvalila za povabilo. Njene 
želje so bile »še naprej uspešno«.
S kratkim govorom sta nas pozdravila in nam 
zaželela veliko uspehov pri delovanju podružnice 
tudi namestnik župana občine Ajdovščina g. Ivan 
Vodopivec in predsednik KS Lokavec g. Angel Vid-
mar ki nam je zaželel veliko uspehov tudi v imenu 
lovske družine Hubelj.

Sledila je podelitev priznaj članom ob 20. obletnici 
podružnice. Priznanja so prejeli:

Po končanem programu in podelitvi priznanj nas 
je predsednica podružnice Suzana Batič povabila k 
slavnostnemu kosilu. Popoldanski čas se je prevesil 
v večer in ob prijetnih zvokih glasbe in kramljan-
ju smo se zabavali pozno v noč. Na koncu bi se še 
zahvalila tistim članom, ki so kakorkoli pomagali pri 
izvedbi obletnice. Povedati moram, da bi bilo brez 
sponzorjev praznovanje težko izvedljivo.

Naši sponzorji so bili: občina Ajdovščina, občina 
Vipava, Pivka perutninarstvo, Pekarna Brumat, Pe-
karna Krkoč, Pecivo Gorica, Sadje-zelenjava Šabani, 
Živorad Milenović, s.p., Incom Ajdovščina, Svetlana 
Gligorević BUSBAR, Kmečki turizem Kosovel, Fruc-
tal Ajdovščina, Vinarstvo Benčina Dušan, Mesnica 
Cijan-Semolič, Mesnica Peloz.

IZTOK ČEBOHIN za uspešno 8-letno vodenje podružnice, za prostovoljstvo in za vodenje prostovoljstva;

MARJAN VIDMAR za 4-letno vodenje podružnice in prostovoljstvo;

VALENTIN PODGORNIK za dolgoletno prostovoljsko delo in članstvo v operativnem odboru;

STANISLAV BAJUK za vodenje izletov, prostovoljsko delo in večletno članstvo v operativnem odboru;

VOJKO PERIC za vodenje pohodov;

MARJETA BUNC, zadolžena za kulturo in kot članica operativnega odbora.
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Foto: Obeležitev 20. obletnice podružnice Severna Primorska

SPOMLADANSKI POHOD
Zvonko Mole, vodja za šport in rekreacijo

Severno primorska podružnica društva psoriatikov 
je tokrat prvič v novi zasedbi organizirala prvi pom-
ladanski pohod. V sončnem nedeljskem jutru smo 
se zbrali v Vipavi. Pohodnikov ni bilo ravno veliko, a 
kvantiteta še ni nujni pogoj za kvaliteto. Zbrali smo 
se pravi ljubitelji pohodništva in se podali raziskovat 
stare steze in poti, ki se jih je naša članica Marjeta 
spominjala še iz svojega otroštva. Umirjeno smo se 
sprehodili mimo vojaškega strelišča in se nato za-
grizli v hrib, prečkali nekaj pašnikov, splašili nekaj 
ptic in srn. Po približno uri in pol hoje smo prišli do 
športno-rekreativnega centra Kamp Tura. 
Kamp Tura se ponaša z igrišči za tenis, balinanje, 
mali nogomet, košarko... Ob njem so tudi parkirišča, 
prostori za avtodome in lokal. Po krajšem pos-
tanku in osvežitvi smo pot nadaljevali skozi vas 
Gradišče. Občudovali smo častitljive stare stavbe, 
ki jih žal načenja zob časa. Marjeta nas je seznan-
jala z zgodovinskimi podatki o pomembnih rojakih 
Gradišča. Tudi Vipavska vinska kraljica 2015 je bila 
iz Gradišča. Spust v dolino je bil bistveno hitrejši kot 
vzpon.
Ob zvonjenju v cerkvi v Vipavi smo se bliža-
li izhodiščni točki. Sonce v zenitu je krepko grelo, 
ko smo premagovali zadnji del poti. Pred slovesom 

smo še nazdravili na veliko naslednjih pohodov ter 
se dogovorili da v septembru gremo spet – kam pa 
še ne povemo.

Foto: Udeleženci pohoda 
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DAN ZDRAVJA V NOVI 
GORICI
 Marjeta Bunc

V dogovoru z zdravstvenim domom - osnovno 
varstvo in mestno občino Nova Gorica smo na sto-
jnici, predstavili naše društvo in podružnico. 
Ob 8. uri zjutraj smo se nekateri člani naše pod-

ružnice zbrali na Bevkovem trgu in pripravili stojni-
co. Obiskovalcev je bilo veliko, vprašanja pa so bila 
različna. Še vedno so nekateri posamezniki mnen-
ja, da je psoriaza nalezljiva kožna bolezen. Vsakemu 
smo lepo razložili in mu tudi ponudili različno brez-
plačno gradivo o tej bolezni. Razdelili smo tudi ne-
kaj prijavnic v upanju na vpis novih članov.
Kot zadnji smo zaključili po 14. uri, pospravili sto-
jnico in zadovoljni odšli domov.

ZDRAVLJENJE V 
NAFTALANU
Živorad Milenović

Društvo psoriatikov vsako leto organizira skupins-
ko zdravljenje v Naftalanu. Letos se je za zdravl-
jenje odločilo devet članov podružnice severna 
Primorska in ena članica podružnice Ljubljana. 
Na dan prihoda smo imeli zdravniški pregled, kjer 
nam je zdravnica predpisala terapije na podlagi 
zdravstvenega stanja posameznika. Imeli smo šest 
terapij, po terapijah pa čas za sprostitev, druženje, 
ter odkrivanje lepot Ivanić-Grada.
Zdravljenje v Naftalanu je zelo dobro vplivalo na 
moje zdravje in počutje, zato ga priporočam prav 
vsakemu.

Foto: Predstavitev društva v Novi Gorici

Foto: Udeleženci zdravljenja v Naftalanu
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Vzdušje veselega decembra se je pričelo s predno-
voletnim srečanjem v Mariboru. Srečanje je bilo 
prijetno in veselo, a žal se ga je udeležilo le malo 
članov iz Zasavja. Zimske dneve smo si popestrili 
s pohajkovanjem po praznični in lepo razsvetljeni 
Ljubljani. Ob prihodu nas je z majhnim presenečen-
jem pričakala članica podružnice iz Ljubljane ga. Ivi. 
Nasmejani in polni dobre volje smo načrtovali vožn-
jo z ladjico po Ljubljanici, a žal je naš načrt propadel. 
Vendar nas to ni zmedlo ali razočaralo – svojo pot 
smo ubrali po vzpenjači na Ljubljanski grad, kjer 
smo si ogledali razstavo Unicefovih ročno izdelanih 
punčk. Seveda pa ni manjkal veličasten pogled na 
glavno mesto z obzidja. Pregledali smo tudi decem-
brske stojnice, kjer ni manjkalo kuhančka in drugih 
dobrot. 

Člani podružnice smo organizirali zaključek leta na 
sedežu društva in na njem obujali spomine na do-
godke celotnega leta. Veseli december pa nas je vodil 
še v druge kraje. Pridružili smo se tudi novoletnim 
dogodkom v Zagorju ob Savi. Njihov program je bil 
pester in zanimiv. Posebej sta nas navdušila Perpetu-
um Jazzile in Parni valjak. 

Novo leto pa smo praznovali na mestnem trgu v tej 
občini. Ob koncu meseca oktobra smo organizira-
li strokovno predavanje o srčno-žilnih boleznih s 
ponudbo prehranskega dopolnila Omega 3. Pre-
daval nam je Aleš Homovec, na svoj poseben način 
in z lastnimi izkušnjami ter znanstvenimi dognanji, 
kjer orje ledino s programom zdravja na delovnih 
mestih. Program je bil zelo zanimiv, kar priča tudi 
udeležba naših članov (29). 

PODRUŽNICA 
ZASAVJE

VESELI 
DECEMBER

Darinka Gašparut

Foto: Podružnica Zasavje v Ljubljani

Foto: Zaključek leta na sedežu podružnice
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Nikakor pa nismo pozabili na naš tradicionalni 
novoletni pohod na Kum, 6. januarja. Kljub megli 
in neprijetnem vremenu je 13 članov podružnice 
veselo zakorakalo v novo leto. V februarju smo or-
ganizirali tradicionalni pohod na Zasavsko goro. 
Velikonočni prazniki so nas vabili v naravo. Izbrali 
smo smer proti Kozjanskem. Ogledali smo si grad 
Podsreda, kjer smo bili zelo presenečeni. Grad je 

prenovljen in drugačen kot pretekla leta. Nam je bil 
zelo zanimiv in priporočamo njegov ogled še ostalim 
ljubiteljem kulture in zgodovine. Pot smo nadaljeva-
li proti Slivniškemu jezeru, kjer smo si odpočili ob 
kavici in lepem razgledu. Polni energije smo še isti 
dan obiskali tudi Celjski grad in tako zaključili praz-
nični dan ob pohajkovanju. 

Foto: Strokovno predavanje o srčno-žilnih boleznih 

Foto: Pohodi v podružnici Zasavje
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Našo energijo smo usmerili tudi v druge namene, ne 
le pohode in izlete. Pridružili smo se čistilni akciji v 
Trbovljah. Šest članov je čistilo območje Kleka, saj je 
to območje priljubljena točka rekreativcev, a žal pre-
cej onesnažena. Mnogi mimoidoči so nas začudeno 
opazovali, volje za sodelovanje pri čistilni akciji pa 

niso pokazali, tako da smo ostali pri svojem delu 
sami. Zavedamo se, da smo del družbe in okolja v 
katerem živimo, zato nam ni vseeno, kaj se dogaja 
okoli nas. Kateri pogled je lepši, plastične steklenice 
ali zaščitene kronce?

Skupaj s KS Steklarna Hrastnik članice kluba psori-
atikov Zasavje sodelujemo pri različnih dejavnostih.
Tokrat smo sodelovale pri izdelavi pustnih mask in 
raznih pripomočkov za otroke. 

Z velikim veseljem se vsakokrat spopadamo z novi-
mi izzivi in tako vsaj malo pripomoremo k dobremu 
razpoloženju, ki sledi vsaki uspešni takšni ali dru-
gačni akciji.

Foto: Člani Zasavja so se pridružili čistilni akciji v Trbovljah

Foto: Članice podružnice Zasavje pri izdelavi pustnih mask in raznih pripomočkov za otroke. 
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PREDAVANJE O 
ZDRAVILNIH UČINKIH 
MEDICINSKEGA MEDU 
IN ZBOR ČLANSTVA V 
PODRUŽNICI ZASAVJE
Meta Dornik

V podružnici Zasavje smo povabili medicinsko 
sestro Natašo Ivančič, da nas pouči o medicinskih 
pripomočkih za zdravljenje ran z medicinskim me-
dom, potem pa opravili še zbor članstva. Zaradi 
privlačnosti teme v nadaljevanju na kratko povzam-
emo to zanimivo predavanje.
Med se za zdravljenje ran uporablja že stoletja. Ta 
praksa izvira že iz starega Egipta. Raziskovalci so 
njegove zdravilne učinke opredelili v 19. stolet-
ju. Med ima antimikrobne, imunomodulatorne in 
fiziološke učinke. Okužena rana se hitrije izčisti, 
vnetje, otekanje in bolečina hitreje izzvenijo, nepri-
jeten vonj se zmanjša, manj je brazgotin in tudi 
poškodb tkiva.
Zdravljenje ran s sterilnim medicinskim medom 
sodi med najsodobnejše načine celjenja. Med 
omogoča vlažno celjenje ran, kar skupaj z izločkom 
iz rane tvori film, ki obenem preprečuje sprijeman-
je obloge z rano. Med v rani zmanjšuje okužbo in 
spodbuja čiščenje poškodovanega tkiva. Za to vrs-

to zdravljenja se uporablja kostanjev med gozdne 
paše. Uporablja se nerazredčen, naravno pridelan in 
sterilen. Kostanjev med je zelo bogat vir vitaminov, 
encimov, peptidov, fenolnih spojih in mineralov, ki 
pripomorejo k celjenju ran.
To vrsto zdravljenja je razvila Tosama, d.o.o., v 
sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za 
biologijo, UKC Ljubljana in Čebelarstvom Božnar. 
Izdelek se imenuje Vivamel.
Drugi del oziroma nadaljevanje srečanja pa je bilo 
namenjeno zboru članstva, ki se je prej imenoval 
»občni zbor«. Glede na to, da v Zasavju leto 2018 ni 
volilno leto, je zbor članstva potekal brez posebno-
sti, z vnaprej določenim dnevnim redom. Poročila, 
tako vsebinsko kot tudi finančno, so bila sprejeta, 
prav tako tudi program dela in finančni program za 
leto 2018. Razprava po poročilih je potekala, tako 
kot že prejšnja leta, predvsem glede stroškov in na-
jema prostorov, v katerih imamo tedenske sestanke. 
Vsi člani so zadovoljni s tem, da imamo svoj pros-
tor, kjer se lahko vsak teden srečujemo, vendar so iz 
razpisov pridobljena sredstva vsako leto manjša in 
z njimi težko pokrivamo stroške najema prostora. 
Tudi donacij podjetij ali kakšne druge pomoči prak-
tično ni več, zato smo ponovno pozvali vse prisotne 
in ostale člane, da poskušajo pridobiti razne dona-
torje za finančno pomoč.
Zbor članstva smo nadaljevali s prijetnim družen-
jem vseh prisotnih članov.

Foto: Medicinski med. Vir: www.remediesforme.com/health-benefits-raw-natural-honey
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Glasilo društva psoriatikov Slovenije


