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Štiri leta je preteklo, od kar sem prvič stopila v 

čevlje zagovornika bolnikov s psoriazo. V tem času 

sem spoznala problematiko in težavnost bolezni, 

ki jo bolniki občutijo vsakodnevno. Spoprijeti se z 

bolečino, skelenjem, srbežem, luščečo se kožo, de-

presijo in nerazumevanjem splošne javnosti, pred-

stavlja hudo breme za bolnike z kronično boleznijo. 

Za celostno obravnavo je potrebno opolnomočenje 

bolnikov. Spoznati bolezen, pridružena stanja in o 

njih spregovoriti glasno. 

Luskavica ni samo kožno obolenje, temveč kronič-

na večplastna sistemska vnetna bolezen, ki  zahteva 

holističen pristop. Kako bomo obvladovali bolezen, 

vključno z ustreznim zdravljenjem, je odvisno v ve-

liki meri od nas samih. Kronična bolezen je trajna, 

za kar je potrebno, da bolezen zajezimo tako, da čim 

manj vpliva na vsebino in kakovost naših življenj. 

Na strani NIJZ je zapisano “98% oskrbe bolezni je 

v rokah bolnikov“. Ustvariti moramo okolje, kjer 

bo bolnik lahko sprejel odločitve v zvezi s svojim 

zdravljenjem, izrazil svoje nuje in bojazni, na pod-

lagi pridobljenega znanja. Pri kroničnih obolenjih 

je nujno, da se zdravljenje prilagodi življenju bolni-

ka in ne obratno. Seveda je za to potreben miselni 

preskok saj s tem rušimo tradicionalno hierarhijo. 

Vloga društva je zastopati interese bolnikov, razu-

meti njihove potrebe, jim nuditi podporo in postati 

aktivni partner v edukaciji bolnikov. 

Spregovorimo o bistvu, zastavimo si jasne cilje, ki 

jih želimo doseči, tako v društvu kot posamezni-

ki, ter v ospredje postavimo sočutje, razumevanje, 

skrb za sočloveka in se zavedajmo bistva humani-

tarnosti.

Kristina Koler

Urednica revije in strokovna sodelavka  DPS

ZDRAVLJENJE BOLNIKOV IN 
KAKOVOST ŽIVLJENJA



GLASILO Za prostor pod soncem
Izdaja: Društvo psoriatikov Slovenije, 
Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, 
www.drustvo-psoriatikov.si
Kontakt, komentarji: info@drustvo-psoriatikov.si, 
02 420 22 12
Urednik: Kristina Koler
Uredniški odbor: Kristina Koler, Anton Prosen,
Dragica Dremelj, Jan Koren
Lektura: Anka Rojs s.p.
Oblikovanje in prelom: Kristina Koler
Tisk: Studio 64
Naklada: 2800 izvodov
Datum izdaje: julij 2019
Številka: 52
ISSN 1845-5635
Za člane je glasilo brezplačno. Izhaja 2 x letno.

Glasilo Za prostor pod soncem izdaja Društvo psoriatikov Slovenije. ©Vse 
pravice pripadajo društvu. Vsebina glasila se ne sme reproducirati ali kop-
irati brez predhodnega dovoljenja društva. Objavljeni komentarji, mnenja 
in predlogi ne izražajo nujno stališča Društva psoriatikov Slovenije. Društ-
vo ne testira, priporoča ali potrjuje proizvodov, zdravil ali terapij za zdravl-
jenje luskavice ali psoriatičnega artritisa. Glasilo ima informacijsko vlogo 
in ne nadomešča nasvetov zdravnikov, farmacevtov in strokovnjakov. 
Upoštevati morate tudi, da informacije na področju medicine in farmacije 
lahko hitro zastarajo.
Naslovnica: Zaljubljeni par z barvnimi baloni (www.freepik.com/free-pho-
to/portrait-couple-love-with-balloons-colorful_3737838.htm)

KAZALO
4	 NOVI	ČLANI,	DOBRODOŠLI!	
5	 UGODNOSTI	ČLANSTVA	
6 ZGODOVINA	DRUŠTVA
7	 VOLILNA	SKUPŠČINA
10	 PREGLED	AKTIVNOSTI	2018
11	 POMOČ	NA	DOMU	
12	 INTERVJU	Z	JANOM	KORENOM	
14	 PSORIADA	2019
16	 POSLUŠAJMO	SVOJE	TELO
20	 LUSKAVICA	PREPOZNAVANJE	
22	 PSORIAZA	NA	GENITALIJAH	
22	 SODOBNA	ZDRAVLJENJA	LUSKAVICE
24						OKROGLA	MIZA
26						PSORIATIČNI	ARTRITIS
28						OSTANITE	AKTIVNI	KLJUB	PSORIAZI
31						PODRUŽNICA	CELJE
34						PODRUŽNICA	DOLENJSKA
35	 PODRIŽNICA	GORENJSKA
37	 PODRUŽNICA	LJUBLJANA
38	 PODRUŽNICA	MARIBOR
41						PODRUŽNICA	NOTRANJSKA	
43	 PODRUŽNICA	OBALA	
46	 PODRUŽNICA	POMURJE	
47	 PODRUŽNICA	S.	PRIMORSKA	
49	 PODRUŽNICA	ZASAVJE
53	 NEKOČ	IN	DANES	



Društvo psoriatikov Slovenije je društvo, ki združu-
je bolnike s psoriazo in psoriatičnim artritisom v
Sloveniji in obolelim pomaga z nasveti in podporo.

Od leta 1979, ko je društvo bilo ustanovljeno, do
danes je v društvu okoli 2000 članov. In sedaj ste 
nas član postali tudi Vi. Prisrčno Vas pozdravljamo.
Da bi kar najbolje pomagali našim članom, deluje-
mo na nacionalni in lokalni ravni. Društvo sestavlja
11 podružnic. V podružnicah lahko pridobite in-
formacije o delovanju društva, kjer vas podrobno
obveščajo tudi o strokovnih predavanjih, izle-
tih in ostalih druženjih, ki jih izvajamo.
Društvo ima statut humanitarne organizacije. Nalo-
ga društva je izboljšati kakovost oseb z luskavico,
zastopati interese obolelih in osveščati javnost o tej 
bolezni. Potrebno jim je podati informacije, kaj je

luskavica, predvsem, da ni nalezljiva bolezen 
in s tem preprečiti stigmatiziranost bolnikov.
Z izvajanjem socialnih programov, pomagamo 
posameznikom pri osebni pomoči na domu in se
trudimo preprečiti socialno stisko ljudi.
Dvakrat letno izdamo glasilo, kjer vas in-
formiramo o realiziranih aktivnostih društva. 

Za sprotno obveščanje sta vam na voljo splet-
na stran www.drustvo-psoriatikov.si in Facebook 
profil Drušvo psoriatikov. Lahko se prijavite tudi 
na e-novice, kjer vas o zanimivostih obveščamo 
dvakrat mesečno.

Za vsako informacijo smo vam na volju na sedežu 
društva ali na sedežih posamenih podružnic.

NOVI	ČLANI,	
DOBRODOŠLI!



PRIDOBIVANJE INFORMACIJ 
• Brezplačno prejemanje društvenega glasila Za prostor pod 

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

strani društva, 
• možnost sodelovanja na družabnih omrežjih. 

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

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

STROKOVNA SREČANJA IN IZMENJAVA IZKUŠENJ
• Organiziranje izobraževanj in strokovnih seznanjanj 

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

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

težav.

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

moči starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na 
domu,

• pomoč pri zmanjševanju socialnih stisk.

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

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

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

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

REKREACIJA
• V Zdravilišču Laško organiziramo vadbo pod strokovnim 

vodstvom višjega fizioterapevta.

ugodnosti clanstva

Članom društva in njihovim družinskim članom zdravilišča nudijo:

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

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

ness storitve,

• 10 % na kopalne karte.

• 10 % popust na bazenske vstopnice in uporabo savn,

• 10 % popust na vse zdravstvene in fizioterapevtske 

storitve,

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

• 10 % popust na nastanitev.

• 10 % popust na veljavne cene penzionskih storitev v 

Talaso Strunjan, Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmar-

ješke Toplice

• 10 % popust na veljavne cene zdravstvenih storitev 

• 10 % popust na veljavne vstopnice bazenov 

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

jskih ponudb.

• 30 % popust na celodnevno vstopnico za kopališče hote-

la Zdravilišče Laško vse dni v tednu tudi v času praznikov 

in počitnic,

• 20 % popust na celodnevno vstopnico v Termalnem cen-

tru hotela Thermana Park Laško med tednom (popust 

ne velja v času praznikov in počitnic) ,

• 10 % popust za wellness storitve in zdravstvene storitve,

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

družinske vstopnice in večerne akcijske ponudbe).

• 10 % popust na pakete bivanja v Wellness Hotelu Sotelia, 

Hotelu Breza, Aparthotelu Rosa in v Vasi Lipa.

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

• 20% popust na redne kopalne karte in na vse wellness 

storitve (masaže, savne, kozmetične storitve, fiziotera-

pijo), po veljavnem ceniku. Popust ne velja na prenosl-

jive vstopnice, darilne vrednostne bone, vstopnice ter 

paketne ponudbe.

• 10 % popust na aktualno ponudbo za bivanje.
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ZGODOVINA	
DRUŠTVA	
PSORIATIKOV	
SLOVENIJE
Vse se je začelo leta 1977 na Velem Lošinju, kjer 
stoji zelo pomembno zdravilišče za psoriatike. 41 
bolnikov, ki so bili takrat na zdravljenju, je napisalo 
in podpisalo listino z naslovom »Veli Lošinj 1977«. 
Rodila se je namreč ideja, da bi tudi v Sloveniji imeli 
lastno društvo za bolnike s psoriazo. Ta listina je bila 
pripravljena na osnovi izjav posameznih bolnikov, 
da v Ljubljani že deluje skupina, ki se zavzema za 
ustanovitev društva. Listina je vsebovala pomem-
bno vsebino: »Globoko se zavedamo problemov, ki 
nam jih prinaša bolezen. Ko zapuščamo lošinjski 
dom, bolj ali manj ozdravljeni, smo znova prepušče-
ni vsakodnevnim tegobam. Zato si vsi tukaj zbrani 
in verjetno tudi drugi sotrpini želimo skorajšnjo 
ustanovitev svojega društva, od katerega si mnogo 
obetamo.« (Čebular, 1999) In tako se je začelo ob-
likovanje društva. S pomočjo članov Društva psoria-
tikov Hrvaške je bil ustvarjen osnutek pravil društva. 
Ta osnutek je Štefan Sreš poslal v oceno dr. Stjepanu 
Bunti, Francu Lazanskemu, Dušanu Dolencu, Vojku 
Vučarju in Ladislavu Horvatu. Ti so skupaj pripravi-
li predlog pravil društva. Osnovni namen društva 
je bil »organiziran pristop k reševanju problemov, s 
katerimi se srečujejo osebe, obolele za psoriazo, zas-
topanje in tolmačenje njihovih interesov v družbi, 
organizacijah združenega dela in v drugih profesio-
nalnih organizacijah s področja zdravstva v SR Slo-
veniji s ciljem čim uspešnejše organizacije zdravljen-
ja za psoriazo obolelih oseb.« (Sreš, 1989)
Najbolj prizadevni bolniki so ob pomoči svojih 
zdravnikov 19.  1.  1979 organizirali prvi ustanovni 
občni zbor Društva psoriatikov SR Slovenije. Na 
zboru so bila sprejeta pravila društva in prvi odbor, 
ki mu je predsedoval Štefan Sreš. S pravili je bilo 

opredeljeno tudi, da društvo izdaja svoje glasilo »Za 
prostor pod soncem« ter da je društvo enotno za ce-
lotno območje Slovenije. Glasilo naj bi obravnavalo 
čim več zdravstvene, delovne in splošne življenjske 
problematike psoriatikov in njihovih družin.
Ob ustanovitvi je društvo štelo 126 članov. Volil-
na skupščina je potekala 23.  2.  1980 v Moravskih 
Toplicah. Istega leta je bilo društvo vpisano v regis-
ter društev pod številko 597.
Leta 1981 je bilo določeno, da se na območjih, kjer je 
najmanj 20 članov, oblikujejo aktivi društva. Kasneje 
se so se aktivi preoblikovali v podružnice. 
Na 2. skupščini, ki je bila 14. 4. 1984, so bili vidni prvi 
rezultati izpolnjevanja smernic in delovanja društva. 
Kot vsako mlado društvo se je tudi DPS v začetnem 
obdobju srečevalo z izzivi in neizpolnjenimi cilji. 
Soočali so se z nenaklonjenostjo zdravstvenih usta-
nov. Premalo je bilo zanimanja za dodatna druženja. 
Razen na letni skupščini in na zdravljenju na Velem 
Lošinju, drugega druženja ni bilo. Izkušnje v razvoju 
društva so pokazale, da je nujno potrebno približati 
organizacijo članstvu, zato so se začeli ustanavljati 
aktivi povsod, kjer so bili za to dani pogoji. Aktivi, 
kasneje podružnice so bili oblikovani na več območ-
jih. Prvi je bil aktiv na mariborskem območju, ki ga 
je vodil Janko Žlebnik ob pomoči dr. Dušana Rem-
sa. Leta 1987 so bili izvoljeni odbori podružnic na 
vseh območjih Slovenije (Celje, Maribor, Ljubljana, 
Gorenjska, Primorska, Koroška in Pomurje). 
1988 je prineslo spremembo Pravil društva in določi-
lo, da se podružnica lahko ustanovi na območju z 
več kot 10 člani. Istega leta so bili na novo določeni 
organi društva. Društvo ima po novem predsedstvo 
skupščine s svojim sekretariatom, odbor samoupra-
vne kontrole in disciplinsko sodišče. Predsednik 
predsedstva je tudi predsednik društva.
Od leta 1979 se psoriatiki sestanejo enkrat letno na 
rednih letnih skupščinah. Takrat izvolijo nove de-
lovne organe, obravnavajo problematiko društva in 
sprejmejo sklepe oziroma napotke za nadaljnje delo. 
Z organizacijo podružnic je bilo operativno izvajan-
je nalog prenešeno na podružnice, vodstvo društva 
pa je prevzelo vlogo nosilca temeljnih nalog in usk-
lajevalca dela ter postalo organ društva, ki na pod-



7

lagi svojega dela in dela podružnic oziroma član-
stva skrbi za njegovo uveljavitev. Hkrati opozarja 
odgovorne družbene in društvene dejavnike ter 
širšo družbeno javnost na problematiko prizadetih 
s psoriazo, na njeno zdravljenje in nemoteno vkl-
jučevanje psoriatikov v delovno in življenjsko okolje 
(Horvat, 1988). Z ustanovitvijo podružnic je dobila 
vsebina dela društva nove razsežnosti. Organizirana 
so strokovna predavanja, vedno več je primerov, da 
podružnice organizirajo družabna srečanja psoria-
tikov, kjer se za trenutek pozabi psoriaza in vsakod-
nevne skrbi, utrjuje tovarištvo, medsebojno sodelo-
vanje in pripadnost organizaciji (Horvat, 1988). 
Društvo ima danes 11 podružnic in šteje okoli 2.000 
članov. Podružnice redno izvajajo družabna srečan-
ja, strokovna predavanja, izlete, piknike in seje.
Združevanje bolnikov v društva je treba šteti za 
sestavni del vsake moderne zdravstvene službe. Je 
nadaljevanje dela v ordinaciji in metoda, s katero 
se lahko dosti boljše vpliva na bolnike in na nji-
hovo okolico, posebno pri bolnikih s kroničnimi 
boleznimi (Dremelj, 2005).
40 let je dolga doba. Skozi leta se je zgodilo precej 
pomembnih stvari. Leta 1995 se začne izvajati ob-
novitveno rehabilitacijo. Da bi se lahko zdravilo 
čim več bolnikov, krije manjši del zdravljenja vsak 
udeleženec sam. Kasneje se z nakupom apartmaja v 
Termah 3000 in Termah Olimia omogoči družins-
ka rehabilitacija. Ker je za zdravje pomemben tudi 
šport, je leta 2001 potekala prva Psoriada, tradicio-
nalno športno-kulturno srečanje, ki od tedaj poteka 
vsako leto. Pomemben mejnik je tudi 29. 10. 2004, 
ki je zapisan kot prvi svetovni dan psoriade. Ta dan 
so člani podružnic še posebej aktivni, ker pripravijo 
predstavitvene stojnice in ljudi ozaveščajo o bolezni. 
Slabo leto kasneje je društvo pridobilo status hu-
manitarne organizacije. Leta 2006 se je sedež društ-
va preselil iz Celja v Maribor. Da je pomembno pov-
ezovanje tudi na svetovni ravni smo dokazali leta 
2007, ko je Društvo psoriatikov Slovenije postalo del 
družine EUROPSO. Ker se želi članom ponuditi kar 
največ za izboljšanje njihovega bolezenskega stanja, 
se organizira tudi zdravljenje v tujini. Že 13 let se la-
hko odpravijo na zdravljenje na Veli Lošinj, kjer jim 

pomagajo sonce, morje in dobra družba. 10 let jim je 
na voljo tudi zdravljenje v Naftalanu v Ivanić Gradu, 
kjer se lahko kopajo v posebni vrsti zdravilne nafte. 
Skozi leta smo se člani društva začeli udeleževati 
prireditev in sejmov, kjer želimo čim večjemu šte-
vilu ljudi predstaviti delovanje društva in jih poučiti 
o psoriazi. Udeleževati smo se začeli tudi mednarod-
nih sejmov, kot je mednarodni sejem sodobne med-
icine v Gornji Radgoni. Prisotni smo tudi na nacio-
nalnih sejmih, kot sta Narava in zdravje ter Festival 
za 3. življenjsko obdobje. 
Funkcijo predsednika društva sedaj zaseda šesti 
predsednik Jan Koren. Pred njim so društvu pred-
sedovali Štefan Sreš (1979–1983), Ladislav Horvat 
(1984–1988), dr. Jože Arzenšek (1988–2005), Drag-
ica Dremelj (2006–2018) ter Stanko Pregelj (2018–
2019).

DPS je humanitarno društvo, katerega osnovni 
namen je organizirano združevanje in pomoč bolni-
kom s psoriazo. Zato je pomembna naloga društva 
izvajanje socialnega in humanitarnega dela. Vsi člani 
in prostovoljci delo opravijo brezplačno. Poudarek je 
na psihološki in čustveni podpori ter ohranjanju so-
cialnih stikov med in z bolniki.

Vir: Povzeto po glasilih Prostor pod soncem

let

»Globoko se zavedamo problemov, ki 
nam jih prinaša bolezen. Ko zapušča-
mo lošinjski dom, bolj ali manj 
ozdravljeni, smo znova prepuščeni 
vsakodnevnim tegobam. Zato si vsi 
tukaj zbrani in verjetno tudi drugi 
sotrpini želimo skorajšnjo ustano-
vitev svojega društva, od katerega si 
mnogo obetamo.«
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VOLILNA	SKUPŠČINA

Letošnji izredni volilni zbor je potekal v soboto, 
16. 3. 2019, v zdravilišču Krka v Strunjanu.
Zbrane je nagovorila namestnica predsednika Drag-
ica Dremelj in predstavila dnevni red skupščine, ki 
je zajemal otvoritev in izvolitev delovnih teles sk-
upščine, potrditev poslovnika za delo skupščine, 
kratko poročilo namestnice DPS in kratka poročila 
predsednikov komisij pri DPS, potrditev knjigov-
odskih izkazov za leto 2018 ter potrditev poročila 
nadzornega odbora, razpravo po poročilih, razrešni-
co predsednika DPS zaradi odstopa in volitve nove-
ga predsednika DPS, smernice dela za naslednja tri 
leta ter točko razno.
Skupščina se je po nagovoru namestnice začela z ot-
voritvijo in izvolitvijo delovnih teles skupščine. Za 
predsednika delovnega predsedstva je bil potrjen 

Anton Prosen, medtem ko sta bila Marta Nardin in 
Stanko Krangovel potrjena kot člana delovnega pred-
sedstva. Z dvigom rok so delegati potrdili Poslovnik 
za delo skupščine. Po navedbi imen za ostala delovna 
telesa zbora članov s strani Antona Prosena, so bili 
potrjeni Kristina Koler za zapisničarko, Irena Bonaja 
in Gorazd Jurše za overitelja zapisnika ter Patricija 
Pečnik in Marjeta Lavrič za verifikacijsko komisijo. 
Verifikacijska komisija je potrdila, da je bilo prisot-
nih 48 delegatov in s tem njihova sklepčnost. Glaso-
valno pravico imajo le redni člani delegati, prisotni 
na skupščini in delegirani s strani podružnic, ter 
člani predsedstva DPS.
Sledilo je kratko poročilo namestnice DPS Dragice 
Dremelj. Za začetek je povedala, da se je članstvo 
v primerjavi z letom 2017 povečalo za 3 %. Največ 

Letošnja	volilna	skupščina	je	
potekala	v	soboto,	16.	3.	2019	v	
Krkinem	zdravilišču	v	Strunjanu.

Foto: Delegati društva na volilni skupščini
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članov imata mariborska in ljubljanska podružnica, 
sledita celjska in gorenjska podružnica. Skozi celo 
leto 2018 smo izvajali socialne in humanitarne pro-
grame za bolnike s psoriazo. Po vsej Sloveniji so se 
vso leto izvajale tudi ozaveščevalne akcije. Na ravni 
podružnic so bili izvedeni letni zbori, organizirani 
pohodi, izleti in pikniki. 
Nato so bila predstavljena kratka poročila predsed-
nikov komisij. Poročilo o koriščenju apartmajev 
je podal predsednik komisije za koriščenje apart-
majev Jan Koren. Oba apartmaja sta bila čez leto 
zapolnjena. Prispelo je 108 prijavnic, 104 prosilcem 
je bilo odobreno bivanje, ostali so bili uvrščeni na 
čakalno listo. V apartmajih so bila opravljena te-
koča vzdrževalna dela. Zamenjane so bile vzmetnice 
v obeh apartmajih. V Moravcih je bila prepleskana 
celotna notranjost, zamenjana je bila talna obloga 
v spodnjem delu, kupljena nova jedilna garnitu-
ra ter televizija. Uveden je bil nov način poročanja 
o stanju apartmajev. Vsak uporabnik mora v roku 
5 dni po končanem koriščenju poslati poročilo na 
sedež društva o stanju apartmaja. Način poročanja 
je bil dobro sprejet. Predsednik disciplinske komisije 
Boris Bajuk je podal poročilo o delu disciplinske 
komisije v letu 2018. Ta se je v zadnjem letu sestala 
enkrat, kjer je obravnavala prijavi zoper dva člana. 
Od njiju je zahtevala pisni zagovor, ki ga je tudi pre-
jela. Vendar je zaradi nepoznavanja Zakona o de-
lovnih razmerjih zadeva zastarala. Oba člana sta o 
zastaranju zadeve bila obveščena.
Sledilo je računsko poročilo in poročilo predsednice 
nadzornega odbora DPS Nade Čeh za leto 2018. Po 
opravljenih poslih društva z zaključnim računom, 
poročilih o aktivnosti društva med obema skupščina-
ma ter pregledu in sprejemu finančnega poslovanja, 
je predsedstvo dne 14. 3.  2019 nadzornemu odbo-
ru v pregled in preučitev predložilo letno poročilo 
društva za leto 2018. Celotni prihodki društva so v 
letu 2018 znašali 347.309,00 eur, celotni odhodki pa 
372.512,00 eur. Iz tega je razviden presežek odhod-
kov nad prihodki, kar zmanjšuje vrednost društven-
ega sklada v bilanci stanja v višini 25.203,00 eur in 
je posledica slabega delovanja nekaterih podružnic, 

neplačanih članarin, manj prejetih donacij podjetij 
in preveč poslanih članov na obnovitveno rehabil-
itacijo. Presežek odhodkov bo v celoti krit iz presežka 
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij. Društ-
vo je uspešno izpolnjevalo svoje naloge za člane v 
skladu s pravili društva in v skladu s programom in 
letnim načrtom. Sredstva so bila uporabljena v skla-
du z njihovim namenom.
Delegati so potrdili poročilo nadzornega odbora in 
podatke bilanc za leto 2018 ter računovodsko po-
ročilo za leto 2018. 
Na letošnji seji je bila potrebna tudi potrditev raz-
rešitve predsednika DPS Stanka Preglja, ki je po-
dal odstopno izjavo z mesta predsednika iz oseb-
nih razlogov. Odstopno izjavo z mesta predsednice 
nadzornega odbora je podala tudi Nada Čeh. Oba 
odstopa sta bila potrjena s strani delegatov. Z raz-
rešitvijo dosedanjega predsednika je bila potrebna 
izvolitev novega. Za novega predsednika je bil pred-
lagan Jan Koren. Delegati so ga potrdili za novega 
predsednika. Kot članica nadzornega odbora je bila 
sprejeta Marjeta Lavrič.
Smernice za nadaljnje delovanje je podal novoiz-
voljeni predsednik Jan Koren. Še naprej se bo letno 
izvajala obnovitvena rehabilitacija, zdravljenje v tuji-
ni, pomoč na domu, športne igre ter prednovoletno 
srečanje. V letu 2019 bo organizirano praznovanje 
ob 40. letnici delovanja društva in ob tem jubileju 
izid knjige, izvajal se bo program Lusko po osnovnih 
šolah ter po novem tudi domovih za ostarele, oza-
veščevalne akcije, predstavitvene stojnice ob svetov-
nem dnevu psoriaze, sodelovanje na raznih festi-
valih in sejmih. Za zaključek je Jan Koren podal še 
delovni in finančni načrt za leto 2019, ki sta bila oba 
tudi potrjena.
Na samem koncu je sledila točka razno. Predsed-
nik delovnega predsedstva gospod Anton Prosen 
je predal besedo Simeonu Setnikarju. Delegati so z 
dvigom rok potrdili Pravilnik o obnovitveni rehabil-
itaciji, ki je bil sprejet na seji predsedstva 13. 9. 2018. 
Anton Prosen je zaključil zbor članov in se zahvalil 
vsem sodelujočim.
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PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 
2018

Društvo je skozi celo leto 2018 izvajalo program 
pomoči starejšim in manj pokretnim bolnikom s 
psoriazo na domu. Opravili smo kar 703 obiske na 
domu. Z izvajanjem samopomoči in osebne pomoči 
na domu smo poskušali izboljšati kakovost življen-
ja psoriatikom, jim omogočiti aktivno delovanje v 
družbi ter ponuditi psihično podporo v hudih časih. 
V prednovoletnem času so prostovoljci obiskali 
člane, starejše od 70 let, otroke, obolele s psoriazo, in 
invalide ter jih razveselili s skromnimi darili in pri-
jazno besedo. Vsak od obiskanih je bil vesel družbe, 
pogovora in občutka, da ni pozabljen in sam.
Podružnice so skozi leto organizirale strokovna pre-
davanja, na katerih so predavali dermatologi, revma-
tologi in drugi strokovnjaki s področja zdravstva. S 
strokovnimi predavanji želimo članom in bolnikom 
s psoriazo podati še dodatne informacije o bolezni, 
da se bodo z njo lažje spopadali. Za lajšanje bolezni 
je vsako leto skupaj z Zavodom za zdravstveno za-
varovanje Slovenije organizirana obnovitvena re-
habilitacija. Bolniki s psoriazo lahko izbirajo med 
petimi termami (Terme Krka-Strunjan, Terme 3000 
Moravci, Thermana Laško, Terme Lendava in Terme 
Olimia Podčetrtek), ki jim ponujajo 14-dnevno 
zdravljenje. V letu 2018 smo na obnovitveno rehabil-
itacijo poslali 226 članov. Zdravljenje lahko koristijo 
bolniki, ki izpolnjujejo zahtevane predpise kriterijev 
o zdraviliškem zdravljenju iz predložene zdravniške 
dokumentacije. Člani lahko skozi leto koristijo tudi 
kapacitete apartmaja v Termah Olimia ali Mora-
vskih Toplicah. Društvena apartmaja sta namenjana 
družinski rehabilitaciji, kar omogoča dopustovanje 
članov skupaj z družinskimi člani ali prijatelji.
Organizirali smo tudi zdraviliško zdravljenje v tuji-
ni. Člani so se lahko odločili med zdravljenjem na 
Velem Lošinju ali za zdravljenje v Naftalanu v Ivanić 
Gradu. Za zdravljenje v objemu sonca, morja in 
ugodne morske klime se je odločilo 30 članov. Za 
zdravljenje v posebni naftni vodi v bolnici Naftalan 

se je odločilo 10 članov. Tudi v letu 2018 je bila or-
ganizirana Psoriada. 18. tradicionalne športne igre 
je organizirala podružnica Notranjska v Šolskem 
centru v Postojni. Iger se je udeležilo 240 članov iz 
celotne Slovenije. V oktobru je bilo organizirano 
dvodnevno izobraževanje na temo računalniškega 
usposabljanja operativnih odborov.
Prednovoletno srečanje je organizirala podružnica 
Pomurje v Nedelici.
Ozaveščevalne akcije smo izvajali tudi v letu 2018. 
Udeležili smo se delavnice ob mednarodnem dnevu 
pacientov na Ministrstvu za zdravje, Nacionalnega 
foruma humanitarnih organizacij Slovenije – Posvet 
o varstvu podatkov in mednarodnega srečanja o in-
ovacijah za bolnike EPIS, ki je potekal v Ljubljani. 
Bili smo prisotni na mednarodnem sejmu sodobne 
medicine v Gornji Radgoni, na sejmu Narava in 
zdravje ter postavili informativno stojnico in orga-
nizirali predavanje nutricistke na Festivalu za 3. živl-
jenjsko obdobje v Ljubljani. Prisotni smo bili na gen-
eralni skupščini Mednarodne federacije psoriatičnih 
združenj (IFPA) v Stockholmu na Švedskem ter na 
generalni skupščini EUROPSO v Bruslju v Belgiji.
Na svetovni dan psoriaze smo izvedli ozaveščevalne 
akcije po celi Sloveniji. Na stojnicah smo imeli pred-
stavitveni material društva. Stojnice je obiskalo več 
kot 1.000 obiskovalcev in pridobili smo nekaj novih 
članov.
Zraven urejene spletne strani, kjer je možno prido-
biti informacije, se včlaniti ali naročiti na e-novice, 
smo aktivni tudi na socialnih omrežjih Facebook 
in Instagram. V juniju in decembru smo izdali 50. 
oziroma 51. številko našega glasila, ki so jo vsi člani 
prejeli brezplačno. S pomočjo družbe Novartis smo 
izdali razglednice, ki so vsebovale krajšo pesem 
našega člana na temo življenja s psoriazo in smo 
jih delili ob svetovnem dnevu psoriaze. S pomočjo 
družbe Janssen smo izdali knjižico z naslovom »Pso-
riaza. Bolezen z več obrazi.« Knjižico smo razdelje-
vali kot informativni material društva na različnih 
prireditvah. Izdali smo tudi slikanico Jurček, s po-
močjo katere o luskavici informiramo otroke v os-
novnih šolah.



11

Pri prostovoljstvu gre tako za dajanje, kot prejeman-
je. Ne gre samo za občutek, da je potrebno pomaga-
ti drugim ali za skupno dobro, običajno govorimo 
predvsem o občutku zadovoljstva ob tem, da smo 
naredili nekaj dobrega.

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

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

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

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

• je dodana vrednost delovanju služb in institucij.

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

Pomoc na domu
^Foto: Družina, vir: http://www.freepik.com">Designed by Pressfoto
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JAN	KOREN	
predsednik Društva psoriatikov Slovenije

INTERVJU

Kdaj ste se prvič srečali s psoriazo? Kako je diagnoza 
psoriaze vplivala na vas?
S psoriazo sem se prvič srečal v najbolj občutljivih 
letih in sicer v drugem letniku srednje šole, torej pri 
16 letih. Najprej se mi je pojavila na lasišču, nato po 
celotnem telesu. Seveda sem se takrat neprestano 
spraševal, zakaj ravno jaz in kako bi bilo, če je ne 
bi imel. Me pa pri samem načinu življenja ni preveč 
ovirala. Nekako sem se sprijaznil z njo in jo spre-
jel za svojo. Precej mi je pri tem pomagala družba. 
Nikoli nisem imel slabe izkušnje zaradi psoriaze. V 
šoli so me spraševali, kaj so ta žarišča. Ko sem jim 
obrazložil, so me sprejeli takšnega kot sem in nisem 
imel težav pri vključitvi v družbo. Nikoli nisem svo-
jega življenja podrejal bolezni. Tako grem normalno 
z družino na bazen, na morje, se sončim na plaži,...
Kdaj ste se prvič spoznali z društvom?
Z društvom sem se prvič srečal leta 2010. Ne spom-
nim se natanko, kje sem izvedel zanj. Takoj sem 
poiskal spletno stran društva in se brez premisleka 
včlanil vanj. 
Kako dolgo ste že član DPS? Kdaj ste prvič postali 
aktivni v društvu in kakšna je bila vaša funkcija? Za-
kaj se vam zdi pomembno biti del delovanja?
Letos mineva že deveto leto odkar sem član DPS. 
Aktiven sem postal že kar prvo leto včlanitve. Hitro 
po moji včlanitvi je takratna predsednica podružnice 
Maribor, ga. Romana Gorjanc, poslala vsem mladim 

vabilo na sestanek podmladka podružnice Mari-
bor. Na povabilo sem se odzval edino jaz. Najprej 
sva komunicirala po telefonu in nato se še srečala 
v živo. Dogovorila sva se, da me še isto leto predla-
ga za člana operativnega odbora podružnice Mari-
bor. Marca 2010 sem tako postal član operativnega 
odbora podružnice Maribor. Na naslednjem zboru 
članstva, leta 2011, sem bil izvoljen za predsednika 
podružnice Maribor. Da sem del delovanja se mi zdi 
pomembno, saj lahko s svojim delom in idejami po-
magam bolnikom, da čim lažje premagujejo ovire v 
vsakdanjem življenju in kljub bolezni živijo kolikor 
se da kvalitetno življenje. 
S kakšnimi pričakovanji ste prevzeli  mesto vodje 
podružnice in kateri so tisti projekti, ki so največ 
pripomogli k prepoznavnosti?
Ko se odločiš, da boš del delovanja tako pomem-
bne organizacije kot je organizacija bolnikov, se 
moraš najprej vprašati, ali si pripravljen svoj pros-
ti čas nameniti bolnikom in seveda ali si sposoben 
te naloge. Če to delaš s srcem, tako kot jaz, mislim, 
da je odgovor na dlani. Svoje predsedovanje pod-
ružnice Maribor sem takrat prevzel z velikim ve-
seljem, saj je bila podružnica zelo aktivna. Imeli so 
oz. smo programe in projekte, ki pa smo jih v osmih 
letih mojega vodenja še nadgradili in seveda dodali 
kaj novega. Imamo zelo dobro organizirano pomoč 
na domu bolnikom s psoriazo in psoriatičnim ar-

Foto: Jan Koren, predsednik DPS
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tritisom, organiziramo veliko družabnih srečanj, kot 
so pikniki, tedensko srečanje na balinanju, pohodi, 
izleti itd. Seveda pa nismo pozabili na strokovna 
predavanja, srečanja in na ozaveščevalne akcije, ki 
jih redno izvajamo v UKC Maribor, zdravstvenih 
domovih in drugod. Mislim, da v podružnici Mari-
bor skozi leto ponujamo pester nabor dejavnosti in 
aktivnosti, tako da lahko vsak član najde nekaj zase. 
V mesecu marcu ste postali predsednik DPS, kakšna 
je vaša vizija delovanja društva? 
Marca sem bil na redni letni skupščini izvoljen za 
predsednika Društva psoriatikov Slovenije za obd-
obje treh let. Vsem prisotnim članom se še enkrat 
zahvaljujem za izkazano zaupanje. V zadnjih letih je 
društvo izredno dvignilo nivo delovanja, kar se vidi 
tudi pri izvajanju programov in projektov, ki jih tre-
nutno izvajamo. Seveda bom s tem delom ob pomoči 
članov predsedstva in zaposlenih na sedežu društva 
tudi nadaljeval. Na 1. redni seji, ki je bila v mesecu 
aprilu, smo sestavili tudi delovno skupino, ki se bo 
redno sestajala in pripravljala programe in projekte 
na nacionalni ravni. Tukaj tudi naprošam vse člane, 
ki imate morebitne ideje za programe in projekte, da 
jih delite z nami, oz. postanete del te skupine. Trudili 
se bomo, da bi se v delovanje društva vključili tudi 
mlajši člani, saj bi s tem zapihal nov svež veter, ki 
je še kako nujno potreben v nekaterih podružnicah. 
Katere cilje ste si zadali?
Trenutni cilji, ki sem si jih zadal ob izvolitvi so, da 
nadaljujemo z dobrim delom, tako kot do sedaj. Iz-
vajamo projekte in aktivnosti, da zagotovimo bolni-
kom čim boljšo obravnavo pri zdravnikih splošne 
medicine in specialistih ter kakovostno življenje. 
Trudimo se ozaveščati splošno javnost o bolezni 
in kar je najpomembnejše, izobraziti bolnike. Da 
bo bolnik vedel, da luskavica ni le »flek« na koži, 
ampak da je to avtoimuna bolezen, ki se odraža na 
koži in da ima veliko pridruženih bolezni. Moj cilj 
je tudi spodbuditi tiste manj aktivne podružnice 
k aktivnemu delovanju, za kar seveda potrebuje-
mo mlade ljudi. Rad bi, da bi vsi člani imeli enake 

možnosti druženja med seboj, ne glede na to, iz kat-
erega konca Slovenije prihajajo. Če želimo to doseči, 
potrebujemo aktivne mlade člane, da jih pridobimo 
pa potrebujemo projekte namenjene njim. Tako že 
skrbno načrtujemo projekte in dogodke, ki bodo 
namenjeni izključno mlajši populaciji članstva. 
Kakšne so po vašem mnenju razmere med bolniki in 
zdravniki specialisti v slovenskem zdravstvu?
Mislim, da je odnos med bolnikom iz zdravni-
kom specialistom generalno gledano dober. Mora-
mo se zavedati, da imamo v Sloveniji na razpolago 
vse oblike zdravljenja psoriaze. Se pa je v zadnjem 
času začela pojavljati problematika dolgih čakalnih 
vrst. Upam, da jo bomo s skupnimi močmi čimprej 
odpravili v prid bolnikom. 
V kakšni meri bolezen ovira bolnike s psoriazo v 
vsakdanjem življenju? Po vaši oceni, koliko ljudi 
boleha tudi za psoriatičnim artritisom?
Kako bolezen ovira bolnika s psoriazo v vsakdajnem 
življenju, je odvisno od samega bolnika, od stanja 
bolezni in od starostnega obdobja, v katerem je bol-
nik. Na nekatere obolele psoriaza sploh nima vpliva. 
Na drugi strani pa lahko ima na posameznika zelo 
velik vpliv in prav tukaj nastopi društvo, da posku-
si pomagati bolnikom pri premagovanju vsakod-
nevnih težav, ki jim jih povzroča bolezen. 
Dokazano je, da ima okoli 33% bolnikov s psoriazo 
tudi pridružen psoriatični artritis. 
Kaj po vašem mnenju člani društva pričakujejo od 
vas kot predsednika? 
Težko vprašanje, to bi morali vprašati njih. Jaz sam 
od sebe pričakujem, da bom delal dobro za bolnike 
in da bom društvo vodil vsaj tako dobro oz. še boljše, 
kot ga je ga. Dragica Dremelj, za kar bi se ji rad tudi 
zahvalil. 
Kakšna je vaša popotnica našim bralkam in bral-
cem?
Moja popotnica našim članom je, da naj živijo svoje 
sanje, kljub bolezni in naj ne dovolijo, da jih le ta 
ovira pri uresničevanju ciljev. 
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PSORIADA	2019
Meta Dornik

Foto: Udeleženci športnih iger Psoriada 2019

19. športne igre PSORIADA, ki so potekale 1. junija 
2019, smo tokrat organizirali v podružnici Zasavje. 
Prvi pogovori o osnovnih vprašanjih glede organi-
zacije iger so potekali že v lanskem letu: kdaj, kje,  
kakšno glasbo izbrati, kakšne bodo igre in seveda 
najti prostor za približno 200 do 250 članov, kot se 
iger običajno udeleži. Že takoj po novem letu se je 
vodja Jolanda skupaj z operacijskem odborom  osre-
dotočila predvsem na to, kakšne igre bi pripravili, da 
bi jih zmogli vsi člani, ki pa vemo, da smo vsako leto 
starejši. 
Rekli smo si: »mi smo Zasavci« in spodobi se, da se 
tako tudi predstavimo. Ker nam spomin še deluje, 
se tako kot starejši, dolgoletni člani, še spominjamo 
organizacije prvega prednovoletnega srečanja, ki 
smo ga pripravili 20 let nazaj in je bilo v znamen-
ju rudarstva. Tako je padla odločitev. Naj bodo tudi 
letošnje igre takšne, v duhu rudarstva, kljub temu, 
da premoga v Zasavju že precej let ne kopljemo 
več. Tako bi se še na ta način poslovili od rudarst-
va. Članstvu smo želeli predstaviti tudi naše narečne 
posebnosti, zato smo igre predstavili po zasavsko 
in upamo, da ni bilo preveč težav z razumevanjem 
besedila. 

Mesec dni pred igrami se je priprava pričela na pol-
no. Potrebna je bila priprava vseh rekvizitov za igre, 
izdelava priznanj za podružnice, izdelava pokalov za 
prva tri mesta, nagovarjanje donatorjev za finančna 
sredstva in še mnogo drugih opravil. Naše pridne 
članice so pripravile vso slastno pecivo.
Ker je bil maj precej hladen in deževen, smo vsak 
dan gledali vremensko napoved in tehtali možnosti, 
ali bomo lahko vse organizirali zunaj, ali bo potreb-
no igre prestaviti v dvorano. A vreme nam je služilo. 
Že dan poprej je posijalo sonce in napoved je bila, da 
bo sobota lep, sončen dan. Kar se je tudi uresničilo, 
razen manjše popoldanske plohe. 

Na soboto, 1. junija, smo bili pripravljeni in čakali 
smo prvo podružnico, da jo sprejmemo. In nasledn-
jo in tako vseh 226 prijavljenih članov.  Ob prihodu 
je vse podružnice čakala dobrodošlica z obloženo 
mizo, na kateri se je našlo za vsak okus nekaj. Po 
tradiciji nas je nagovorila vodja podružnice organi-
zatorke in nato naš novi predsednik Društva psoria-
tikov Slovenije g. Jan Koren. S toplimi besedami nas 
je pozdravila tudi županja občine Trbovlje ga. Jasna 
Gabrič. Ker so podružnice prišle iz različnih koncev 
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REZULTATI
IGER:

Slovenije in je bila za njimi dolga pot, se je prileglo 
tudi kosilo. Nato pa je bil čas, da se igre pričnejo. 
Namen športnih iger je predvsem druženje, zabava 
in smeh. Tudi tokrat tega ni manjkalo. Prva igra je 
bila »igra besed«, kot smo jo poimenovali. Ekipa je 
prejela vrečko s črkami, iz katerih je morala sestaviti 
zasavsko besedo, ki so jo prejeli napisano na listku. 
Posamezne črke so morali pripeti s klini na knapovs-
ko špago. Druga igra je bila »metanje bataškurnu 
v koulmkišto«. Vsak tekmovalec je imel pet me-
tov. Tretjo igro smo poimenovali »knapi gredo na 
šiht«. Pri tej igri je vsak tekmovalec prejel vrečo s 
knapovskimi oblačili in obutvijo, se moral čim prej 
obleči in steči do koulmkište, kjer se je slekel in 
obleko odvrgel v kišto. Četrta igra je bila »spretni 
vodovodar«, kjer je prvi tekmovalec točil vodo v 
šlauh, drugi tekmovalec je moral vodo pretočiti iz 
prvega šlaufa v drug šlauh in nato skupaj s tretjim 
tekmovalcem pretočiti vodo v posodo. Zadnja igra 
pa je bila tudi tokrat namenjena vodjem podružnic 
in se je imenovala »tudi slepa kure zrno najde«. 
Ker so se črni oblaki nevarno zgrinjali nad priredit-
venim prostorom, smo z zadnjo igro pohiteli in jo 
zaključili ob prvih deževnih kapljah, ki so se spre-
menile v hud naliv. Toda lahko rečemo, da smo igre 
spravili »pod streho«. Sledilo je le še računanje re-
zultatov, med čakanjem pa smo pričeli z zadnjim, 

veselim in najlepšim delom, torej druženjem in ple-
som. Vmes smo razglasili tudi rezultate. Letos je bila 
prva podružnica Pomurje, ki je prejela prekrasen ru-
darski voziček, poln premoga. Ansambel je nadalje-
val s prijetno, raznoliko glasbo za vse okuse. Žal pa je 
bilo vsega konec ob 20. uri, kot je bilo dogovorjeno 
na predsedstvu. 
Lepo se je bilo poveseliti, odmisliti vsakdanje skrbi, 
videti stare prijatelje in morebiti dobiti tudi kakšne 
nove. Veselimo se prihodnje Psoriade, še prej pa 
prednovoletnega srečanja na Dolenjskem.
Letošnjo Psoriado smo organizirali člani podružnice 
Zasavje. Za pomoč pri organizaciji športnih igre 
se zahvaljujemo Občini Trbovlje, Občini Hrastnik, 
donatorjem DM Drogerie markt, S-prom Trbovlje, 
M&M International Radeče in  vsem ostalim nei-
menovanim donatorjem.
Nenazadnje gre zahvala vsem članom podružnice 
Zasavje, ki so kakorkoli pomagali pri organizaci-
ji iger, posebej pa skupini, ki je izdatno poskrbela 
za organizacijo: Darinki Gašparut in Almi Škofic 
ter Vesni Kralj, skupini za pripravo peciva, , pred-
vsem pa gre zahvala Mirku Teržanu – Fricu za ročno 
izdelavo prekrasnih pokalov. Hvala vsem, ki ste se 
tega srečanja udeležili.
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»ČE ŽELIMO BITI ZDRAVI, MORAMO 
BITI PRAV V VSEM V SOGLASJU S 
SVETOM« (HEINRICH SCHIPPERGES)

Pred tremi leti sem zelo hudo zbolel. Do takrat sora-
zmerno zdrav, sicer bolnik z luskavico, sem čez noč 
postal nemočen in odvisen od pomoči moje življenjske 
sopotnice. Sledilo je kup specialističnih pregledov, saj 
je moje slabo počutje trajalo in trajalo. Po enem pregle-
du pri specialistu otorinolaringologu, se mi je življenje 
povsem spremenilo. Prijazen starejši zdravnik, lastnik 
izredno lepo urejene specialistične ambulante - polne 
umetniških del, s prijaznim osebjem, me je po konča-
nem pregledu in proučitvi rezultatov preiskave, pos-
varil, da ne najde nič takega, da bi me moral zdraviti 
in zelo diplomatsko se je vprašal, kaj pa če je ta vaša 
bolezen, za katero iščete pomoč pri meni, psihoso-
matskega izvora. Seveda sem se v trenutku zdrznil in 
rekel »gospod doktor, a to pomeni, da je moja bolezen 
v glavi« in odgovor je bil »seveda je v glavi, vendar to 
ste vi rekel«. To je bil trenutek, ko sem pričel iskati vse 
možnosti, da bi dokazal sam sebi, da sem sposoben 
splezati iz brezna, v katerega sem padel. Cilj mi je bil, 
najti pot za samoozdravitev oz. za pot v kateri si bom 
v dobršni meri pomagal sam ob pomoči uradne med-
icine.
Pot ni bila lahka, saj sodim v generacijo, ko sem vsa 
leta zaupal le mojim zdravnikom, nikoli nisem pomis-
lil, da si lahko tudi sam pomagam. Poznal sem ljudi, ki 
so mi govorili o metodah samozdravljenja, vendar jim 
nisem zaupal. Ko sem pa postopoma zašel v strokovno 
literaturo iz tega področja, sem se začel učiti in učiti. 
Misel, ki jo je izrekel dr. Bruce Lipton »če lahko po-
magate človeku, da pozdravi svoj um in prepričanja, 
mu lahko pomagate, da pozdravi tudi svoje telo«. Ta 
misel mi je postala vodilo, da si resnično vsak posa-

meznik lahko pomaga pri izboljšanju počutja, če ima 
voljo, željo in morda tudi pogum.  Nedavno sem pre-
bral v eni izmed knjig definicijo, kaj je zdravje. In avtor, 
sam zdravnik (Manfred Lütz), pravi »da je zdravje 
stanje človeka, da ob težavah, ki jih ima, lahko sora-
zmerno normalno živi«, pripomnil je še, da medicins-
ka znanost nima definicije za zdravje. To misel lahko 
razumemo, kot trditev, da pravzaprav ni človeka, ki 
bi bil brez zdravstvenih težav. Seveda pa imamo kup 
definicij, kaj je bolezen. Naj navedem v nadaljevanju 
eno izmed mnogih. »Bolezen so samo sporočila naše-
ga telesa in naše duše, da delamo nekaj narobe, da smo 
preveč zaskrbljeni, da preveč hitimo in se ne ustavimo, 
da bi razmišljali, da bi se poglobili vase in odkrili, kje 
je vzrok težave. Razmisliti moramo, kaj so naši vzgi-
bi in nameni, kakšno je naše delovanje, ki je pokvari-
lo čudovit instrument, ki mu pravimo telo« (Donna 
Vida). Torej, če se naučimo poslušati svoje telo, nam 
bo le-to pravočasno sporočalo, kaj nam je storiti oz. 
kdaj je potrebno ukrepati in poiskati zdravniško po-
moč. Obstajajo metode, da svojemu telesu pomagamo, 
saj je samo telo sposobno proizvesti najboljša zdravila 
(dr. Bruce Lipton).
UNIVERZALNI ŽIVLJENJSKI ZAKONI
Obstajajo univerzalni življenjski zakoni, ki jih mora-
mo osvojiti in s tem prevzeti osebno odgovornost za 
našo duhovno rast, tako pripomoremo k rasti drugih 
in k rasti vseh sestavin našega planeta. To pomeni, da 
mora vsak izmed nas postati gospodar svojega življen-
ja – razviti moramo vero v sebe in ljubezen do sebe. 
Tako začutimo v sebi pozitivno energijo in posebno 
moč. Prevzeti moramo odgovornost na vseh ravneh 

POSLUŠAJMO	
SVOJE	TELO
Anton Prosen

Foto: Meditacija Vir: https://www.freepik.com/free-photo/woman-sitting-meditating-grass_1291602.htm
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in sicer: telesni, čustveni, duševni in duhovni. Vsake-
ga posameznika njegovo naravno stanje usmerja, da 
bomo srečni in da rastemo, ker smo živa bitja. Ob tem 
se pa moramo izogibati negativnih vplivov, kot je stres, 
zamere, tesnoba, strah, občutek nemočnosti itn.
Postati moramo svobodni in delovati je treba v smeri 
osebnostnega razvoja. Živeti moramo za danes in ne za 
preteklost in ne za prihodnost. Ta univerzalni zakon je 
eden pomembnejši, saj se na ta način lahko rešimo kup 
skrbi, predvsem za našo prihodnost. Reprogramirati 
je treba našo podzavest, se sprostiti, verovati v sebe, 
pridobiti ponovno vero v sebe in človeka nasploh, to 
pa pomeni tudi pridobiti svojstveno energijo. Energijo 
ustvarja čista misel, ta se pretvarja v materialno energi-
jo in s časom se pokažejo pozitivni rezultati. Navado 
imamo reči, da so za naše neuspehe in bolezni krivi 
drugi, kar pomeni, da čakamo, da nam drugi pomaga-
jo reševati naše težave, da se spremenijo okoliščine, kar 
je nesmisel. Odgovornost moramo prevzeti sami in to 
takoj, sedaj. 
Najnovejše raziskave so pokazale, da povprečen človek 
podzavestno dela, govori, misli in čuti do višine 95 
procentov, le približno 5 procentov je njegovega de-
lovanja zavestnega uma. Če podzavest vidi, da je naša 
usmeritev jasna, bomo prišli mnogo hitreje do cilja. 
Vsak od nas je odgovoren za svoj razvoj. Samo mi la-
hko določamo svoje življenje, saj je v naši naravi, da 
se sami odločamo o svoji usodi. Nismo odgovorni za 
druge – prijatelje, člane družine, sodelavce. Odgov-
orni smo samo na način, kako reagiramo v odnosu, 
ki ga imajo oni do nas. Iz naštetega izhaja, da sem 
jaz edina oseba, ki je odgovorna za moje življenje in 
dopuščam vsakemu okoli mene, da je odgovoren za 
svoje življenje. Ljubezen (ne posesivnost) pomeni, dati 
nekomu prostor in svobodo, ki jo potrebuje. Navaditi 
se moramo sprejemati mnenja drugih, njihove potrebe 
ter naučimo se ljubiti s srcem. Imeti nekoga resnično 
rad, pomeni, upoštevati predvsem želje druge ose-
be, ne glede na to ali te želje razumemo ali se z njimi 
strinjamo. Če porabljamo preveč energije s skrbjo za 
življenje drugih, potem nimamo dovolj energije, da 
bi sproti reševali svoje probleme. Pomembna je tudi 
ugotovitev, da ne moremo imeti radi druge, dokler se 
ne naučimo ljubiti sebe in lepo je, če se odrečemo želji, 
da spremenimo druge. Če dajemo, prejemamo vse več 
ljubezni.
Zakona o vzroku in posledici je univerzalni zakon, 
ki upravlja s telesnim, duševnim, psihičnim, vesoljski 

in duhovnim svetom. Delovanje izzove reakcijo, kar 
vložimo v svoje življenje, se nam bo povrnilo. Nava-
diti se moramo, da živimo v sedanjosti. V življenju, se 
nam izpolnijo vse želje, če vemo, kaj želimo in te želje 
znamo vizualizirati, nato pa je potrebno aktivno de-
lovati v smeri uresničitve, ne pa izsiljevati uresničitev, 
reakcija je potem vedno obratna. Torej, zapomnite si: 
dobimo tisto kar pričakujemo. Ne odnehati, upornost 
je najpomembnejša. 
Pomembno je, da opustimo navado obsojati druge, ne 
poniževati, ne misliti, da smo večvredni in da so druge 
osebe manj vredne kot mi. Če nas kdo žali, ne smemo 
nobenega kaznovati, saj se moramo zavedati, da vsak 
dobi svoje plačilo za slaba dela. Nerazčiščeni odno-
si so eno najtežjih bremen v našem življenju. Odno-
si so nevidne povezave, ki smo jih razvili za različne 
avtoritete v svojem življenju: starši, stari starši, starejše 
sestre in bratje, sorodniki, varuške, sosedi, učitelji itn. 
Vse, kar ste se odločili, da sprejmete v teh odnosih, je 
ustvarilo trajno povezavo, ki vas drži povezane s temi 
ljudmi in dogodki. Če pa hočemo svobodno zaživeti, 
se je potrebno vplivov drugih na nas osvoboditi, da 
bomo svobodno uresničili svoje osebne cilje. Pomem-
bno je oprostiti ljudem, ki jih ne maramo, če smo jih 
kritizirali itn., postavimo se v njihovo kožo. Jeza naj 
ne preraste v sovraštvo, še posebej je nesprejemljiva 
jeza in sovraštvo do staršev, tu velja univerzalni zakon 
ljubezni. Tudi vera in molitev pomaga ljudem, ki so 
verni, da sanje spremenimo v realnost. Bodimo po-
trpežljivi in prepričani, da se nam uresniči želja, za kat-
ero molimo. Jezus je rekel v evangeliju sv. Marka: vse 
kar zaprosimo tekom molitve, verujte, da ste že preje-
li in videli boste, da se bo uresničilo. Poznavalci tega 
področja trdijo, da je vse mogoče za tistega, ki veruje. 
Če imamo več zaupanja v sebe, odkrijemo, da imamo 
več zaupanja v druge. To je krasno odkritje. Ne bomo 
več pod vplivom negativnih oseb, ker bomo prišli do 
spoznanja, da se vse dogaja v nas samih, a ne izven nas.
So dnevi, ko imamo veliko energije, so dnevi ko jo nam 
primanjkuje. Nič ne ustvarja uspešnejšo energijo kot 
pozitivne misli - čiste in iskrene misli – več energije; 
motivacija in zadovoljstvo ustvarjata tudi neverjetno 
energijo, ki nas spodbuja, da uresničimo svoje cilje. 
Dokazano je, da dobimo le 18 procentov energije iz 
hrane, 82 procentov iz okolja, druženja itn. Osebe, ki 
pričakujejo, da se bo uresničilo vse brez napora ali po-
rabe energije, zanemarjajo naravne zakone fizike (brez 
muje, se še čevelj ne obuje). Pomemben vir energije 
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je tudi naš dom. Dom, ki ga ustvarimo oz. uredimo 
sami.  Zavedajmo se, da imamo ogromno energije, 
vendar se moramo ponovno učiti, da jo bolj modro 
uporabljam. V nadaljevanju citiram dono Vido, ki je 
napisala: »Iščemo bogastvo, užitke, uspeh in kar naprej 
hitimo, hitimo, hitimo naprej, ne da bi se ustavili in 
se vprašali, kam in zakaj. Nimamo niti toliko časa, da 
bi se vprašali, zakaj vse to tekmovanje in izguba en-
ergije, ki sicer prinaša realizacije, a so te v naslednjem 
hipu že pozabljene. Ostane pa nekaj, kar čutimo kot 
veliko utrujenost, pomanjkanje energije in praznino. 
To je naše poškodovano energijsko polje. Rezultat so 
polomi in bolezni, ki jih je vedno več, mnoge od njih 
so neozdravljive«.

POSLUŠAJMO SVOJE FIZIČNO TELO
Bolezni in nesreče nas doletijo skozi življenje, jih pa 
ljudje različno sprejemamo. Velikokrat mislimo, da 
smo zboleli, ker nimamo sreče ali se je pojavila krivi-
ca v našem življenju. Je pa v resnici bolezen enostavno 
sporočilo, ki nam ga pošilja telo. To je znak, da nam 
podzavestni um ali naš notranji jaz pošilja opozorilo, 
da je naš način razmišljanja v nasprotju z univerzalnim 
zakonom ljubezni – zakonu odgovornosti. Naša duša 
prosi za pomoč in čas je, da jo spet spoznamo z velik-
im zdravilcem -  ljubeznijo. Pri nesrečah je pa najbolj 
boleče to, da si očitamo in imamo občutek krivde, ki 
nas zelo obremeni. In pomembno je, da nehamo upo-
rabljati energijo za negativne misli in vse se bo dobro 
končalo. Ponovno vzpostavimo mir, zdravje, ljubezen 
in skladnost – ubranost. Hrana je vsekakor pomembna 
za preživetje. Fizično telo je najveličastnejši stroj, ki je 
bil kadarkoli do sedaj zamišljen. Naše telo se nagons-
ko odziva na svoje zahteve po hrani, tako so se v okvi-
ru prehrane uveljavili obroki, navade, običaji itn. Vsi 
se zavedamo, da ni dobro jesti škodljive prehrambne 
proizvode.  Se pa nam zgodi, da pijemo in jemo iz dol-
gega časa, da bi se potolažili ali nagradili – ali večkrat 
jemo tudi zato, da bi se čustveno zadovoljili. Zaveda-
ti se moramo, da je fizična dimenzija prehrane vedno 
pod kontrolo, uskladiti pa je treba potrebo po hrani 
itn.  Je pa vse več raziskav, ki niso v prid zagovornikom 
vsemogočih diet. Odločitev je odvisna od posamezni-
ka. Naučimo se čakati, da nam naše telo sporoči, kaj 
mu je potrebno in kdaj je lačno, zdravniki svetujejo, ne 
se nažirati. Idealna telesna teža je vsakodnevna zgodba 
tako medijev, zdravstvenih strokovnjakov, nutricistov 
in nas samih. Razviti je potrebno komunikacijo s svo-

jim telesom, to je najuspešnejši način, da se odkrijejo 
vzroki premajhne ali prevelike teže. Shujševalne diete 
so po mnenju strokovnjakov velikokrat dokazano ško-
dljive zdravju in po statistiki 98 procentov neuspešne. 
Pomembno pa je, da se naučimo imeti se rade, taki kot 
smo. Naša velika notranja moč nam pomaga doseči in 
vzdrževati idealno težo.
O seksualnosti se običajno ne govori, na splošno pa 
nam je znano, da je seksualna energija ena  najvažne-
jših od vseh energij. Trditev, da nas seksualna energija 
pomaga ohranjati mladostne in nam povečuje življen-
jsko energijo je prav gotovo pravilna. Seksualnost je 
bila vedno in je še občutljiva tema, se pa zavedamo, da 
nam seks omogoča biološko razmnoževanje in ohran-
itev človeške vrste. Lahko rečemo, da koristimo svojo 
seksualnost, za napredovanje našega duha. Odločiti se 
moramo, da bomo spoštoval potrebe svojega fizičnega 
telesa in obnavljali svoje fizično zdravje. Pomembno 
je pravilno dihanje, vnos hranljivih snovi, dovolj te-
kočine, učinkovita prebava, ohranjanje vitalnosti svo-
jih čutil in duševnosti, saj se zgodi, da nas postopki, 
misli, besede in občutki imobilizirajo in preprečujejo, 
da gremo v življenju naprej, da napredujemo. Vadba – 
ta je zelo pomembna, hoja je idealna telesna aktivnost, 
še posebej za starejšo populacijo. Pomembno je, da se 
naučimo poslušati svoje telo, in da z njim znamo ko-
municirati.

POSLUŠAJMO SVOJE DUŠEVNO TELO
Vsak človek si skozi čas zgradi neke vrednostne 
sisteme, ki so za nekoga pravilni, za drugega napačni, 
zato se moramo zavedati, da ne delamo nič narobe, gre 
za izkušnje, ki delujejo v naše dobro in se dobro poču-
timo, to kar počnemo. Resnica je tako relativna, glede 
na posameznika, izogibajmo se  obsojati sebe in druge, 
različne od nas, običajno vsakdo od nas naredi najbol-
jše, kar lahko stori v danem trenutku. Naše navade naj 
bodo rezultat zavestne izbere. Včasih imamo negativne 
reakcije, počutimo se krivega, pojavlja se strah, žalost, 
takrat nam um govori, da je nekaj narobe. Zavedajmo 
se vseh svojih navad in trudimo se, da spoznam, katere 
so koristne za nas v našem razvoju in ki doprinesejo k 
naši skladnosti, saj  vemo, da je naše življenje izbor, ki 
smo si ga sami sprejeli.
Pravimo, da ima nekdo ego, ko ga nekaj užali in nazaj 
odreagira bojevito. Ali pa, da se zaradi svojega ponosa 
– ega, ne opraviči za neko dejanje ali besede, za katere 
ve, da so bile krivične ali neutemeljene. Ego naj bi bil 
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tako nekaj negativnega, slabega. V vsakdanjem življen-
ju imeti ego pomeni, da nekdo misli le na sebe, za sebe. 
Poznamo različni ego, npr.: intelektualni ponos – vse 
veš, duhovni ponos – bolj sem razsvetljen od tebe itn. 
Kdor koristi svoj ego zato, da premaga druge, mu reče-
mo, da je zguba. Je pa res, da ego ustvarja dvoličnost, 
nečimrnost in željo po moči. Za nas je pomembno, 
da sprejemamo sebe kakršni smo in se vsak dan učim 
premagovati svoj ego, ter da znamo spoštovati vsakega 
okoli nas. Velikokrat se nam zgodi, da nas zasužnjijo 
t.i. lažni gospodarji, ki postanejo za nas veliko breme. 
K temu prištevamo moč in priznanje – ego, material-
no lastnino, astrologijo, vidce in medije, religije, sekte, 
včasih tudi zdravnike, zdravila, bolezni, službo, delo, 
vraževerje, strah in občutek krivda ter denar. 
Na kakovost življenja posameznika vplivajo duševne 
osnove, občutljivi smo na resnico, pravičnost, indi-
vidualnost, spoštovanje, varnost, podporo, na občutek 
popolnosti ali smisla življenja itn. Ko zaznamo kakršne 
koli motnje ali odklon, je prav, da se odločimo spošto-
vati potrebe svojega duševnega telesa in da se potru-
dimo ponovno vzpostaviti svoje duševno ravnovesje.

POSLUŠAJTE SVOJE ČUSTVENO TELO
Vsa čustva izhajajo iz istega izvora – uma. Nikoli jih ne 
izzove druga oseba, mi smo edini odgovorni za svoja 
čustva. Pomembno izražajo občutek, predvsem močna 
čustva kot npr.: žalost, sreča, strah, empatija, ljubosum-
je, žaljenje, sovraštvo, jeza, srd, zanos, radost, veselje 
itn. Neizražena čustva se zadržujejo v celicah telesa in 
zamenjajo kemične procese v telesu, zato se moramo 
naučiti odkrivanja čustev, prevzemati odgovornost 
za svoje reakcije in izraziti svoje občutke. Sprejemati 
moramo vsa svoja čustva in zbrati moč, da jih obvlada-
mo in prevzeti popolno odgovornost za njih. Nauči-
ti se je treba svobodno izražati svoja čustva. Kot vsa 
čustva se tudi strah in občutek krivde ustvarja v našem 
umu. Še posebej je nevarna fobija za naše zdravje, kar 
pomeni kroničen strah, ki se običajno pojavlja pri ve-
likih spremembah v življenju (začetek šole, mladost, 
odrasla doba, poroka, rojstvo otrok, smrt zakonca, 
ločitev ali smrt sorodnika…). Da se strahu in krivde 
rešimo, se prepričamo, da smo mi edini gospodar svo-
jega življenja in upremo se strahu in ga zavržemo ter se 
tako osvobodimo. Obstajajo čustvene podlage, ki nam 
življenje bogatijo in boljšajo naše počutje. To je lepota, 
kreativnost, zaupanje vase, pripadnost, upanje, nežnost 
in zveza ter cilji, ki si jih postavimo. Sanje postajajo res-

ničnost, če živimo s cilji, brez ciljev in namena, nam bo 
manjkala energija. Danes vemo, da je najpomembnejše 
dejanje za dosego ciljev umirjenost misli in tako pos-
tane človek miren. Če si miren, dosežeš večje uspehe 
na vseh področjih življenja. Z razvojem osebnostne 
rasti so se razvile tudi metode meditacije in sproščan-
ja, k slednjemu štejemo predvsem tehnike avtogenega 
treninga in joge.
V prispevku sem želel prikazati pristop, ki nas vodi k 
boljšemu in uspešnemu življenju. Upam le, da besedi-
lo ni predolgo in boste kolegice in kolegi vztrajali pri 
branju. Tistemu, ki je ta vsebina tuja, pa naj glasilo 
odloži. Vsi smo svobodni in sami odločamo o tem, 
kako bomo živeli in s čim se bomo ukvarjali. Tudi meni 
so bile te vsebine tuje, šele s podporo mojih dobrih 
prijateljev – zdravnikov, sem se poglobil v ta znanja. 
Uradna medicina danes vključuje opisane metode kot 
preventivne pristope za ohranjanje in krepitev zdravja. 
Predstavnik klinike Mayo (dr. Kerry Olson) iz ZDA je 
v nedavnem intervjuju med drugim povedal nasled-
nje: »Na človekovo zdravje delujejo približno 30 ods-
totkov geni, v približno 20 odstotki vplivajo družbene 
okoliščine, v katerih človek živi, od 10 do 15 odstot-
kov vpliva ima okolje s kakovostno vodo, zrakom itd., 
skoraj 40 odstotkov je odvisno od našega osebnega 
življenjskega sloga, torej od odločitve, kaj jemo, koliko 
se gibljemo in spimo ter komaj kakšnih 10 odstotkov 
predstavlja zdravstvo z vsemi zdravniki, specialisti, 
kirurgi in kemijo«.
Prepričan sem, da so navedene številke resnične in 
navaditi se bomo morali na to, da smo v največjem 
delu odgovorni za svoje zdravje in počutje sami ob up-
oštevanju nasvetov zdravstvenih strokovnjakov, psiho-
terapevtov, nutricistov, nevroznanstvenikov in drugih, 
ki skrbijo za razvoj metod zdravljenja in predvsem pa 
preventivo.
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LUSKAVICA	–	PREPOZNAVANJE	
IN	NJENO	ZDRAVLJENJE
Elvira Omerović Pešec, mag. farm., Lekarne Maribor

Luskavica ali psoriaza je kronična vnetna bolezen, 
ki jo najpogosteje povezujemo s prizadetostjo kože, 
čeprav ne prizadene samo kože. Najbolj izrazit znak 
luskavice so blago rdeče vnetne plošče (plaki), ki so 
prekrite s plastjo lusk. Bolezen se najpogosteje pojavi 
med 20. in 40. letom starosti in večinoma poteka kro-
nično v obliki poslabšanj in izboljšanj. Nagnjenost 
za bolezen se podeduje. Znanih je nekaj sprožilcev 
iz okolja, kot so okužbe, nekatera zdravila, alkohol, 
psihični stres, poškodbe in draženje kože (1). Danes 
vemo, da je luskavica imunsko pogojena bolezen z 
nepravilnimi T-celičnim imunskim odgovorom, 
ki preko več citokinov spodbuja pospešeno rast in 
nepravilno poroženevanje keratinocitov (2). 
Znane so številne klinične oblike luskavice. Na-
jpogostejša oblika luskavice je navadna luskavica, ki 
se pojavi v 85% vseh primerov luskavice. Za to ob-
liko luskavice so značilne ostro omejeni plaki, ki se 
simetrično pojavljajo na komolcih in kolenih, lasišču 
ter spodnjem delu hrbta. Na mestu obolele kože je 
lahko prisotna srbečica in pekoč občutek. Redkejše 
oblike luskavice so kapljična luskavica, inverzna lus-
kavica, pustulozna luskavica in eritrodermična lus-
kavica. Luskavica nohtov je pogosto pridružena os-
talim oblikam luskavice in zanjo so značilne pikčaste 
vdolbinice, odstopanje ter zadebelitev nohtov (3).
Luskavica se v zadnjem času ne obravnava le kot 
kožna, ampak kot sistemska bolezen s pridružen-
imi številnimi boleznimi: metabolni sindrom, 
srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, debelost, 
povišan krvni tlak, povišane vrednosti holestero-
la, kronična ledvična bolezen, kronična črevesna 
bolezen in depresija (4). Zaradi kožnih bolezni lus-
kavica pomembno negativno vpliva na bolnikovo 
kakovost življenja (5).
Luskavica je kronična bolezen, kar pomeni, da se 

kožne spremembe lahko ponavljajo več let, pogos-
to vse življenje. Zdravljenje moramo prilagoditi 
vsakemu posameznemu bolniku. Zdravila, ki bi 
luskavico povsem ozdravilo, žal v tem trenutku ni-
mamo. Vendar pa imamo tudi v Sloveniji dostop 
do vseh sodobnih metod zdravljenja luskavice, ki 
pomagajo bolezen obvladovati. Terapijo izberemo 
glede na obsežnost kožnih sprememb, upoštevamo 
pridružena obolenja in psihofizično stanje bolnika. 
Blago luskavico običajno zdravimo lokalno z upo-
rabo kortikosteroidov, kalcipotriola in salicilne kis-
line. Zdravilne učinkovine se lahko med seboj tudi 
kombinirajo, s čimer dosežemo večji sinergistični 
učinek (6). 
Kalcipotriol je sintetični analog vitamina D3. Zavira 
pretirano rast in izboljša diferenciacijo keratinoc-
itov, deluje tudi imunomodulatorno. Zdravljenje z 
njim priporočajo evropske smernice za zdravljenje 
luskavice. Obolele predele kože zdravimo enkrat 
do dvakrat dnevno, vsaj 6-8 tednov. Z mazilom, ki 
vsebuje 0,005% kalcipotriola, nadzorujemo blago do 
zmerno luskavico na neporaščeni koži in luskavico 
nohtov. Dermalno raztopino z 0,005% kalcipotrio-
lom uporabljamo za zdravljenje luskavice lasišča in 
močno poraščenih predelov kože. Kalcipotriol je 
zaradi dražečega učinka manj primeren za nanašan-
je na kožo obraza. V primeru uporabe na večjih 
površinah kože telesa je potrebna previdnost, saj 
lahko vpliva na metabolizem kalcija. Iz tega razlo-
ga je potrebno upoštevati omejitev nanosa do 100 g 
mazila ali 100 ml dermalne raztopine na bolnika na 
teden. Zaradi sinergističnega delovanja je koristno 
sočasno zdravljenje kalcipotrila skupaj z lokalnim 
kortikosteroidom, fototerapijo in sistemskimi zdra-
vili (3). 
V določenih primerih lahko posežemo po zaviral-
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cih kalcinevrina, lokalnih retinoidih in laserskemu 
zdravljenju. Zmerno do hudo luskavico zdravimo 
s fototerapijo (ultravijolična svetloba (UVA žarki s 
psoralenom in UVB žarki) ali sončenje po navodi-
lih zdravnika) in sistemskimi zdravili (metotreksat, 
retinoidi, ciklosporini in biološka zdravila) (6). Me-
totreksat, ciklosporin in retinoidi spadajo med cito-
statična zdravila, ki se uporabljajo pri sistemskemu 
zdravljenju hude sklepne prizadetosti, med tem ko 
se biološka zdravila (etanercept, efalizumab) upora-
bljajo pri bolnikih s hujšim potekom bolezni, ki je 
neodzivna na druge oblike zdravljenja. 
Pomemben del zdravljenja je redna, vsakodnevna 
nega kože z negovalnimi pripravki in spodbujanje 
bolnikov k zdravemu načinu življenja: vzdrževanje 
primerne telesne teže, vsakodnevno se dovolj gibati 
in uravnoteženo prehranjevati, izogibati se kajen-
ju, pitju alkohola, negativnemu stresu ter seveda 
okužbam. Bolnikom je potrebno nuditi psihično 
podporo. Mnogim je v pomoč delovanje v Društvu 
psoriatikov Slovenije. Luskavico skušamo zdravi-
ti do cilja, ki je vsaj 75 odstotno izboljšanje začet-
nega stanja. V kolikor se stanje bolezni ne izboljša, 

je potrebno spremeniti režim zdravljenja: povečati 
odmerek zdravila, skrajšati interval med odmerki, 
dodati novo lokalno ali sistemsko zdravilo ali zdra-
vilo zamenjati (7). Spreminjanja režima zdravljenja 
bolnik nikoli ne sme narediti sam brez vednosti svo-
jega lečečega zdravnika specialista. Do sprememb 
v predpisani terapiji lahko pride samo v primeru, 
kadar se tako bolnik kot zdravnik specialist o tem 
pogovorita in dogovorita.
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PSORIAZA NA GENITALIJAH
Kristina Koler

Luskavica ali psoriaza ne izbira mesta pojava. Imun-
ski sistem napade zdrave kožne celice in sproži nas-
tajanje večjega števila celic, ki se kopičijo na površini 
kože. Zadebeljena luščeča rdeča koža v plakih, ki jo 
spremlja bolečina in srbež se največkrat pojavlja na 
kolenih, komolcih in lasišču. Lahko pa se pojavi tudi 
na nohtih, dlaneh, stopalih in spolovilih.
Vsaj enkrat v življenju se približno 63% bolnikov s 
psoriazo sreča tudi s psoriazo na genitalijah, ki se 
lahko pojavlja v vseh starostnih obdobjih (1). 
Kakovost življenja bolnikov, ki se soočajo s psoriazo 
na genitalijah se občutno poslabša, kot pri bolnikih 
s psoriazo na drugih področjih, zlasti zaradi srbenja, 
spolne stiske, izogibanja spolnim odnosom, zadrege, 
sramu in depresije (2).
43% bolnikov s psoriazo poroča o vplivu bolezni 
na partnerski odnos in samo intimnost (3). Zaradi 
fizičnega in čustvenega neugodja se zmanjšuje šte-
vilo spolnih odnosov. Prav tako lahko fizični izgled 
kože pogosto ogrozi samozavest osebe. 
Luskavica na področju spolovila se zdravi z enakimi 
zdravili kot drugje po koži, vendar zdravljenje na 
tem področju ostaja izziv. V prvi vrsti simptome 
luskavice zdravimo z lokalnimi kortikosteroidi, ki se 
jih prilagodi stopnji vnetja. Če lokalno zdravljenje 
ni učinkovito se preide na zdravljenje s sistemskimi 
zdravili. Zdravljenja s fototerapijo se v večini prim-
erov ne poslužujemo, zaradi težje dostopnosti (4). 
Spopadanje z boleznijo je boljše, v kolikor bolnik 
dobro pozna svoje zdravstveno stanje. Luskavica na 
genitalijah lahko prizadene tako moške in ženske in 
je povezana s slabšimi simptomi kot druge oblike 
luskavice, saj je koža v tej regiji še posebaj občutljiva. 
Kljub visoki prevalenci genitalne psoriaze, skoraj 
polovica bolnikov z genitalnimi lezijami ne raz-
pravlja o svojih simptomih s svojim zdravnikom   
(5). Pomanjkanje komunikacije in ozaveščenost 
o genitalnih psoriazah v zdravstvenem okolju ne 
privede do željenih rezultatov. Z zdravnikom se 
pogovorite o genitalnem srbežu, nelagodju, rdečini, 

pekočemu občutku, bolečini in luščenju. Negativni 
učinki na spolne izkušnje zajemajo fizikalne učin-
ke, kot so mehansko trenje, razpoke in bolečine, pa 
tudi psihosocialne učinke, kot so zadrega in občutek 
stigmatizacije. Povečano potenje in trenje poslabšajo 
simptome tudi pri vsakodnevnih opravilih. 
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LUSKAVICA	–	
VSA SODOBNA ZDRAVLJENJA 
NA VOLJO BOLNIKOM 
TUDI V SLOVENIJI
Urša Blejc

Še do nedavnega  so bili bolniki z luskavico  (pso-
riazo) močno stigmatizirani. . Zaradi vnetnih, lus-
kastih ter včasih celo gnojnih sprememb na koži 
imajo bolniki velike težave pri navezovanju stikov 
in odnosov, drugi  se jih izogibajo, lahko celo izgu-
bijo službo.. Danes je bolezen bolje poznana in kar 
je glavno, tudi bolnikom z najhujšimi oblikami lus-
kavice  sodobno zdravljenje učinkovito pomaga, so 
strokovnjaki povedali na okrogli mizi ob predstavit-
vi knjižice Psoriaza. Bolezen z več obrazi.
Ocenjujejo, da je v Sloveniji okoli 40.000 ljudi z lus-
kavico. Večina jih zboli z blažjo in petina z zmerno 
do hudo obliko bolezni. Pomembno vlogo pri pre-
poznavanju luskavice imajo družinski zdravniki, h 
katerim se bolniki najprej obrnejo po pomoč. Kot 
je povedal mag. Rajko Vajd, dr. med., iz Zdravst-
venega doma Ljubljana, je to sicer pogosto zadn-
ja stvar ob obisku v ambulanti, ki jo bolnik omeni, 
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čeprav je sramu zaradi boljšega poznavanja bolezni 
in uspešnejšega zdravljenja vse manj. Blage oblike 
bolezni zdravijo družinski zdravniki sami, težje na-
potijo k dermatologu. 

VNETJE NE PRIZADENE LE KOŽE
Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., z Dermatoven-
erološke klinike UKC Ljubljana je pojasnil, da gre za 
kronično imunsko pogojeno vnetno bolezen kože, ki 
je torej kot nekakšna revma v koži. Bolezensko spre-
membo imunskega sistema lahko sprožijo okužba, 
stres, poškodba ali zdravila.  Najpogosteje se to zgodi 
okoli 40. leta. Vsi ti dejavniki pozneje lahko vplivajo 
tudi na njeno poslabšanje. Zdravljenje ni pomem-
bno le, ker bolnikom močno izboljša videz kože in 
kakovost življenja, ampak (morda še bolj) ker deluje 
na vnetja, ki ob bolezni delujejo v notranjosti telesa. 
Pri tretjini bolnikov pride do vnetja sklepov – pso-
riatičnega artritisa. Pogosteje zbolevajo za kronično 
vnetno črevesno boleznijo in očesnim vnetjem. 
Zelo pomembno je še, da se pri bolnikih z luskavi-
co poveča tveganje za presnovni sindrom (povišane 
maščobe v krvi, debelost, sladkorno bolezen) in za 
srčno-žilne bolezni. Tveganje za srčni infarkt je pri 
hudem bolniku z luskavico povečano kar za sedem-
krat! Pri bolnikih je pogostejša tudi depresija.

REVOLUCIJA ZDRAVLJENJA
Najbolj ogroženi za vse te pridružene bolezni so 
bolniki s hudo obliko luskavice, je pojasnila derma-
tovenerologinja doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. 
med. Pri hudi obliki luskavice je prizadete več kot 
10 odstotkov kože, kar pomeni površino približno 
desetih dlani. Vse kaže, da skupek omenjenih težav 
lahko vpliva na krajšo življenjsko dobo bolnikov – 
če seveda niso ustrezno zdravljeni. Biološka zdravila 
uporabijo, ko vsaj eno ali dve od konvencionalnih 
zdravil ni uspešno in je bolnikova kakovost življen-
ja močno okrnjena. Blažjo obliko luskavice zdra-
vijo z mazili na prizadetih mestih, zmerno pa tudi 
s fototerapijo. Za bolnike je dobro poskrbljeno po 
vsej Sloveniji,  meni Nataša Koser Kolar, dr. med., 
iz Splošne bolnišnice Celje in dermatologi jim lah-
ko predpišejo vsa zdravila, tudi biološka. Za najtežje 

bolnike se sestane tudi posebni strokovni konzilj, ki 
se posvetuje o najustreznejšem zdravljenju. Včasih 
je bil v zimskem času dermatološki oddelek njihove 
bolnišnice poln bolnikov z luskavico, je še povedala 
zdravnica, medtem ko dandanes ni tam niti enega. 
Skoraj vsem torej lahko zadovoljivo pomagajo.

PRIHODNOST JE OBETAVNA
Bolnikom v Sloveniji so najnovejša biološka zdravila 
dobro dostopna, je še poudaril prof. dr. Lunder. Tre-
nutno jih je na voljo sedem in prav bolniki z luskavi-
co so tisti, ki jim biološka zdravila najbolj pomagajo. 
»Biološka zdravila pomenijo revolucijo v zdravljen-
ju hujših oblik luskavice,« je poudaril strokovnjak. 
Nekateri bolniki so prej dolga leta trpeli in so veliko 
časa preživeli celo v bolnišnici,  dokler jim niso nova 
zdravila v nekaj mesecih povrnila (skoraj) normalno 
kožo in kakovost življenja. Bolniki si zdravila na-
jvečkrat sami injicirajo v razmikih od enega tedna 
do treh mesecev, odvisno od zdravila. Njihova po-
manjkljivost je, da pomagajo le, dokler jih bolnik 
jemlje in jih mora torej jemati trajno, čeprav nekat-
era že obetajo, da bodo umiritev prinesla celo za 
pol leta ali dlje. Kot napoveduje prof. dr. Lunder si 
v prihodnosti lahko obetamo še več zdravil, ki bodo 
delovala še bolj dolgoročno.

NAJBOLJŠI VIR INFORMACIJ
Društvo psoriatikov Slovenije deluje že 40 let in ima 
11 podružnic po vsej Sloveniji. Kot je povedal njegov 
predsednik Jan Koren, pa se bo še naprej trudilo za 
boljšo prepoznavnost bolezni in kakovost življenja 
bolnikov, med drugim s programi obnovitvene re-
habilitacije in družinske rehabilitacije. 
Eden od dobrodošlih novih virov informacij o 
bolezni in življenju z njo je knjižica Psoriaza. 
Bolezen z več obrazi, ki jih s svojimi pripovedmi 
najbolje prikažejo kar bolniki sami, z dodatnimi in-
formacijami o bolezni in zdravljenju pa jih dopoln-
jujejo strokovnjaki.

Vir.https://www.revijazamojezdravje.si/luskavica-danes-jo-zna-
mo-zdraviti/
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OKROGLA MIZA »KAKO SE 
SPOPRIJETI S PSORIAZO«, 
15. MAJ 2019
BIOLOŠKA ZDRAVILA 
– REVOLUCIJA V 
ZDRAVLJENJU LUSKAVICE
KAKO SE SPOPRIJETI S 
PSORIAZO - RAZPRAVA S 
STROKOVNJAKI
Janja Simonič

Tudi težje oblike luskavice je danes mogoče učinko-
vito zdraviti, saj so bolnikom na voljo tudi biološka 
zdravila, so poudarili strokovnjaki na razpravi o tem, 
kako se spoprijeti z luskavico. Luskavica ali psoriaza 
ni samo bolezen kože, lahko jo spremljajo tudi dru-
ga obolenja in težave. V veliki meri luskavica lahko 
vpliva na vsakdan posameznika, saj pogosto zahteva 
spremembe navad in prilagoditve.
V pogovoru o aktualnih novostih v zdravljenju in 
obravnavi  luskavice so sodelovali prof. dr. Tomaž 
Lunder, dr. med., specialist dermatovenerologije, 
doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med., specialistka 
dermatovenerologije, Nataša Koser Kolar, dr. med., 
specialistka dermatovenerologije iz Splošne bol-
nišnice Celje, mag. Rajko Vajd, dr. med., specialist 
družinske medicine iz Zdravstvenega doma Ljublja-
na, in Jan Koren, novi predsednik Društva psoria-
tikov Slovenije.

MNOGO OBRAZOV LUSKAVICE 
»Luskavica je kronična imunsko pogojena vnetna 
kožna bolezen, neke vrste revma v koži. Začne se 
zaradi spremembe aktivnosti imunskega sistema 
v koži. To lahko sproži okužba v preteklosti, huda 
stresna situacija, poškodbe kože, denimo sončne 
opekline, včasih tudi zdravila. In ti isti dejavniki, ko 
se je bolezen že začela, največkrat se to zgodi v odrasli 
dobi, lahko kasneje izzovejo njeno poslabšanje. 
Večina bolnikov ima t.i. psoriasis vulgaris ali 
luskavico v plakih. Poleg nje pa obstaja še vrsta 

redkejših oblik luskavice ter številna druga sočasna 
obolenja, ki spremljajo to bolezen. Najpomembnejši 
je psoriatični artritis, oblika sklepnega revmatizma, 
ki je del iste bolezni,« je uvodoma pojasnil prof. dr. 
Lunder. Kot je še povedal, obstaja vrsta genov, ki so 
vpleteni v nastanek bolezni, vendar pa ti sami po 
sebi niso dovolj, da bi se bolezen izrazila; potreben 
je še vpliv omenjenih sprožilnih dejavnikov. 

RAZŠIRJENOST IN OBRAVNAVA 
BOLEZNI
V Evropi ima približno 2 % prebivalstva luskavico, 
v Sloveniji pa je po ocenah okoli 40 tisoč psoria-
tikov. Večina ima blažjo obliko luskavice, pri kakih 
20 % pa so bolezenska stanja zmerna ali huda, pravi 
prof. dr. Lunder. Problem je v tem, da mnogi bol-
niki bodisi zaradi nelagodja in sramu bodisi zaradi 
nepoznavanja, ne obiščejo zdravnika, čeprav danes 
lahko učinkovito pomagajo tudi bolnikom z najhu-
jšimi oblikami te bolezni. »Vsak bolnik, ki potre-
buje določeno obliko zdravljenja, je bo lahko tudi 
deležen, skladno s strokovnimi smernicami in cilji 
zdravljenja,« je zagotovil prof. dr. Lunder. 
Za psoriatične bolnike je v Sloveniji dobro poskrblje-
no, menijo govorci, pri zdravljenju bolnikov pa 
sodelujejo različni strokovnjaki in specialisti na ra-
zličnih ravneh zdravstva. 
»Prvi, ki pride v stik z bolnikom z luskavico, je 
družinski zdravnik, ki paciente napoti v specialis-
tične ambulantne po Sloveniji, od tam pa so v prim-
eru težjih oblik napoteni v splošne bolnišnice ali celo 
na kliniko. Vsi specialisti dermatovenerologi v Slo-
veniji pa imamo na razpolago vsa orožja za zdravl-
jenje vseh oblik luskavice. Zdravniki, ki ne vodijo 
najtežjih primerov bolnikov z luskavico, pa lahko v 
primeru potrebe po uvajanju sistemske terapije na-
potijo bolnike na sekundarni ali terciarni nivo. Ta 
pot je pri nas zelo dobro utrjena in dobro deluje,« je 
razložila dermatologinja iz Splošne bolnišnice Celje 
Nataša Koser Kolar. 
Pomembno povezovalno vlogo pri zdravljenju ima-
jo družinski zdravniki. »40 tisoč psoriatičnih bol-
nikov v Sloveniji pomeni 30-40 takih bolnikov na 
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zdravnika družinske medicine. Mi smo vstopna toč-
ka. Pogosto nas bolniki obiščejo zaradi drugih težav, 
na koncu pa pokažejo še spremembe na koži. Dan-
danes pa je skrivanja te bolezni zaradi sramu manj, 
saj se veliko o tem govori in piše,« opaža družinski 
zdravnik mag. Rajko Vajd. Poudaril je, da je ob do-
brem vodenju bolezni treba misliti tudi na možne 
sekundarne zaplete, na primer večja tveganja za 
srčno-žilne bolezni in težave s sklepi. Bolniki imajo 
namreč velikokrat pridružena bolezenska stanja, a 
sami niso pozorni na njihove simptome.

PRIDRUŽENE BOLEZNI
 »Luskavica je sistemsko vnetje, ni le vnetje kože. 
Bolniki z luskavico so istočasno lahko tudi bolni-
ki s psoriatičnim artritisom, v to skupino vnetij 
pa spadajo tudi kronične vnetne črevesne bolezni, 
vnetje oči in tudi metabolni sindrom, ki pomeni sk-
upek bolezni, kot so arterijska hipertenzija, sladkor-
na bolezen, povišane maščobe v krvi in debelost. Z 
luskavico so pogosto povezane tudi psihične težave 
in depresija,« je opozorila dermatologinja doc. dr. 
Nada Kecelj Leskovec. Najbolj ogroženi so tisti bol-
niki, ki imajo spremenjene večje površine kože, to je 

več kot 10 % kože, in če so istočasno pridružene še 
druge bolezni. »Skupek vseh teh težav ne le slabša 
kvaliteto življenja, če bolezni ne zdravimo, ampak 
tudi skrajša življenjsko dobo,« je še opozorila der-
matologinja. Za boljšo kvaliteto življenja strokovn-
jaki priporočajo zdrav način življenja, ki pa pri tež-
jih oblikah luskavice ni dovolj. Svetujejo zdravljenje 
– blažje oblike zdravijo z lokalno terapijo, zmerno 
težke s fototerapijo in konvencionalno terapijo, težje 
pa s sistemsko in tudi z biološko terapijo. 

BIOLOŠKA ZDRAVILA 
V zadnjih 10 letih se je v zdravljenju luskavice zgo-
dila revolucija, opaža dermatologinja Nataša Koser 
Kolar: »Še 20 let nazaj so bili v zimskem in spom-
ladanskem času dermatološki oddelki in klinika 
polni bolnikov z luskavico, danes v Celju nimamo 
hospitaliziranega niti enega bolnika z luskavico - 
to pomeni, da so doseženi zelo veliki premiki pri 
zdravljenju bolezni. Vedno pa si želimo še več izbol-
jšav.«
Revolucijo so povzročila predvsem biološka zdravi-
la, posebej v zdravljenju hujših oblik luskavice. »Tako 
lahko tudi bolnikom z najtežjimi oblikami luskavice 

Foto: Udeleženci okrogle mize in predstavitve knjižice Psoriaza bolezen z več obrazi
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uspešno pomagamo. Biološko zdravljenje poteka z 
injiciranjem - bolniki si po poprejšnjem uvajanju 
največkrat lahko sami doma dajejo zdravilo. 
Pri nekaterih zdravilih je to enkrat na teden, pri dru-
gih enkrat na 3 mesece. V povprečju pri večini bol-
nikov, ki jih zdravimo z biološkimi zdravili, doseže-
mo izboljšanje za 75 %. Učinek na koži je res izreden, 
žal pa to ne pomeni popolne ozdravitve, zdravljenje 
je trajno. Žal tudi zdravila, ki jih imamo na voljo, po-
magajo le, dokler jih bolnik jemlje; ko se zdravljenje 
zaključi, se skoraj vedno znaki bolezni povrnejo,« je 
povedal prof. dr. Lunder. 
Razvoj zdravil pa gre naprej in razvijajo se že zdra-
vila, za katera nekatere raziskave nakazujejo, da bi 
vsaj pri nekaterih bolnikih lahko umirila bolezen 
za daljši čas, vsaj za pol leta ali morda celo leto dni. 
Pričakujemo lahko tudi prihod novih zdravil za 
blažje oblike bolezni in verjetno delno širitev indik-
acij za zdravila, ki so zdaj rezervirana samo za težje 
primere, tudi na nekoliko milejše oblike. Te se bodo 
sicer tudi v prihodnje še zdravile predvsem z lokalno 
terapijo. 

POMEMBNO JE OZAVEŠČANJE 
Jan Koren je ob koncu razprave bolnike povabil v 
Društvo psoriatikov Slovenije, ki letos praznuje 40 
let delovanja in je v tem času veliko naredilo za pre-
poznavnost bolezni in ozaveščanje bolnikov. Poleg 
strokovnih predavanj in srečanj je Koren kot zelo 
pomemben program društva omenil obnovitve-
no rehabilitacijo – vsako leto 220 bolnikov pošlje-
jo na rehabilitacijo v eno od slovenskih zdravilišč; 
pomembna pa je predvsem izmenjava izkušenj bol-
nikov, ki so med sebi enakimi. 
Po razpravi so predstavili tudi spletni portal podjetja 
Janssen za bolnike ter novo izobraževalno knjižico z 
naslovom Psoriaza. Bolezen z več obrazi. V njej so 
poleg pripovedi bolnikov zbrani tudi pogovori o ra-
zličnih vidikih luskavice s strokovnjaki na področju 
dermatovenerologije. 
Sledilo je še strokovno predavanje dermatologa prof. 
Lundra o komorbidnih stanjih v psoriazi.

PSORIATIČNI	
ARTRITIS
Nina Pahor

Psoriatični artritis ali PsA je kronični artritis. Pri 
nekaterih ljudeh je blag, z občasnimi izbruhi. Pri 
drugih je stalno prisoten in lahko povzroči poškod-
be sklepov, če se ne zdravi. Zgodnja diagnoza je 
pomembna za preprečitev poškodb sklepov (Sukfa, 
2019). Psoriatični artritis se pojavlja tako pri moških 
kot ženskah, 10–30 % bolnikov s psoriazo zboli še 
za psoriatičnim artritisom. Največkrat se pojavi med 
30. in 50. letom starosti. Čeprav vzrok še ni znan, 
genetski dejavniki skupaj z imunskim sistemom ver-
jetno igrajo ključno vlogo pri določanju, pri kom 
se bo razvil. Vendar pa ne smemo pozabiti tudi de-
javnikov iz okolja, kot so okužbe in poškodbe (Zel-
man, 2018). Psoriatični artritis se običajno pojavi pri 
ljudeh s kožno psoriazo oziroma se pogosteje pojavi 
pri tistih, katerih družinski člani oziroma sorodniki 
imajo psoriazo. A se lahko pojavi tudi pri tistih, ki 
niso oboleli s psoriazo. Psoriatični artritis običajno 
prizadene velike sklepe, zlasti spodnje okončine, 
distalne sklepe prstov in prste same, lahko pa priza-
dene tudi hrbtne in sakroiliakalne sklepe medenice. 
Večini ljudi bo ustrezno zdravljenje olajšalo boleči-
no, zaščitilo sklepe in ohranilo mobilnost. Ob tem 
pomaga vzdrževati gibljivost sklepov tudi fizična ak-
tivnost (Sukfa, 2019).
Za luskavico in psoriatični artritis je že dolgo znano, 
da prizadeneta kožo in sklepe. Raziskave v zadnjih 
desetletjih so pokazale, da lahko bolezni psoriaze 
prizadenejo celotno telo, od znotraj navzven. Kot 
avtoimunska bolezen, psoriatični artritis povzroči, 
da celice v telesu napadajo druge celice. (If you have 
psoriasis, watch for early sighs of psoriatic arthritis, 
2019).

ZNAKI BOLEZNI
Bolečine v sklepih, togost in otekanje so glavni 
simptomi psoriatičnega artritisa. Psoriatični artri-
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tis lahko prizadene sklepe samo na eni strani ali na 
obeh straneh telesa. Znaki in simptomi psoriatične-
ga artritisa pogosto spominjajo na znake revmatoid-
nega artritisa. Obe bolezni povzročata, da postanejo 
sklepi boleči, otečeni in topli na dotik.
Vendar pa je bolj verjetno, da bo psoriatični artritis 
povzročil otekle prste na rokah in nogah. Tako la-
hko psoriatični artritis povzroči boleče nabrekanje 
prstov na rokah ali na nogah. Lahko se razvijejo tudi 
otekline in deformacije na rokah in stopalih, preden 
se pojavijo znani simptomi bolečih sklepov. Zraven 
otekanja lahko pride do bolečin v nogah. Psoriatični 
artritis lahko povzroči tudi bolečino na mestih, kjer 
se tetive in vezi vežejo na kosti – še posebej na zad-
nji strani pete (Achilles tendinitis) ali na podplatu 
(plantarni fasciitis). Nekatere prizadene tudi boleči-
na v spodnjem delu hrbta. Ti posamezniki razvijejo 
stanje, imenovano spondilitis, kot posledico psori-
atičnega artritisa. Spondilitis povzroča predvsem 
vnetje sklepov med hrbtenico in v sklepih med 
hrbtenico in medenico (Psoriatic arthritis, 2019).
Psoriatični artritis lahko vpliva na kožo, lase in 
nohte. Ljudje s PsA imajo običajno klasične simp-
tome psoriaze, vključno z grobimi rdečimi lisami na 
koži in odebeljenimi nohti. PsA običajno prizadene 
sklepe, ki so najbližje nohtom na rokah in nogah. 
Nohti lahko postanejo debeli, grobi in togi. Lahko 
se obarvajo ali se razvijejo jamice. V nekaterih prim-
erih se noht lahko loči od podlage, kar je znano kot 
oniholiza. 
Vpliva lahko tudi na oči in vid, če se vnetja pojavijo 
okoli oči ali v očeh. Do 7 % bolnikov s PsA bo imelo 
težave z boleznimi, ki so povezane z vnetimi očmi.
PsA lahko vpliva še na prebavni, dihalni in kardiova-
skularni sistem ter na psihično stanje posameznika 
(Jayne, 2018).

POSTAVITEV DIAGNOZE
Če zdravnik sumi, da imate artritis, vas mora na-
potiti k specialistu revmatologu. Če imate psoriazo, 
je večja verjetnost, da vam kot diagnozo postavijo še 
psoriatični artritis. Da izključijo revmatični artritis 
ali osteoporozo, se opravijo številni testi, med njimi 

preiskave krvi za preverjanje znakov vnetja v tele-
su in prisotnost določenih protiteles, najdenih pri 
drugih vrstah artritisa, rentgensko slikanje oziroma 
skeniranje vaših sklepov (Psoriatic arthritis, 2019).

ZDRAVLJENJE
Ker je psoriatični artritis kronična, neozdravljiva 
bolezen, zdravila, ki bi ga popolnoma ozdravil, ni. 
Na voljo so zdravila, ki stanje bolezni umirijo ozi-
roma preprečijo njeno napredovanje. Pravilen režim 
zdravljenja lahko obvladuje simptome in izboljša ka-
kovost življenja (Jayne, 2018).
Zdravila za zdravljenje psoriatičnega artritisa deli-
mo na:
• nesteroidna protivnetna zdravila,
• kortikosteroide,
• antirevmatična zdravila za spreminjanje bolezni, 
• biološke terapije.

Nesteroidna protivnetna zdravila so zdravila, ki la-
jšajo bolečino in zmanjšujejo vnetja. 
Kortokisteroide bo zdravnik uporabil, če imate vnet 
ali otekel en sklep. Zdravnik vam lahko injicira zdra-
vilo neposredno v sklep. To lahko prinese hitro ola-
jšanje z minimalnimi stranskimi učinki, učinek pa 
lahko traja od nekaj tednov do več mesecev. Ven-
dar pa dolgoročna uporaba ni priporočena zaradi 
neželenih stranskih učinkov.
Antirevmatična zdravila lahko upočasnijo napre-
dovanje psoriatičnega artritisa in varujejo sklepe in 
druga tkiva pred trajnimi poškodbami. Pomembno 
je, da zdravila jemljete, četudi njihovi učinki sprva 
niso vidni.
Biološka zdravila so novejši način zdravljenja. Z 
njimi se zavirajo določene beljakovine v krvi, ki sla-
bo vplivajo na imunski sistem. Po navadi se zdravl-
jenje z biološkimi zdravili predpiše za tri mesece, da 
se ugotovi, ali pomagajo. Če je zdravljenje učinko-
vito, se lahko nadaljuje, v nasprotnem primeru vam 
bo zdravnik priporočal prekinitev zdravljenja ali 
zamenjavo z alternativnim biološkim zdravljenjem.
V primeru nepopravljive škode, je potrebna operaci-
ja. Pri večini gre za zamenjavo določenih sklepov, 
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lahko pa tudi za šivanje pretrganih kit, čiščenje sk-
lepnega hrustanca in podobno (Psoriatic arthritis, 
2019). 
Pomembno je, da posameznik pridobi kar največ in-
formaciji o bolezni. Tako se bo lažje spopadel z njo. 
Pomembna je redna telesna aktivnost, ki je prilago-
jena stanju bolezni in letom, pravilna (protivnetna) 
prehrana, podpora in pogovori z najbližjimi za lažje 
premagovanje težav ter počitek in sprostitev, kadar 
je to potrebno (Jayne, 2018).
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internetnem naslovu: https://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-ar-
thritis/psoriatic-arthritis-the-basics#1 (citirano 23.4.2019).

OSTANITE	
AKTIVNI	KLJUB	
PSORIAZI
Nina Pahor

Luskavica vam lahko da veliko razlogov, da ne va-
dite. Vidni plaki, luske in luščenje so lahko nepri-
jetni in povzročijo nelagoden občutek. Če se med 
izbruhom bolezni počutite na tleh, se je težko mo-
tivirati za uresničitev zastavljenih ciljev. Vendar pa 
obstajajo tudi številni razlogi, zaradi katerih se je 
vredno potruditi in zaradi katerih aktivnost pos-
tane prednostna naloga. Nadzorovanje vaše teže je 
na vrhu seznama – lahko zmanjša izbruhe in pri-
pomore k izboljšanju rezultatov vašega zdravljenja 
(Bonvissuto, 2019). Telesna aktivnost je pomembna 

za vaše splošno zdravje še posebej, če imate luska-
vico ali psoriatični artritis. Vadba vam pomaga pri 
ohranjanju zdrave telesne teže in zmanjševanju tveg-
anja za bolezni srca in sladkorno bolezen tipa 2 (Ex-
ercise, 2019).
V današnjem času je potrebna dobra organizacija, 
da v enem dnevu najdemo čas za vse aktivnosti. Če 
imate željo, da bi dodali fizično aktivnost v svoj vsak-
dan, bo začetek lahek. Vadba vam bo pomagala na-
dzorovati vašo luskavico. Nekaj nasvetov za začetek.
1. ZAČNITE POČASI
Ne pretiravajte z intenzivnostjo vadbe, če vaše telo 
ni navajeno. Pred začetkom novega programa vadbe 
se posvetujte s svojim zdravnikom. Vprašajte svojega 
zdravnika, inštruktorja ali fizioterapevta, kako lah-
ko vadbo prilagodite stanju kože ali psoriatičnemu 
artritisu. Če imate psoriatični artritis, se boste žele-
li izogniti dejavnostim, ki vključujejo dolgotrajno 
stanje ali hojo (Exercise, 2019).
Obstaja veliko načinov, kako lahko začnete počasi in 
udobno. Na primer, določite čas za redne sprehode 
po vaši soseski. Če poskušate narediti preveč, prez-
godaj, tvegate, da boste razočarani, lahko se pojavijo 
tudi bolečine ali celo poškodbe. Namesto tega posto-
poma povečujte telesno aktivnost (Kazantzis, 2017).
2. OSREDOTOČITE SE NA MAJHNE STVARI
Obstaja precej vsakdanjih navad, ki jih lahko upo-
rabimo kot vadbo. Namesto dvigala uporabite stop-
nice. Ne parkirajte čisto na cilju ampak malo dlje, da 
naberete dodatne korake. Delajte počepe, medtem 
ko si ščetkate zobe. Naredite par razteznih vaj, med-
tem ko gledate televizijo. 
3. DRUŽITE SE Z LJUDMI, KI SI DELIJO 
PODOBNE CILJE
Telovadba s prijatelji je super. Še bolj pomembno je, 
da najdete nekoga, s katerim boste redno izvajali za-
dane aktivnosti. Manj možnosti je, da boste izpustili 
vadbo, če veste, da vas nekdo čaka, da skupaj doseže-
ta rezultate. Pomembno je tudi medsebojno spodbu-
janje, da boste lažje dosegli začrtani cilj.
4. PIJTE VODO
Na splošno je pomembno, da vnašamo dovolj te-
kočine v naše telo. Pri bolnikih s psoriazo je še ve-
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liko pomembneje, da je koža nenehno hidrirana. 
Normalno je, da boste ob fizični aktivnosti zaužili 
več vode kot običajno.
5. OBLECITE OBLAČILA, KI SO PRIJAZNA 
PSORIATIČNI KOŽI
Pri koži, oboleli s psoriazo, je izbira oblačil zelo 
pomembna, ker je od tega odvisno tudi, kako zelo 
boste pri fizični aktivnosti uživali. Ozka oblačila 
lahko povzročijo srbenje in neprijeten občutek na 
koži. Zato se odločite za zračna, malo bolj ohlapna 
oblačila. Oblačila iz bombaža in podobnih sestavin 
so odlična izbira za vašo aktivnost.
6. HLADNA PRHA
Po vadbi preglejte kožo za morebitne znake draženja 
– vnetja se pogosteje pojavijo na območjih, kjer je 
koža razdražena ali prepotena. Morda boste morali 
spremeniti dejavnosti ali kupiti druga oblačila, če se 
pojavi draženje. Če pride do trenja, takoj uporabite 
lokalno delujoča zdravila.
Hladne prhe so pri obolelih s psoriazo izjemno ko-
ristne. Znojenje lahko poslabša stanje plakov na 
koži. Zato hladen tuš ne bo samo spral znoja, ampak 
vam bo pomagal tudi, da se ohladite in s tem prene-
hate potiti (Kazantzis, 2017).

Če fitnes ali skupinske vadbe niso vaš slog, obsta-
ja še veliko drugih načinov, kako lahko sami dobro 
trenirate. Sprehodite se, tecite ali kolesarite po svoji 
soseski. Skačite s kolebnico, delajte sklece ali plešite 
v udobju svoje dnevne sobe. Poskusite videoposnet-
ke ali aplikacije na pametnem telefonu, računalniku 
ali televiziji, ki vas lahko vodijo na številne načine 
(Bonvissuto, 2019).
Telovadba ni nujno dolga, dolgočasna vadba. Iz-
berite dejavnost, v kateri uživate, in bolj verjetno bo, 
da se je boste držali.
Mislite na vadbo kot na obliko zdravljenja, ki je prav 
tako pomembna kot zdravljenje z zdravili.

VIRI:
1.Joni Kazantzis: 6 Tips for Staying Active While Living with Psoriasis 
(16.10.2017). Dostopno na internetnem naslovu: https://www.health-
line.com/health/psoriasis/moderate-to-severe/psoriasis-and-exercise#1 
(citirano 9.4.2019)
2. National psoriasis fundation: Exercise. Dostopno na internetnem 
naslovu: https://www.psoriasis.org/treating-psoriasis/complementa-
ry-and-alternative/exercise (citirano 9.4.2019).
3. Danny Bonvissuto: Exercise benefits, challenges with psoriasis. Dost-
opno na internetnem naslovu: https://www.webmd.com/skin-prob-
lems-and-treatments/psoriasis/features/exercise-psoriasis#1 (citirano 
9.4.2019).
4. Tips for exercising without causing a psoriasis flare-up. Dostopno 
na internetnem naslovu: https://psoriasis.newlifeoutlook.com/psoria-
sis-and-exercise/ (citirano 9.4.2019).

Foto: Aktivno gibanje vir: https://www.freepik.com/free-photo/healthy-athletes-running-sunny-day_1053759.htm
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Dne 16. 2. 2019 je bil sklican zbor članov podružnice 
Celje. Zbrali smo se v Zdravilišču Laško. Po koncu 
načrtovanega programa smo se v njihovi restavraciji 
tudi družili ob večerji. Pred večerjo pa še predstavitev 
bolnice Naftalan iz Ivanić Grada na Hrvaškem.
Po pozdravnem govoru je najprej sledila izvolitev 
delovnega predsedstva oziroma organov zbora čla-
nov. Za predsednika je bil izvoljen dolgoletni član 
Drago Blagus, za zapisnikarico Ema P. Cocej, za 
overovateljici pa Vilma Šarlah in Ivanka Kroflič.

Vse točke dnevnega reda zbora članov v letu 2019 
so potekale brez posebnosti. Vodja podružnice nam 
je prebrala poročilo za leto 2018 in predstavila plan 
dela za leti 2019 in 2020. Na poročila za leto 2018 
ni bilo posebnih pripomb, plan dela za letošnje in 
naslednje leto pa je bil soglasno sprejet z glasovi vseh 
prisotnih.
Predsednik organa zbora članov je po razpravah in 
sprejetju vseh točk dnevnega reda zaključil zbor čla-
nov, gospa Marija Babnik, vodja podružnice Celje, 

SVETOVNI	
DAN	ZDRAVJA	
2018

Marija Babnik, vodja podružnice Celje

PODRUŽNICA	
CELJE

ZBOR	ČLANOV	
PODRUŽNICE

Foto: Zbor članov podružnice Celje
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pa se je zahvalila vsem prisotnim in jih povabila, naj 
prisluhnejo še predstavitvi bolnice Naftalan.
Kot že omenjeno, so bili na zbor članov povablje-
ni tudi gostje oziroma predstavniki Specialne bol-
nišnice za medicinsko rehabilitacijo Naftalan iz 
Ivanić Grada na Hrvaškem, da nam podrobneje 
predstavijo svoj program, posebno terapije, ki so 
namenjene bolnikom s psoriazo in psoriatičnim 
artritisom. Najprej nam je gospa Milica Birk, pred-
stavnica za marketing omenjene bolnišnice, podrob-
neje predstavila njen namen in delovanje. Po njeni 
predstavitvi so sledila vprašanja članov in krajša raz-
prava. Potem pa nam je gospa dr. medicine Gordana 
Krnjević-Pezić podrobneje predstavila zdravljenje z 
naftalanoterapijo, hidroterapijo in elektroterapijo.
Člani so bili s predstavitvijo zadovoljni, zato si bomo 
prizadevali, da v bodoče izvedemo še več podobnih 
predstavitev.
Po zaključku zbora članov in predstavitvi bolnice 
Naftalan so bili člani vabljeni v restavracijo Zdra-
vilišča Laško, kjer sta sledila pogostitev z večerjo in 
druženje članov. 

Vir informacij: NIJZ Celje

7. APRIL – SVETOVNI DAN 
ZDRAVJA
Marija Babnik

Vsako leto smo predstavniki Društva psoriatikov 
Slovenije povabljeni na ta dogodek, ki se je letos 
odvijal 5. aprila v Narodnem domu v Celju. Koor-

dinatorica projekta Zdravo mesto ga. Breda Arnšek 
in dr. prim. Jana Govc-Eržen sta letos predstavili 
aktivnosti, ki so se potekale ob Dnevu zdravja, in 
vključenost mesta Celje v mrežo zdravih mest ter 
govorili o pomenu ozaveščanja občank in občanov o 
zdravem načinu življenja.
Celje se je prizadevanju za zdravje v urbanem okolju 
pridružilo zelo hitro. Začetki projekta Celje – zdravo 
mesto segajo v leto 1991. Z namenom izvajanja 
aktivnosti politike zdravih mest je bila ustanovlje-
na Projektna pisarna Celje Zdravo mesto. 7. aprila 
obeležujemo Svetovni dan zdravja, ki je že dru-
go leto zapored potekal pod geslom »Univerzalna 
dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, 
vsepovsod«.Zdravje je ena izmed temeljnih člove-
kovih pravic, zato je izjemno pomembno, da vsem 
omogočimo dostopnost do zdravstvenih storitev, s 
čimer prispevamo tudi k zmanjšanju neenakosti v 
zdravstvu. 
V Sloveniji imamo širok nabor preventivnih zdravst-
venih programov kot so:

• Program Zdaj – program preventivnega 
zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter 
bodočih staršev

• Program Skupaj za zdravje – nacionalni pro-
gram integrirane preventive kroničnih nenal-
ezljivih bolezni, kamor spadamo tudi bolniki s 
psoriazo

• Presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka 
DORA, ZORA in program SVIT.

Večina nas te programe že pozna. Vsak od naštetih 
prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev ter k zman-

Foto: Stojnica ob svetovnem dnevu zdravja
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jševanju neenakosti in bremen kroničnih nenalezl-
jivih bolezni. Z udeležbo v preventivnih programih, 
prebivalci Slovenije uresničujemo svojo pravico do 
zdravja, hkrati pa prevzemamo tudi svoj del odgovo-
rnosti zanj. Zadnji dan prireditve so bile v mestnem 
jedru Celja postavljene predstavitvene stojnice raz-
nih društev in zdravstvenih programov.
Med njimi je bila uspešno predstavljena stojnica 
Društva psoriatikov Slovenije v organizaciji pod-
ružnice Celje.

Vir:https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-zdravja-2019

ZDRAVILIŠČE LAŠKO – 165 LET
Marija Babnik

14. maja 2019 je Zdravilišče Laško praznovalo svojih 
165 let delovanja. Med povabljenimi sem bila tudi 
sama, kot vodja podružnice Celje. Letos mineva 
20 let, odkar je podružnica Celje poslovni partner 
Zdravilišča Laško. Z njimi vsako leto podpišemo 
pogodbo o sodelovanju, na osnovi katere imamo 
2-krat mesečno (vsako drugo sredo) telovadbo pod 
vodstvom fizioterapevta, smo deležni ugodnosti pri 
kopalnih kartah in lahko koristimo Srebrno dvora-
no za razna predavanja ter zbore članov, ter seveda 
pogodbo za izvajanje obnovitvene rehabilitacije.
V družbi nastopajočih in ostalih poslovnih partner-
jev sem preživela lep večer ob ogledu programa in 
druženju ob pogostitvi. Mislim pa, da ne bo odveč, 
če ob koncu napišem še nekaj stavkov o delovanju 

zdravilišča od ustanovitve do danes: V Thermani 
Laško, v družbi dobrega počutja, maja mineva 165 
let od takrat, ko je nadzornik gradnje železniške 
proge Dunaj–Trst v Laškem po naključju naletel na 
termalne vrelce in v njih zaznal veliko zgodbo. Te iz-
vire tople vode so do takrat poznali le domačini, on 
pa je tam ustvaril letovišče premožnih Dunajčanov 
s cesarjevim imenom »Kaiser Franz Josephs Bad«. 
V obdobju svetovnih vojn je zdravilišče dobilo nov 
pomen. Pričel se je vzpon medicinske rehabilitacije, 
ki je vrsto let veljala za gonilno področje zdravilišča. 
Danes Thermana Laško predstavlja sodoben 
medicinsko-rehabilitacijski center, specializiran za 
obolenja, kot so: stanja po poškodbah in operacijah 
gibalnega sistema, nevrološke bolezni, poškodbe in 
bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, 
stanja po možganski kapi. 
S podpisom pogodbe o rehabilitaciji imamo možnost 
zdravljenja pri njih tudi mi – bolniki s psoriazo 
in psoriatičnim artritisom. Osnovna usmeritev je 
zdravljenje bolezni motorno-gibalnega aparata, zato 
so pripravili ustrezne zdravstvene programe, ki jih 
je možno prilagoditi posamezniku glede na njegovo 
zdravstveno stanje. Družba Thermana, d.d., nekdaj 
Zdravilišče Laško, je danes s svojo bogato tradicijo 
eno najpomembnejših slovenskih zdravilišč in tur-
istični center, ki v svoji ponudbi uveljavlja kakovost 
bivanja in kulturo zdravega načina življenja za vse 
generacije.

Vir: https://www.thermana.si/aktualno/165-let

Foto: Thermana Laško nekoč
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PODRUŽNICA	
DOLENJSKA
DOGODKI	IN	ODMEVI	IZ	DOLENJSKE

Vesna Vizlar, vodja podružnice Dolenjska

Aktivni člani naše podružnice se redno srečujemo 
na mesečnih srečanjih, ki potekajo vsak 3. petek v 
mesecu v Domu krajanov Regrča vas. Na zboru čla-
nov, ki je bil izveden marca, smo predstavili okvirni 
načrt aktivnosti. Razdelili smo si nekatere naloge, 
sestavili šestčlanski operativni odbor in pozvali vse 
prisotne, da sodelujejo po svojih močeh. Veseli smo 
bili tudi udeležbe novega predsednika DPS Jana 
Korena. S svojo prisotnostjo nam je dal vedeti, da 
je tudi dolenjska podružnica pomembna za delo-
vanje celotnega društva. Pohvalil je številčno pris-
otnost članov, naše delovanje in podal svojo vizijo 
o nadaljnjem delovanju DPS. Poudaril je, da si želi 
odprte komunikacije med člani in dostopnost društ-
va vsem bolnikom s psoriazo in psoriatičnim artriti-
som, iskanja novih načinov za pomladitev društva 
in predvsem delovanja v korist bolnika. Prisotni in 

aktivni člani si še naprej želijo rednih srečanj, saj 
menijo, da nam vsem manjka prav sproščenih med-
sebojnih pogovorov. Člani se družimo večkrat tudi 
po dve uri, ko si izmenjujemo svoje izkušnje v boju 
z boleznijo. Mnogi povedo, da je to edini način nji-
hovega družabnega življenja, kjer se počutijo enaki 
drugim. Pogovori se ne dotikajo vedno samo psori-
aze, ampak tudi povsem vsakdanjega življenja, vese-
lih in žalostnih dogodkov, in prav to daje vrednost 
takega načina delovanja v podružnici. Naši člani so 
od kraja srečanja lahko tudi zelo oddaljeni, zato smo 
ob spoznanju, da se redno udeležujejo srečanj ljud-
je, ki zanje prevozijo tudi 120 km, lahko prepričani, 
da bo podružnica še naprej delovala na tak način. 
Verjamem, da živa beseda med ljudmi gradi dobre 
odnose in prijetno počutje med člani.

Foto: Povezovanje vir: https://www.freepik.com/free-photo/strength-people-hands-success-meeting
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PODRUŽNICA
GORENJSKA

Simeon Setnikar vodja podružnice Gorenjska

ZBOR	ČLANSTVA

Zbor članstva podružnice Gorenjska je potekal 
5. 3. 2019 v dvorani Hotela Azul, Kranj. Potekal je 
po ustaljenem dnevnem redu s predstavitvijo vse-
binskega in finančnega poročila za leto 2018 ter pro-
grama dela in finančnega načrta za leto 2019. Zbora 
članstva se je udeležilo 25 članov. Ker pa je bil zbor 
organiziran ravno na pustni torek, smo člane, temu 
primerno, pogostili s sladkimi krofi. 

PO STOPINJAH LJUBEZNI

Januša Dežman živi v Ribnem pri Bledu. Že v os-
novni šoli je pisala prve pesmi. Ta dar je podedovala 
po očetu Janezu. Januša Dežman, članica DPS, po-
družnice Gorenjska od leta 1986, kot je v uvodnih 
besedah zapisal stavek učitelj slovenskega jezika Jože 
Bohinc: »Pesnica vse človeške radosti želi darovati 
ljudem, daje jim toplo besedo in jim lajša težave in 
gorje.« Zato je že veliko njenih pesmi bilo objavl-
jenih v LIPovem glasilu. Njeno poezijo so objavili 
tudi v revijah Jana, Rodna gruda, Borec, Ognjišče ter 
časopis Gorenjski glas, z njenim soglasjem pa boste 
njeno pesniško zbirko Po stopinjah ljubezni skozi 
naslednje številke lahko prebirali tudi vi, članice in 
člani. 
Vsako njeno pesem sem z veseljem prebral, verjam-
em da bodo to storili tudi bralke in bralci našega 

glasila. Ga. Dežman, naj se vam na tem mestu kot 
vodja podružnice Gorenjska Simeon Setnikar, zah-
valim za delitev vaših pesmi z našimi bralkami in 
bralci in verjamem, da se vam lahko zahvalim tudi 
v imenu vseh članic in članov. Še enkrat hvala, da 
ste svojo pesniško zbirko Po stopinjah ljubezni delili 
z nami; v tem glasilu sta objavljeni prvi dve od 37 
pesmi.

Foto: Januša Dežman vir: http://www.bled.si/si/dogodki/2019/03 
/25/2672-Predstavitev-pesniske-zbirke-Po-stopinjah-ljubezni



BESEDE O LJUBEZNI
Januša Dežman

Ljubezen je edina svetla pot,
ki nas v življenju k sreči vodi.

Vse drugo mine in enkrat umre.
Ljubezen je edina naša znanka,

navdaja nas z upi, hrepenenjem.
Vse drugo mine, se spremeni.

Ljubezen tudi stokrat je neznanka.
V trenutku se lahko zaljubiš.

Ko najbolj upaš, ljubezen že dogori.
Kakor školjka se srce zapre vase,

Težko pozabiš ljubljeni obraz...
Srce se počasi umiri. Vse mine in

ljubezen se stopi v spomine...
A ta ljubezen, naša znanka in neznanka

kot sveča dogoreva skupaj z nami
tja do konca naših dni.

MOČ LJUBEZENI
Januša Dežman

Če verjameš v moč ljubezni, upanje imej.
Nikar ne glej v preteklost, rad se imej.

Ne reci mi, da prepozno je za sanje vse.
Ne smili se, to je kot strup za srce.

Če verjameš v božjo milost, ki nad nami je,
nikogar ne sovraži, rad imej vse.

Če boš močno ljubil, ljubili bodo te,
če boš v ljubezen upal, bo prišla v srce.

Ne reci mi, da ti najbolj trpiš,
ne oziraj se, točka moči je zdaj.

Če verjameš v moč ljubezni, upanje imej,
vedno glej naprej.



Marjeta Lavrič

PODRUŽNICA	
LJUBLJANA
POMLADANSKI	IZLET	DPS	PODRUŽNICE	
LJUBLJANA	PO	GORENJSKI

Vremenska napoved za prvo soboto v aprilu ni bila 
prijazna, a smo naš izlet na Gorenjsko kljub temu 
zaključili dobre volje. Po slabi uri vožnje smo se us-
tavili v Kropi, razpotegnjenem naselju ob vzhodnem 
vznožju planote Jelovice, ki slovi po tradicionalni 
kovaški dejavnosti. Ta se je lahko razvila, ker so bili 
tu na voljo vodna energija (potok Kroparica), lesno 
oglje in železova ruda na Jelovici.
Vodič Mitja nas je takoj popeljal v vigenjc Vice, ed-
ino v celoti ohranjeno kovačnico za ročno kovanje 
žebljev. Včasih jih je v Kropi delovalo kar 19, kot nam 
je razložil poznavalec zgodovine Davorin. Natančno 
nam je opisal življenje in delo v teh kovačnicah, kjer 
je čez dan živela celotna družina, pri kovanju pa so 
pomagali tudi žena in otroci. Prav tako nam je prak-
tično pokazal, kako so včasih kovali žeblje.
Sledil je ogled Kovaškega muzeja, postavljenega v 
Klinarjevi hiši, z razlago kustosinje Saše: od same 
lege Krope do življenja in delovanja, izdelkov, ma-
ket in predmetov, povezanih s preteklostjo in tudi 
sedanjostjo Krope. Zanimivo in poučno.
Po kavici in sendviču smo se po nekaj kilometrih 

ustavili v Kamni Gorici, slikoviti kovaški vasi z vod-
nimi kanali in mostički, zaradi katerih jo imenujejo 
tudi Male Benetke. Po poti smo si ogledali rojstno 
hišo in spomenik slikarju Matevžu Langusu, rojstno 
hišo Lovra Tomana, poslanca v dunajskem držav-
nem zboru, vigenjc, Langusovo kapelico, Kapusovo 
graščino, v kateri sta bila gosta tudi kralj Aleksander 
Karadjordjević in Oton Župančič. Izredno lepo ure-
jena in obnovljena vas, ki ponuja prijeten in zanimiv 
sprehod. Naša zadnja postaja je bilo srednjeveško 
mesto Radovljica; z vodičem smo se sprehodili po 
vseh zanimivih točkah, si ogledali hišo arhitekta 
Ivana Vurnika, se po obrambnem jarku povzpeli 
na osrednji mestni trg z rojstno hišo A. T. Linharta, 
Vidičevo hišo iz 17. stoletja, Lectarjevo, Šivčevo in 
Malijevo hišo ter Graščino s Čebelarskim in Mest-
nim muzejem. Vreme je postajalo vedno bolj hladno 
in neprijetno in vsi smo komaj čakali toplega zavetja 
in dobre hrane. Vsega tega in še obilo smeha smo 
bili deležni pri Cilki, gostilni v Zg. Brniku.
Dobre volje, da se jeseni spet vidimo, smo se za-
dovoljni vrnili domov.
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PODRUŽNICA	
MARIBOR
BOŽIČNA	BUDIMPEŠTA

Tatjana Žökš

Za letošnje adventno doživetje smo v naši podružni-
ci izbrali prestolnico Madžarske, Budimpešto, ki je v 
tem času polna pravljično okrašenih stavb in čudo-
vitih božičnih sejmov. 
Potovanje je trajalo dva dni. Potovali smo kot 
pridružena skupina z agencijo Alpetour. Na poto-
vanju nas je vodila prijetna vodička Vesna, ki nas je 
popeljala skozi prestolnico in izven nje. 
Tokratna udeležba članov naše podružnice je bila 
okrnjena, saj je bilo premalo razpoložljivih kapac-
itet za potovanje. Zato je bilo kar nekaj naših članov 
prikrajšanih za to potovanje. 
V dveh dneh smo si ogledali veliko znamenitosti, saj 
ima Budimpešta čudovito in raznoliko zgodovino 
ter s tem tudi arhitekturo. Lahko smo jo občudovali 
s ptičje perspektive, kjer smo uživali v pogledu na 
Donavo in s tem tudi na čudovito prestolnico. Nato 
smo se peš, po verižnem mostu, odpravili v mesto in 
se skozenj sprehodili. Po »učnih uricah« smo ime-
li prosti čas, ki ga je lahko vsak preživel po svoje. 
Božični sejmi ponujajo veliko čudovitih stojnic, ki 
nas vabijo s slastno hrano, pijačo in spominki. Ko 
je napočil čas, da se odpravimo na zaslužen počitek, 
smo se za konec odpravili še na podzemno železnico 
»metro« in se navdušeni peljali do avtobusa, ki nas je 
odpeljal v hotel. Nepozabno doživetje za marsikoga 
od nas, ki smo to doživeli prvič.
Drugi dan smo se spočiti ponovno odpravili na pot, 

prav tako v prestolnico, saj nam je ostalo še kar nekaj 
znamenitosti, ki si jih prvi dan nismo uspeli ogle-
dati. 
Ko smo se v popoldanskih urah odpravili proti 
domu, smo med potjo obiskali še prijetno mestece 
Szentendre (sv. Andrej), ki je turistično zelo zanimi-
vo. V tem času je prav tako obogateno z božičnim 
sejmom. V prijetnih gostiščih ali na stojnicah smo 
se okrepčali in nadaljevali pot domov, kamor smo 
prispeli v poznih večernih urah. 
Ni manjkalo lepih vtisov z našega izleta. Verjamemo, 
da bo tako še kar nekaj časa. Zato bomo tudi v pri-
hodnje poskrbeli, da se naši člani lahko naužijejo 
lepot in prijetnega druženja na takih izletih, seveda 
v večjem številu. 

Foto: Člani podružnice Maribor v Budimpešti
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ZIMSKI HUMANITARNI POHOD 
NA URBAN
Dušan Varlec

Spoštovani bralci, znova smo se udeležili pohoda na 
štajerski Urban. Tokrat je bil to zimski pohod. Ven-
dar o zimi in mrazu niti sledu. Bila je prava pom-
lad, med potjo so nas presenetile marjetice, zvončki, 
trobentice ter seveda prepevanje siničk in krokanje 
vran. 
Pohoda se nas je proti pričakovanju udeležilo čez 
900 pohodnikov. Od tega nas je bilo iz naše pod-
ružnice kar 18. Za majhnega bolnega Vida smo zbra-
li 3.206,00 eur, kar je do sedaj, odkar se udeležujemo 
pohodov, rekordni znesek. S pohodom smo pričeli 
v jutranjih urah skozi vasice od spremstvu pasjih la-
ježev, ki so nas opozarjali, da se ne smemo preveč 
razposajeno sprehajati po svoji volji, saj so oni tu-
kaj čuvaji. Kljub njihovemu nadzoru smo iz nahrbt-
nikov privlekli sadje, sendviče, vodo, pa tudi kakšna 
žgana pijača se je našla. Na kontrolnih točkah smo 
potrdili kartončke za žrebanje nagrad na Urbanu. 
Vse pohodnike, ki jim je uspelo priti na vrh Urbana, 
je čakalo presenečenje. V izobilju je bilo hrane, pi-
jače, zabave in dobre volje. Mnenja in izkušnje smo 
izmenjevali pohodniki, prijatelji našega društva in 
vsi udeleženci pohoda. Verjamem, da vsi, ki smo se 

udeležili pohoda, mislimo na boljši jutri, da naredi-
mo predvsem nekaj dobrega zase in za druge. 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA 
PSORIATIKOV V UKC MARIBOR
Miran Muhič

Podružnica Maribor je že drugo leto zapored or-
ganizirala predstavitev Društva psoriatikov v  UKC 
Maribor. Predstavitev je potekala 29. 3. 2019 od 8. 
do 12. ure. V letošnjem letu načrtujemo predstavitve 
Društva psoriatikov še v naslednjih terminih: 31. 5., 
27.  9. in 29.  11.  2019. Na predstavitvi seznanimo 
zainteresirane z delovanjem društva, boleznijo pso-
riazo, lajšanjem, zdravljenjem in življenjem s samo 
boleznijo. Delimo brošure, revije, se pogovarjamo, 
skušamo svetovati in tudi radi prisluhnemo iz-
kušnjam ljudi s to našo spremljevalko psoriazo. Na 
predstavitvi sva z Gorazdom včlanila tri nove osebe, 
medtem ko jih je še kar nekaj pokazalo zanimanje za 
včlanitev. Oboleli si radi izmenjujejo svoje izkušnje 
in informacije o bolezni. 
Iz izkušenj vidimo, da je predstavitev v UKC Mari-
bor pozitivna, saj se veliko pacientov, ki  obiščejo 
dermatološko in revmatološko ambulanto, nato us-
tavi na naši predstavitvi.

Foto: Udeleženci humanitarnega pohoda na Urban
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Ker so bolezni srca in ožilja še vedno na prvem 
mestu kot vzrok umrljivosti, je naš predavatelj mag.
Franc Svenšek, dr.med.,specialist interne intenzivne 
medicine, predstojnik internega intenzivnega oddel-
ka, ali po domače, interne šok sobe, uvodoma pred-
stavil problematiko sodobnega časa. 
Laično je razložil  funkcijo srca in pojem njegovega 
zastoja. Bitje srca je namreč, poleg zavesti in dihan-
ja, osnovna življenjska  funkcija. Če le to preneha, 
govorimo o srčnem zastoju, katerega najpogostejši 
vzrok je srčni infarkt oziroma kap.  
Iz teh razlogov smo se februarja 2019  odločili za 
to  predavanje, saj smo mnenja, da je to tema, ki bi 
morala zanimati vsakega izmed nas. Če smo priča 
takega bolnika, se moramo zavedati, da odločajo ne 
le minute, ampak tudi sekunde, zato se odzovemo 
takoj. Pristop k oživljanju je moralna obveza vsake-
ga posameznika. Lahko smo na vrsti danes, jutri... 
in potrebovali bomo pomoč. Tudi če nismo najbolj 
vešči postopka oživljanja ali če nismo popolnoma 
prepričani, da se je srce ustavilo in  da pacient ne 
diha, pričnemo z oživljanjem. 
Škode gotovo ne bomo naredili. V kolikor je bila 
naša presoja napačna, se bo pacient hitro odzval in se 
pričel upirati. Pred tem  zavarujemo pacienta in sebe 
v nekem okolju in takoj pokličemo 112. Pri samem 
postopku aktiviramo še koga, če je le mogoče, saj je 
to delo zelo naporno. 

Postopek začnemo z masažo srca in umetnim dihan-
jem v razmerju 30 stiskov, dva vpiha. Zelo pomem-
bna je hitrost stiskov, namreč za optimalno masažo 
srca je potrebnih 100 stiskov na minuto. Jakost je 
taka, da se prsni koš stisne oziroma poda za eno tret-
jino. Stiskamo z dlanjo na spodnjo tretjino prsnice. 
Pri vpihu damo glavo nazaj in stisnemo obe nosnici, 
da preprečimo uhajanje zraka skozi nos. Idealno je, 
če imamo na razpolago defibrilator (AED) in z njim 
kombiniramo masažo srca. Uspeh je neprimerno 
boljši. AED  je  prenosna  elektronska naprava, ki 
je sposobna zaznati zastoj srca in le tega s pomočjo 
električnega sunka ponovno pognati. Potrebno je le 
aparat vklopiti, po skici namestiti elektrode na prsni 
koš in slediti navodilom aparature. Vse postopke 
oživljanja izvajamo do prihoda nujne medicinske 
pomoči. Tudi, če samo masiramo srce, brez umet-
nega dihanja in uporabe AED, naredimo veliko. Že 
ob vzpostavitvi minimalnega obtoka krvi, prepreči-
mo poškodbo možganov, česar se najbolj bojimo. Po 
10 minutah srčnega zastoja so namreč možganske 
poškodbe nepopravljive. 
Po koncu predavanja in demonstraciji oživljanja s 
strani predavatelja, smo tudi sami na številnih lut-
kah izvajali oživljanje pod njegovim nadzorom. Vzel 
si je dovolj časa, da smo se postopka res lahko nauči-
li, za kar se mu lepo zahvaljujemo.

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA 
IN UPORABA DEFIBRILATORJA
Helena Vrbančič

KER IMAMO RADI SVOJE SRCE
Vsak dan nam šepeta: pomisli kdaj 
name, bijem le zate! Za nas dela 
ves čas, vse življenje – Naše srce je 
neverjetno.

Foto: Oznaka za defibrilator
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PODRUŽNICA	
NOTRANJSKO	K.
STROKOVNO	PREDAVANJE	O	
IZDELKIH	BLUE	CAP

Marta Nardin, vodja podružnice Notranjsko K.

28. marca 2019 smo imeli predavanje in predstavitev 
izdelkov podjetja Bimedia, d.o.o. Izdelke Blue Cap 
nam je predstavila ga. Urška Kimovec, strokovna 
sodelavka podjetja. Raziskave so pokazale, da so ti 
izdelki zelo učinkoviti tudi pri zdravljenju luskavice.
Pomembno je, da ne vsebujejo kortikosteroidov. V 
nadaljevanju nam je razložila namen posameznih 
izdelkov.
Krema Blue Cap je zasnovana za vlaženje suhe in 
hrapave kože. Šampon Blue Cap je posebej zasnovan 
za nego lasišča, saj razbremeni srbenje.

Pršilo Blue Cap je za nego problematične kože. Lajša 
in blaži srbenje, draženje, pordelost.
Kapsule Blue Cap pa so prehransko dopolnilo in 
odlična kombinacija s kremo Blue Cap in pršilom 
Blue Cap.
Gospa Kimovec nam je razdelila vzorčke v lični 
modri torbi in odgovarjala na naša vprašanja.
Vsi prisotni smo bili s predstavitvijo zelo zadovoljni. 
Škoda le, da večine naših članov predavanja ne zan-
imajo, pa čeprav bi jim znanje pomagalo pri zdravl-
jenju luskavice in boljšem počutju.

Foto: Udeleženci predavanja, avtor: Marjo Šajn  
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NAŠ POHOD OB REKI REKI
Marta Nardin in  Marjo Šajn

Vse knjige sem zaprl,
ena sama pa ostane
vsem očem odprta:
knjiga narave.
(J. J. Rousseau)

V soboto, 6. aprila 2019, smo se člani podružnice 
Notranjsko-kraške odpravili na prvi letošnji pohod 
po regijskem parku Škocjanske jame. Vodil nas je 
naš Marjo, ki je vnet pohodnik in planinec.
Zborno mesto je bilo pri kamnitem mostu čez reko 
Reko v vasi Škoflje. Ob 9. uri se nas je zbralo sedem 
članov, ki se kljub letom nismo ustrašili poti: Mar-
jo, Darinka, Vlasta, Marta, Ivanka, Vojko in Matej. 
Na pot smo krenili od mostu po desnem bregu reke 
Reke. Slikovita soteska je dolga tri kilometre in jo je 
ustvarila reka Reka pred vstopom v znamenite Škoc-
janske jame. Na začetku plitva dolina se kasneje po-
globi v ozko sotesko, kjer so okoli sto metrov visoke 
prepadne stene. V deževnem času se gladina reke 
Reke zelo hitro dvigne in prestopi bregove. Domači-
ni jo zato imenujejo »velika voda«.
Po uri hoje smo se povzpeli do mogočnih ruševin 
gradu Školj, ki je bil prvič omenjen leta 1426 in ima 
bogato zgodovino. Sprehodili smo se po nekdanjem 
grajskem vrtu murv ter uživali v prelepem razgle-
du na sotesko in okoliške vasi. Tudi tu nam je Marjo 
povedal marsikaj zanimivega.
Nato smo se spustili nazaj do reke Reke in si med 
potjo ogledali ostanke številnih mlinov in žag, po 

katerih se ta dolina imenuje »dolina mlinov in žag«.
Med potjo smo izvedeli marsikaj zanimivega, hkrati 
pa smo občudovali pomladne cvetlice in neokrnjeno 
naravo.
Proti koncu soteske zavije reka levo in izgine v 
podzemni svet Škocjanskih jam. Mi pa smo nadalje-
vali naš pohod v starodavno vasico Betanjo. Ustavi-
li smo se na turistični kmetiji Pr' Betanci, si malo 
odpočili in popili kavo ali čaj. V vasi Škocjan smo si 
ogledali najdebelejši bršljan v Sloveniji in cerkev sv. 
Škocjana, po katerem je poimenovana vas in Škoc-
janske jame. Spustili smo se v veliko udorno dolino 
in se na drugi strani povzpeli v vas Matavun, ki je 
bila naš cilj.
Z avtomobili smo se odpeljali nazaj do vasi Škoflje, 
kjer nas je naša Darinka pogostila z domačimi bio 
dobrotami. Veseli, da smo se dobro razgibali, smo se 
po kratkem postanku zadovoljni odpeljali na svoje 
domove.

SANJE
Marta Nardin

Na sivi skali na obali
sedim in gledam v dalj,

moje misli so kot beli oblaki,
ki tu in tam prekrijejo modro nebo.

Iz morja se dvigajo majhni otočki,
ki kot stari možički obkrožajo zaliv,

med njimi pa kot gibčne stasite gospodične
drsijo jadrnice po morski gladini.

Valovi kot bratje hitijo k obali
in pene izginjajo kot neizpolnjene želje

in sramežljivo in ponižno izginjajo
med skalami na obali.

Galebi krožijo nad morjem.
Njihovi prodorni kriki
prekinjajo moje sanje

in zavem se, da sem tu.

Foto: Udeleženci pohoda, avtor: Marjo Šajn  
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PODRUŽNICA	
OBALA
POROČILO	O	DELU	PODRUŽNICE	OBALA

Brigita Podovšovnik, vodja podružnice Obala

DPS podružnica Obala se redno sestaja vsak drugi 
petek v mesecu na sedežu RK v Izoli (Ob starem zi-
dovju 15). V letošnjem letu smo se 11. 1. 2019 ses-
tali na prvem sestanku in obravnavali predloge pro-
grama dela za leto 2019. Predlagali smo nove člane 
O.O. Podrobno smo opredelili naloge, ki jih bomo 
izvajali tekom leta. Na zboru članov podružnice smo 
obravnavali finančno poročilo za leto 2018 in ugoto-
vili, da smo poslovali pozitivno. Potrdili smo tudi fi-
nančni plan za leto 2019 in plan dela. Ker smo imeli 
zbor podružnice prav 8. marca, smo ta dan obeležili 
z obdarovanjem žena s cvetjem in pogostitvijo vseh 
prisotnih članov z zakusko. Vodja podružnice in dva 
delegata so se udeležili letnega zbora članov DPS v 
Strunjanu. Aprila smo na povabilo občine Koper za 
obeležitev svetovnega dneva zdravja Koper zdravo 
mesto organizirali strokovno predavanje za naše 
člane. Predavala je Anuška Podovšovnik, dr. med. 
spec. revmatologije, na temo dostopa do zdravil in 
zdravljenja psoriatičnega artritisa. 
Predavanje je bilo zelo pristno in konstruktivno ter 
polno tudi osebnih vprašanj naših članov, na katere 
je zdravnica podala odgovore. V prvem polletju smo 
sodelovali na štirih obalnih dogodkih za promocijo 
zdravja. 6. aprila v Luciji v organizaciji ZD Piran na 
prireditvi Skupaj delamo za zdravje in 11. maja v Pi-
ranu na prireditvi Družine na TDU, TDU – zdravje 

za vse. Nato 11. maja v Izoli v organizaciji ZD Izola 
na prireditvi Skupaj vlagajmo v zdravje. Sodelovali 
smo z informativnimi stojnicami, ki si jih je ogleda-
lo in obiskalo veliko mimoidočih, ki jih je zanimalo, 
kaj psoriaza sploh je. Odgovarjali smo na vprašanja 
in jim tudi razložili, kakšna je ta bolezen, njen potek 
in načini zdravljenja. Delili smo naše glasilo in osta-
li informativni material. V sklopu prireditve občine 
Koper, 25.maja, Dan zdravja in Street Energy Week, 
s poudarkom na ozaveščanju o pomenu zagotavljan-
ja zdravega načina življenja in ohranjanju naravnih 
virov je podružnica izvedla celodnevno informativ-
no stojnico. Za to prireditev smo natisnili nove zlo-
ženke za našo podružnico z logotipom pokrovitelja 
občine Koper. 
Stojnice so bile zanimive in dobro obiskane, pred-
vsem smo ponosni na odziv in sodelovanje naših 
članov. V ta namen smo za člane naše podružnice 
kupili tudi nekaj majic modre barve, ki jih bomo no-
sili na stojnicah in ob udeležbi na Psoriadi.

STOJNICA DPS V KOPRU, 
25. 5. 2019.
Brigita Podovšovnik

V Kopru smo med 9. in 18. uro uspešno izvedli sto-
jnico na temo Dan zdravja (Street Energy Week). 
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Stojnico smo opremili s plakati, založili z informa-
tivnim materialom in okrasili z našo maskoto. V 
košarici smo imeli pripravljenih tudi nekaj jabolk, ki 
smo jih razdelili mimoidočim. Obisk je bil množičen, 
prav tako veliko pa je bilo zanimanje obiskovalcev, ki 
so povpraševali o bolezni in nam povedali, da imajo 
tudi sami znake luskavice. Vseeno pa so želeli izve-
deti več o dogajanju v naši podružnici, zato smo jim 
obrazložili, na kaj smo pri našem delovanju najbolj 
pozorni. To je, da bolnikom pomagamo s svojimi iz-
kušnjami in jim seveda želimo, da bi bili bolj samo-
zavestni in se čim bolj vključevali v »normalno« živl-
jenje.
 

ZDRAVLJENJE PSORIATIČNEGA 
ARTRITISA
Brigita Podovšovnik

V počastitev svetovnega dneva zdravja je pod-
ružnica Obala društva DPS za svoje člane organi-
zirala strokovno predavanje. Predavala je Anuška 
Podovšovnik, dr. med. spec. revmatologije. 
Članom je razlagala, kako poteka zdravljenje psori-
atičnega artritisa. Med drugim je povedala, kakšni 
so znaki te bolezni in na kaj moramo biti pozorni, 
ko to bolezen opazimo. Gre za obolenje sklepov na 
rokah oz. nogah. 
Najboljše zdravilo za zdravljenje psoriatičnega artri-
tisa so sprva analgetiki. Člani so po končanem preda-
vanju in tudi med njim postavljali vprašanja o svojih 
opažanjih na sklepih, zdravnica pa jim je odgovar-
jala in svetovala, kaj naj povedo svojemu splošnemu 
zdravniku. Največkrat ljudje ne upajo povedati, kako 
se počutijo ali svojih težav ne znajo opisati, zato je 
poudarila, da je treba povedati tudi malenkosti, ki 
se nam zdijo nepomembne, a so zdravniku lahko v 
veliko pomoč. Na vprašanje glede oglaševanih alter-
nativnih zdravil je odgovorila, da vsak sam odloča o 
nakupu in da naj se v lekarni posvetujemo, preden 
se odločimo za nakup.
Zahvalili smo se ji za pojasnila in odgovore. Bili smo 
zadovoljni, saj smo izvedeli nekaj novega o zdravl-
jenju te zahrbtne bolezni. 

SKUPAJ DELAMO ZA ZDRAVJE
Brigita Podovšovnik

V sklopu prireditve «Skupaj delamo za zdravje» v or-
ganizaciji Zdravstvenega doma Piran, v  Luciji Park 
Sonce, dne 6.4. 019. se je podružnica Obala pred-
stavila z informativno stojnico društva Psoriatikov.

DAN ZDRAVJA – SKUPAJ 
VLAGAJMO V ZDRAVJE – V 
ORGANIZACIJI ZD IZOLA 
Brigita Podovšovnik

11. 5. 2019 smo na Lonki, v Izoli izvedli še eno infor-
mativno stojnico DPS, ki smo jo založili z informa-
tivnimi brošurami, našo revijo in okrasili z rolojem. 
Ob devetih zjutraj so stojnico fotografirali in nama, 
ki sva stojnico zastopali, povedali, da bodo prispe-
vek na zgoraj omenjeno temo objavili v reviji Narava 
in zdravje. Vzdušje je bilo prijetno in kmalu smo se 
spoznali in začeli družiti še s člani drugih društev. 
Veliko mimoidočih se je ustavilo pri naši stojnici 
in se pozanimalo o tej bolezni. Naša članica Darja 
je  nazorno prikazala svojo luskavico, ki jo ima na 
dlaneh. Z Darjo, Maro in Anico smo vsem obrazlo-
žile, kako se ta bolezen zdravi, in da se morajo obr-
niti na dermatologe za dodatna pojasnila. Stojnico je 
obiskal tudi naš član, ki je povedal, da ima še druge 
težave in se zaenkrat ne more udeleževati sestankov, 
so mu pa precej koristila predavanja in druženje z 
ostalimi člani. Kasneje se je pri stojnici ustavil izol-
ski župan in se pozanimal, kakšno društvo smo in 
kako smo organizirani na Obali. Spoznali smo tudi 
vodjo organizacije dela v medgeneracijskem centru 
v Izoli. Pogovarjali smo se o možnosti izvedbe pre-
davanj v njihovih prostorih, ki nam bi jih odstopili 
brezplačno.
Prvič sem bila prisotna na stojnici in želim si, da bi 
bila še večkrat, saj sem dobila občutek, da marsik-
do potrebuje samo pogovor, pa čeprav ni član pod-
ružnice.
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Foto: Stojnica podružnice Obala Društva psoriatikov Slovenije v Kopru, Luciji  in Izoli
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Tretjo majsko soboto je pri stari šoli na Ivancih po-
tekalo tradicionalno druženje članov Društva psori-
atikov Slovenije – podružnice Pomurje, ki od letos 
naprej deluje pod vodstvom predsednika Alojza Tr-
plana.
Okrog 25 navzočih članov je najprej pozdravil 
predsednik podružnice. Program smo nadaljevali 
s strokovnim predavanjem predstavnika blagovne 

znamke za nego kože Eucerin, na katerem nas je 
g. Marko Pucko seznanil s široko paleto inova-
tivnih izdelkov. Po uradnem delu je sledilo prijetno 
druženje z glasbo, plesom, dobro hrano in zabavo.
 
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in iz-
vedbi dogodka.

PODRUŽNICA	
POMURJE
TRADICIONALNO	SREČANJE	
ČLANOV

Alojz Trplan, vodja podružnice Pomurje

Foto: Tradicionalno srečanje podružnice Pomurje 



Zvonko Mole

PODRUŽNICA	
S.	PRIMORSKA
PIKNIK	IN	POHOD	NA	GORO

Velikonočni ponedeljek smo člani Društva psoria-
tikov Severne Primorske praznovali na prav pose-
ben način – prijetno in v duhu zdravega načina živl-
jenja. V lepem pomladanskem jutru smo se zbrali 
pri našem članu Klavdiju in se od tam odpravili na 
krožni pohod po Gori (po robu). Nismo prehodili 
celotne poti, ker smo v naš pohod vključili tudi še 
druge stezice. Ob poti po robu so nas razveseljevale 
prve pomladne cvetice: jeglič, različne vrste svišča 
in druge. Razgled z roba je bil naravnost čudovit. Aj-
dovščina je bila pod nami kot na dlani, videlo pa se 
je celo tudi vse do morja. Vso pot nas je hladil veter, 
da nam ni bilo prevroče. Z nami je bil tudi Marjan, ki 
pozna vse steze in stezice kot svoj žep. Pokazal nam 
je, kje in kako so pred 100 leti začeli graditi vodovod 
na Predmejo. Voda je na Predmejo tudi pritekla, a 
le med 1. in 2. svetovno vojno za potrebe vojske. Po 
drugi svetovni vojni nova država ni znala ali hotela 
izkoristiti obstoječe vodne infrastrukture, ampak je 
odstranila celo cevi in jih odpeljala stran, tako da so 

Gorjani čakali četrto državo, da so leta 1997 vendar-
le dobili vodovod, do vseh pa je voda pritekla šele po 
letu 2000. Nemo smo občudovali podzemne tunele 
in vodne zbiralnike na Sinjem vrhu, ki so nedeljskim 
obiskovalcem popolnoma neznani. 
Na Sinjem vrhu smo si ogledali tudi repliko stare 
kmečke hiše s kmečko pečjo, nekdanjo opremo in 
starim kmečkim orodjem, ki je že našim otrokom 
popolna neznanka. Od Sinjega vrha smo nekoliko 
skrenili po »Marjanovih stezicah«, mimo otliških 
smučarskih skakalnic (še v gradnji), nato mimo 
»učilnice« na prostem in nazaj na izhodišče. Tam 
so nas pričakali tudi drugi člani, ki se pohodu niso 
pridružili. Vsi skupaj smo nadaljevali s piknikom in 
prijetnim druženjem. 
Hvala Klavdiju in njegovim domačim, da so nas 
sprejeli na svojem domu in nam omogočili, da smo 
pri njih imeli tudi piknik. Prav tako hvala Marjanu 
za vpogled v zgodovinsko dogajanje na Gori.
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STROKOVNO SREČANJE
Suzana Batič 

V sodelovanju z Novartisom smo imeli 18. 4. 2019 
strokovno srečanje v Mercatorjevem centru v Novi 
Gorici. Tema srečanja je bila Luskavica – breme na 
koži in pod njo. Predaval nam je prof. dr. Tomaž 
Lunder, dr. med. spec. derm. Po končanem preda-
vanju smo imeli razpravo, na kateri nam je preda-
vatelj odgovarjal na zastavljena vprašanja.
V bodoče si želimo, da bi se več članov udeležilo 
takih strokovnih srečanj.

ZDRAVLJENJE V NAFTALANU
Bunc Marjeta

Letos se je za šestdnevno zdravljenje v Naftala-
nu odločilo pet članov društva; štirje člani iz pod-
ružnice Severne Primorske in ena članica iz ljubljan-

ske podružnice. V Naftalan smo prispeli v nedeljo, 
5. 5. 2019. Sledila je nastanitev v sobe in kosilo. Še 
isti dan smo imeli pregled pri fiziatrinji, ki nas je 
pregledala in nam na podlagi našega zdravstvenega 
stanja določila terapije.
Ponedeljek se je začel z zgodnjim zajtrkom in tera-
pijami, ter pregledom pri dermatologu. Dermatolog 
nam je predpisal še dodatne terapije. Tako da smo 
imeli dnevno celo po osem terapij. Za vsako terapijo 
smo dobili določeno uro, za vse dni v tednu. S tera-
pijami smo zaključili pozno popoldan. Vreme nam 
ni bilo prav naklonjeno za sprehode, zato smo se 
člani družili in zabavali v prostorih zdravilišča.
V soboto smo se ob kavici dogovorili, da se nasledn-
je leto spet vidimo v Naftalanu.
Vsem nam je zdravljenje zelo pomagalo, zato spo-
ročamo vsem ostalim članom, da se splača prijaviti 
se za zdravljenje, saj je cenovno ugodno, pa še društ-
vo nekaj prispeva.

Foto: Podružnica S. Primorska na stojnici v Idriji in Tolminu ter na predavanju prof. dr. Tomaža Lunder, dr. med. spec. derm.
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Člani podružnice Zasavje se 18. 5. 2019 udeležimo 
tradicionalnega pohoda po oglarski poti na Dolah 
pri Litiji.
Dobro razpoloženi se odpravimo na 12  km dolgo 
pot po čudoviti naravi mimo oglarskih kop. Kamor 
nam seže pogled, se vidi skrbna roka pridnih kme-
tov – urejeni travniki, obdelana polja, čisti gozdovi. 
Kmetje dodatno zaslužijo še z izdelovanjem kop, ki 
spadajo pod okrilje Unesca kot kulturna dediščina.
V oglarski deželi na leto skuhajo približno 200 ton 
oglja, ki slovi kot eno najbolj kakovostnih. Na do-
brih 2.000  ha gozdne površine in v bližini domov 

vsako leto prižgejo do 30 kop. Kuhanje oglja ima v 
teh krajih dolgoletno tradicijo, ki se prenaša iz roda 
v rod. Zanj je potrebno veliko telesnega napora in še 
več znanja.
Ob prižganih kopah gospodinje pripravljajo razne 
dobrote med drugim tudi klobaso z ogljem.
Med potjo spoznavamo obrti tesnjenja-kovaštva.
Ogledamo si še slap Bena in Valvasorjev lovski 
dvorec.
Sam pohod je zelo poučen, zanimiv in kljub utru-
jenosti predstavlja počitek za dušo v tako lepi naravi. 
Priporočamo ga prav vsakemu.

PODRUŽNICA	
ZASAVJE
OGLARSKA	DEŽELA

Darinka Gašparut

Foto: Tradicionalni pohod po oglarski poti na Dolah pri Litiji
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Foto: Čistilna akcija v podružnici Zasavje

SPOMLADANSKO ČIŠČENJE
 Jolanda Kunstič

Preden sta trava in grmičevje ozelenela, smo se 
odločili, da pokukamo v našo naravo in ugotovi-
mo, koliko odpadkov se je ponovno nabralo v naši 
okolici. Družba KSP Hrastnik, d.d., je poskrbela za 
odvoz smeti, podjetje Ekstrem čisto, d.o.o., pa nas je 
opremilo z vrečkami za smeti. Deset članov društva 
nas je pridno pobiralo različne nezaželene, odvržene 
stvari. Čistili smo obrežje reke Save, od PE Steklarne 
Hrastnik proti Radečam. To staro cesto uporablja-
jo domačini in različni rekreativci, kot so kole-
sarji, tekači, rolkarji ... Našli smo veliko plastenk, 

pločevink in tudi naplavljenih smeti, ki so do sem 
prispele po reki Savi. Upam, da so nas mimoidoči 
opazili, ozavestili naše početje in svoje smeti odnesli 
na pravo mesto. 
Če bomo vsi skupaj skrbeli za to, da odpadki ne 
končajo v naravi, čistilnih akcij ne bomo več po-
trebovali. Odločili smo, da pridemo semkaj znova 
pogledat čez dve leti. Čistilno akcijo smo zaključili 
pri naši članici Snežani v Podkraju, ki nas je pogos-
tila s kosilom in sladico (potico). Hvala vsem, ki ste 
sodelovali v tej akciji – za čisto naravo. 
Želim si, da slovenski kraji ne bi bili lepi samo za 
občane, temveč tudi za turiste in druge obiskovalce. 
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DELAVNICA S PREDSTAVITVIJO 
DEFIBRILATORJA 
Meta Dornik

V podružnici Zasavje smo se odločili, da ne prip-
ravimo klasičnega predavanja o zdravljenju luska-
vice, kot smo to naredili v preteklih letih, temveč 
smo se odločili, da našim članom predstavimo de-
fibrilator. Organizacijo predstavitvene delavnice v 
izvedbi dveh strokovnih sodelavcev iz Rdečega križa 
Trbovlje smo planirali na dan, ko smo planirali tudi 
zbor članstva, saj smo bili mnenja, da bo dovolj časa 
za oboje. Vendar je bila predstavitev tako poučna in 
zanimiva, da smo imeli za sam zbor članstva precej 
manj časa, kot je to v navadi. 
Nenadna smrt, kot se v medicini imenuje nenadna 
zaustavitev delovanja srca in prenehanja dihanja, je 
lahko posledica prehodnih oziroma popravljivih vz-
rokov. Z današnjim znanjem v medicini je mogoče 
nekatere od teh vzrokov odpraviti. Če prizadetemu 
v kritičnem obdobju po nastopu nenadne smrti 
vzdržujemo osnovne življenjske funkcije (z zunan-
jo masažo srca in umetnim dihanjem) in pozneje z 
dodatnimi postopki oživljanja ter z ustrezno oskrbo 
po uspešnem oživljanju, lahko ta še mnogo let nor-
malno živi.
Uspešno preživetje največjega števila bolnikov 
dosežemo s pravim vrstnim redom ukrepov in post-
opkov, ki jih imenujemo veriga preživetja. Sestavl-
jen je iz štirih členov. Prvi pomemben člen verige 
preživetja je zgodnja prepoznava ogroženega in 
klicanje pomoči. Drugi člen je izvajanje temeljnih 
postopkov oživljanja (TPO). Tretji je zgodnja defi-
brilacija in je edini člen, ki lahko vzpostavi ponov-
no delovanje srca. Na koncu sledi še četrti člen, ki 
ga izvajajo strokovnjaki nujne medicinske pomoči. 
Končni uspeh oživljanja je odvisen od vsakega člena 
verige posebej.
Nenaden srčni zastoj je dolgo veljal za nerešljiv, 
smrtni zaplet, vendar že več desetletij vemo, da ni 
nujno tako. Edini dokazan učinkovit način zdravl-
jenja je takojšen električni sunek (defibrilacija). De-
fibrilacija pomeni dovajanje električnega toka srčni 

mišici skozi prsno steno z namenom, da prekinemo 
srčni zastoj.
Avtomatski eksterni (zunanji) defibrilator ali AED je 
prenosna elektronska naprava, ki samodejno zazna 
motnjo srčnega ritma. Njegova uporaba je zelo pre-
prosta, kajti namenjen je tako medicinskemu osebju 
kot laikom. 
Sodobni avtomatski defibrilatorji so narejeni iz ro-
bustnih materialov, odpornih proti udarcem. Pro-
gramirani so, da prepoznajo samo eno motnjo rit-
ma. Aparat ne bo dovolil električnega sunka, če ne 
bo prepoznal te smrtno nevarne motnje ritma, tako 
da z njim ne moremo narediti nobene škode bol-
niku. Vgrajen ima tudi slovenski modul, zato laika 
tudi glasovno usmerja. Z njim se lahko defibrilira 
tudi v dežju, pogoj je samo to, da mora biti prsni 
koš suh, se pravi obrisan, preden se nalepijo samo-
lepilne elektrode, prek katerih se dovaja električna 
energija. Naprava lahko sproži do 360 J energije. 
AED ima tudi redukcijske elektrode, ki se upora-
bljajo pri otrocih do osmega leta, te elektrode prila-
godijo moč sunka, tako da ne škodijo, temveč ko-
ristijo srcu. Na elektrodah je grafični prikaz kam se 
samolepilne elektrode namestijo. AED lahko sproži 
do 200 defibrilacij, baterija zdrži do dve leti v stanju 
pripravljenosti. Upravlja ga lahko tudi gluha oseba, 
saj kvaliteten zaslon LCD omogoča dobro vidljivost 
besedila in slik. Sodobni AED ne predstavlja nobene 
nevarnosti za osebo, ki jo oživljamo, saj aparat ne bo 
dovolil električnega sunka, če oseba nima srčnega 
zastoja.
AED-ji so nameščeni na tistih mestih, kjer se za-
držuje večja populacija ljudi (npr. kulturni domovi, 
trgovski centri). AED baza Slovenije nam ponuja ak-
tualen seznam lokacij avtomatskih eksternih defibri-
latorjev po vsej Sloveniji. Baza podatkov je dostopna 
na spletnem naslovu http://aed.zazivljenje.org.
Defibrilator uporabimo, ko se prizadeti ne odziva 
na klic in ne naredi normalnega vdiha med neka-
jsekundnim opazovanjem. Ker pri srčnem zastoju 
odločajo sekunde je pomembno, da ostanemo zbra-
ni in ukrepamo hitro. Če menimo, da se prizadeti 
ne odziva in ne diha, takoj pokličemo 112. Če smo 
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pri reševanju sami, moramo hitro oceniti, koliko 
časa potrebujemo do najbližjega defibrilatorja. Če je 
ta čas več kot dve minuti teka, ne zapuščamo priza-
detega, temveč nemudoma začnemo izvajati TPO. V 
nasprotnem primeru čimprej prinesemo defibrila-
tor, odpremo pokrov, vklopimo aparat, namestimo 
samolepilni elektrodi na golo kožo prsnega koša in 
sledimo govornim navodilom.
Vsakega ponesrečenca po uspešnem oživljanju je 
treba nadzorovati do prihoda ekipe nujne medicin-
ske pomoči. Ponesrečenca je treba namestiti v us-
trezen položaj, zaščititi ga pred vremenskimi vplivi 
in preverjati njegove vitalne funkcije na 2 minuti. 
Seveda se ne sme pozabiti na bistveni del zdravst-
vene oskrbe - to je komunikacija. Cilj opazovanja je, 

preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja in pre-
prečiti stopnjevanje šoka.
Poleg strokovnega predavanja in predstavitvi defi-
brilatorja, smo imeli možnost tudi uporabe defibri-
latorja na lutki. 
Naša skupna ocena je bila, da je bila predavanje in 
uporaba defibrilatorja zelo poučna in zanimiva. 
Drugi del petkovega druženja pa je bil zbor članstva, 
na katerem smo sprejeli in potrdili poročila o delo-
vanju v preteklem letu in potrdili tudi pripravljen 
program dela in finančni program za letošnje leto. 
Posebne razprave po posameznih poročilih ni bilo, 
saj so bile naše misli še vedno pri reševanju srčnih 
zastojev.  

Foto: Delavnica s predstavitvijo uporabe defibrilatorja v podružnici Zasavje



NEKOČ	
IN	DANES…
Fani Močnik

Štiri desetletja!Težko se odločim ali je to malo ali 
veliko, saj so spomini na tisto poletje davnega leta 
1977 še zelo sveži!
Iz idilične vasice, kjer sem se rodila, sem odšla 
v dijaški dom v Ljubljano, kjer sem  obiskovala 
medicinsko šolo. Sprememba je bila zame ogrom-
na, vendar sem se željna znanja  hitro vključila v 
novo skupnost in natrpan način življenja. Obre-
menitve in spremembe  nasploh so vplivale name 
in se pokazale z izpuščaji po nogah, ki niso hoteli 
izginiti. Pomoč sem poiskala pri zdravniku, ki mi 
je povedal, da imam luskavico, ki bo moja spreml-
jevalka vse življenje. Bolj kot diagnoza, ki je nisem 
poznala, me je prizadelo to, da so se izpuščaji širi-
li in me kot mlado dekle »oropali«za brezskrbno 
mladost v času, ko je prišlo v modo mini krilo, 
prosojne nogavice… In seveda spoznavanje s fanti. 
Vso energijo sem vložila v mazanje s predpisanimi 
mazili, ki niso nič kaj pomagali. Zimski čas je bil za 
bolezen še slabši, a lažje sem jo prikrivala z tople-
jšimi oblačili. Poleti se je stanje delno izboljšalo. Po 
zaslugi babice, ki je izvedela za zdravnika  v Lju-
bljani, sem dobila recept za zdravila, ki jih je bilo 
mogoče kupiti le v Nemčiji. Na  srečo je tam dela-
la moja teta in ob prihodu na dopust sem  dobila 
»čudežna« tribarvna zdravila. Kmalu se je pokazal 
učinek in izpuščaji so bledeli in skoraj izginili. Ker 
pa sem imela glede uporabe zdravil predpisano 
pavzo, se je stanje kmalu pričelo slabšati in pojavilo 
se je še več težav. Terapijo sem še nekajkrat pono-
vila, a na mojo takratno žalost so zdravila prepove-
dali (škodljivi učinki). Spet sem bila prepuščena 
le kremam in predpisani prehrani. A kljub temu 
sem stanje dokaj dobro vzdrževala. Po zaključeni 
šoli sem se zaposlila v novo odprtem Kliničnem 

centru in se ob delu vpisala na višjo šolo, ker sem 
svoje znanje želela še nadgraditi tudi zaradi moje 
bolezni. Luskavica je ob prvi nosečnosti popol-
noma izginila, a se žal kmalu po porodu spet vr-
nila v hujši obliki. Ker je bila koža zelo prizadeta, 
sem bila sprejeta na zdravljenje na Dermatološko 
kliniko, ob odpustu pa napotena še na klimatsko 
zdravljenje v zdravilišče Veli Lošinj. Kot mlada ma-
mica in žena sem bila razdvojena, saj sem si po eni 
strani želela »ozdravitve«, po drugi strani pa sem 
se težko ločila od družinice. Težavna je bila tudi 
pot do Veli Lošinja, saj je bila avtobusna poveza-
va le iz Reke, do tam pa vlak iz Ljubljane, seveda z 
vmesnim večurnim čakanjem.
Tako sem v letu 1977 pozno zvečer prispela na cilj, 
ki je bil, lahko rečem, nič kaj prijeten. Zdravilišče 
takratne skupne države Jugoslavije so sestavljale 
montažne »barake« s štiri do šest posteljnimi so-
bami, ločene za moške in ženske. Kopalnica s tuši 
in sanitarije so bile skupne, v  eni  sobi je bila am-
bulanta za preglede. Vse je bilo časovno določe-
no, tako obroki, zdravniška kontrola, odhodi na 
plažo in spanje. Plaža, oddaljena pol ure hoda, je 
bila neurejena, ločena na moški in ženski del, saj 
je bilo sončenje v »evinem kostimu«. Obroki hrane 
so bili za vse enaki, po nekaj dneh smo si lahko 
naročili »lunch paket« in tako ostali  na plaži od 
jutra do večera. Po večerji smo se družili v parku 
zdravilišča, kjer so se stkala prijateljstva, ki trajajo 
še danes! Prisotni  smo 31.8. podpisali Peticijo Veli 
Lošinj za ustanovitev društva s 41 podpisi. Stvari 
so takrat  tekle počasneje in tako je bila ustanovna 
skupščina šele  v januarju 1979 leta . Največ zaslug 
za to sta imela dr. Stjepan Bunta in g. Štefan Sreš, 
ki je bil izvoljen za prvega predsednika. Po štirih 
letih ga je nasledil g. Ladislav Horvat. V teh letih 
se je število članov povečevalo, srečevali smo se na 
sestankih, dobivali informacije o bolezni,  prihajala 
so nova zdravila-mazila… Sprva smo bili organi-
zirani po pokrajinskih odborih, kasneje pa so se 



preimenovali v podružnice, ki jih je danes 11. Ko je 
leta 1988 vodenje društva  prevzel  prim. mag. Jože 
Arzenšek je za nas bolnike in bolezen nastopilo 
novo obdobje. Luskavica  je bila uvrščena med kro-
nične bolezni, zato doplačila niso bila več potreb-
na, dostopna so nam bila nova zdravila in načini 
zdravljenja. Sodeloval je pri pridobitvi humanitar-
nega statusa društva in nakupu dveh apartmajev, 
kjer lahko letujemo člani društva. V tem času se je 
dograjeval tudi sistem obnovitvene rehabilitacije 
po naravnih zdraviliščih, kjer je bilo zdravljenje 
prijaznejše in sodobnejše.  Število novih članov v 
podružnicah se je povečevalo, v ljubljanski pod-
ružnici največ po zaslugi ga. Majde Pielich (žal že 
pokojne), ki je izvajala »kvarcanje«, kasneje tudi 
SUP in PUVA terapijo. V začetnih letih delovanja 
smo se člani odborov dobivali privatno, tam pisali 
vabila, pakirali pošto, komunikacija je bila le preko 
telefona. Počasi smo podružnice pridobivale tudi 
lastne prostore in opremo  za delo, bili smo pov-
ezani, vztrajni, pripravljeni pomagati sobolnikom. 
Sama sem bila vsa leta aktivno vključena v celotno 
društvo, matično ljubljansko podružnico pa  sem 
vodila od leta 2000 do 2009. Za vse nas je  družen-
je vedno pozitivno, tako na športnih igrah, izletih 
in prednovoletni srečanjih. Vodenje DPS je od leta 

2005 uspešno opravljala ga. Dragica Dremelj, v le-
tošnjem letu pa prevzema to delo mlajša generaci-
ja-g. Jan Koren.
Največji napredek pri naši bolezni in zdravljenju 
pa so prinesla nova biološka zdravila, ki so nam 
v veliki meri spremenila življenje na bolje. Mlajši 
bolniki najbrž ne poznajo dolgotrajnega ležanja v 
bolnici, kjer so nas namazane za več ur zavijali v 
rjuhe, namakali v razne kopeli, obsevali… To je 
danes preteklost! Sama sem neizmerno hvaležna 
za sodobna zdravila, saj mi omogočajo »normal-
no« življenje:  ni potrebno pogosto mazanje, ne-
nehno sesanje, pranje, oblečem si krilo, bluzo brez 
rokavov, grem lahko na vsako plažo, na masažo, 
rekreacijo, brez  zadržkov sem z bližnjimi...
Še vedno pa je prisoten drobec strahu- kaj če se 
bolezen vrne? To sem izkusila ob zamenjavi zdra-
vila in kljub vsemu znanju in znanosti ni enostavno 
ponovno doživljati vse to, kar je nekoč bilo-pred-
vsem vidno na naši koži in za vedno v zavesti pso-
riatika!
Ta prispevek posvečam naši dragi pokojni Jani 
Lekšan in vsem ostalim prizadevnim članom, ki 
jih ni več med nami, zahvala pa tudi vsem, s kat-
erimi smo vsa leta soustvarjali društvo, da je tako 
kot danes je!

Foto: Veli Lošinj



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 Evrop-
skega 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


