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Za prostor pod soncem

SPOŠTOVANE ČLANICE IN
ČLANI DRUŠTVA.
Počasi se izteka volilno leto 2018. V tem letu so
nas zaznamovale volitve v Društvu psoriatikov
Slovenije, državnozborske volitve in nazadnje smo
v občinah dobili nove župane in občinske svete.
Novo vodstvo v našem društvu ne pomeni spremembe, ampak le nadaljevanje odličnega dela
dosedanje predsednice, ki je po dvanajstih letih še
vedno z vsem srcem predana društvu in pomaga
pri nadaljevanju njegovega dela. Prav tako so naša
opora vsi vodje podružnic, ki na lokalnem nivoju
opravijo ogromno dela za naše člane in vse bolnike
s psoriazo in psoriatičnim artritisom. Kot njihovo
podaljšano roko, pa ne smemo pozabiti operativnih
odborov v podružnicah in vseh prostovoljcev pri
vseh programih, ki jih v društvu izvajamo, ter tudi
vseh tistih članov društva, ki kar koli naredijo v dobro ostalih članov in za to ne pričakujejo plačila.
Prav to je bistvo humanitarnosti. Brez vseh teh prostovoljcev bi bilo društvo le mrtva črka na papirju.
Tudi vsi naši prijatelji iz drugih društev bolnikov
nas na vsakem srečanju pohvalijo, da delamo dobro, da se naše delo vidi in zato upam, da bo tako
ostalo tudi naprej. Sam sem mnenja, da se v društvu
ne smemo spopadati z izzivi in nasprotji, ki so vsak

dan, predvsem pa v predvolilnem času, vidni pri
naših politikih. Smo nevladna, humanitarna organizacija, ki mora neodvisno od politike poskrbeti
za pravice bolnikov. V tem kontekstu pa smo lahko
v kandidatih za župane prepoznali ljudi, tiste ljudi,
ki so bili izvoljeni tudi z našimi glasovi. To so tisti,
ki nam bodo v prihodnjih štirih letih pomagali, da
bomo lažje uresničevali vse naše programe. To so
ljudje, na katere se bomo obračali vsak dan in nam
bodo priskočili na pomoč. Tudi v dosedanjem stiku
z župani se je pokazalo, kdo je naklonjen takemu
delu z nevladnimi organizacijam in kdo ni. Upam,
da je bilo na teh volitvah izvoljenih še več županov s
pozitivnim odnosom. Na koncu naj vam v letu 2019
zaželim obilo zdravja in osebne sreče, čim manj
praskanja in bolečin ter kar se da uspešno premagovanje vseh posledic luskavice.
Srečno 2019!
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NOVI ČLANI, DOBRODOŠLI!
Lepo pozdravljamo vse nove člane in članice in se
vam iskreno zahvaljujemo, da ste postali del Društva
psoriatikov Slovenije. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1979, je humanitarna organizacija za pomoč
bolnikom, obolelim za psoriazo in psoriatičnim artritisom. Po Sloveniji imamo 11 podružnic, v katere je včlanjenih okrog 2000 članov. S svojimi aktivnostmi se trudimo izboljšati kakovost življenja
obolelih in prispevati k boljši ozaveščenosti širše
javnosti o tem, kaj psoriaza in psoriatični artritis
sploh sta.
Veliko ljudi ima predsodke (npr. da je psoriaza nalezljiva), ki pripomorejo k temu, da se nas ljudje izogibajo, mi pa se iz strahu pred zavrnitvijo in očitki
pogosto obremenjujemo s svojim videzom in kožo
skrivamo pod oblačili. Vse to vodi v duševne stiske
in tudi depresijo, zato se v našem društvu trudimo
takšno miselnost spremeniti in ljudem pokazati
drugačen pogled na psoriazo.
Društvo izvaja številne dejavnosti, izlete, pohode,
športne igre in druga družabna srečanja ter druge
aktivnosti. Na družabnih in strokovnih srečanjih
boste lahko spoznali nove prijatelje, z njimi delili
svoje izkušnje in težave, si izmenjali nasvete in se

družili. Prek svojih podružnic boste podrobno
obveščeni o dejavnostih v društvu in podružnicah.
Veseli smo, da lahko v našem glasilu Za prostor pod
soncem berete o delovanju in izvajanju programov,
najdete koristne strokovne vsebine, praktične nasvete za pomoč pri psoriazi in se seznanite z dejavnostmi društva in podružnic ter z drugimi zanimivostmi.
Aktualne novice in dogodke društva lahko spremljate tudi na naši spletni strani www.društvopsoriatikov.si in Facebook profilu Za prostor pod
soncem, prijavite pa se lahko tudi na e-novice.
Če boste imeli kakršno koli vprašanje ali boste
potrebovali naš nasvet, nas pokličite na sedež
društva ali v vašo podružnico. Z veseljem vam
bomo pomagali in svetovali.

ugodnosti clanstva
STROKOVNA SREČANJA IN IZMENJAVA IZKUŠENJ

SOCIALNA IN HUMANITARNA POMOČ

•

•

Organiziranje izobraževanj in strokovnih seznanjanj o bo-

Organiziranje in izvajanje samopomoči ter osebne pomoči

lezni (predavanja zdravnikov specialistov dermatologov,

starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na

revmatologov in psihologov),

domu,

•

svetovanje na podlagi medsebojne izmenjave izkušenj,

•

organiziranje skupinske terapije za odpravljanje psihičnih
težav.

•

pomoč pri zmanjševanju socialnih stisk.

DRUŽABNA SREČANJA

OHRANJANJE ZDRAVJA, IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
ŽIVLJENJA IN PREPREČEVANJE NEGATIVNIH POJAVOV

•

•

Druženje na športnih igrah Psoriada, izletih, planinskih

v slovenskih zdraviliščih (Terme 3000, Terme Lendava,

pohodih,
•

druženje članov na prednovoletnem srečanju,

•

druga družabna srečanja članov po podružnicah.

PRIDOBIVANJE INFORMACIJ
•

Vsak član lahko kandidira za obnovitveno rehabilitacijo
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.

Brezplačno prejemanje društvenega glasila Za prostor pod
soncem (2x letno),

•
•

redno prejemanje pisnih obvestil in obvestil na spletni

REKREACIJA

strani društva,

•

možnost sodelovanja na družabnih omrežjih.

V Zdravilišču Laško organiziramo vadbo pod strokovnim
vodstvom višjega fizioterapevta.

Članom društva in njihovim družinskim članom zdravilišča nudijo:

•

•

20% popust na redne kopalne karte in na vse wellness storitve (masaže, savne, kozmetične storitve,
fizioterapijo), po veljavnem ceniku. Popust ne velja
na prenosljive vstopnice, darilne vrednostne bone,
vstopnice ter paketne ponudbe.
10 % popust na aktualno ponudbo za bivanje.

•

10 % popust na veljavne cene penzionskih storitev
v Talaso Strunjan, Terme Dolenjske Toplice, Terme
Šmarješke Toplice

•

10 % popust na veljavne cene zdravstvenih storitev

•

10 % popust na veljavne vstopnice bazenov

•

Popusti se priznavajo na veljavne cene, z izjemo akcijskih ponudb.

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

10 % na kopalne karte.

30 % popust na celodnevno vstopnico za kopališče
hotela Zdravilišče Laško vse dni v tednu tudi v času

10 % popust na redne cene za vse zdravstvene in wellness storitve,

•

•

praznikov in počitnic,
•

20 % popust na celodnevno vstopnico v Termalnem centru hotela Thermana Park Laško med tednom (popust
ne velja v času praznikov in počitnic) ,

•

10 % popust na pakete bivanja v Wellness Hotelu Sotelia,

•

10 % popust za wellness storitve in zdravstvene storitve,

•

10 % popust na storitve: bazen in savna (izključene so
družinske vstopnice in večerne akcijske ponudbe).

Hotelu Breza, Aparthotelu Rosa in v Vasi Lipa.

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

DODELITEV DRUŠTVENIH
APARTMAJEV
Društvo psoriatikov Slovenije vsem članom
nudi posebno priložnost, da koristno preživite
svoj prosti čas ali da se preprosto sprostite v
družbi najbližjih ali prijateljev.
Društvo psoriatikov Slovenije vsem našim članom
društva nudi posebno priložnost, da s svojimi
družinskimi člani in prijatelji koristijo lepo urejen
troposteljni apartma v apartmajskem naselju Prekmurska vas v Moravskih Toplicah ali apartma za
štiri osebe v Vasi Lipa v Termah Olimia, kamor so
vključene tudi kopalne karte. Z namenom družinske
rehabilitacije smo del terapije tudi poimenovali
‘’Družinska terapija’’, za koristno preživljanje prostega časa ali trenutke sprostitve v družbi vaših
najbližjih. V zdravilišču vam je na voljo prijetno
sproščanje v zunanjih ali notranjih bazenih s termalno vodo in številnimi vodnimi atrakcijami za vaše
otroke. Koristno lahko izkoristite čas tudi z ogledom
lokalnih znamenitosti ali ob drugem aktivnem oddihu. Z ob- javo razpisa za koriščenje apartmajev za
leto 2019 boste vsi izbrani kandidati po pošti prejeli
obvestila z dodeljenim terminom. Neizbrane člane
bomo razvrstili na čakalno listo. Morebiten odpovedan termin bo lahko zapolnil član s čakalne liste. V

primeru odjave koriščenja apartmaja, oziroma da
vam dodeljen termin ne ustreza, ga morate odjaviti
v določenem roku, ki je 15 dni od prejema obvestila. Kasneje lahko odjavite vaš termin le v primeru
bolezni, poškodbe ali bolezni v družini na podlagi
ustreznega pisnega dokazila. Če odpovedni rok zamudite ali nimate ustreznega pisnega dokazila, se
vam 20 % plačanih stroškov žal ne povrne. Vse člane
naprošamo, da v apartmajih upoštevate naša bivalna
pravila, preverite stanje inventarja in nam vse morebitne okvare sproti sporočate oziroma jih vpišete
v poročilo o letovanju, katerega nam pošljete po
pošti ali elektronski pošti v roku 7 dni od zaključka
letovanja.
V primeru namerno ali iz malomarnosti povzročene
materialne škode, ima DPS na podlagi poročila
komisije o povzročeni škodi pravico izterjati poravnavo škode. Za vse dodatne informacije se lahko
obrnete na gospoda Jana Korena, ki je dosegljiv na
telefonski številki 041 630 991.

Foto:Prekmurska vas (vir: https://www.tentours.si/wellness/moravske-toplice/naselje-prekmurska-vas)
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ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE V TUJINI

V okviru zdraviliškega zdravljenja v tujini razpisujemo termine za organizirano zdravljenje v
bolnici Naftalan in zdravljenje na Velem lošinju. Prijave zbiramo do 15.2.2019.

VELI LOŠINJ od 29.7. - 12.8.2019
NAMESTITEV
-Villa Elisabeth
-večposteljne sobe z lastno kopalnico in televizorjem v objektih Park IV
CENA ZA POLPENZION
-Villa Elisabeth – 46 eur/dan/osebo
-Park V – 30eur/dan/osebo
DOPLAČILA
-turistična taksa
Vse informacije v zvezi z zdraviliškim zdravljenjem v Velem Lošinju dobite pri podpredsednici
društva gospe Dragici Dremelj, na tel.:031 708 852.

NAFTALAN od 6.5. - 12.5.2019
-zdravniški pregled in dogovor o terapijah
-zdravljenje, ki ga je priporočil zdravnik (naftalanoterapija, hidroterapija, elektroterapija skupno do 8 terapij), premaz z naftalanom
-uporaba bazena v popoldanskih urah
-popoldanski program: možna uporaba wellnessa, masaže, obisk muzeja, kolesarjenje in
organizirani izleti na podeželje v lastni režiji
POSEBNOST PROGRAMA
-organizirani avtobusni prevoz v kolikor bo prijavljenih več kot 20 udeležencev
CENA ZDRAVLJENJA 300 eur
DOPLAČILA
-enoposteljna soba
-kreme in zdravila se zaračunajo posebej
-turistična taksa
Vse informacije v zvezi z zdraviliškim zdravljenjem v Naftalanu dobite pri predsedniku društva
gospodu Stanku Preglju, na tel.:041 976 920.
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PREGLED
AKTIVNOSTI
V LETU 2018
Društvo psoriatikov Slovenije

Foto: Pravljica Društva psoriatikov Slovenije

Leto 2018 je bilo v našem društvu in v podružnicah
takšno kot vsako leto doslej – aktivno, produktivno in polno dogodkov. V primerjavi z letom 2017
smo znova zabeležili porast novih članov, do konca
novembra se je v naše društvo vpisalo več kot 100
novih članov. Največ članov je tako kot prejšnje leto
včlanjenih v podružnicah Maribor in Ljubljana,
vsega skupaj pa je Društvo psoriatikov Slovenije
konec oktobra štelo 2056 članov. Za sofinanciranje
humanitarnih programov je bilo občinam poslanih
približno 100 vlog. Uspešno je bil izpeljan tudi program obnovitvene rehabilitacije, na katerega je bilo v
letošnjem letu poslanih več kot 200 ljudi. Letni zbori
so bili tudi letos izvedeni v vseh podružnicah. Med
letom je bilo po skoraj vseh podružnicah organiziranih več pohodov in izletov, ki se jih je udeležilo veliko
število članov. Več kot stotim članom z družinami
smo omogočili koriščenje društvenih apartmajev
v Prekmurski vasi in vasi Lipa ter se potrudili, da
so bili zasedeni vse leto. Letos je bila izdana že 50.
številka društvenega glasila Za prostor pod soncem in v sodelovanju z družbo Janssen izdana tudi
knjižica, ki vsebuje pripovedi bolnikov s psoriazo in
nasveti specialistov.
Marca je v hotelu Talaso v Krkinem zdravilišču v
Strunjanu potekala redna letna skupščina Društva
psoriatikov Slovenije. Dnevni red je obsegal: otvoritev in izvolitev delovnih teles skupščine,
potrditev poslovnika za delo skupščine, kratko
poročilo predsednice DPS o delovanju društva,
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kratka poročila predsednikov komisij, potrditev
knjigovodskih izkazov za leto 2017 in potrditev
poročila nadzornega odbora, razprava po poročilih,
potrditev Statuta društva, potrditev Pravilnika o
koriščenju društvenih kapacitet, potrditev Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju, razrešnica
organov društva ter volitev organov v novi sestavi,
smernice dela za naslednja štiri leta in točka razno.
Društvo psoriatikov Slovenije je na skupščini izvolilo novega predsednika gospoda Stanka Preglja.
Podružnica Celje se je ob svetovnem dnevu zdravja
predstavila s stojnico kjer je širši javnosti predstavila
delovanje društva. Podružnica Pomurju je znova
sodelovala na sejmu sodobne medicine Medical,
kjer so obiskovalcem ponudili veliko informativnega gradiva. Naši člani so mimoidoče seznanili z našo
boleznijo, zdravljenjem in ugodnostmi društva. V
začetku meseca maja so se naši člani tako kot vsako
leto poprej, udeležili programa zdravljenja v tujini,
v Naftalanu v Ivanič Gradu na Hrvaškem. 30. maja
2018 je v Ljubljani v hotelu Mons potekal strokovni posvet, na katerem so udeleženci: predstavniki
društev bolnikov, strokovnjaki iz zdravstva in bolniki
pod pokroviteljstvom nove platforme J4P - Janssen
for Patients, Janssen za bolnike, skušali razsvetliti,
zaenkrat še v številnih pogledih nerodno zapleteno
delovanje slovenskega zdravstvenega sistema.
Zadnjo majsko soboto je podružnica Notranjsko
Kraška organizirala športne igre, ki se jih je udeležilo
več kot 250 članov iz celotne Slovenije. Od 27. 6. -

2. 7. 2018 je v Stockholmu potekala Svetovna konferenca psoriaze in psoriatičnega artritisa in redno
srečanje članov IFPA, ki se ga je udeležilo več kot 50
članic. Na konferenci se je zvrstilo več strokovnih
predavanj na temo psoriaze, psoritičnega artritisa in
vseh pridruženih obolenj. V letu 2018 smo ponovno sodelovali z Univerzo v Novem mestu s katero
smo izvedli projekt OOKAB, kjer smo učence v osnovnih šolah izobraževali na temo psoriaze. Projekt
smo nadaljevali tudi v šolskem letu 2018/2019 in
oblikovali tudi pravljico, ki prikazuje življenje bolnika Jurčka s psoriazo. Poletje je čas za morje, zato
je Društvo psoriatikov Slovenije organiziralo že
trinajsto letovanje na Velem Lošinju na Hrvaškem.
Podružnica Maribor je skozi vso leto predstavljala
delovanje društva v UKC Maribor. Med 26. in 28.
septembrom je v Cankarjevem domu potekal Festival za tretje življenjsko obdobje, na katerem se je
predstavilo tudi Društvo psoriatikov Slovenije. Organizirali smo strokovno predavanje, ki ga je izvedla
Eva Peklaj, univ. dipl. živ. teh., klin. diet. V treh dneh
smo aktivno informirali širšo javnost o bolezni in
življenju z njo. V Termah Snovik je v mesecu oktobru potekalo izobraževanje članov operativnih odborov podružnic na temo računalniške pismenosti.
Maja Vičič Krabonja in Kristjan Peršič sta predstavila uporabo programov Word, Excel in PowerPoint.
Informacijski pooblaščenec pa je za udeležene pripravil predavanje na temo varstva osebnih podatkov. V Bruslju je 19. in 20. oktobra 2018 potekalo
srečanje članic zveze EUROPSO in obeležitev 30
obletnice. Društvo psoriatikov Slovenije je predstavljal predsednik društva Stanko Pregelj.
Svetovni dan psoriaze je dan, ki je posvečen vsem
obolelim za psoriazo in psoriatičnim artritisom. Z
namenom ozaveščanja in boljšega razumevanja bolezni v širši javnosti je bilo tudi letos predstavljeno
delovanje Društva psoriatikov Slovenije in naših
podružnic v enajstih večjih slovenskih mestih. Vsa-

ka od podružnic je ob dnevu psoriaze v svojem kraju
pripravila stojnice z informacijami s katerimi se širši
javnosti s pomočjo promocijskega gradiva predstavljajo problematika bolezni, načini zdravljenja in
vplivi na kakovost življenja obolelih. V sodelovanju
z družbo Novartis, smo tudi letos izdali kartice s
Rad šel bi med ljudi,
kjer morje mirno valovi,
kjer sonce se smeji,
toda moje telo njim enako ni.
Ves z luskami sem zaznamovan,
zato iščem sktiti kotiček daleč vstran.
Nekoč bil sem med ljudmi,
zato žalosten spominjam se tistih dni.
Del izseka pesmi Branka Božiča

pesmijo Rad bi šel med ljudi našega člana Branka
Božiča. 15. novembra smo se udeležili mednarodnega srečanja o inovacijah za bolnike, “3. European
Patient Innovation Summit (EPIS)” v organizaciji
družbe Novartis. V letu 2018 smo se udeležili sejma Narava in zdravje, največjega štiri-dnevnega
sejma za zdrav življenjski slog v Sloveniji, ki, nam
je omogočal predstavitev programov in projektov, ki
jih v društvu izvajamo za krepitev zdravja. S sodelovanjem na festivalih in sejmih dosegamo boljšo
informiranost širše javnosti in s tem tudi dostopnost
do projektov in programov, ki jih izvajamo. Tako se
približamo bolnikom, nudimo podporo in pomagamo pri premagovanju in lajšanju stiske. Tradicionalno smo se člani društva prvo soboto v decembru,
srečali na prednovoletnem srečanju, ki je letos bil
v organizaciji podružnice Pomurje. Srečanje je potekalo je v osrčju Prekmurja v prijaznem gostišču Pri
Studencu v Nedelici. Prednovoletnega srečanja se je
udeležilo 300 članov iz celotne Slovenije.
Tudi v letu 2018 smo izvajali program Pomoč na
domu, program ki ga izvajamo z veliko predanostjo
in s katerim lajšamo socialno stisko ter pomagamo
pri vsakodnevnih opravilih naših članov.
S svojim poslanstvom stremimo k stalnim
izboljšavam z organiziranjem različnih programov,
ki vključujejo učinkovito zdravljenje psoriaze,
izboljšanje kakovosti življenja ter pridobivanje kakovostnih informacij za lajšanje in učinkovitejše
spopadanje z boleznijo. S številnimi akcijami želimo
izpostaviti, da bolezen nikakor ni nalezljiva. S strokovnimi predavanji, ki jih izvajajo dermatologi,
revmatologi, psihologi, delavni terapevti in drugi,
želimo podati koristne informacije.
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NOVI PRAVILNIK
OR
Stanko Pregelj

V prilogi glasila ste prejeli nov Pravilnik o obnovitveni rehabilitaciji, ki ga je sprejelo predsedstvo
Društva psoriatikov Slovenije na seji dne 13. 9. 2018.
Že v lanskem letu so se pojavile pripombe na Pravilnik in s tem tudi potreba po spremembi določenih
členov. Ugotovljeno je bilo, da Pravilnik ni v skladu
s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in to
s 7. točko 45. člena ter 50. in 53. členom. Tudi člani
razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za dermatologijo so pisno soglasno podprli predlog o prenovi
modela ocenjevanja in napotitve bolnikov z luskavico na OR. V soglasju z dermatologi smo tako spremenili predvsem člene, ki govorijo o ocenjevanju
bolezni in razširjenosti oziroma težavnostni stopnji
luskavice. Tako smo v 7. členu sprejeli, da mora biti
aktivnost luskavice po oceni BSA vsaj 5 ali več, pri
ocenjevanju pa bo točkovan tudi psoriatični artri-

tis in psoriaza lasišča, psoriaza dlani in podplatov,
psoriaza v področju spolovila. Za vse, ki se prijavljate na OR, bo pomembno predvsem to, da bo na
izvidu dermatologa napisana aktivnost luskavice po
oceni BSA (Body Surface Area, telesna površina)
in PASI (Psoriasis Area and Severity Index, indeks
površine in izrazitosti luskavice). Iz točkovanja je
bilo izvzeto časovno obdobje od zadnje OR, ker je to
predstavljalo diskriminacijo bolnikov s hujšo obliko
luskavice. Spremenjen je tudi 10. člen. Vsak prosilec
za odlog plačila participacije bo moral poleg pisne
prošnje za odlog priložiti tudi kopijo davčne odločbe
iz prejšnjega leta. S tem bomo zmanjšali možnost
odobritev neutemeljenih prošenj. Kot sem že večkrat
povedal v javnosti in to tudi zapisal, je obnovitvena
rehabilitacija namenjena predvsem hudim oblikam
luskavice. Mišljenja posameznikov, da jim vsaki dve
leti pripada OR, niso nikjer zapisana in so le odraz
želja nekaterih. Tudi večina pritožb na OR, ki prispejo na predsedstvo, je neutemeljenih. Želim, da OR
še naprej koristi tistim bolnikom, ki imajo res hude
težave s to boleznijo.

SREČANJE ČLANIC SVETOVNEGA
ZDRUŽENJA IFPA
Kristina Koler

Svetovna konferenca psoriaze in psoriatičnega artritisa je uveljavljena
znanstvena konferenca, ki jo organizira IFPA in predstavlja najnovejše
dosežke raziskav o psoriazi in psoriatičnem artritisu. Udeležijo se je
zdravniki specialisti s področja dermatologije in revmatologije ter
predstavniki bolnikov.
V Stockholmu na Švedskem se je v začetku letošnjega
poletja odvila svetovna konferenca psoriaze in
psoriatičnega artritisa, ki je uveljavljena znanstvena konferenca in jo organizira IFPA (svetovno
združenje organizacij bolnikov s psoriazo). Cilj svetovne konference o psoriazi in psoriatičnem artritisu
je povečati globalno prepoznavnost bolezni in njeno
resnost, združiti strokovnjake, okrepiti mednarodno
sodelovanje in podati znanstvene in klinične podatke o luskavici. Poudarek konference je aktivno
sodelovanje med specialisti dermatologije in revma-

10 |

Za prostor pod soncem

tologije, saj so raziskave pokazale, da vključitev obeh
specialistov v obravnavo bolnikov privede do boljših
rezultatov. Bolniki potrebujejo načrtno zdravljenje
kompleksnih bolezni. Zaradi pridruženih bolezni, ki
jih psoriaza prinaša, se je potrebno osredotočiti na
preventivo. Bolnike je potrebno zdraviti individualno glede na njihove zahteve. Raziskava je pokazala,
da v 14,6% primerih bolniki razvijejo hipertenzijo
(visok krvni pritisk), v 9,2% primerih diabetes, v 6%
primerov obolenja jeter in v 4% primerov bolniki
razvijejo holesterol. Prav tako je pomembna telesna

Foto: Udeleženci srečanja svetovnega združenja

teža bolnika za napredovanje bolezni. Raziskava, ki
je bila opravljena je pokazala, da izguba telesne teže
izboljša psoriatični artritis pri bolnikih, kljub stabilni terapiji.
Zdravljenje bolnikov s psoriazo vpliva na izboljšanje
kvalitete življenja bolnikov z luskavico. Raziskava,
ki je vključevala 3426 bolnikov s psoriazo, od tega
712 s psoriatičnim artritisom je pokazala nezadovoljstvo bolnikov. Polovici bolnikom (50%) je bolezen obremenjajoča (strah pred injekcijami, težka
za uporabo in zamudna topikalna terapija, bolečina
in neudobje, zmanjšanje efektivnosti…), 46% bolnikov verjame, da so terapije hujše kot sama bolezen,
85% bolnikov pa meni, da so potrebne boljše terapije. Bolniki s psoriazo zaradi zdravstvenega stanja
izgubijo 26 delovnih dni. 77% bolnikov poroča,
da zdravstveno stanje vpliva na njihovo kvaliteto
življenja, 33% bolnikov s psoriatičnim artritisom
pa poroča, da so zaradi zdravstvenega stanja izgubili službo. Prav tako je obremenjajoča bolezen v
času nosečnosti. Raziskava, ki je zajela psoriazo in
nosečnost je pokazala, da se bolezensko stanje v 25%
primerov ne spremeni, izboljša se kar v 50% primerih, v 25% primerov pa se psoriaza poslabša.

Mentalno stanje bolnika in zdravljenje je nujno
potrebno, saj sta depresija in anksioznost pogosta
spremljevalca kroničnih bolezni. V raziskavo je bilo
vključenih 135 bolnikov s psoriazo, od tega je 24,4%
bolehalo za anksioznost in 9,6% bolnikov boleha za
depresijo. 6,7% bolnikov boleha za anksioznost in
depresijo.
Štirje faktorji, ki med drugim tudi povzročajo 75%
kroničnih bolezni:
•
•
•
•

Telesna neaktivnost
Kronični stres
Slaba izbira hrane
Tobak

Raziskava, ki je bila objavljena
v reviji evropskega združenja
dermatologov in venerologov je
pokazala, da je zdravljenje psoriaze ob mrtvem morju pokazalo
79% izboljšanje PASI.
Za prostor pod soncem
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LETOVANJE VELI LOŠINJ
Jolanda Kunstič

Foto: Udeleženci letovanja na Velem Lošinju

V poletnih mesecih že komaj čakamo, da se umaknemo iz vsakdanjega vrveža, da malo »odklopimo«,
začutimo stik z naravo in si opomoremo. Naše baterije so bile letos res že skoraj prazne, Veli Lošinj pa
nam je uresničil naše želje, tako kot vsa leta poprej.
V lepotah tega kraja smo uživali dva tedna. Prva dva

dneva smo se privajali na okolje in se spoznavali
med seboj ter usklajevali naš program aktivnosti.
Verjemite, da nam ni bilo dolgčas. Jutranja skupna
kavica in zajtrk sta nam popestrila pričetek dneva,
nato smo jo mahnili peš do obale, kar dobre pol
ure v eno smer. Lepo vreme nam je omogočilo veliko plavanja in uživanja v morju, telovadbo na obali
ipd. Med seboj smo se pošalili in se nasmejali ter si
tako polepšali dan, medtem ko smo uživali v lepotah
morja. Dogodivščin nam ni manjkalo. Našega Miška
je napadel kormoranček, zato smo ga morali dobro
oskrbeti. Zvone je izgubil stavo, za kazen je pojedel
svežo ribo. Žal so se posledice stave dva dni poznale
na njegovi prebavi. In še bi lahko nadaljevali. Bilo
nam je lepo in smo veseli, da smo lahko letovali na
tej lokaciji. Domov smo se vrnili popolnoma prerojeni, zadovoljnih obrazov in seveda s polnimi baterijami, pa tudi lepimi spomini na skupno druženje,
na smeh, »štorije« in nove zgodbe. Pozabili smo na
vsakdanje skrbi in domače obveznosti. Zahvaljujemo
se društvu, ki nam omogoča takšna letovanja in si
želimo, da se srečamo tudi naslednje leto.

IZOBRAŽEVANJE
Kristina Koler

Društvo psoriatikov Slovenije vsako leto organizira
dvodnevno izobraževanje članov operativnih odborov podružnic. Letošnje izobraževalno srečanje
je bilo namenjeno pridobivanju znanj in veščin na
področju računalništva, s katerimi želimo dvigniti
kvaliteto storitev in izboljšati komunikacijo med
člani. Seznanili smo se z računalniškimi programi,
ki jih bomo lahko uporabljali pri opravljanju vsakodnevnega dela in s pomočjo katerih se bomo lažje
spoprijemali z izzivi. Delo operativnih odborov znatno izboljšuje kakovost celovitega delovanja društva
in ker potrebe po dodatnem znanju za uspešno
reševanje problemov naraščajo, je organiziranje
takšnih izobraževalnih srečanj nujno. Izobraževalno
srečanje je potekalo v Termah Snovik od 12. do 13.
oktobra 2018. Predavatelja Kristijan Perčič in Maja
Vičič Krabonja sta predavala o osnovnih veščinah
uporabe pisarniškega paketa Microsoft Office.
Pokazala sta osnovno urejanje dokumentov, iz-
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delavo preglednic in predstavitev. Informacijski
pooblaščenec pa je pripravil predavanje, na temo
Varstvo osebnih podatkov. V današnjem času postaja znanje računalništva vedno bolj pomembno, prav
tako zahteve po hitri in učinkoviti komunikaciji ter
izmenjavi informacij.

Foto: Udeleženci izobraževalnega srečanja

TERMALNA VODA V
TERMAH SNOVIK
Matjaž Plot, Terme Snovik Kamnik

Voda v Termah Snovik je priznana kot naravno
zdravilno sredstvo in predstavlja naše največje bogastvo. Vsebuje kalcij in magnezij ter veliko drugih
koristnih mineralov. Primerna je za kopanje in pitje,
dobro vpliva na kosti, kožo in prebavo. Bazenski
kompleks sestavljajo notranji in zunanji bazeni z
naravno travnato plažo. Voda v notranjem bazenu
ima 32 °C, v masažnem bazenu pa 36°C. Zunanji bazen s tobogani, v katerem je temperatura vode od 26
do 28 °C, je pravi doživljajski raj za otroke in odrasle.
Kaj vsebuje naša voda? Termalna voda vsebuje: kalcij
(53,0 mg/l), magnezij (25,0 mg/l), natrij (3,7 mg/l),
kalij (1,6 mg/l), železo (0,01 mg/l), litij (0,01 mg/l),
metasicilijevo kislino (18,3 mg/l), metaborovo kislino (manj 0,01 mg/l), hidrogenkarbonat (260,0
mg/l), klorid (1,7 mg/l), sulfat (18,0 mg/l), fluorid
(0,3 mg/l), nitrat (2,2 mg/l), silikat (11,0 mg/l)

Foto: Terme Snovik

Pri čem pomaga naša termalna voda?
• kroničnih degenerativnih boleznih hrbtenice in
gibal, kroničnem degenerativnem, revmatizmu,
kroničnem vnetnem revmatizmu, sklepnem in
izvensklepnem revmatizmu, artrozi, spondiloartrozi, cervikalni diskopatiji z vetebrogenim sindromom, degerativnih procesih v hrbtenici in
stanjem po operacijah hrbtenice, ankilizarijocem sponditisu, deformantni artrozi in osteohondrozi, okvarah medvretenčnega diskusa, neuralgiji, obolenju sklepov vključno z metabolicnimi
motnjami (protinu), po operaciji diskus hernije,
po implantaciji endoproteze kolena in kolka.

FESTIVAL ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Stanko Pregelj

Foto: Stojnica Društva psoriatikov Slovenije

Tudi letos smo se med 1. in 3. oktobrom predstavili
na Festivalu za 3. življenjsko obdobje (v nadaljevanju: F3ŽO). Predstavitev, ki smo jo na F3ŽO izvedli

v zadnjih dveh letih, nas je zaradi velikega obiska
navdušila za pripravo prihodnjih. V letošnjem letu
smo začeli priprave z novim zanosom, saj smo se
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odločili še za predstavitev projekta Lusko. Festival je letos prav tako potekal v Cankarjevem domu
v Ljubljani. Kot že prejšnja leta so tudi letos člani
podružnice Ljubljana na dan pred začetkom festivala
postavili stojnico. Prvi dan so bili na stojnici prisotni
člani podružnice Zasavje, drugi dan člani podružnice
severna Primorska in tretji dan člani podružnice
Ljubljana. Na stojnici smo imeli veliko tiskanega materiala. Na stene smo obesili razne plakate s podatki
o luskavici in parole, ki so opozarjale na stigme, ki so
še vedno prisotne pri ljudeh. Drugi dan, ob 14. uri pa
smo v dvorani M3 organizirali predavanje z naslovom Luskavica in prehrana. Predavala nam je Eva
Peklaj, univ. dipl. ing. živilske tehnologije, klinična

dietetičarka, ki nam je v eni uri predstavila posebnosti prehrane bolnikov z luskavico. Tudi letos smo
bili zelo zadovoljni z obiskom naše stojnice. Pridobili smo tudi nekaj novih članov. Poleg obiskovalcev
so se nam predstavili predstavniki različnih podjetij,
ki bi želeli navezati stik z nami in po podružnicah
pripraviti predavanja na različne teme. Vse tri dni
smo na stojnici predstavljali nov projekt Društva
psoriatikov Slovenije Lusko, s katerim se bomo letos
in drugo leto predstavili po osnovnih šolah po celi
Sloveniji. Vodja projekta je Kristina Koler, podrobno
pa vam bo predstavljen v naslednji številki glasila. V
vlogi Luska se je odlično predstavil član podružnice
Zasavje.

30. OBLETNICA EUROPSO IN
IZREDNA GENERALNA SKUPŠČINA
Stanko Pregelj

V Bruslju je 19. in 20. oktobra 2018 potekalo srečanje
članic zveze EUROPSO. Srečanje je potekalo v prostorih hotela Thon in se ga je udeležilo enajst članic
omenjene zveze. V večernih urah 19. oktobra je
EUROPSO najprej pripravil manjšo prireditev ob
praznovanju 30. obletnice delovanja te evropske
krovne organizacije za društva bolnikov z luskavico
iz evropskega prostora. Kratko predstavitev EUROPSO in podelitev priznanj sta opravila predsednik EUROPSO Jan Koren in podpredsednik David
Trigos-Herraez. Sledila je slavnostna večerja, med
katero smo si prisotni izmenjali izkušnje iz delovanja
svojih organizacij. Naslednji dan je potekala izredna
skupščina, na kateri je bilo podano poročilo o delovanju v zadnjih dveh letih, imenovali pa smo tudi
novega sekretarja in blagajnika organizacije. Prav

tako nam je bila predstavljena prenovljena spletna
stran www.euro-pso.org. Po skupščini je bilo organizirano izobraževanje, na katerem smo se seznanili
s Patrikom Vuoiro, novim izvršnim direktorjem
IFPA – Svetovne organizacije bolnikov z luskavico,
ki je v nadaljevanju predstavil novosti pri delovanju
te organizacije in aktivnosti ob prihajajočem svetovnem dnevu psoriaze.

Foto: Udeleženci izredne generalne skupščine Europso

SEJEM NARAVA IN ZDRAVJE
Stanko Pregelj

Že tretje leto smo se uspešno predstavili na festivalu
za tretje življenjsko obdobje, zato je bil na predsedstvu sprejet sklep, da se udeležimo tudi sejma Narava
in zdravje, ki se odvija v Ljubljani na Gospodarskem
razstavišču. Iz referenc sejma je bilo razvidno, da se
sejma vsako leto udeleži preko 20.000 obiskovalcev.
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Letos je sejem potekal od četrtka 29. novembra do
nedelje 2. decembra. Že tradicionalno so en dan
pred začetkom sejma, člani podružnice Ljubljana
uredili in postavili našo stojnico. V četrtek prvi
dan so bili na stojnici člani podružnice Gorenjska,
drugi dan člani iz podružnice Celje, tretji dan člana

podružnice Severna Primorska in četrti dan člana
podružnice Ljubljana. Na stojnici smo imeli veliko
tiskanega materiala in plakate. Na stene smo obesili razne plakate s podatki o luskavici in parole, ki
so opozarjale na stigme, ki so še vedno prisotne pri
ljudeh. Letos smo na stojnici imeli tudi najnovejšo
knjižico o naši bolezni, ki jo je nekaj dni pred sejmom pripravilo podjetje Janssen. V knjižici je tudi
veliko osebnih izpovedi bolnikov, z eno izmed teh
smo na sejmu posneli kratko pripoved, ki bo čez čas
tudi objavljena na internetni strani društva. Na sejmu Narava in zdravje se je predstavilo veliko število
podjetij, humanitarnih in invalidskih društev in tudi
državnih organov, ki so tesno povezana z nazivom
sejma Narava in zdravje. Potekala so tudi razna predavanja. Tudi tisti, ki smo delali na stojnici, smo si
sejem ogledali in videli marsikaj zanimivega. Z obiskom naše stojnice smo bili zelo zadovoljni, saj se je
na njej ustavilo ogromno število obiskovalcev, ki se

je zanimalo za bolezen in naše društvo. Mnogi obiskovalci so se tudi zanimali za včlanitev v društvo.
Med udeleženci sejma je bilo tudi veliko sodelovanja, nekateri bodo navezali stik s podružnicami in se
jim predstavili. Zaradi velikega števila obiskovalcev
in zanimanja za našo stojnico, bomo tudi drugo leto
sodelovali na sejmu.

Foto: Stojnica društva na sejmu Narava in zdravje

PREDNOVOLETNO SREČANJE
Danijela Geder

Letošnje prednovoletno srečanje je potekalo v osrčju
Prekmurja v prijaznem gostišču Pri Studencu v Nedelici. Po glasbenem uvodu je sledil prisrčen pozdrav
in dobrodošlica vsem navzočim. Posebnega pozdrava
sta bili deležni podpredsednica društva Dragica Dremelj in strokovna sodelavka društva Kristina Koler.
Ob gostoljubnosti domačinov smo hitro pozabili na
vsakdanja opravila in skrbi in se popolnoma prepustili
odličnim prekmurskim dobrotam. Ob odličnih ritmih
ansambla Metulj smo se poveselili in tudi zaplesali.
Naše druženje smo popestrili z bogatim srečelovom in
krajšim kulturnim programom katerega del so bili tudi
člani naše podružnice. Predstavili so se ljudski pevci –
gomilički degaši, sestri Nuša in Mira Magdič in upokojenski pevski zbor Veseli prijatelji. Preden smo pričeli
s programom nam je vsem skupaj zaželel dobrodošlico
vodja naše podružnice, g. Peter Fekonja. Ob odsotnosti predsednika društva, g. Stanka Preglja, je prisotne
s kratkim nagovorom pozdravila podpredsednica,
ga. Dragica Dremelj. Po nagovoru in nastopih naših
članov in članic smo se vsem akterjem zahvalili, prav
tako smo zahvalo izrekli članom in članicam, ki so pripravili sladke dobrote in darilca, ki so nas pričakala na
mizah. Posebna zahvala gre vsem našim sponzorjem,

ki so nas finančno in materialno podprli. Izpostaviti
velja: občina Gornja Radgona, občina Murska Sobota,
občina. Puconci, občina Moravske toplice, občina
Črenšovci, Radenska Radenci, Zavarovalnica Triglav,
Pomurske lekarne, podjetje Arcont GR, podjetje Var
GR, podjetje Fingal GR, občina Gor. Petrovci, podje
Frenetic GR, podjetje Nograd GM in podjetje Vzitek
d.o.o, Mesič Slavko s.p. Iskrena hvala vsem. Na koncu
gre zahvala vsem prisotnim. Hvala, da ste si vzeli čas
in se podružili. V popoldnevu, ki je za nami je bilo veliko lepih skupnih trenutkov. Napolnili smo si kozarce
in skupaj nazdravili na naše zdravje in na prihajajoče
leto 2019.

Foto: Člani društva na prednovoletnem srečanju
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SVETOVNI DAN
PSORIAZE
29. OKTOBER
Tina Kincl, prim. mag. Valerija Balkovec, dr.
med., Vesna Vizlar
Diagnoza psoriaza. Šok, žalost, strah. Čustva, s katerimi pacienti največkrat opisujejo prvi trenutek, ko
so izvedeli za neozdravljivo kožno bolezen, ki jih ne
bo nikoli zapustila.
Psoriaza oz. luskavica je kronična vnetna bolezen z
značilnimi kožnimi žarišči. Ta so pordela, različno
oblikovana in prekrita s srebrno-sivimi luskami.
Bolezen najpogosteje prizadene komolce, kolena,
ledveni predel in nohte. Zaenkrat zagotovo vemo
le to, da je luskavica dedna bolezen in ni nalezljiva,
medtem, ko pravega vzroka za njen nastanek še ne
poznamo. Po najnovejših raziskavah gre za motnjo
imunskega sistema. Za zdravljenje so pacientom trenutno na voljo lokalna terapija, kot so različna mazila in kreme, losjoni, pri bolj razširjenih oblikah se
uporablja zdravljenje s fototerapijo in dodatno tudi s
sistemskimi zdravili, zadnjih nekaj let pa so na voljo
tudi biološka zdravila, s katerimi zdravijo najbolj
trdovratne oblike bolezni.
47-letni Blaž Vizlar je bolezen podedoval po svoji
materi in luskavico ima od kar pomni. Prvi znaki so
na površje izbruhnili že pri petih letih, na komolcih in kolenih so se pojavili manjši srbeči plaki, ki
jih je mama večkrat namazala s kakšnim domačim
ognjičevim mazilom. Večji izbruh se je pojavil v 19
letu, ko je služil vojsko, od takrat pa je bolezen v nenehnem nihanju. V zadnjem desetletju je Blaževa
bolezen v hitrem napredovanju in posledično težjem
obvladovanju in blaženju. Blaž trpi za težjo obliko
bolezni in se že 4. leto zdravi z biološkimi zdravili.
»Ves čas je Blaž pod nadzorom dermatologa in misliva, da je zaradi tega bolezen vsaj v počasnejšem
napredovanju kot bi bila sicer. Menim, da je zdravljenje dokaj uspešno, ob zavedanju, da bolezen ni ozdravljiva. Jaz sem ves čas aktivno udeležena v proces
njegovega zdravljenja.
Na mojo pobudo se je včlanil tudi v društvo in hkrati
on mene potegnil s seboj in tako sva zopet skupaj
pristala vključena v dejavnosti, ki so usmerjene k
izboljševanju stanja bolnikov z luskavico«, pove
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njegova žena Vesna, ki je tudi vodja Društva psoriatikov Slovenije- podružnice Dolenjska in še doda:
»V začetku, ko je bil samo na mazilih je bila potrebna vsakdanja pomoč za predele hrbta, posledično
več pranja perila in posteljnine. Zaradi »grde« kože
je bil tudi zelo zaprt človek in zelo težko mu je bilo
npr. poleti na plaži ali na bazenu, ko je ob njegovem
vstopu kar naenkrat nastalo dovolj prostora. Sredi
vročega poletje ni slekel dolgih hlač ali rokavov, če je
bil prisoten še nekdo drug. Z ustvarjanjem družine,
imava dve najstnici, pa se je nekoliko sprostil, ker
je ugotovil, da nas pa to nič ne moti in smo tako na
morju kot kjerkoli ob njem v kratkih ali dolgih rokavih. Ampak kljub vsej naši podpori, čutimo prisotnost občasne depresije, napetosti in zaprtosti, ker je
ravno zadnji dve leti njegova bolezen zelo nestabilna.
Društvo v prvi vrsti druži ljudi s podobnimi
težavami. V taki sredi opažam, da se ljudje dejansko
pogovarjajo odkrito o prav vseh svojih težavah, ki jih
doživljajo kot bolniki z luskavico in prav vsak ima
neko izkušnjo, ki je drugemu dobrodošla. Ali gre za
nasvet, tolažbo ali konkretno zdravilo vemo, da gre
za preverjeno stvar.
Poleg tega, da imajo člani možnost zdraviliškega
zdravljenJa, so na razpolago tudi nekatere druge
ugodnosti, ki jih najdete na spletnih straneh društva.
Jaz pa konkretno skrbim, da se v naši podružnici
Dolenjska redno mesečno srečujemo, pripravljamo
družabna srečanja, strokovna predavanja, skratka
poskušamo poskrbeti tako za telesno kot duševno
sprostitev«.
»Poleg zdravnikov, družine je torej zelo pomembno
dodatno ozaveščanje, ki ga nudijo društva in kamor se bolniki lahko zatečejo«, pove prim. mag.
Valerija Balkovec, dr. med., ki se trudi vsakemu pacientu individualno kar se da najbolje svetovati. V
svoji karieri je videla ogromno, pred njenimi vrati
so nepregledne vrste pacientov, ki potrebujejo njeno
pomoč, pa vendar vse pozna po imenu in jih vodi
skozi čeri bolezni do čim boljšega stanja, pri tem pa
biti pozitivna, kar njenim pacientom ogromno pomeni. Dr. Balkovčeva še dodaja, da je zelo vesela , da
se ji je zadnja leta pridružila še ena sodelavka, specialistka Mojca Simončič Godnič, dr. med., s katero
se posvetujeta in rešujeta najtežje primere, med drugim tudi zdravljenje bolnikov z luskavico.
V veliko pomoč pri širjenju dejstev in ozaveščanje
je Društvo psoriatirkov Slovenije, ki je ob Svetovnemu dnevu psoriaze, 29. oktobru v Splošni bolnišnici
Novo mesto postavilo stojnico in mimoidočim delilo
informacije.

CELJE

Marija Babnik
26. 10. (petek) sem imela telefonski intervju za radio
Celje. Izpostavljena vprašanja so bila: število članov
v podružnici Celje, populacija članov, najpogostejši
vzrok za luskavico pri mladih bolnikih, ki jih je v
zadnjem času čedalje več, zdravljenje luskavice (kaj

GORENJSKA

Simeon Setnikar
V podružnici Gorenjska smo svetovni dan psoriaze
letos obeležili s stojnico v Qlandii v Kranju. Namen
stojnice je bil ozaveščanje obiskovalcev o bolezni,
kot je luskavica, in informiranje bolnikov. Obisk je
bil dober, k čemur je najverjetneje pripomoglo tudi
to, da smo naše člane z vabilom povabili na obisk stojnice, poleg tega smo informacijo objavili v gorenjskem časniku Gorenjski glas. Na sami stojnici nas je
obiskalo nekaj naših članov in pa veliko mimoidočih,
ki imajo bodisi sami luskavico ali pa ima to bolezen
eden njihovih družinskih članov oziroma prijateljev.
Osem obiskovalcev stojnice je prejelo prijavnico,
beležimo pa tudi dva nova člana, ki sta prijavnico izpolnila na stojnici. Obiskovalci stojnice so poudarili,
da pogrešajo več informacij na temo te bolezni in da
so tovrstne aktivnosti več kot dobrodošle.

Foto: Podružnica Celje ob Svetovnem dnevu psoriaze

novega v zadnjem času), najpogostejša oblika psoriaze in vzroki za njen nastanek ... 29. 10. stojnica v
avli Splošne bolnišnice Celje: ustavilo se je precejšnje
število ljudi, nekaj iz radovednosti, kaj predstavljamo, okoli 22 pa z vprašanji in sicer od tega 6 bolnikov, ki imajo psoriazo, pa še niso člani društva, 5
jih je vzelo prijavnico domov, ena oseba je prijavnico
za članstvo takoj izpolnila. Ostalih 18 bolnikov je že
naših starih članov. Zanimale so jih predvsem novosti glede raznih zdravil (predvsem krem) in pa Foto: Podružnica Gorenjska ob Svetovnem dnevu psoriaze
obnovitvena rehabilitacija. Zelo so se zanimali za
zdravstveno letovanje na Velem Lošinju, ker večina LJUBLJANA
od njih te ugodnosti še ni koristila. Podane so bile Stane Kranvogel
informacije tudi za Naftalan. Predstavitev je bila Stojnice, ki jih je podružnica Ljubljana postavila na
uspešna.
treh lokacijah, je skupno obiskalo 95 obiskovalcev.
Omeniti moram, da je stojnico v Kočevju obiskal
DOLENJSKA
član naše podružnice, ki šteje častitljivih 90 let. Prav
Vesna Vizlar
tako naj omenim, da smo bili deležni obiska noviDolenjska podružnica se je predstavila v splošni narke Dolenjskega lista, s katero smo govorili o lusbolnišnici v Novem mestu, kjer smo mimoidočim kavici. Ob stojnicah so se ustavljali večinoma ljudje,
delili informativni material.
ki se soočajo s to boleznijo ter iščejo pomoč in nasvete. Ker so bila določena vprašanja bolj primerna
za zdravstveno osebje, predvsem dermatologe, smo
jim svetovali, da jih obiščejo, saj bodo le ti ocenili,
kako zadevo peljati po pravi poti naprej. Prav tako
smo razdelili kar nekaj vpisnic, s katerimi se lahko
včlanijo v naše društvo, in jim razložili ugodnosti, ki
jih lahko pričakujejo ob včlanitvi, in pobliže predstavili dogajanje v podružnici. Upam, da so člani
podružnice Ljubljana dan psoriaze opravili z odliko,
in se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem za njihovo vsestransko pomoč!

Foto: Podružnica Dolenjska ob Svetovnem dnevu psoriaze
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Opazili smo, da se naš trud izplača: vsako leto je bolj
opazno, da veliko več ljudi lažje spregovori o naši
bolezni, zaradi katere so se včasih mnogi sramovali
in se skrivali. Rezultati ozaveščevalnih akcij, raznih
prispevkov v medijih in promocij društva so obrodili sadove, saj je večina obveščena o tem, da bolezen
ni nalezljiva.

NOTRANJSKO KRAŠKA

Marta Nardin
Tudi letos je naša podružnica obeležila 29. oktober
– svetovni dan psoriaze v Zdravstvenem domu dr.
Franca Ambrožiča v Postojni pod geslom Obravnavajte psoriazo resno – naša življenja so odvisna od
nje. Že v petek, 26. oktobra, smo v avli Zdravstvenega doma tri članice (Marta Nardin, Danica Geržina,
Marija Kondić) pripravile razstavo na panojih.

Foto: Podružnica Notranjska ob Svetovnem dnevu psoriaze

Foto: Podružnica Ljubljana ob Svetovnem dnevu psoriaze

MARIBOR

Jan Koren
Letošnje leto, smo se v podružnici Maribor odločili,
da bomo svetovni dan obeležili v UKC Maribor. V
avli interne klinike, kjer je tudi dermatološki oddelek smo postavili stojnico. Z mimoidočimi, kateri so
se ustavili pri naši stojnici smo se pogovarjali o naši
bolezni, delili brošure in pristopne izjave.

Plakati so predstavljali luskavico, psoriatični artritis
ter naše delo v društvu in podružnici v sliki in besedi. Prikazovali so tudi občine, ki nam z denarnimi
sredstvi omogočajo naše delo. To so: Cerknica, Hrpelje-Kozina, Divača, Loška dolina, Postojna, Pivka,
Ilirska Bistrica in Vipava. Na mizicah smo razstavili
naša glasila in promocijski material. Na sam svetovni dan 29. oktobra pa smo bile od 9. do 12. ure prisotne štiri članice (Marta Nardin, Darinka Brožič,
Danica Geržina, Marija Kondić) in dva člana (Elvis
Kariž in Marjo Šajn), ki sta razstavo tudi fotografirala. Obiskala nas je televizijska ekipa Studia Proteus
iz Postojne, ki je posnela razstavo in intervju s predsednico. S tem dnem pa se naša predstavitev ni končala. Razstava v Zdravstvenem domu je bila na ogled
do 7. novembra.

OBALA

Milena Kukrika
29. 10. 2018 smo z informativno stojnico v Zdravstvenem domu Koper obeležili svetovni dan psoriaze.
Mimoidočim smo delili informativni material, glasi
Foto: Podružnica Maribor ob Svetovnem dnevu psoriaze
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stojnico. V ponedeljek 29.10.2018 smo imeli še stojnico v Renčah pred zdravstvenem domom, kjer smo
ozaveščali ljudi o psoriazi.Vreme nam ni bilo prav
naklonjeno in obiskovalcev je bilo malo. Hvala za
obisk nekaterim prisotnim članom. Obenem bi se
rada lepo zahvalila predsedniku krajevne skupnosti
Renče, za ves trud in postavitev stojnice.

Foto: Podružnica Obala ob Svetovnem dnevu psoriaze

la in jih seznanjali s problematiko naše bolezni. Stojnico sta izvedli članici Milena Kukrika in Medina
Veselčič. Glasila in drug informativni material je ga.
Kukrika razdelila tudi v ZD Bonifika in ambulantah
v Olmu.

POMURJE

Fekonja Peter
27. 10. 2018 v okviru svetovnega dneva psoriaze se
je naša podružnica Pomurje predstavila na stojnici v
trgovskem centru Maximus v Černelavcih pri Murski Soboti. Prisotnih je bilo šest članov, ki so bili na
stojnici od 8. do 17. ure. Obiskovalcem so podajali
informacije o luskavici in jim razdelili gradivo z informacijami. Obisk na stojnici je bil kljub trudu in
angažiranosti naših članov precej slab. Pridobili smo
le enega novega člana. Želeli bi si seveda večjega
obiska, ozaveščanja in razumevanja naše bolezni.

Foto: Podružnica Primorska ob Svetovnem dnevu psoriaze

ZASAVJE

Jolanda Kunstič
Podružnica Zasavje smo svetovni dan Psoriaze nadaljevali v zdravstvenih domovih. Letos smo obiskali
zd.Litija.Mimoidoče in zaposlene smo seznanjali o
naši bolezni in društvu. Obiskovalcev je bilo manj
kot smo pričakovali, zato menimo, da v Litiji živijo
zelo zdravi ljudje. Vsem zainteresiranim smo podelili gradivo in pridobili enega člana.
Foto: Podružnica Pomurje ob Svetovnem dnevu psoriaze

SEVERNA PRIMORSKA

Suzana Batič
V soboto 27.10.2018 smo imeli predstavitev na
stojnici v Mercator Centru v Ajdovščini. Razdelili
smo nekaj gradiva in tudi prijavnice za vpis novih
članov. Zahvalila bi se članom naše podružnice, ki
so bili prisotni in pomagali pri predstavitvi. Lepo
bi se rada zahvalila tudi poslovodji Mercator Centra v Ajdovščini, ki nam je omogočila prostor in
Foto: Podružnica Zasavje ob Svetovnem dnevu psoriaze
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DELAVNICA OB
MEDNARODNEM
DNEVU VARSTVA
PACIENTOV
IN PREDSTAVITEV PROJEKTA
ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
UPRAVLJANJA Z VARNOSTNIMI
ODKLONI IN TVEGANJI ZA VARNOST
PACIENTOV V ZDRAVSTVU (SENSYS)
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS, DNE
17.9.2018
Anton Prosen

17. september – mednarodni dan varnosti pacientov – obeležujemo od leta 2015. Ta dan je bila organizirana delavnica na Ministrstvu za zdravje,
namenjena pacientom, predstavnikom nevladnih
organizacij s področja zdravja in zastopnikom pacientovih pravic. Osnovni namen kampanje je bil
povezati vse deležnike, da sodelujejo s svojimi dejavnostmi in idejami za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu, za ozaveščanje javnosti in medijev
o ključnih vprašanjih v zvezi z varnostjo pacientov
ter ozaveščanje o tem, kako lahko pacienti sami
prispevajo k svoji varnosti.
Po pooblastilu predsednika društva gospoda Stanka Pregla, sem se delavnice udeležil avtor tega zapisa. Ministrstvo za zdravje izvaja projekt SenSys
pod okriljem Službe Evropske komisije za podporo
strukturnim reformam (angl. »StructuraI Reform
Support Services« - SRSS). Sodelujoči strokovnjak v
okviru tehnične pomoči SRSS je Torsten BreuerbachLarsen iz danskega organa za varnost pacientov. Z
vzpostavitvijo sistema upravljanja z varnostnimi
odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu
želijo spodbuditi sporočanje, obravnavo in učenje iz
varnostnih odklonov in tveganj za varnost pacientov
v zdravstvu ter učinkovito preventivno delovanje,
tudi z izboljševanjem kulture varnosti. Pri tem pa
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bo omogočeno sporočanje v sistem tudi pacientom.
Ministrstvo za zdravje bo za namen novega sistema
v prihodnjih letih vzpostavilo spletno aplikacijo za
sporočanje varnostnih odklonov in tveganj za varnost pacientov ter tudi učno platformo za zdravstvene delavce in sodelavce. Digitalizacija nudi številne
priložnosti za varnejšo obravnavo pacientov, zato je
to bila tudi osrednja tema letošnjega mednarodnega
dneva varnosti pacientov. Pred pričetkom delavnice
nas je prišel navzoče pozdravit gospod Samo Fakin,
minister za zdravje, in nam zaželel uspešno delo in
dobro sodelovanje z ministrstvom v času nove vlade.
Sama delavnica se je začela s pozdravnimi govori,
nadaljevala pa s podrobno predstavitvijo Projekta
vzpostavitve sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji v zdravstvu (SenSys), ki ga je predstavila koordinatorka projekta dr. Vesna Zupančič z
Ministrstva za zdravje.
Nadaljevali smo z referatom z naslovom Glas pacientov, ki ga je podal prof. Jože Faganel, predsednik Združenja za redke bolezni Slovenija. Sledil
je referat z naslovom Vloga zdravnika (in sistema
zdravstvenega varstva) v smislu sodelovanja s pacienti za varnost zdravljenja, ki ga je podal dr. Božidar
Voljč, predsednik Komisije za medicinsko etiko. Po
krajšem odmoru je bil predstavljen referat z naslovom Izkušnje pacientov pri sodelovanju v procesu
zdravstvene obravnave in širše, ki sta ga predstavili
Zdenka Kušar iz Evropa Donna in Jelka Mlakar iz
UKC Ljubljana. Sledila je zelo zanimiva predstavitev,
ki jo je podala Eva Murko iz NIJZ, z naslovom Organizacija pacientov – primer z Nizozemske. Ob
koncu je prof. Faganel predstavil Združenje za redke
bolezni – primer dobre prakse. Po krajši razpravi
smo odšli v bližji lokal, kjer so nas pogostili z zgodnjo večerjo. Ob druženju smo imeli predstavniki
društev priložnost pogovoriti se o delovanju društev
in težavah, ki nas pestijo. Če želite izvedeti več o tem
projektu, si lahko na spletni strani Ministrstva za
zdravje (http://www.mz.gov.si) ogledate nekaj predstavitev z delavnice. Največje zanimanje je vzbudil
urejen sistem na Nizozemskem, ki si ga lahko ogledate na spletu (https://www.zorgkaartnederland.
nl). Projekt traja več let in lahko pričakujemo, da bo
izvedenih še več takih oz. podobnih delavnic na to
temo.

Z LETI POSTAJA JOGA VSE BOLJŠA
Barbara Habič Pregl, učiteljica joge v Joga studiu Sadhana
V letih prakse poučevanja joge sem se naučila, da
je joga za starejše lahko zelo poglobljena, čeprav ne
vsebuje akrobatskih elementov. Ta izkušnja ni prišla
samo iz skupin, s katerimi delam, ampak skozi moje
telo, iz lastne izkušnje staranja. Redna praksa joge,
ki jo izvajamo v različnih življenjskih obdobjih, nam
prinaša tudi različne blagodejne učinke. Od gibkosti
na telesni ravni in dobre predihanosti do sposobnosti
koncentracije, umiritve in splošnega zavedanja telesa.
Joga ni blagodejna samo za počutje na telesni ravni,
tudi na ravni uma ima dobra in uravnotežena praksa
mnogotere učinke, ki oblikujejo našo naravnanost
do okolja, ki nas obdaja, in tudi naš značaj. Z leti izkusimo različne spremembe, tako na ravni telesa kot
uma. Ob še tako prizadevni vadbi naše telo peša in
izgublja tako mišično kot kostno maso, izkusimo obrabo sklepov, posledice dolgoletnih vzorcev gibanja,
pogosto imamo občutek, da se nam življenje nekako
oddaljuje. Vse več je novih stvari, ki jih ne maramo,
ne razumemo, ne znamo. To nam daje občutek negotovosti, ki je na psihični ravni lahko potisnjen
v ozadje – odraža pa se, kot vse – na telesni ravni.
Izgubljamo trdnost pod nogami, občutek ravnotežja,
kar je posledica izgubljenega notranjega ravnovesja.
Joga ni obljuba večne mladosti, je pa prav gotovo
razvila številne tehnike za harmonično staranje.
Harmonično pomeni biti v skladu z obstoječim stanjem v njegovi najboljši različici. Prav gotovo tudi za
starost velja, da žanjemo, kar smo sejali. Joga tudi v
starosti ponuja eleganten in ne pretirano zahteven
tip telesno-duševne aktivnosti, ki nam lahko pomaga h kakovostnemu preživljanju starosti.

Osnovno izhodišče jogijske prakse za starejše je
še vedno in vedno bolj osnovni stoječi položaj, tadasana. Vzroki za to, da ne znamo več stati trdno
na tleh, so kompleksni kot življenje samo. Težava je
lahko čisto fizična: obraba sklepov, pešanje mišic in
slabo zavedanja telesa. Slaba drža je lahko tudi preprosto posledica našega značaja in naravnanosti:
introvertirani, nesamozavestni, nesrečni ljudje se
zapirajo, imajo sključeno držo, kar se ne kaže samo
na hrbtenici, ampak tudi na notranjih organih,
ki so ves čas v prisilni, skrčeni drži in neustrezno
prekrvavljeni. Osnovni stoječi položaj, kjer se trdno
ukoreninimo v tla, ima najprej presenetljiv učinek
na naša, prepogosto z leti izmučena in skrivenčena
stopala. Stopalo naj bo kot odprta dlan, s katerim
se oprijemljemo tal, jih tipamo, čutimo in se primerno odzivamo nanje. S stopali se dvigamo navzgor
v ravnem stebru, ki poravnava medenico in glavo.
Ko se zravnamo, začnemo uporabljati trebušne
mišice in trebuh ni več mlahav in viseč. Ramena
ozavestimo in potegnemo lopatice navzdol in osvobodimo morda stisnjene podpazduhe – vse je stresna drža telesa, ki se je pogosto sploh ne zavedamo.
Naslednja stopnja treninga prizemljenosti je trening
ravnotežja. Ravnotežni položaji so za starejše ljudi
izjemno pomembni, kar lahko vsakič sproti preverjamo v praksi. Stanje na eni nogi lahko z leti postane pravi izziv, uspešno obvladovanje – umirjena
stabilnost – pa nam vrača občutek obvladovanja
telesa, gibanja in prostora. S položajem tadasana se
začne tudi zavedanje trebušnega centra, ki nam daje
ravnotežje in ravnovesje.

Foto: Joga za starejše
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Foto: Položaj telesa, stoječi asanah

Iz trebušnega centra se pravilno gibamo, vzdržujemo
pokončno držo in z razgibavanjem trebušnih mišic
tudi nudimo blago, a učinkovito masažo organom v
trebušni votlini.
V stoječih asanah predvsem skrbimo za prepotrebno obremenjevanje dolgih kosti, zasuki in inverzni
položaji nam povedo, kako gibko je še naše telo. Pri
izvajanju položajev ne hitimo, vzamemo si čas, da
iščemo in najdemo svoj položaj, ki ga povežemo z
dihom. Opazujemo, kako nas dihanje vodi v položaj
in iz njega, kako dihalne tehnike ohranjajo asano ali
jo podkrepijo. S svojimi trenutnimi danostmi prilagodimo položaj, da se, taki kot smo, najdemo v njem.
V položaju telesa poskušamo najti asano, skladno
umirjeno stabilnost, povezanost telesa in uma. Za
ohranjanje gibkosti in s tem obvladovanje prostora
so zelo koristni sklopi dinamičnih praks, kot je pozdrav soncu, luni in drugi. Prehodi v izpadni korak
in iz njega iz deske ali strešice postajajo z leti velik
izziv, zato jih je smiselno redno vključevati v prakso. Posebno poglavje je meditacija ali vsaj dharana
(umik čutov navznoter) in djana (koncentracija).
Sposobnost koncentracije z leti pogosto opeša in
tehnike meditacije so enako pomembne kot ohran-

janje telesnih sposobnosti, morda še bolj. Tako stari
kot mladi smo utrujeni od življenja, ki nam neprestano vsiljuje množico čutnih dražljajev, ki so za
naše možgane zelo utrujajoči in nekoristni. Pomislimo samo na to, kako izmozgani se privlečemo iz
nakupovalnega centra. Tako kot telo tudi možgani
potrebujejo počitek. Za popolno umirjenost telesa
potrebujemo kar nekaj vaje in v osnovi so asane in
dihalne tehnike, pranajame namenjene doseganju
tega cilja. Starost, ki je četrta faza našega življenja, se
pojavi nekako po 70. letu. To je zima našega življenja,
ko naš notranji ogenj počasi ugaša. To je obdobje, ko
lahko ovrednotimo, shranimo in razdelimo zrela semena svojega drevesa. Želimo si ostati aktivni, tako
fizično kot psihično. Joga nam lahko pomaga osvoboditi našo notranjo modrost in jo razviti. Svadhjaja
je tehnika avtorefleksije in študija modrih knjig. V
umirjeni sproščeni koncentraciji je možnost, da osvetlimo svoje nagibe, značajske poteze, besede in
dejanja, jih postavimo v pravo luč, resnicoljubno
in pošteno. S tem čiščenjem pred svojim pragom
oblikujemo svoje misli in s tem značaj. Modrost je
privlačna in nas napolnjuje z notranjo radostjo. In
taki nismo nikoli osamljeni. Ker je joga prilagodljiva
in kompleksna veda, ni nikoli prepozno, da začnemo
z njo. V jogi ni tekmovalnosti, vsak je sam s svojim
telesom in umom, da si najde svojo pot. Joga je način
življenja, ko tisto, kar se naučimo na urah, dejavno
prepletemo z vsakdanjim življenjem, ko čutimo, da
nam telesno koristi in oblikuje naš značaj. Takrat
telovadba postane joga.

Foto: Marjeta Lavrič med vadbo joge
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ZDRAVLJENJE RAN Z
MEDICINSKIM
KOSTANJEVIM MEDOM
Med je bil sprva življenjsko pomembna hrana, kasneje pa učinkovito sredstvo
za oskrbovanje ran. Že 2000 let pred odkritjem bakterij, ki povzročajo vnetja
v rani, so ga uporabljali kot zdravilo. Hipokrat (460 let p.n.št.) ni bil prvi, ki ga
je opisoval in priporočal, zabeležen je že v hindujskih skriptih, vključevale so
ga grške in rimske šole.
Številne raziskave in klinični testi, tudi slovenski,
potrjujejo izjemno učinkovitost medu v procesu
celjenja: rana se hitreje izčisti, vnetje, otekanje in
bolečina hitreje izzvenijo, neprijeten vonj se zmanjša,
granulacija in epitelizacija se intenzivirata, manj je
brazgotin in ni poškodb tkiva.
Analize so potrdile: najboljši je kostanjev med
Čebelarji v Sloveniji pridelujejo veliko vrst medu;
osnovne vrste so akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, gozdni in hojev med. Vseh šest osnovnih vrst
medu so v Tosami, s ciljem izbrati tistega, ki izkazuje najboljše lastnosti, ki spodbujajo celjenje rane,
testirali in opravili mikrobiološke in biokemične
analize.V klinični študiji pa so potrdili še učinkovitost
izbrane vrste medu. Ob upoštevanju biokemijskih in
fizikalnih lastnosti medu ter njegove antimikrobne
učinkovitosti ga priporočajo za oskrbo akutnih in
kroničnih ran. Obloge Vivamel dokazano skrajšajo
čas celjenja rane.
Naravno pridelan med gozdne paše
Za proizvodnjo oblog Vivamel uporabljajo izključno

naravno pridelan kostanjev med, ki je v celoti
proizvod čebel. Med je nerazredčen, ne vsebuje
sintetičnih in gensko spremenjenih komponent, vanj
ne dodajajo zgoščevalcev. Ker je med gozdne paše, ni
kontaminiran s pesticidi in težkimi kovinami. Pravi
kostanj cveti razmeroma pozno, cvetenje se začne
v drugi polovici meseca
junija, lahko se zavleče Učinkovitost
v prvo dekado julija. oblog z
Kostanj velja za zanesljivo
čebeljo pašo, potrebuje medicinskim
pa toplo vreme brez vetra kostanjevim
in z dovolj vlage v zraku. medom so
Kostanjev med je, z vipotrdili s klinično
dika vsebnosti cvetnega
prahu, eden najbolj čistih študijo.
vrst medu, vsebuje več
kot 86 % cvetnega prahu pravega kostanja. Z moških
kostanjevih cvetov prinašajo čebele cvetni prah, ki
je izjemno kakovosten in visoko hranilen, z ženskih
cvetov pa prinašajo nektar. Poleg nektarja na kostanju čebele nabirajo tudi mano, ki jo kot sladke kapljice
izločajo različne vrste žuželk, ki se prehranjujejo z
drevesnim sokom.
Kostanjev med ima specifične lastnosti
Zaradi izvora, tako v medičini kot mani, je kostanjev
med poseben. Je koncentrirana raztopina sladkorjev, med katerimi v idealnem razmerju prevladujeta
fruktoza in glukoza, vsebuje manj kot 17 % vode.
Zaradi vsebnosti aromatičnih kislin je med kisel.
Izmed ostalih vrst medu izstopa zaradi visoke vsebnosti encimov, vitaminov, mineralov, flavonoidov,
aromatskih kislin in aminokislin. Za celjenje rane so
zlasti pomembni vitamin C, elementi kalij, kalcij in
mangan, aminokislina prolin, kinurenska kislina in
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encim glukoza oksidaza, ki ga v med prispeva čebela.
Za zdravljenje ran medicinski med
Med, ki se uporablja za zdravljenje ran, je steriliziran,
kar pomeni, da v njem ni živih organizmov, tudi ne
takih, ki neugodne razmere preživijo kot spore (kot
npr. bakterija Clostridium botulinum).
Medicinski med gre, v nasprotju z medom, ki je namenjen uživanju, skozi postopke, ki so popolnoma
varni za uporabnika.
Med mora imeti kontrolirano poreklo, ki se dosežes
kontrolirano pridelavo, transportom in shranjevanjem medu, biokemijskimi in mikrobiološkimi analizami ter ustreznim postopkom sterilizacije.
Rano moramo izčistiti
Zaradi visoke vsebnosti sladkorja med v rani aktivira osmotski efekt, ki poveča pretok tekočin v tkivu in
sproži imunski odziv. Povečana prekrvavitev v tkivu
zagotavlja konstanten dotok kisika, hrane za celice
in obrambnih celic, ki poskrbijo za čiščenje rane
in obrambo pred okužbo. Povečan pretok tekočin
razmehča mrtvo, ne-vitalno tkivo, ki odstopi brez
bolečin. Osmoza tudi povzroči vlek tekočine iz tkiva, zaradi česar se zmanjša oteklina in bolečina. Šele
očiščeno ležišče rane omogoča nemoteno celjenje,
raztopljeni med pa v rani vzpostavi vlažno okolje, ki
je za celjenje najbolj optimalno.
Vnetje hitreje izzveni
Med zorenjem medu čebele iz svojih goltnih žlez
vanj dodajo poseben encim glukoza oksidaza. V
medu je encim neaktiven; aktivira se z razredčenjem
medu (ob stiku medu z izločkom iz rane) ter sproži
reakcijo v kateri se počasi in v majhni koncentraciji
sprošča vodikov peroksid.
Tako sproščanje spodbuja Rana se v
celjenje rane, poleg tega vlažnem okolju
uravnava nivo obrambnih celi dvakrat
celic, ki v rani razgrajujejo
hitreje kot v
odmrlo tkivo in zmanjšuje
vnetni proces. Flavonoidi suhem.
v kostanjevem medu poskrbijo za nevtralizacijo

Vivamel obloge z medicinskim
kostanjevim medom:
•
Spodbujajo čiščenje rane
•
Delujejo protivnetno
•
Delujejo antimikrobno
presežka prostih radikalov; ta antioksidativni učinek
dodatno zmanjša vnetje.
Med zmanjša mikrobno breme
Najpomembnejše lastnosti medu, ki vplivajo na antimikrobno delovanje so visoka vsebnost sladkorja,
pH medu, encim glukoza oksidaza in visoka vsebnost kinurenske kisline. Prvi mehanizem temelji na
fizikalnih lastnostih medu: visoka vsebnost sladkorja povzroči osmotski tlak, ki dehidrira mikrobe,
kisel pH medu pa ustvari v rani okolje, v katerem
mikrobi nimajo pogojev za rast in razvoj. K antimikrobnemu delovanju medu dodatno prispeva encim
glukoza oksidaza, ki sproži reakcijo v kateri nastajata
vodikov peroksid in glukonska kislina, oba dodatno
znižata pH.
Okužene rane nehajo smrdeti
Bakterije se v rani prehranjujejo z odmrlim tkivom,
pri čemer izločajo snovi, ki povzročijo neprijeten
vonj. Ko zdravimo rado z medom, uporabljajo bakterije glukozo, pri čemer izločajo mlečno kislino, leta nima neprijetnega vonja, poleg tega pa dodatno
zniža pH.
Biofilm – izziv kroničnih ran
Bakterije v več kot 90 % kroničnih ran ustvarijo biofilm - obdajo se s posebnim polisaharidnim plaščem,
ki jih ščiti pred zunanjimi vplivi, antibiotiki in imunskim odzivom gostitelja. Pod plaščem, ki je sicer prepusten za kisik in hranilne snovi, se razmnožujejo
in razraščajo v kolonije, ki zavirajo celjenje rane.
Izjemnost kostanjevega medu je tudi visoka vsebnost kinurenske kisline (do 6-krat višja kot pri ostalih vrstah medu). Kinurenska kislina destabilizira in
preprečuje nastanek biofilma.

Moja prva izbira
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PODRUŽNICA

CELJE

OGLED ŽELEZNIŠKEGA MUZEJA V
ŠENTJURJU PRI CELJU

Marija Babnik, vodja podružnice Celje

Zadnjo soboto v septembru, ki je bila lep sončen
dan, smo se odločili, da jo izkoristimo za druženje.
Naš član Vlado Tomšič nam je predlagal ekskurzijo z ogledom Muzeja Južne železnice Šentjur. Malo
smo se začudili, saj večina od nas prisotnih (skupaj z
mano, pa živim v bližini) ni vedela, da ta muzej obstaja. Pred muzejem nas je pričakala gospa Jožica, ki
nam je s svojim vodenjem skozi objekte muzeja lepo
»prislikala« nastanek in pomen te južne železnice.
Proga »Južna železnica« je bila odprta leta 1846 na
relaciji Gradec–Celje. Na to slavnostno otvoritev
spominja drevo Pagodovec, ki se mogočno bohoti
pred železniško postajo Šentjur. Na tej trasi sta v tistih časih arhitektonsko izstopala dva objekta in sicer:
pesniški viadukt – na 59 lokih, visok je bil 21 m in
dolg 770 korakov ali ravno toliko železnikih pragov;
in mariborski leseni most čez reko Dravo – zgrajen je
bil po ameriški konstrukciji sistema Howe.
Leta 2016 je muzej obeležil 170-letnico, odkar je v
Šentjur po novi železniški progi pripeljal prvi vlak.
Muzej Južne železnice s svojo bogato zbirko nas
opominja tudi na vse pomembne mejnike razvoja
tehnologije in napredka v železniškem prometu in
železničarski dejavnosti. Muzej je bil ustanovljen pred
16 leti in postal ena najbolj turistično prepoznavnih
in atraktivnih točk v občini Šentjur. Gre za eno najbolj dodelanih in skrbno urejenih muzejskih zbirk
tehniške dediščine pri nas. Gospod Mihael Bučar jo
je strokovno urejal in dopolnjeval skoraj 40 let in v
tem času nabral skoraj 4000 avtentičnih eksponatov,
povezanih z zgodovino in razvojem železnice. Južna
železnica, po kateri je že v letu 1846 na progi Gradec–Celje prisopihal prvi vlak, je močno zaznamov-
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ala te kraje. Trg je za nekaj časa dobil ime po sodobni
pridobitvi – Sveti Jurij ob Južni železnici. Po strateški
prometni povezavi je trg kmalu zacvetel in podvojil prebivalstvo, še posebej v času vsestranskega delovanja in županovanja bratov Benjamina in Gustava
Ipavca. Danes lahko obiskovalcu s ponosom prenesejo duh časa samega cesarja Franca Jožefa I., saj ga
popeljejo od železniškega muzeja, ki domuje v obnovljenem objektu iz časa prvotne postaje, v Zgornji
trg, primer pristne trške arhitekture z osrednjim
objektom – Ipavčevo hišo in bogatimi kulturnimi
vsebinami. Muzej Južne železnice bi lahko bil zgolj
skupek starih fotografij, kretniških in telefonskih
naprav, prometne ter druge dokumentacije pod debelimi nanosi patine. Vendar je veliko, veliko več.
Skrbno ga ureja in dopolnjuje gospod Bučar, idejni
oče in duša muzeja, tudi častni občan občine Šentjur.
Ob zgodbah, anekdotah in strokovnih-tehničnih pojasnilih artefakti v muzeju zaživijo in dobijo pomen.
Brezhibno vzdrževana stara parna lokomotiva krasi
šentjurski železniški muzej kot največji ponos muzeja. Po tistih tirih, kjer je nekoč sopihala, sedaj vozijo
zelo drugačne vlakovne kompozicije, ki jih usmerjajo visoko sofisticirani in avtomatizirani sistemi ter
poganja elektrika. Veliko bi še lahko napisala o tem
muzeju, vendar priporočam, ko ne veste, kako bi zapolnili svoj prosti čas, da si ga ogledate. Res je vreden
ogleda. Zahvala gospe Jožici Frlič, ki nas je vodila
skozi muzej, in pa tudi našemu članu Vladimirju, ki
nam je predlagal ogled in je upokojenec Slovenskih
železnic, med drugim pa je tudi prispeval svoj delež
pri ustanovitvi tega muzeja.

BLIŽA SE ŽELEZNA CESTA,
NJE SE LJUBCA VESELIM,
IZ LJUBLJANE V DRUGA MESTA,
KAKOR PTIČEK POLETIM.
(Od železne ceste,
France Prešeren – 1846 leta)
Foto: Podružnica Celje na ogledu železniškega muzeja v Šentjurju pri Celju in na pikniku v Mozirju

PIKNIK V MOZIRJU
»PRI RIBIČU«
Nevenka Tisnikar

Naša članica Jožica nam je predlagala, da bi enkrat
za spremembo imeli piknik na njenem koncu (v
Mozirju). Prisluhnili smo ji in ji naložili organizacijo
njegove izvedbe. Bila je lepa sončna sobota v mesecu oktobru. Lepo vreme nas je privabilo, da smo se
zbrali pri Ribiču, v zelo lepem okolju, poleg jezera na
eni strani in Mozirskega gaja na drugi.
Pred gostiščem je lep prostor za piknik, kjer smo
posedli za skrbno pripravljene mize. Sledila je peka
na žaru, za katero je kot vedno poskrbel naš Zlatko,
pa tudi pijače ni manjkalo. Najprej aperitiv, s katerim si je marsikdo izboljšal razpoloženje. Dobro smo
se najedli in nazdravili našemu srečanju. Po obilni
pojedini, smo se odločili, da se malo »razmigamo«.
Nekaj nas je šlo na sprehod okoli jezera, nekateri so

si šli ogledat Mozirski gaj. Nekaj pa jih je ostalo ob
jezeru in opazovalo ribiče, ki so lovili ribe. Moram
povedati, da sta samo gostišče in predel okoli njega
zelo lepa in zanimiva za nedeljske izlete z družino.
Po dvournem razgibavanju in ogledu okolice, smo se
zopet posedli in Zlatko nam je privoščil še večerjo
z žara. Zabavala nas je glasba, skupina »Telefon in
zvočniki«, ob kateri smo se tudi zavrteli po asfaltu
ob gostišču. Bilo je zabavno, saj smo se vsi od srca
nasmejali. Po zabavi je bilo treba še malo delati, zato
smo naši Jožici pomagali pospraviti prostor. Tako je
minila lepa oktobrska sobota in naš vsakoletni tradicionalni piknik, z obljubo, da se naslednje leto zopet
snidemo, upajmo še v večjem številu, Jožici pa gre
zahvala za brezhibno speljano organizacijo.
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PODRUŽNICA

DOLENJSKA
ALI JE VSAKA BOLEČINA V SKLEPIH PRI BOLNIKU
S PSORIAZO ZNAK PSORIATIČNEGA
ARTRITISA?

Vesna Vizlar, vodja podružnice Dolenjska

Dolenjska podružnica je v sodelovanju s splošno
bolnišnico Novo mesto organizirala strokovno predavanje na temo psoriatičnega artritisa z naslovom:
Ali je vsaka bolečina v sklepih pri bolniku s psoriazo
znak psoriatičnega artritisa? Predavanje je izvedla
zdravnica Splošne bolnišnice Novo mesto revmatologinja Tanja Žužek, dr. med. specialistka interne
medicine v sodelovanju z dermatologinjo prim. mag.
Valerijo Balkovec, dr. med.. Prisotna je bila tudi dipl.
sestra Alenka Oberč, ki dela na oddelku dermatologije in se pogosto srečuje z večino naših članov.
Revmatologinja je na zelo zanimiv in jasen način
članom predstavila najprej bolezen revmo in ob zelo
nazornem slikovnem gradivu pokazala, kako ločimo
za katero vrsto obolelosti gre. Vmes je predavanje
popestrila s kviz vprašanji in tako dejavno vključila
prisotne k razmišljanju in sodelovanju. Prisotni člani
so prišli do mnogih novih spoznanj in predvsem, da
ločimo revmatski in psoriatični artritis. Na žalost se
je marsikdo tudi našel v tej razlagi in smo tako tudi
konkretno videli in prepoznavali znake psoriatičnega
artritisa. O načinih zdravljenja sta skupaj revmatologinja in dermatologinja podali nekaj zanimivih dejstev. Povedali sta, da so biološka zdravila pri
bolnikih z luskavico in tudi psoriatičnim artritisom
precej učinkovitejša kot pri revmatskih bolnikih.
Vedno pa je potrebna obravnava pri zdravnikih, da
ugotovijo, za katere vrste obolelosti gre, če želimo, da
bo zdravljenje učinkovito. Ob koncu je dr. Žužkova
poudarila, da smo v največji meri seveda sami odgovorni za svoje zdravje, ko skrbimo za dovolj gibanja, uravnoteženo in pravilno prehrano. Žal pa so
podlaga za razvoj večine revmatskih in psoriatičnih
bolezni že v naši genetiki na kar pa mi nimamo vpliva. Za zaključek je naša članica Jožica Lahne prip-
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ravila prigrizek in osvežitev za vse prisotne, za kar se
ji iskreno zahvaljujemo. Predavateljicama pa je podarila pogačo »sončnico« v zahvalo za predavanje in
čas, ki sta ga nam namenili še po koncu predavanja
in z nami prijazno poklepetali.
V imenu članov DPS – podružnica Dolenjska, se
zahvaljujem Tanji Žužek, dr. med. spec. int. med. in
prim. mag. Valeriji Balkovec,dr. med za kvalitetno in
zanimivo predavanje, ki sta ga izvedli 23. 11. 2018 v
Domu krajanov Regrča vas.

ZGODBA O…
Vesna Vizlar

Nekje na Dolenjskem živi en mož. On ni kar tako.
Vsi člani vemo za njega, nekateri so ga celo srečali
enkrat pred leti. Je tako zanimiv, da je zelo pogosto
predmet pogovora naših srečanj in se z njim posredno ukvarja kar nekaj ljudi. Več nas je takih, ki nam
krade čas, potrpljenje, dobro voljo, gorivo, telefon,
in tudi davkoplačevalski denar. Zaradi njega ima
delo policija, vseh vrst inšpektorji, vodje različnih
inštitucij (zdravstvene, društvene, občinske…). To
je človek, ki je naš dolgoletni član. Ampak svojega
obraza nam ne pokaže. Eno njegovih zadnjih dejanj
je poslati inšpekcijski nadzor za požarno varnost za
prostor, kjer se člani že vrsto let srečujemo in je to
Dom krajanov, ki ga prijazno delijo z nami. Torej,
naše prostovoljno delo pogosto in na zelo grd način
tale mož nadgradi, kar vsekakor presega meje moje
dobre volje in mojega dejavnega prostovoljstva.
Gotovo bo tole prebral in zato mu želim, da se znebi
strahu, se nam kdaj pridruži ali pa svojo življenjsko
moč usmeri v kontra smer, v dobro sebi in drugim.

PODRUŽNICA

GORENJSKA

POHODI NA NEKOLIKO DRUGAČEN NAČIN

Simeon Setnikar vodja podružnice Gorenjska

Kot je že navedeno v naslovu, smo se v podružnici
Gorenjska lotili pohodov na nekoliko drugačen
način, kot je bilo to poznano do sedaj. V eno
združimo pohod, predavanje in spoznavanje gorenjskih krajev. V kolikor je potrebno, pohod razdelimo
v dve kategoriji glede na sposobnost pohodnikov
(zelo lahka in težja pohodniška skupina), tako da se
pohoda lahko udeležijo vsi člani.
Na sončno soboto smo se zbrali na parkirišču nasproti gostilne Avsenik v Begunjah na Gorenjskem.
Najprej je vodja podružnice spregovoril nekaj uvodnih besed. Prisotne je pozdravil in podal nekaj informacij o občini Radovljica. Pred samim pohodom
smo imeli kratko predavanje na temo pomen gibanja
in prehrane v vsakdanjem življenju, ki ga je pripravil
Rok iz ROKIFIT-a (osebno trenerstvo, prehransko
svetovanje, vadbe in rehabilitacije). Po predavanju

smo si nabrali energijo s slastnimi rogljički, pripravljenimi seveda po načelih zdrave prehrane, ki jih
je spekla naša članica Martina. Nato smo si oprtali
svoje nahrbtnike in pričeli pohod proti Sv. Petru. Najprej smo se sprehodili skozi vas Begunje na Gorenjskem, kmalu pa smo zavili na gozdno pot, ki nas
je vodila navkreber proti Sv. Petru. Cerkev Sv. Petra
smo dosegli v dobri uri hoje, nato nadaljevali do
sankaške koče, kjer smo se, kot je običajno na takih
lokacijah, tudi okrepčali. S sankaške koče je bil prelep
razgled na okoliške kraje in samo občino Radovljico.
Na lastne oči smo se lahko prepričali o lepoti gorenjskih krajev. Po počitku in okrepčilu smo se odpravili
nazaj do izhodišča. V prijetni družbi udeležencev in
naužitem svežem zraku smo, polni dobrih vtisov, z
druženjem zaključili ob 14. uri.

Foto: Podružnica Gorenjska na pohodu
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Foto: Udeleženci predavanja

PREDAVANJE G. ROBERTO SOLIME
Simeon Setnikar

V oktobru smo v sodelovanju z Medivitalom organizirali predavanje na temo kožna obolenja: luskavica, atopijski dermatitis in obolenja prebavnega
trakta. Predavanje je potekalo v Hotelu Azul v
Kranju. Predaval nam je Roberto Solime, vrhunski
fitoterapevt in fitokozmetolog, ki že od leta 1975 raziskuje, razvija in oblikuje vrhunske naravne izdelke,
prehranska dopolnila in naravno kozmetiko v svojem podjetju Solime. Leta 1998 mu je za dosežke, v
dobro ljudi, izročil priznanje tudi papež Janez Pavel
II. Na predavanju smo izvedeli veliko koristnih nasvetov, kako se spopadati s kožnimi obolenji. Povabili
smo tudi člane podružnice Ljubljana, ki so se vabilu
prijazno odzvali. Izvedeli smo, da predavatelj razvija
visoko učinkovite kreme s kolostrumom in izvlečki
rastlinskega izvora. Njegove izdelke uporabljajo v
priznanih klinikah (onkologiji, dermatologiji) in
bolnicah v tujini. Pri svojem delu stalno ohranja
tradicijo in jo plemeniti z inovativnimi rešitvami.
V podjetju Solime so razvili zelo veliko tehničnih
rešitev, ki so njihova ekskluzivna tehnologija. Rastline sušijo s posebnim hladnim postopkom kroženja
zraka pri temperaturah, ki ne presegajo 29 stopinj.
Obenem izločijo njihovo organsko tekočino, ki jo
takoj uporabijo naprej v izdelkih. Uporabljajo tudi
ultrazvočne ekstraktorje in kondenzatorje za proiz-
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vodnjo rastlinskih izvlečkov in inovativne, posebne
naprave za proizvodnjo eteričnih olj in absolutov.
Veliko surovin izvira z njihovega posestva v Borgo
Mont del Gesso v Italiji, v vasi, ki obstaja že iz leta
1000. Tam imajo 33 hektarov obdelovalnih površin,
travnikov in gozdov, ki so vir samoraslih rastlin, veliko rastlin pa pridelajo tudi sami.

Foto: Roberto Solime med predavanjem

PODRUŽNICA

KOROŠKA

PIKNIK NA PLANINSKI LOVSKI
KOČI DRAVOGRAD

Vančy

Naše društvo koroških članov psoriatikov je, kot že
nekaj let zapored, v soboto, 9. junija, pripravilo piknik
na planinski Lovski koči Dravograd na Košenjaku.
Do lovske koče smo se pripeljali z avtomobili, nato
pa smo se v dveh skupinah odpravili na rekreativni
pohod. Eni so se odpravili na vrh Košenjaka, drugi
pa po malo lažji poti pod vznožjem Košenjaka do
planinskega doma in po senožetih okoli. Imeli smo
srečo, saj je bila lepa sončna sobota. Rožice so opojno dišale in se kopale v ranem poletnem dnevu. Mi
pa smo šli polni vedrine in dobre volje na pot. Naše
druženje nas ob takšnih dogodkih še posebej povezuje in razveseljuje. Ko pa smo se že malo utrujeni
od pohoda vračali proti naši koči, nam je že veselo se sukljal dim iz kamina, kjer je tam za nas kot

vedno že pripravljal slasten pečeni obrok naš zvesti
predsednik Davorin. Ko smo si napolnili želodčke in
še malo popili za dobro voljo, smo se ob zvokih iz
tranzistorja še zavrteli po zeleni trati. Iz kamina se
je še sukljal dim, v leseno korito ob koči je veselo
žuborel studenček, mi pa kar verjeti nismo mogli, da sonce že zahaja za mogočnimi drevesi hriba
Košenjaka. Tako je, sonce je res že zahajalo, a mi
smo se še vedno polni veselja in optimizma družili
še pozno v večer. Seveda še prej nismo pozabili na
našo »gasilsko« fotografijo, pa tudi po poti na pohodu smo fotografirali, kajti želeli smo še na tak način
ohraniti lepe trenutke. Če si srečen in vesel, pozabiš
na bolezen in skrbi.

Foto: Podružnica Koroška na pohodu
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PODRUŽNICA

MARIBOR

IZLET – NAKUPOVALNI IZLET V
BANJA LUKO

Foto: Podružnica Koroška na pohodu

Cvetka Žökš in Zdenka Kirbiš

Komaj dobro vstopimo v novo leto, že začnemo v
društvu razmišljati, kako ga bomo zapolnili z dejavnostmi in dogodki. Res se trudimo, da za naše člane
organiziramo piknike, športne dejavnosti, pohode in
izlete, pri čemer pa seveda ne smemo pozabiti na nakupovalni izlet, ki je pri nas že skoraj stalnica.
Da in res, pričelo se je poletje in že takoj smo ga organizirali – nakupovalni izlet v Bosno in Hercegovino.
Bila je prva sobota letošnjega poletja. Zgodaj zjutraj
smo se zbrali na avtobusni postaji v Mariboru,
počakali turistični avtobus, da nas popelje proti cilju,
ki smo si ga zadali. Ko smo napolnili avtobus, smo
začeli pot proti mejnemu prehodu Gruškovje. Prebujati se je začelo lepo sončno jutro, ki je prebudilo tudi
nas in v nas se je pričel porajati občutek vznemirljive
radovednosti.
Vedno bolj smo se približevali mejnemu prehodu
Gradiška in kaj kmalu Banja Luki. Že na avtobusu
smo se dogovorili za potek izleta. Imeli smo dve
možnosti. Prva je bila, da nas sprejme vodička, ki
nas popelje skozi mesto, da si ogledamo glavne znamenitosti, kot so: narodna skupščina Republike Srbske, trdnjava Kastel, Gosposka ulica, Banski dvorec,
narodno gledališče in cerkev Sv. Trojice. Drugi so
imeli izdelan načrt za nakupovanje.
Nakupovalno središče nam ni bilo najbolj poznano,
vendar smo bili po obhodu znamenite tržnice zelo
navdušeni. Tržnica je velika, z raznoliko ponudbo tekstila, usnja, obutve, presenetil pa nas je tudi
živilski del. Ponudba je na zelo visoki ravni – zelo
dobre kvalitete, predvsem pa sta nas presenetili
čistoča in prijaznost. Nismo pozabili tudi na lekarne,
kjer smo lahko kupili zdravila, vsak za svoje potrebe

– cene so zelo ugodne. Ker smo se intenzivno gibali,
so se kaj kmalu oglasili tudi naši želodčki. Poiskali
smo okrepčevalnico – »čevabdžinico«, kjer smo si
privoščili prave tradicionalne čevapčiče – banjaluške,
za katere pravijo, da so boljši od sarajevskih. Ob dobri jedači in pijači smo malo posedeli in poklepetali.
Seveda pa nam je manjkala še dobra kava, ki pa smo
jo tudi kmalu našli in ob njej še malo poklepetali, saj
je bilo gradiva za klepet res veliko.
Vsemu dogajanju navkljub pa je ura neusmiljeno
tekla in približeval se je čas, da se odpravimo prosti
domu. Posedli smo na avtobus, nekaj časa je bilo še
kar glasno, govora je bilo o nakupih, ogledu mesta
... Čez čas pa je počasi postajalo vse tišje, tiho in
skoraj vsak izmed nas je za trenutek zatisnil oko, saj
je bil dan precej naporen. Proti polnoči smo se vrnili
domov in že naslednji dan smo bili mnenja, da je
treba takšen izlet ponoviti.
Vsem našim članom sporočamo da bi bilo lepo,
da se v večjem številu odločajo za izlete, saj je prav
druženje pomembno v času, ko je povsod prisotnega
veliko stresa. Odločite se, pridite, uživajte z nami!
Vabljeni!

BALINARSKA SEKCIJA
DRUŠTVA DPS
Dušan Varlec

Spoštovane bralke in bralci, morda še ne veste, da
ima mariborska podružnica društva balinarsko sekcijo na društvu Angel Besednjak, ki poteka vso leto
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deležni tako sonca, kot tudi dežnih kapelj. Ko smo
prispeli na cilj, nam je dobrodošlico izreklo sonce.
Vsak od nas si je na obali poiskal prijeten kotiček,
kjer se je prepustil morskim užitkom. Nato je na
nebu prevladovala oblačnost. Tudi drobnega dežja
smo bili deležni. Ker pa so temperature bile zelo
prijetne, nas občasna dežna ohladitev sploh ni
motila. Lačne želodčke smo nasitili v Hotelu Delfin.
Popoldansko uživanje na morju se je hitro prevesilo
v večerni čas, ko smo se počasi morali odpraviti proti
domu. Ob koncu našega kopalnega dne smo bili
zelo zadovoljni. Marsikdo je bil mnenja, da se ga bo
udeležil še večkrat.
Foto: Balinanje članov podružnica Maribor

in sicer vsak četrtek od 15. do 17. ure. Prizadevni
člani so združeni v tekmovalnih skupinah, ki v sodelovanju trenerjev organizirajo razna tekmovanja po
vsej Sloveniji. Na tekmovanjih ni prisotno samo tekmovalno vzdušje, temveč tudi prijetno druženje, ki
ga spremljajo razne prireditve ter zabavni program.
S tem bi želeli balinanje približati vsem članom
društva, da bi na in ob balinišču našli prostor za tekmovanje, rekreacijo in druženje. Prav tako imamo v
hladnih zimskih dneh na razpolago ogrevane klubske prostore, kuhinjo ter priročni bife. Ob prijetnem
druženju pridobimo mnoge dobre ali pa celo tudi
slabe izkušnje, vendar te slednje poskušamo »sanirati« in priti do pozitivne energije, s katero osrečimo
tudi sami sebe. Zato še enkrat vabljeni v balinarsko sekcijo saj se s 1. 1. 2019 prične novo obdobje
načrtov za prihodnje leto. Za podrobnejše informacije pokličite vodjo mariborske podružnice Jana
Korena na telefonsko številko 041 630 991 ali vodjo
balinarske sekcije Dušana Varleca na telefonsko
številko 051 32 33 55.

SLOVENSKA ISTRA IN
PRAZNIK KAKIJEV
Miran Muhič

Udeležili smo se izleta v domovino kakija. Ne v Azijo, od koder kaki oz. hrana za bogove izvira, ampak v
Strunjan. V Strunjanu že nekaj let zaporedoma organizirajo praznik tega sočnega sadeža, imenovanega
kaki. Avtobus nas je pričel pobirati ob 5. uri zjutraj in
se je zelo hitro polnil, tako da do Ljubljane ni bilo več
prostega sedeža. V Strunjanu pa pravo primorsko
vzdušje. Veter, Primorci mu pravijo burja. Ampak
kaj je to za nas, ki smo polni dobre volje, okrepčani s
kruhom, v katerem je hrana za bogove – kaki. Sprehodili smo se tudi do Belega Križa, ki se nahaja na
klifu, od koder se odpira pogled na celoten Tržaški
zaliv. Primorci imajo solni cvet, kar smo izvedeli v
Sečovljah na ogledu Sečoveljskih solin. V Seči smo

KOPALNI DAN V IZOLI
Tatjana Žökš

Člani Društva psoriatikov Slovenije, podružnice
Maribor smo se podali na kopalno dogodivščino v
Izolo – »Kopalni dan v Izoli, Simonov zaliv«. Sobota,
21. 7. 2018, nas je v zgodnje jutro pozdravila z oblaki,
ki so nakazovali muhasto vreme. Kljub temu že v
jutranjih urah dobre volje ni manjkalo. Z avtobusom
smo se odpravili na Primorsko. Med potjo smo bili
Foto: Pogled na Izolo
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si ogledali »taščin stol«. Ta stol se nahaja v hiši kaktusov. Ne vem, kako bi vam ga opisal – to je velik
okrogel kaktus. Hiša kaktusov je vredna ogleda in z
malo domišljije te odpelje v daljne dežele, kjer ljudje
nosijo velike klobuke iz slame imenovane »sombrero«. Nekaj minut za tem imamo pred seboj mesto

Piran. Sprehod, kavica, metin čaj, nato sledi vožnja
proti domu. Na Trojanah kot vedno dobri krofi.
Naslednje leto, mogoče praznik ananasa ...

JESENSKI POHOD NA URBAN
Dušan Varlec

Foto: Udeleženci pohoda na Urban

Kar 735 pohodnikov se je udeležilo jesenskega pohoda na Urban v nedeljo 30. septembra 2018. »Na
noge« je pohodniški projekt, ki v rekreaciji združi
vse generacije od mlajših družin pa vse do tistih v
zrelih letih, a po srcu mladih. S projektom želimo
organizatorji vsaj trikrat letno na noge spraviti ljudi,
ki s svojo udeležbo na prireditvi pomagajo s humanitarnim prispevkom. Tokrat smo zbirali prispevke
za Marka, učenca OŠ Kamnica z deformacijo obeh
nog. Marko bo ta mesec dopolnil 12 let. Za Marka
je ZZZS sicer že plačal preglede, stroške operacije in

bivanje v bolnišnici. Stroški bivanja v tujini so zelo
visoki, le delno pa jih bo povrnila zavarovalnica.
Mama jih bo lažje poravnala tudi z 2.176 evri, ki so
jih prispevali pohodniki. Pohod ob lepem vremenu
je bil čudovit. Ob srečanju prijateljev društva smo
poklepetali o prijetnih trenutkih in tudi bolezni, ki
nas spremlja. Izmenjali smo izkušnje in prišli do
zaključka, da nam skupno druženje prinese veliko
dobrega. Pohod se je končal na vrhu Urbana, organizatorji so poskrbeli za lepe nagrade, domačini pa
za dobro gostinsko ponudbo.
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LJUBLJANA

JESENSKI IZLET PODRUŽNICE
LJUBLJANA PO REZIJI

Marjeta Lavrič

Napoved sončne in tople sobote, 20. oktobra 2018, se
je uresničila in nam ta dan še polepšala. Po sedmi uri
zjutraj smo se odpeljali proti Primorski in v Vipavi
pobrali vodiča Boštjana. Po avtocesti smo se peljali
mimo Palmanove, Udin, Gemona do Na Bile, oznake
za smer Val Resia. Dolina Rezije je dolga 22 km, ima
sredozemsko podnebje in okrog 1.300 prebivalcev. S
programom smo pričeli v Ravanci, kulturnem domu
»Ta rozajanska kulturska hiša«, kjer nas je sprejel g.
Sandro Quaglia. V dobri uri nam je predstavil Rezijo od jezika, narečja in navad ter posledic hudega
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potresa 1976. Spoznali smo tudi rezjansko petje s
plesom. Pot smo nadaljevali po ozki cesti skozi Osojane do vasi Solbice – edine vasi v Reziji z ohranjeno
originalno arhitekturo. Ker je bila zgrajena na skali,
je potres ni prizadel. Sprehodili smo se po vasi z majhnimi uličicami in si ogledali Muzej rezjanskih ljudi
– bivanjske prostore s predmeti in sobe rezjanskih
pravljic. Pravljic je preko 3.000 in v zimskih večerih
so se pri ročnih delih zbirala dekleta in žene, pripovedovalka pa jim je nizala zgodbe-pravljice. Ga. Luigia Negro nas je po ogledu hiše peljala še do Muzeja

Fotografije: Stane Kranvogel

Foto: Udeleženci izleta v Rezijo

brusačev, ki so s svojim delom omogočili družinam
dostojno življenje. Tako brusači, kot kleparji in
dežnikarji so morali iskati delo izven doline. Potovali so zlasti po avstroogrskih deželah, po Balkanu,
nekateri celo do Jeruzalema. Po vseh ogledih smo se
odpeljali iz doline in se ustavili v Pušji vasi (ital. Venzone), kraju ob reki Tilment. To je kraj s starodavno
dušo, 700 let staro gotsko arhitekturo, kamnitim
obzidjem in katedralo Sv. Andreja, ki smo si jo tudi
ogledali. Skoraj popolnoma sta jo uničila katastrofalna potresa leta 1976, vendar so jo uspeli rekonstruirati z originalnimi materiali in velja danes za vzorčni
primer tako imenovane »furlanske obnove«. Ogledali smo si tudi mestno hišo, si privoščili sladoled in
seveda kavico. Pušja vas je tako prijetna, domača,

urejena in zanimiva, na majhnem prostoru, da se ti
vtisne v spomin. Čakala nas je samo še vrnitev v Slovenijo in seveda pozno kosilo v Vipavski dolini. Tudi
ob vrnitvi je bil naš spremljevalec sonce, ves čas pa
tudi vodič Boštjan, ki nam je opisoval kraje, mimo
katerih smo se vozili, njihove značilnosti in zgodovino. Razlagal je tekoče, predvsem pa poučno in zelo
zanimivo. Pozno kosilo smo si privoščili v vasi Brje
v gostilni Birsa in se po njem pomudili še v vinski
kleti na degustaciji. Kdor pa si je zaželel še domačih
dobrot, pa jih je lahko tudi kupil. Lepo in zanimivo
je včasih pogledati tudi čez mejo in verjamem, da so
bili vtisi pozitivni in ni bilo nikomur žal, da je to lepo
soboto preživel v Reziji.

Za prostor pod soncem

| 37

PODRUŽNICA

NOTRANJSKO KRAŠKA
BILO JE ZANIMIVO IN POUČNO
PREDAVANJE

Marta Nardin, vodja podružnice Notranjska K.

Letos smo za naše člane načrtovali dve predavanji.
Eno izmed njih je bilo Temeljni postopki oživljanja
in uporaba defibrilatorja. V petek, 16. novembra,
smo se zbrali ob 16. uri v učilnici Osnovne šole
Miroslava Vilharja. Malo smo bili razočarani, ker
smo znova ugotovili, da naših članov predavanja ne
zanimajo. Udeležilo se ga je le osem članov. Prisluhnili smo predavanju g. Stojana Boliča, medicinskega
tehnika, zaposlenega v urgentnem centru Zdravstvenega doma v Postojni, ki predava v organizaciji
Rdečega križa Postojna-Pivka. Predaval je zanimivo,
razumljivo in nazorno z videi in slikami.
V uvodu nam je najprej razložil, kaj je AKS – akutni
koronarni sindrom. Na slikah nam je prikazal, kako
izgledajo zdrave žile in kako spremenjene žile. Zaradi spremenjenih koronarnih arterij nastanejo motnje v prekrvavitvi srčne mišice. Srčna mišica dobi premalo kisika, kar človek občuti kot hudo bolečino, ki
jo imenujemo angina pektoris. Povedal nam je, kako

prepoznamo, kje občutimo bolečino, in kako napad
angine pektoris prekinemo. Nato smo spoznali tudi
najhujšo motnjo preskrbe srčne mišice s kisikom –
srčni infarkt. Bolnik, ki ima srčni infarkt, občuti prav
tako bolečino kot pri angini pektoris, le da bolečina
traja dalj in jo spremlja huda splošna prizadetost. Pri
infarktu pride do motnje srčnega ritma, ki pripelje
do srčnega zastoja. Kako moramo ravnati v primeru srčnega zastoja? Pomemben je čas, zato moramo
takoj začeti z oživljanjem, saj šteje vsaka sekunda.
Predavatelj je prinesel tudi lutke, na katerih smo
praktično izvajali oživljanje tako s pritiski na prsni
koš in vpihi kot tudi z uporabo defibrilatorja. Vsi
udeleženci predavanja smo ugotovili, da je bilo predavanje zelo zanimivo in koristno. S pridobljenim
znanjem bomo lažje pomagali sočloveku, če bi bilo
to potrebno. Predavatelj nam je položil na srce, da se
ne smemo bati pomagati, kajti najslabše je, ne storiti
nič.

Foto: Udeleženci in predavatelj predavanja Temeljni postopki oživljanja
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Foto: Udeleženci strokovne ekskurzije

BILI SMO NA STROKOVNI
EKSKURZIJI
Marta Nardin

BITI Z NARAVO, JO GLEDATI IN S Z NJO
POGOVARJATI, JE RESNIČNA SREČA.
( Tolstoj )
Tudi letos smo odkrivali in spoznavali lepote naše
domovine – prelepe Slovenije. Na pot smo se
odpravili 6. oktobra 2018. Na avtobusni postaji v
Postojni nas je čakal avtobus in naše popotovanje se
je začelo. Med potjo sta se nam na Uncu pridružila
še dva člana in vodnica ga. Alenka Veber. Med potjo
nam je vodnica povedala marsikaj zanimivega o krajih, mimo katerih smo se peljali, in o pomembnih
ljudeh, ki so tu živeli. Po jutranji kavi na Trojanah
smo pot nadaljevali do našega naslednjega postanka – Mozirskega gaja. Pričakal nas je ves s soncem
obsijan. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali

čudovite cvetlične gredice, razstavo buč velikank in
etnološke objekte. Mozirski gaj so na desnem bregu
Savinje domačini s svojimi pridnimi in ustvarjalnimi
rokami v sodelovanju z vrtnarji uredili že leta 1978.
Pot smo nadaljevali preko Luč do Solčave. Ustavili
smo se v centru Solčave, kjer smo si ogledali razvojni
center Rinka – večnamensko središče za trajnostni
razvoj solčavskega. Ogledali smo si stalno razstavo
o življenju Solčavcev nekoč, film o harmoniji treh
dolin in
razstavo polstenih izdelkov solčavskih filcark iz
volne jezersko-solčavske pasme ovac. Tu smo si
ogledali tudi župnijsko cerkev Marije Snežne, zgrajene v gotskem stilu med letoma 1461 in 1685. V njej
je kip Solčavske Marije, ki je ena ključnih upodobitev iz srede 13. stoletja. Po kosilu smo se odpeljali v krajinski park Logarska dolina, ki je ena izmed
najlepših alpskih dolin v Evropi z izvirom Črne in
slapom Rinka. Pogled na bližnje vršace in ohranjeno
naravo je v nas vzbudil veliko občudovanja, zato smo
se polni lepih vtisov vračali proti domu.
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PODRUŽNICA

OBALA

POROČILO O DELU PODRUŽNICE OBALA

Brigita Podovšovnik, vodja podružnice Obala

Člani podružnice se sestajamo vsak drugi petek v
mesecu in na sestankih najprej pregledamo sklepe
prejšnjega sestanka. Tako redno obveščamo prisotne
o opravljenih nalogah in načrtujemo nove zadolžitve
in naloge v tekočem mesecu. Dosledno izvršujemo
naloge, ki smo si jih zadali v programu za leto 2018.
Udeležili smo se sej predsedstva društva in se seznanili z načrti in delom v letošnjem letu. Konec
meseca maja smo se udeležili Psoriade v Postojni. Po uvodnem kulturnem obeležju 20. obletnice
podružnice Notranjske, smo se udeležili družabnih
iger. Vso pohvalo si zaslužijo naši člani, ki so tekmovali in se udeležili vseh iger – Lili, Jozo, Drago,
Nevenka, Bosiljka, Gracijan, Lidija. Junija smo organizirali piknik ob 15. obletnici podružnice Obala
na ekološki kmetiji v Kortinah-Krkavče, v idilični
dolini reke Dragonje. Na tej kmetiji pridelujejo
eterična olja iz naravnih rastlin, kot so žajbelj, sivka,
rožmarin, torej rastlin, ki rastejo na istrskih tleh.
Poučeni smo bili o postopku njihove pridelave in
njihovih učinkih. Na kmetiji je tudi bazen z mineralnim žveplenim vrelcem. Nekateri izmed nas so se
v tem vročem sobotnem popoldnevu okopali v njem
in pohvalili svoja občutenja zdravilnega delovanja
vode na njihovo kožo. Proti večeru smo se odpravili
domov, zadovoljni s spoznanjem, da smo se nekaj
novega naučili. Po kratkemu oddihu v mesecih juliju in avgustu smo septembra spet pričeli z delom.
Udeležili smo se pohoda ob Evropskem tednu mobilnosti, ki ga organizira MOK Koper. Udeležili so
se ga Jozo, Manda, Andrej, Olga, Matej in Milena, ki
so prehodili pot od Kopra do Izole po obalni cesti.
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Ko so prijetno utrujeni prispeli na cilj, so nadaljevali druženje v piceriji Kanava. Istega meseca smo
sodelovali na stojnici v Luciji ob prireditvi Skupaj
delamo za zdravje v organizaciji ZD Piran. Stojnico
je izvedla Olga, obiskala sta jo tudi Andrej in Lidija.
Mimoidočim sta delila naše glasilo in ostali informativni material. Odgovarjala sta na vprašanja, ki
so jima jih zastavljali o bolezni psoriazi. Na povabilo
MOK Koper se je podelitve priznanj za udeležbo
na Evropskem tednu mobilnosti udeležil Jozo, ki je
prejel simbolično nagrado. Svetovni dan psoriaze
(29. 10. 2018) smo obeležili v ZD Koper. Milena je
pripravila stojnico z informativnim materialom in
našim novim plakatom. Mimoidočim smo predstavili problematiko obolelih za psoriazo-luskavico
in psoriatičnim artitisom, delovanje društva in naše
podružnice, informativni material smo delili tudi v
ZD Bonifika, Olmo in Splošni bolnišnici Izola. Stojnico je obiskala članica Lili. Na povabilo društva
smo se odzvali na dvodnevno izobraževanje na temo
varovanja osebnih podatkov, ki je potekalo v toplicah Snovik; izobraževanja in seje predsedstva se je
udeležila namestnica predsednice podružnice. V
novembru načrtujemo, da bomo na sestanku obravnavali Pravilnik OR, se dogovorili o obnovitvi
pogodb o prostovoljnem delu in prednovoletnem
srečanju članov podružnice v hotelu Delfin v Izoli.
Vsem članom podružnic in predsedstvu društva
želim: Srečno, zdravo in uspešno novo leto 2019!

Foto: Člani podružnice Obala

ZARADI PSORIAZE SE NE SMEMO
SKRIVATI
Brigita Podovšovnik

Želela bi na kratko opisati delo podružnice psoriatikov Obala. Njeni člani se enkrat mesečno sestajamo na sedežu Rdečega križa v Izoli, ki nam je v ta
namen odstopil svoje prostore.
Zahvaljujemo se jim za njihovo dolgoletno pomoč.
Naše delovanje temelji predvsem na prostovoljnem
delu. Želimo si novih članov, ki jim nudimo vso podporo in jih bodrimo, da si kljub svoji trdovratni bolezni, ki se nam kaže na naši koži, zagotovijo prostor
pod soncem, kar je tudi naše geslo.
Bolezen ni nalezljiva, je trdovratna in ob stresu izbruhne še v hujši obliki. Koža pordeči, srbi in ob
praskanju se izluščijo luske. Zato tej bolezni pravimo
luskavica. Je neprijetna za obolelega in veliko nas
predvsem v poletnem času oblači dolge rokave, da

skrijemo svojo poškodovano kožo. V društvu pomagamo ljudem z nasveti in jih spodbujamo, da bi
postali bolj samozavestni in se ne bi skrivali pred
drugimi.
Člani podružnice se na svojih sestankih pogovarjamo o aktivnostih v tekočem mesecu , od septembra
do junija pa načrtujemo naloge, ki jih bomo opravili.
Tako smo v letošnjem letu sodelovali na stojnicah v
Kopru in Luciji, kjer smo razdeljevali naš informativni material. Udeležili smo se pohoda od Kopra do
Izole ob tednu mobilnosti, sodelovali na Psoriadi v
Postojni in se pomerili v različnih športnih igrah. V
mesecu decembru se bomo družili na prednovoletnem srečanju v hotelu Delfin.
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SEVERNA PRIMORSKA
PIKNIK IN POHOD NA SKOZNO

Zvonko Mole

November je na Primorskem najlepše obarvan
mesec, zato smo si člani severnoprimorske
podružnice izbrali 18. november za piknik in pohod na Skozno. Dopoldan smo se zbrali pri Stašku.
Preden smo krenili na pot, nas je Staško »opogumil« z odličnim doma pripravljenim orehovcem in
žganjem. V sončnem in nekoliko vetrovnem vremenu smo krenili na pot.
Že po nekaj sto metrih smo splašili srne. Pot nas
je vodila mimo gručasto strnjenega središča vasi
Šmihel s slikovito staro cerkvico Svetega Mihaela,
mimo pokopališča in vodnega zajetja. Od tam dalje
pa smo se kmalu začeli vzpenjati po dobro shojeni
in označeni poti. Ker je to južna stran Trnovskega
gozda, sicer pa kraška planota, raste ob poti veliko
različnih dreves in grmovja, tudi ruj, ki je sedaj
najlepši.
Njegovi listi so lepih jesenskih barv: rumeni, oranžni, rdeči, pa tudi nekaj zelenih odtenkov je še. Kjer je poraščenost
nekoliko manjša, se nam ponudi krasen
pogled na dolino. Po približno uri hoje
smo prišli na vrh. Od tam je lep razgled na spodnji del Vipavske doline do
Krasa, na zahodu pa vidimo obe Gorici,
Števerjan, Oslavijo in druge vasi v Italiji,
skrajno desno pa nam pogled ustavijo
Škabrijel, Sabotin, Danijel in Sveta gora.
Ob zares čistem in jasnem vremenu vidimo tudi laguno ob Gradežu (Italija).
Z razgledne točke je še nekaj minut hoje
do Skozna. Skozno je naravno okno,

jama in most nad vasjo Šmihel. Poleg naravnega
okna je tudi kaverna iz 1. svetovne vojne. Na desni
strani okna je jama, skozi njo je prehod - krožna pot,
a prezahtevna za nedeljske pohodnike. Tudi nad naravnim mostom je razgledna točka, ki nudi prav tako
lep razgled. Na tej točki vsako leto na večer pred 1.
majem gori daleč viden kres. Na izhodišče smo se
spustili po nekoliko daljši krožni poti. K Stašku smo
se vrnili na kosilo. Pričakal nas je s toplim čajem
in »antibiotikom« iz žganjarskega kotla. Silvan in
Staško sta izdatno poskrbela, da nismo bili lačni, pa
tudi za vse, ki so se nam pridružili le na pikniku.
Veter nam je nekoliko nagajal in pospravljal krožnike
in kozarce z mize, a nam je zbistril misli, da smo bili
dobre volje in uživali v družbi drug drugega.
Bilo je lepo, obljubili smo si, da spomladi spet
ponovimo.

Foto: Člani podružnice S. Primorska na pohodu
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Foto: Podružnica S. Primorska se predstavi: stojnica v Bovcu za občinski praznik 7.7.2018 predstavitev na dnevu zdravja občina Renče - Vogrsko 18.10.2018, stojnica Mercator center Ajdovščina
27.10.2018 ob svetovnem dnevu psoriaze, martinovanje 9.11.2018 na Kosovelovi kmetiji v Črničah.

Za prostor pod soncem

| 43

PODRUŽNICA

ZASAVJE

ZA BOLJŠE ZDRAVJE IN
BOLJŠE POČUTJE

Irena Štern

V podružnici Zasavje smo se odločili, da bomo storili nekaj za boljše zdravje in počutje. Ker prihajajo
hladnejši meseci in se bomo manj gibali na prostem,
smo se odločili za izvedbo delavnice Gibam se.
Ena naših članic je zaposlena v ZD Trbovlje, v enoti
za krepitev zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni. Na predavanju nam je predstavila namen in potek delavnice. Najprej je govorila o
pomenu vsakodnevnega rednega gibanja za zdravje.
Njegove pozitivne učinke bi na kratko predstavili
tudi vam: - Redna telesna dejavnost izboljšuje kakovost življenja, omogoča dolgo zdravo in neodvisno
starost ter zmanjšuje tveganje za nastanek srčnožilnih bolezni in možganske kapi. - Z redno telesno
dejavnostjo se zmanjša zmožnost za nastanek: srčnožilnih bolezni, sladkorne bolezni, visokega krvnega
pritiska, debelosti, osteoporoze, demence, raka debelega črevesja, dojk in pljuč, zlom kolka.
Nato smo izpolnili vprašalnike o našem zdravstvenem stanju in gibalnih navadah. Opravili smo
tudi testiranje telesne pripravljenosti, da smo dobili približno oceno naše gibljivosti, mišične moči,
ravnotežja in vzdržljivosti srca, ožilja in dihal. Ob testiranju smo se zabavali, bili veseli dobrih rezultatov
in se zamislili nad slabimi.
Sklenili smo, da bomo v vsakotedenska srečanja
vključili tudi telovadbo, prav tako pa se bomo med
tednom trudili, da bomo čim bolj telesno dejavni.
Približno po treh mesecih vadbe bo znova sledilo testiranje telesne pripravljenosti in upamo, da bodo rezultati tega testa boljši. Kako nam bo uspelo, pa boste
izvedeli naslednjič. Upamo, da bomo s tem prispe-
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vkom spodbudili še koga k večji telesni dejavnosti.
Vsem lep pozdrav iz Zasavja in srečno.

Foto: Testiranje članov

PSORIATIKI NA KUMU
Jolanda Kunstič

Po sobotnem enodnevnem izletu smo se naslednji
dan, v nedeljo, 23. oktobra odpravili na Kum. Dež in
megla nas nista ustavila. 22 članov se nas je z avtomobili odpravilo do Lontovža, tam pa smo jo mahnili peš do Planinskega doma na Kumu. Med potjo
smo uživali v naravi, tudi v nabiranju gob. V domu
nas je z veseljem pričakal upravnik doma g. Ledinek-

ter njegova ekipa. Najprej smo se okrepčali s toplimi
in drugimi napitki in se malo ogreli. TIC Hrastnik
nas je povabil na ogled humoristične gledališke igre.
Člani Prosvetnega društva Čeče - Hrastnik so izvedli gledališko igro »Foršus« (rudarska plača), ki nas
je nasmejala do solz. Pridružili so se nam še drugi
obiskovalci, tako da je bila spodnja soba doma polna, v njej pa je bilo zelo prijetno, saj sta med nami
vladala smeh in veselje. TIC Hrastnik nas je oskrbel z
dobrotami in pijačo, trije med nami so bili izžrebani
in prejeli nagrado (majčko). Prijetna atmosfera in
dobra volja sta nas zadržali, tako da smo si v domu
privoščili še kosilo, se med seboj družili, pokramljali in širili smeh naprej. Druženje in gledališka igra
sta nam bila zelo všeč, zato se bomo tega dogodka
udeležili tudi drugo leto na isti lokaciji.

Foto: Člani podružnice Zasavje na pohodu na Kum

JESENSKI IZLET
PODRUŽNICE ZASAVJE
Meta Dornik

Že konec pomladi nas je vodja podružnice Jolanda
na veliko spraševala, kateri konec Slovenije bi si
ogledali na letošnjem jesenskem izletu. Seveda vse
v mejah naših finančnih zmožnosti. Rekli smo, da
Dolenjsko in zadolžili našega člana Marjana, ki je
prehodil Dolenjsko po dolgem in počez, da nam pripravi predlog ogledov, vse ostale dogovore in organizacijo pa bi, tako kot vsako leto, izvedli člani odbora.
Končna dogovorjena destinacija seveda ni bila Dolenjska, temveč bolj jugovzhod Slovenije, pravzaprav
Kočevje z okolico. Za ogled smo si izbrali Bazo 20,
voden ogled Kočevja in ogled Rokodelskega centra Ribnica. Kolikor se spominjam, je bilo septembra vreme lepo, razen seveda tistih dni okrog 22.
, ko je bil načrtovan naš izlet. Za soboto je bila še

posebej slaba napoved, a smo upali, da bomo vsaj
del dneva, del ogledov, preživeli brez dežnikov. Pot
nas je vodila čez Bogenšpek in naprej proti Bazi 20.
Postanek smo imeli le za kavo. Na Bazi 20 nas je že
čakal vodič, ki nas je popeljal do prvih barak. Baza
20, najprej imenovana Točka 20, na kateri je bilo od
aprila 1943 do decembra 1944 bivališče političnega
vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja,
je edini na tako skriven način zgrajen in ohranjen
sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi
in je pomemben spomenik slovenske državnosti.
Zaradi izjemnih varnostnih in konspirativnih ukrepov ni bila nikoli odkrita. V celoti ohranjena je zavarovana kot spomenik državnega pomena. Celotno
pot v Kočevje preko Roga (makadamska pot skozi
gozd imenovan Kočevski Rog, ki je enaka kot pot
na Vršič) je deževalo, zato smo v Kočevju nekoliko
spremenili program in se namesto vodenega ogleda
Kočevja po dežju odločili za ogled muzeja in filmske
predstavitve mesta. Kočevski Rog ali tudi samo Rog
je kraška planota, ki je del kočevskega višavja nad
Črmošnjiško dolino, sicer del Dolenjske. Pogorje je
del dinarskega gorstva, najvišji je osrednji del s 1099
metrov visokim Velikim rogom, bližnji vrh Pogorelca pa doseže 821 metrov. Predvsem je to območje
velikih gozdov, z ostanki Rajhenavskega pragozda,
s številnimi divjimi živalmi, predvsem zvermi, od
medveda do volka in risa. Mi vseh teh zveri v Rogu
seveda nismo videli, saj je bila vsa naša pozornost
posvečena cesti, njenim zavojem in našim prošnjam,
da živi in zdravi pridemo iz gozda. Pokrajinski muzej
Kočevje je splošni muzej, ki pokriva široko in raznoliko območje štirih občin: Kočevje, Kostel, Osilnica
in Loški Potok. Služi raziskovanju, zbiranju, dokumentiranju, ohranjanju, razstavljanju in varovanju
premične kulturne dediščine ter širjenju zavesti o
njej, njenih vrednotah in njenem pomenu za slovenski narod. Ob poti proti Ribnici je bil seveda še čas za
kavo in nenačrtovan ogled živalskega vrta z divjimi
zvermi, ki jih nismo srečali v Kočevskem Rogu. Ribnica je znana po suhi robi, zato nam je bil še posebej
zanimiv prikaz izdelave obodov za sita, ki nam ga
je predstavil starejši »ribnčan« in izdelovalec suhe
robe. Poleg ostalih vrst domače obrti ali rokodelstva
se je na t. i. suhorobarskem območju najbolj razvilo
in tudi ohranilo izdelovanje suhe robe. To so različni
izdelki iz lesa, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, pri
kmečkih opravilih in kot spominki. Poleg posebnega načina življenja je prebivalcem na podeželju
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predstavljala tudi poseben vir dohodka. Prebivalci
Ribniške doline niso predmetov le izdelovali, pač pa
so z njimi tudi trgovali. Leta 1492 je cesar Friderik III.
izdal tako imenovani krošnjarski patent, privilegij, s
katerim je dodelil kočevskim in ribniškim kmetom
pravico do prostega trgovanja z žitom, platnom in
doma izdelano robo po deželah v svojem cesarstvu.
S tem so izdelki ali »roba« prestopili hišni prag. Razvila se je potujoča trgovina s krošnjo in kanonom
na ramenih, pozneje s konji in vozovi, s kolesom in
avtomobilom. Na podlagi prilagajanja naravnim danostim se je suhorobarstvo delilo na panoge glede na
vrsto lesa, ki so ga uporabljali za posamezen predmet, glede na bližino gozda in glede na hišno tradicijo. Suha roba je še danes doma v Ribnici in širši
okolici, med suhorobarji pa najdemo prave mojstre
oblikovanja lesa. Druga zelo znana domača obrt pa
je lončarstvo. Ta je dajala kruh prebivalcem južnega
dela Ribniške doline, kjer so nahajališča gline. Danes
lončarsko tradicijo ohranjajo in nadgrajujejo še štiri
družine in ena keramičarka. V njihovi trgovini smo

Foto: Člani podružnice Zasavje na pohodu
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imeli možnost nakupa izdelkov njihove obrti, čez
cesto pa ogled grajskega vrta, imenovanega tudi kulturni vrt. Park kulturnikov se nahaja pri Ribniškem
gradu. Z ureditvijo parka se je Ribnica zahvalila
vsem, ki so pomembno prispevali k njenemu razvoju in napredku. Ustvarjalec in pobudnik za Park
kulturnikov je bilo Turistično društvo Ribnica. Besedila v parku sta pripravila prof. Janez Debeljak in
dr. Anton Slodnjak, načrt za spomenike in njihovo
postavitev pa je naredil arhitekt Vlasto Kopač. V
Parku kulturnikov je na različnih kamnitih obeležjih
vklesanih okoli 70 imen, kot so Stanislav Škrabec,
največji jezikoslovec slovenist v 19. stoletju, Jakob
Petelin Gallus, svetovno znani glasbenik, Anton Debeljak, pesnik in prevajalec, Ivan Prijatelj, preroditelj
slovenske kulturne zgodovine, Peter Kozler, prvi
kartograf slovenskega ozemlja, Luka Knafelj, ribniški
mecen in mnogi drugi. Izlet smo zaključili s poznim
kosilom v eni od okoliških gostiln ter se v dežju in
megli vračali nazaj v Zasavje.

ŽIGA PUCONJA
MOJA STANJA
PSORIAZE SO PRECEJ
»EPIZODNA«: DOBIM
EPIZODO HUDEGA
IZBRUHA LUSKAVICE,
PO SKORAJDA
CELOTNEM TELESU
(JA, TUDI OBRAZU IN
LASIŠČU) IN POTEM
MINE, KOD DA JE NI ..
Foto: Žiga Puconja

Moje ime je Žiga in sem eden izmed dveh odstotkov
Slovencev, ki se sooča s posledicami te zelo pogoste
kožne bolezni v zahodnem svetu. Moje prvo srečanje
s to boleznijo je bilo kar precej šokantno. Na koži so
se mi začele pojavljati tvorbe, »fleki«, odprte rane, ki
mi prej niso bile poznane ... Seveda sem se spravil v
akcijo in sledila je takojšna napotitev k dermatologu,
ki mi je diagnosticiral PSORIAZO. Ob vseh dejstvih mi je predstavil tudi to, da je verjetno podedovana – seveda, moja super babi Zofka jo ima. Ker
sem prepričanja, da je za vsako bolezen potrebno
odkriti VZROK, sem se vrgel v branje, preučevanje
vseh možnih zapisov o luskavici. Ooo, kaj VSE naj bi
jo povzročilo: od alkohola do slabe prehrane in ne
vem kaj še ... Sem si mislil: »Dobro, lahko opustim
VSE, pa bo bolje?!«Eh, ker sem to pač jaz, Žiga – se
nikakor ne bom odrekel pivu ali dveh, pekoči hrani
itd. (po pisanjih sodeč, najhujši povzročitelji). In
potem mi je naredilo »klik« v glavi: »Če je to RES
avtoimuna bolezen, zdravila pravzaprav ni – lahko
samo lajšamo simptome, kajne?« Moja stanja psoriaze so precej »epizodna«: dobim epizodo hudega
izbruha luskavice po skorajda celotnem telesu (ja,
tudi obrazu in lasišču) in potem mine, kot da je ni.
Takrat, na začetku pojavljanja, mi ni bilo jasno, ali jo
lahko nekako napovem ali ima neke »cikle«.
Danes vem, da je to vsako leto ob menjavi letnega

časa iz poletja v jesen (in ja, ravno danes, ko to pišem,
praskam odvečne odmrle celice z moje kože), in pa
vsakič pod kakšnim hudim pritiskom ali t.i. STRESOM. Ker sem se vrgel v misijo »lajšanja indicov« oz.
prikrivanja več kot očitnih znakov (simptomov), ki
so ŠE KAKO moteči za našo družbo, sem preizkusil
več terapij, ki bi jih zelo rad delil v tem zapisu z vami
(Društvo psoriatikov).
Kot diagnosticirani psoriatiki verjetno poznate vsi
prvo in žal edino poznano zdravilo za našo nadlogo:
kortikosteroidi? Sam sem bil deležen tega načina
zdravljenja v obliki kreme. Ko mi je dober prijatelj
(sicer medicinec) obrazložil kaj pomeni KORTIKOS
(možganska opna) in pa STEROIDI, sem po dobrem
mesecu opustil mazila – ker tudi sicer niso imela
učinka na moje resnično odprte rane na koži. Moja
trmasta glava in pa želja po tem, da si pomagam
navsezadnje, me je pripeljala do FOTOTERAPIJE
(po domače LUČKANJA) na Dermatovenerološko
kliniko v LJ. Po le nekaj obiskih in resnično majhni
meri obsevanja sem dosegel neverjetne učinke: koža
se ni več luščila, rane so se celile. Vendar je nastal
stranski učinek: vse bolj pogosto sem zboleval, imel
večdnevno diarejo in pa popolnoma pregreto telo.
V tem obdobju sem bil žal v fazi, ko sem na sicer
polnem avtobusu vedno sedel sam in poskušal ujeti
tako eno ugibanje o tem, kaj imam, kot drugo hi-
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hitanje o tem, kako zelo hudo sem verjetno bolan.
Zato mi za obdobje 3 mesecev »lučkanja«, ti stranski
učinki niso predstavljali niti drobca kaplje v ocean
ostalih »družbenih stranskih učinkov« oceana.
Kmalu za tem sem zasledil na internetu, da ima nafta
zelo zdravilne učinke na kožo, telo. Moje nadaljnje
brskanje po spletu je obrodilo naročilo kreme za
lajšanje psoriaze iz nafte – NAFTALAN. Različnih
zdravljenj luskavice nisem nikoli kombiniral, saj sem
želel videti resnični uspeh posameznega. Tako sem
opustil fototerapijo in se vsakodnevno pričel mazati z
Naftalanom. Uspeh zagotovljen! Ampak zopet samo
površinsko. Lusk ni bilo več, odprtih ranic tudi ne,
so pa ostajale rdeče zaplate kože, kot da same povrhnjice skorajda ne bi imel. Da o strašanskem vonju po
nafti sploh ne pišem. Naj tukaj malo prekinem esej
o mojih zdravljenjih in vam zaupam eno najboljših
stvari, ki jih imam trenutno v življenju (poleg najbolj
ljubečih staršev, kar jih premore svet).
Že skorajda 6. leto delam na križarki, tako da imam
poletje skozi celo leto. Sonce in pa sončenje sta za
mojo kožo vsi skupki vseh možnih preverjenih
zdravljenj psoriaze - neverjetno, kakšen učinek na
moje telo! In ja, od nekdaj sem se rad sončil, mogoče
tudi prekomerno izpostavljal (tu pa tam) sončnim
žarkom, ampak dragi moji – PSORIAZA, KAJ JE
TO?! Navkljub tej »superduper« službi in življenju,
polnem sonca in »brezskrbnosti«, se hudiča – vedno
vračam v Slovenijo na počitnice v tem, jesenskem
obdobju, ko imam NEVERJETNE epizode luskavice.
Moja žilica raziskovanja in pa branja spleta me je
nedolgo nazaj pripeljala do Tine. Tina se mi zdi, da
ima za vse nas neko poslanstvo, da nam pomaga?
Punca (in mislim, da tudi njena celotna družina)
se namreč ukvarja z GLINO! Pa sem si rekel: zakaj
pa ne. Po vseh možnih tretmajih: od steroidov, oslabljenih sončnih alfa in gama žarkov, nafte ... Hudiča!
Tole glino preizkusim. Ha! Pa je prišlo do prvega
»zapleta« pri meni.
Prepričan sem namreč bil, da bo to znova eno
izmed »lajšanj« indicov luskavice in še ena izmed
»zdravilnih« kremic. SPLOH NE! Na rit me je vrglo,
ko sem prejel skoraj polkilogramsko glino v prahu z
napotki, da jo moram vsako jutro dejansko zaužiti
– kot napitek. Si mogoče predstavljaš moj obraz? Recimo temo FUJ-BLJEK efekt. OK, sledim prvi teden
navodilom: eno žlico gline, pomešaš v 2 dl vode,
počakaš da se glina usede na dno kozarca in spiješ
samo vodo. Kakšno prijetno presenečenje – tista
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USPEH ZAGOTOVLJEN!
AMPAK ZOPET SAMO
POVRŠINSKO. LUSK NI BILO
VEČ, ODPRTIH RANIC TUDI
NE, SO PA OSTAJALE RDEČE
ZAPLATE KOŽE, KOT DA
SAME POVRHNJICE
SKORAJDA NE BI IMEL.
motna voda, ki sem jo užival, sploh ni imela nobenega okusa! Haaa! Odlično, si rečem in se spravim v
mesečni tretma, kot mi je svetovala Tina – Glina.
Dragi moji psoriatiki – tukaj resnično ne delam prav
nobene »inside« reklame za nekoga, vendar preprosto moram povedati, da v mojem življenju, odkar sem
naredil to ENO SAMO KURO Z GLINO V PRAHU
(reciva da dobro leto nazaj), LUSKAVICA ne obstaja
več. Seveda v tako hudih epizodah, kot jih imaš tudi
ti, ki bereš to. Imam samo še tiste klasične (drekce
pekce, kot jim sam rečem) indice na kolenih oz.
nogah – pa seveda komolcih. Vendar napram vsem
mojim tistim, resnično groznim prizorom – prav
odrešujoče! Ker sem, kot sem že omenil na začetku,
fant, ki verjame, da vse bolezni prihajajo IZ nas, vam
lahko resnično zaupam, da sem po približno 2 tednih uživanja gline opazil, kako so luske izginile, tisti
rdeči, vnetni madeži (fleki po domače) pa se začeli
manjšati – kot da bi se umikali v telo! Ne mine teden,
da si s preostankom gline v prahu, ki mi je ostala od
mojega zdravljenja luskavice, ne bi naredil obrazne
maske za bolj čisto kožo (pišem v smehu). In ne
mine mesec brez naročila gline pri Tini, saj sem do
sedaj pomagal že več kot 10. ljudem – tudi takim z
dermatitisom. In ker sem tako preprican v produkte
naše Tina - Glina, ti z kodo “ŽIGA” vpisano pri nakupu nad 10 eur, prinasa zastonj postnino.
Hvala Tina in hvala Društvu psoriatikov Slovenije,
ki mi je omogočilo, da sem delil izkušnjo z vami! Za
foto-gradivo o mojem uspehu, kakršen koli nasvet
ali pa samo pogovor sem dosegljiv na zigapucko@
me.com.
Vaš, Žiga

PETER OGORELEC
Marjeta Lavrič

Peter Ogorelec, arhitekt in vrhunski izdelovalec maket, ki živi tretje življenje
Na jesenskem izletu podružnice Ljubljane v Rezijo
sem spoznala našega dolgoletnega člana in bila
popolnoma očarana nad njegovo življenjsko zgodbo. Vsak človek jo ima, vendar so posamezniki, ki
izstopajo in so vredni posebne pozornosti. Peter
Ogorelec se je rodil trikrat, prvič kot vsa živa bitja,
drugič ko so ga zdravniki po težkem infarktu rešili
s petimi srčnimi obvodi in tretjič ko je prejel srce
neznanega darovalca. Peter Ogorelec je diplomiral
na Fakulteti za arhitekturo in se najprej zaposlil na
Urbanističnem inštitutu, nato pa je bil sekretar na
Oddelku za urejanje prostor na Občini LjubljanaŠiška. Od zgodnje mladosti je imel izreden smisel in
talent za izdelavo maket, ki se je iz hobija prelevil v
njegov poklic. V lanskem letu je izdal knjigo 100+1
maketa, v kateri je zajeto njegovo 60-letno modelarsko delo, in skoraj ni pomembne urbanistične
zasnove ali zasnove samih objektov, ki je v obliki
makete ne bi izdelal prav on. Makete so izdelane v
merilu z izredno natančnostjo. Uporabljen material
za makete je les, pleksi, plastika, karton, kovine in
podobno. V času, ko še ni bilo računalnikov, s katerimi je možno izdelovati makete, je bil to edini način
za 3-dimenzionalni prikaz urbanizma in objektov z
okolico pri natečajnih rešitvah, realizaciji gradnje in
tudi pri prodaji stanovanj in lokalov. Nekatere makete so bile izdelane tako, da si videl tudi v njihovo
notranjost. Peter Ogorelec je znan med arhitekti,
nihče ga ni prekašal pri njegovem delu. Tako se je

nabralo ogromno maket, ki jih je v lanskem letu
razstavil, in ob tej priliki izdal tudi brošuro. Koliko
tisoč ur je potrebnih in koliko talenta, da ustvariš
take izdelke, si ne moremo predstavljati. Pred desetimi leti je poleg luskavice imel problem z odpovedovanjem srca, kar ga je zelo oviralo pri njegovem delu.
Imel pa je srečo, da so tedaj našli darovalca in mu
presadili srce. Prvo leto je bilo zanj zelo naporno in
kritično, sedaj pa že deset let jemlje številna zdravila
z namenom, da telo ne zavrne darovalčevega srca. Ob
tej priliki je izginila tudi njegova luskavica kot posledica jemanja teh zdravil, vendar pa je vseeno ostal
član našega društva. Poleg maket, ki jih je izdeloval
po naročilu, pa je za svoje lastno veselje začel izdelovati tudi makete naših vojaških ladij v merilu do
vseh najmanjših podrobnosti, vključno z motorji,
ki omogočajo njihovo plovnost. Za to delo je prejel
visoko priznanje 430. mornariške divizije Slovenske
vojske, na državnem tekmovanju modelarjev pa je
leta 2013 osvojil pokal za najboljšo maketo na temo
vojaške zgodovine. Njegove makete ladij so trenutno
na razstavi v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v
Mariboru in Ankaranu. Zanimivo je stopiti v njegovo delavnico, skladišče raznovrstnega materiala in
njegov depo maket. Vseh nima pri sebi, si pa prizadeva za razstavo v razstavnem prostoru Mestne
občine Ljubljana in če mu bo to uspelo, potem bo
tam na ogled 25–30 njegovih maket. Peter Ogorelec
je neverjeten človek, ki je kljub vsem zdravstvenim
posegom še vedno aktiven na področju svojega hobija. Kar verjeti ne moreš, kaj lahko ustvari človeška
roka, če imaš voljo, veliko veselja in seveda tudi talent, kar Peter vsekakor še vedno ima.

Foto: Peter Ogorelec
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Prijavnica za clanstvo v Drustvu psoriatikov Slovenije
V Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor cenimo vaše zanimanje in zaupanje, zato vam v
sklopi vašega članstva želimo predstaviti aktualne informacije in novice, novosti, ekskluzivno ponudbo, ugodnosti in
popuste preko elektronske pošte, občasno pa tudi po SMS sporočilu in ostalih oblikah komunikacije. Zbrane osebne
podatke obdelujemo v namen izvajanja članstva (vodenja evidenc, izdajanja računov in podobnih na članstvo vezanih
dejavnosti) in v namen prijavljanja na razpise za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje programov na lokalni in
nacionalni ravni. Zavezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno, da jih bomo varovali skladno z zakonodajo
o varstvu podatkov in da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve. Podatki se obdelujejo
in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5.
2016, str. 1–88). Osebni podatki se obdelujejo samo v opredeljene namene, v kolikor bi osebne podatke obdelovali v
drug namen, bi predhodno pridobili vašo privolitev. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za
dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve ali prekinitve članstva,
potem pa jih trajno izbrišemo.

Društvo psoriatikov Slovenije od vas za namene članstva, prijavljanja na razpise in obveščanja zbira
sledeče osebne podatke:
IZPOLNITE TA ODSEK, ČE SE PRIJAVLJA ČLAN, KI JE STAREJŠI OD 16 LET:
Ime in priimek:
E-mail:
Naslov:
Telefon:
Datum rojstva:
Poklic:
IZPOLNITE TA ODSEK, ČE SE PRIJAVLJA ČLAN, KI JE MLAJŠI OD 16 LET:
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
Datum rojstva:
Ime in priimek nosilca starševske odgovornosti:
Status nosilca starševske odgovornosti (oče, mati, drugo - prosimo opredelite):
Z označitvijo izbire pred navedenimi možnostmi in s podpisom izjavljam, da (prosimo označite z ‘X’):
Se strinjam s Splošnimi pogoji, ki so mi bili dani v vpogled ob podpisu te izjave.
Soglašam, da za namene članstva v Društvu psoriatikov Slovenije obdelujete dane osebne podatke.
Soglašam, da dane osebne podatke obdelujete v namen prijave na razpise za pridobitev finančnih
sredstev za izvajanje programov na lokalni in nacionalni ravni.
Soglašam, da me obveščate o aktualnih informacijah in novicah, ekskluzivni ponudbi, ugodnostih in
popustih preko elektronske pošte, SMS sporočila in ostalih oblik komunikacije.
Seznanjen sem, da:
• lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave danih osebnih podatkov ali podam
ugovor zoper obdelavo in prenosljivost danih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov
Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor ali elektronskim sporočilom na naslov
info@drustvo-psoriatikov.si.
• lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno
uredbo o varstvu podatkov.
• se bodo dani osebni podatki obdelovali izključno s strani Društvo psoriatikov Slovenije in ne bodo
posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje.
• je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov Društva Psoriatikov dr. Miha Dvojmoč (miha.
dvojmoc@infocenter.si).
S podpisom izjavljam, da so podane informacije resnične in verodostojne.
Kraj in datum:
Podpis člana, ki je starejši od 16 let:
Podpis nosilca starševske odgovornosti v primeru prijave člana, ki je mlajši od 16 let:
Veseli nas, da ste z nami, Društvo psoriatikov Slovenije

Glasilo Društva psoriatikov Slovenije

