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Za prostor pod soncem

VSI SMO DEL ZGODBE
December je čas povezovanja, sreče, nasmehov in

novih tehnologij, saj lahko le vključitev vpliva na

toplih stiskov rok in je čas za pregled, kako smo

nadaljnje zmanjševanje neenakosti na področju

bili v minulem obdobju uspešni pri uresničevanju

zdravja. Naloga društva pa je, da bolnikom poda

naših temeljnih nalog in zadolžitev.

vse relevantne informacije, jih izobrazi, da bodo

Za nami je obeležitev 40. obletnice društva, kar je

sami lahko ocenili ali nove zdravstvene tehnologije

jasen pokazatelj, da bolniki potrebujemo društvo,

delujejo bolje, enako dobro ali slabše kot obstoječe

ki temelji na vrednotah spoštovanja različnosti,

metode.

posebnosti in enkratnosti ter vključevanju in aktivni participaciji. V ospredje prihaja timsko delo,

V novem letu vam želim obilo zdravja, sreče in

kjer se člani lahko tvorno vključijo v upravljanje

veselja.

in s tem pripomorejo k novim priložnostim za
izboljšanje zdravja in kakovosti življenja vseh bolnikov. Povezovanje in občutek pripadnosti prispeva

Kristina Koler Jagarinec

ne samo k večji učinkovitosti in boljšim rezultatom,

Urednica revije in strokovna sodelavka DPS

ampak vpliva tudi na učinkovitejše zagovarjanje
potreb bolnikov.
Živimo v času, kjer je ravoj novih tehnologij v
zdravstvu hitro rastoč. Spremembe v zdravstvenem
sistemu prinašajo učinkovite rešitve, za kar je nujno
potrebno, da so bolniki vključeni v procese razvoja

KAZALO
4 NOVI ČLANI, DOBRODOŠLI
5 UGODNOSTI ČLANSTVA
6 DODELITEV DRUŠTVENIH APARTMAJEV
7 ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE V TUJINI
8 PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2019
10 F3ŽO
12 IZOBRAŽEVALNA DELAVNCA EUROPSO
13 40. OBLETNICA DPS
15 EUROPSO, SEJEM NARAVA IN ZDRAVJE
15 SVETOVNI DAN PSORIAZE
19 ATOPIC EXPO / VREDNOST INOVACIJ
20 4.OKROGLA MIZA MLADIH
21 Z LETI POSTAJA JOGA VSE BOLJŠA
23 20. OBLETNICA
24 PREDNOVOLETNO SREČANJA
26 OBNOVITVENA REHABILITACIJA
31 PODRUŽNICA CELJE
33 PODRUŽNICA DOLENJSKA
34 PODRUŽNICE GORENJSKA
37 PODRUŽNICA LJUBLJANA
38 PODRUŽNICA MARIBOR
43 PODRUŽNICA NOTRANJSKA
45 PODRUŽNICA OBALA
47 PODRUŽNICA POMURJE
48 PODRUŽNICA PRIMORSKA
49 PODRUŽNICA ZASAVJE

Glasilo Za prostor pod soncem izdaja Društvo psoriatikov Slovenije.©Vse
pravice pripadajo društvu. Vsebina glasila se ne sme reproducirati ali kopirati
brez predhodnega dovoljenja društva. Objavljeni komentarji, mnenja in predlogi ne izražajo nujno stališča Društva psoriatikov Slovenije. Društvo ne testira,
priporoča ali potrjuje proizvodov, zdravil ali terapij za zdravljenje 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: Dreamstime - 97532854

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: Grega Rihtar
Oblikovanje in prelom: Kristina Koler
Tisk: Studio 64
Naklada: 2.500 izvodov
Datum izdaje: December 2019
Številka: 53
ISSN 1845-5635
Za člane je glasilo brezplačno. Izhaja 2 x letno.

NOVI ČLANI, DOBRODOŠLI!
Pozdravljeni vsi novi člani Društva psoriatikov
Slovenije! Zahvaljujemo se vam, da ste postali
del skoraj 2000-članskega društva, ki v Sloveniji
združuje obolele za psoriazo in psoriatičnim artritisom. Smo humanitarna organizacija z enajstimi podružnicami, ki je bila ustanovljena leta
1979. Zelo se trudimo, da bi s svojimi aktivnostmi
izboljšali kakovost življenja obolelih, hkrati pa po
svojih najboljših močeh ozaveščamo širšo javnost
o tem, kaj sta psoriaza in psoriatični artritis ter da
to ni nalezljiva bolezen. Številni se namreč še danes
izogibajo obolelih za psoriazo, saj je v njih še vedno
zasidran predsodek, da je obolenje nalezljivo.
Za člane društva DPS in njihove družinske člane organiziramo različna izobraževalna srečanja, izlete,
športne igre, pohode in druge aktivnosti, kjer lahko
člani spoznate nove ljudi, s katerimi si lahko izmenjate izkušnje, nasvete, težave in tudi vesele trenutke.
Mogoče najdete tudi novega prijatelja. O vseh dogodkih in drugih dejavnostih vas bodo obveščali s
sedeža društva in iz podružnice, v katero spadate.
V glasilu Za prostor pod soncem, ki izhaja dvakrat
letno, objavljamo vse o delovanju in izvajanju pro-

gramov društva, praktične nasvete za lažje življenje
s psoriazo, strokovne vsebine ter druge zanimivosti,
ki so povezane z obolenjem.
Če bi radi naredili nekaj dobrega, se lahko poleg
udeleževanja kot član odločite tudi za sodelovanje
kot prostovoljec. Nekateri oboleli namreč potrebujejo pomoč tudi na domu, obstajajo pa tudi drugi
načini prostovoljnega sodelovanja. Če ste zainteresirani za to, nas kontaktirajte in seznanili vas bomo
z oblikami prostovoljnega dela v društvu.
Društvo lahko najdete na spletni strani www.
drustvo-psoriatikov.si ter tudi na Facebook strani
Društvo psoriatikov Slovenije, kjer objavljamo aktualne novice in dogodke društva, lahko pa se na
e-novice tudi prijavite in jih prejemate na svoj elektronski naslov.
Če se vam poraja kakršnokoli vprašanje ali potrebujete naš nasvet, nam pišite ali nas pokličite na sedež
društva ali v vašo podružnico, z veseljem vam bomo
pomagali.
Dobrodošli med nami.

ugodnosti clanstva
STROKOVNA SREČANJA IN IZMENJAVA IZKUŠENJ

SOCIALNA IN HUMANITARNA POMOČ

•

•

Organiziranje izobraževanj in strokovnih seznanjanj o bolezni (predavanja zdravnikov specialistov dermatologov,

starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na

revmatologov in psihologov),
•

svetovanje na podlagi medsebojne izmenjave izkušenj,

•

organiziranje skupinske terapije za odpravljanje psihičnih
težav.

Organiziranje in izvajanje samopomoči ter osebne pomoči
domu,

•

pomoč pri zmanjševanju socialnih stisk.

DRUŽABNA SREČANJA

OHRANJANJE ZDRAVJA, IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
ŽIVLJENJA IN PREPREČEVANJE NEGATIVNIH POJAVOV

•

•

Druženje na športnih igrah Psoriada, izletih, planinskih

v slovenskih zdraviliščih (Terme 3000, Terme Lendava,

pohodih,
•

druženje članov na prednovoletnem srečanju,

•

druga družabna srečanja članov po podružnicah.

PRIDOBIVANJE INFORMACIJ
•

Vsak član lahko kandidira za obnovitveno rehabilitacijo
Terme Olimia, Thermana Laško, Terme Krka, Strunjan),

•

vsak član lahko kandidira za letovanje v naših apartmajih v

•

vsak član se lahko prijavi na zdraviliško zdravljenje na

Moravcih (Prekmurska vas) in Podčetrtku (Vas Lipa),
Velem Lošinju in bolnici Naftalan.

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

•
•

redno prejemanje pisnih obvestil in obvestil na spletni

REKREACIJA

strani društva,

•

možnost sodelovanja na družabnih omrežjih.

V Zdravilišču Laško organiziramo vadbo pod strokovnim
vodstvom višjega fizioterapevta.

Članom društva in njihovim družinskim članom zdravilišča nudijo:

•

10 % popust na bazenske vstopnice in uporabo savn,

•

10 % popust na veljavne cene penzionskih storitev

•

10 % popust na vse zdravstvene in fizioterapevtske

v Talaso Strunjan, Terme Dolenjske Toplice, Terme

storitve,

Šmarješke Toplice

•

10 % popust na uporabo fitnesa, kopeli in masaž,

•

10 % popust na veljavne cene zdravstvenih storitev

•

10 % popust na nastanitev.

•

10 % popust na veljavne vstopnice bazenov

•

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

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

10 % na kopalne karte.

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

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

•

•

praznikov in počitnic,
•

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

•

•

10 % popust za wellness storitve in zdravstvene storitve,

•

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

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

•

10 % popust na aktualno ponudbo za bivanje.

•

10 % popust na 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.

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

termin bo lahko zapolnil član s čakalne liste. V primeru odjave koriščenja apartmaja, oziroma da vam
dodeljen termin ne ustreza, ga morate odjaviti v
določenem roku, ki je 30 dni od prejema odločbe.
Kasneje lahko odjavite vaš termin le v primeru bolezni, poškodbe ali bolezni v družini na podlagi
ustreznega pisnega dokazila. Če odpovedni rok zamudite ali nimate ustreznega pisnega dokazila, se
vam 20 % plačanih stroškov žal ne povrne. Vse člane
naprošamo, da v apartmajih upoštevate naša bivalna
pravila, preverite stanje inventarja in nam vse morebitne okvare sproti sporočate oziroma vpišete v knjigo, ki se nahaja v apartmaju.
V primeru namerno ali iz malomarnosti povzročene
materialne škode, ima DPS na podlagi poročila
komisije o povzročeni škodi pravico izterjati poravnavo škode. Za vse dodatne informacije se lahko
obrnete na gospo Dragico Dremelj, ki je dosegljiva
na telefonski številki 031 708 852.

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

V okviru zdraviliškega zdravljenja v tujini razpisujemo termine za organizirano zdravljenje v
bolnici Naftalan in zdravljenje na Velem lošinju. Prijave zbiramo do 15.2.2020.

VELI LOŠINJ od 3.8. - 17.8.2020
NAMESTITEV
-Villa Elisabeth
-večposteljne sobe z lastno kopalnico in televizorjem v objektih Park IV
CENA ZA POLPENZION
-Villa Elisabeth – 46 eur/dan/osebo
-Park V – 30eur/dan/osebo
DOPLAČILA
-turistična taksa
Vse informacije v zvezi z zdraviliškim zdravljenjem v Velem Lošinju dobite pri podpredsednici
društva gospe Dragici Dremelj, na tel.:031 708 852.

NAFTALAN od 18.5. - 24.5.2020
-zdravniški pregled in dogovor o terapijah
-zdravljenje, ki ga je priporočil zdravnik (naftalanoterapija, hidroterapija, elektroterapija skupno do 8 terapij), premaz z naftalanom
-uporaba bazena v popoldanskih urah
-popoldanski program: možna uporaba wellnessa, masaže, obisk muzeja, kolesarjenje in
organizirani izleti na podeželje v lastni režiji
POSEBNOST PROGRAMA
CENA ZDRAVLJENJA 380 eur
DOPLAČILA
-enoposteljna soba
-kreme in zdravila se zaračunajo posebej
-turistična taksa
Vse informacije v zvezi z zdraviliškim zdravljenjem v Naftalanu dobite pri predsedniku društva
gospodu Janu Korenu, na tel.:041 630 991.
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PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2019
V našem društvu in v podružnicah je bilo leto 2019
zelo aktivno, produktivno in polno dogodkov; ravno tako kot pretekla leta. V primerjavi z letom 2018
smo znova zabeležili nekolikšno porast novih članov,
predvsem zaradi akcij na področju vključevanja
mlajših bolnikov s psoriazo, sploh v podružnicah
Celje, Ljubljana in Maribor. Za sofinanciranje humanitarnih programov je bilo občinam poslanih
približno 100 vlog, uspešno pa je bil izpeljan tudi
program obnovitvene rehabilitacije (v Termah Krka
– Strunjan, Termah 3000, Thermani Laško, Termah
Lendava in v Termah Olimia), na katerega je bilo
letošnje leto poslanih okoli 200 ljudi. Letni zbori so
bili tudi letos izvedeni po vseh podružnicah. Med
letom je bilo skoraj po vseh podružnicah organiziranih več pohodov in izletov, ki se jih je udeležilo veliko naših članov. Več kot stotim članom z družinami
smo omogočili koriščenje društvenih apartmajev v
Prekmurski vasi in vasi Lipa ter se potrudili, da so
bili zasedeni celo leto.
Letos je bila izdana že 51. številka društvenega glasila
Za prostor pod soncem. V sodelovanju z družbo Janssen je bila izdana knjižica Psoriaza – Bolezen z več
obrazi, ki vsebuje pripovedi bolnikov s psoriazo in
nasvete specialistov. Skupaj z družbo Novartis sta bili
izdani kar dve knjižici: Sprejmi me, luskavica in Psoriaza, psoriatični artritis, urtikarija. Poleg naštetih je
bila izdana tudi knjižica v sodelovanju s podjetjem
Eli Lilly z naslovom Skupaj do kvalitetnega življenja
z luskavico. Letos smo z družbo AbbVie začeli tudi
snemati kampanjo za mlade do 40. leta.
16. marca je v hotelu Talaso v Krkinem zdravilišču
v Strunjanu potekala redna letna volilna skupščina
Društva psoriatikov Slovenije. Dnevni red je obsegal:
otvoritev in izvolitev delovnih teles skupščine, potrditev poslovnika za delo skupščine, kratko poročilo
namestnice DPS in kratka poročila predsednikov
komisij pri DPS, potrditev knjigovodskih izkazov za
leto 2018 ter potrditev poročila nadzornega odbora,
razpravo po poročilih, razrešenico predsednika DPS
zaradi odstopa in volitve novega predsednika DPS,
smernice dela za naslednje tri leta in točko razno. Na
tej skupščini so delegati potrdili novega predsednika
društva, Jana Korena. Konec marca je podružnica
Zasavje v sodelovanju s podjetjem Ekstrem čisto in
KSP Hrastnik na območju Podkraja izvedla čistilno

8 |

Za prostor pod soncem

akcijo. Podružnica Notranjski – kraška je vse povabila na predstavitev izdelkov Blu Cap za zdravljenje
kože. V sklopu prireditve v Luciji Skupaj delamo za
zdravje, ki jo je organiziral Zdravstveni dom Piran,
se je predstavila tudi podružnica Obala z informativno stojnico društva. Prav tako so v podružnici Obala
organizirali sestanek, ki je obenem obsegal tudi
strokovno predavanje Anuške Podošovnik dr. med.
spec. revmatologije z naslovom Dostop do zdravil in
zdravljenje psoriatičnega artritisa.
Podružnica Severno Primorska je v Novi Gorici
v začetku aprila v sodelovanju z družbo Novartis
organizirala strokovno srečanje z naslovom Luskavica – breme na koži in pod njo s predavateljem
prof. dr. Tomažem Lundrom, dr. med, spec. derm.
V UKC Maribor je konec aprila potekalo srečanje
s strokovnjakom prim. mag. Pijem B. Markom,
kjer so predstavili spletno stran o luskavici družbe
Janssen in že prej omenjeno izobraževalno knjižico
Psoriaza – Bolezen z več obrazi, nakar je sledilo
strokovno predavanje in pogovor z dermatologom.
Tema predavanja je bila Genitalna psoriaza in druge pogostejše nespolne bolezni kože anogenitalne
regije. Podobno predstavitev knjižice so izvedli
tudi v Ljubljani v Maxi Klubu, kjer je sledilo predavanje prof. dr. Lundra na temo Komorbidna stanja
v psoriazi. V začetku maja so se naši člani tako kot
vsako leto poprej udeležili programa zdravljenja v
tujini, v Naftalanu v Ivanič Gradu na Hrvaškem. V
sklopu prireditve Krepitev zdravja za vse v sredini
maja se je podružnica Obala predstavila z informativno stojnico v Izoli in Piranu. Dva tedna kasneje
so stojnico postavili tudi v Kopru. Konec maja je v
podružnici Maribor potekal majski piknik v Staršah,
kjer je člane obiskal tudi tamkajšnji župan. 1. junija
so bile na vrsti 19. športne igre PSORIADA, ki jih
je letos organizirala podružnica Zasavje v znamenju rudarstva. Udeležilo se jih je 226 članov društva.
5. julija so se zagovorniki bolnikov iz vsega sveta
srečali v Barceloni na generalni skupščini svetovnega
združenja IFPA in evropskega združenja Europso
z namenom izboljšati kakovost življenja bolnikov s
psoriazo, deliti izkušnje in dobre prakse ter pridobiti
orodja, ki bodo pomagala izboljšati komunikacijo
med bolniki in zdravstvenim sistemom. Udeležilo
se je je več kot 50 članic, Društvo psoriatikov Slo-

venije je zastopala strokovna sodelavka Kristina
Koler-Jagarinec. Na dogodku se je zvrstilo več strokovnih predavanj na temo psoriaze, psoriatičnega
artritisa in vseh pridruženih obolenj. Prav tako je
bila predstavljena pot do prodora zdravila na trg, vse
od odločanja, kaj bolniki potrebujejo, do pridobitve
dovoljenja za promet zdravila. Na srečanju je bila
predstavljena tudi letošnja tema svetovnega dneva
psoriaze, Povežimo se. V letu 2019 smo ponovno
izvajali projekt Lusko, kjer učence v osnovnih šolah
izobražujemo na temo psoriaze s pomočjo pravljice
Jurček, ki prikazuje življenje dečka s psoriazo.
Ker je poletje čas za morje in oddih, je Društvo psoriatikov Slovenije organiziralo že 14. letovanje na
Velem Lošinju na Hrvaškem, podružnica Obala pa
je organizirala prav poseben izlet z barko po slovenski obali. Jeseni je bil spet čas za pestro dogajanje.
Najprej je konec septembra potekala prestavitev
knjižice Psoriaza – Bolezen z več obrazi v Thermani
Laško, kjer je predavala in bila na voljo za vprašanja
Nataša Koser-Kolar, dr. med. spec. derm. Med 1. in 3.
oktobrom je v Cankarjevem domu potekal Festival za
tretje življenjsko obdobje, na katerem se je predstavilo tudi Društvo psoriatikov Slovenije s podružnicami
Ljubljana, Gorenjska, Zasavje in Celje. Na festivalu je
bilo organizirano tudi strokovno predavanje, ki ga
je izvedla mag. Maruška Železnjov Seničar na temo
Stres in kronična obolenja. V Bruslju je od 22. do 24.
novembra potekalo srečanje članic zveze EUROPSO.
Društvo psoriatikov Slovenije sta predstavljala strokovna sodelavka Kristina Koler Jagarinec in Boštjan
Repnik.
Letos je Društvo psoriatikov Slovenije obeležilo 40
letnico delovanja. Dogodek je potekal 26. oktobra
pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS
Boruta Pahorja v Termah Olimia. Udeležilo se ga
je 65 oseb, prisotni so bili po štirje člani podružnic
ter člani predsedstva in komisij društva. Povabilu so
se odzvali tudi trije zdravniki, predstavnica družbe
Novartis, gostji iz zdravilišča Naftalan, predstavniki
društva KVČB in društva revmatikov. Po nagovorih
predsednika društva je sledil še krajši kulturni
program učencev Osnovne šole Podčetrtek. Svetovni
dan psoriaze je dan, posvečen vsem obolelim za
psoriazo in psoriatičnim artritisom. Z namenom
ozaveščanja in boljšega razumevanja bolezni v širši
javnosti je bilo tudi letos predstavljeno delovanje
Društva psoriatikov Slovenije in naših podružnic v
vseh večjih slovenskih mestih. Vsaka od podružnic je
ob dnevu psoriaze v svojem kraju pripravila stojnice z

informacijami, s katerimi se širši javnosti s pomočjo
promocijskega gradiva predstavijo problematika
bolezni, načini zdravljenja in vplivi na kakovost
življenja obolelih. V sodelovanju z družbo Novartis
smo tudi letos izdali razglednice s pesmijo Sopotnica
naše članice Marte Nardin, ki se z boleznijo srečuje
že 50 let. S sodelovanjem na festivalih in sejmih
dosegamo boljšo informiranost širše javnosti in s
tem tudi dostopnost do projektov in programov,
ki jih izvajamo. Tako se tudi približamo bolnikom,
nudimo podporo in pomagamo pri premagovanju
in lajšanju stiske. 16. novembra je podružnica
Ljubljana s stojnico sodelovala na sejmu Atopic
Expo, ki ga organizira Društvo atopijski dermatitis.
29. novembra smo obeležili 20. obletnico delovanja
podružnice Notranjsko – kraška, ki je potekala v
Gostišču KA-RA v Pivki, kjer so bila podeljena
priznanja najbolj zaslužnim za uspešno delovanje
podružnice, dogajanje pa so popestrili osnovnošolci
tamkajšnje šole. Za mlade do 40. leta je 3. decembra
v Ljubljani s strani sedeža društva potekala delavnica
Zdrava prehrana iz teorije v prakso, ki jo je vodila
dr. Darja Ambrožič. Udeležence je opozorila na
pomen zdrave prehrane in hkrati podala povsem
praktične napotke, kaj je v resnici zdrava prehrana,
kaj je potrebno upoštevati in kako se lotiti potrebnih
sprememb. 6. decembra se je predsednik Društva
psoriatikov Slovenije Jan Koren udeležil sprejema
za predstavnice in predstavnike humanitarnih
organizacij v Predsedniški palači na povabilo
predsednika Republike Slovenije. Tradicionalno
smo se člani društva prvo soboto v decembru videli
na prednovoletnem srečanju, ki je letos potekalo v
organizaciji podružnice Dolenjska na Kmetijski šoli
Grm v Novem mestu. Prednovoletnega srečanja se je
udeležilo okrog 300 članov iz celotne Slovenije.
Tudi v letu 2019 smo izvajali program Pomoč na
domu, program, ki ga izvajamo z veliko predanostjo
in s katerim lajšamo socialno stisko ter pomagamo
pri vsakodnevnih opravilih naših članov. S svojim
poslanstvom stremimo k nenehnim izboljšavam z
organiziranjem različnih programov, ki vključujejo
učinkovito zdravljenje psoriaze, izboljšanje kakovosti življenja in učinkovitejše spopadanje z boleznijo. S
strokovnimi predavanji, ki jih izvajajo dermatologi,
revmatologi, psihologi, delavni terapevti in drugi,
želimo podati koristne informacije, s številnimi akcijami pa želimo izpostaviti širši javnosti, da bolezen
ni nalezljiva.
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Foto: Marija Babnik, Stane Kranvogel in Patricijja Pečnik na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

19. FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE
Viljem Bašelj

Društvo psoriatikov Slovenije se je odločilo, da bo
spet sodelovalo na 19. F3ŽO, ki je potekal od 1. do
3. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani pod
geslom Vsi smo ena generacija. Na razstavnem prostoru so sodelovale štiri podružnice: gorenjska, dolenjska, celjska in ljubljanska. Podružnica Dolenjska
je sodelovala drugi dan na razstavnem prostoru, ki
je bil lepo urejen in pripravljen s strani ljubljanske
podružnice. Iz dolenjske podružnice smo bili na
razstavnem prostoru Vesna Vizlar, Alojzij Šenica in
Viljem Bašelj.
Drugega oktobra sva se jaz Viljem in Alojzij zjutraj
odpeljala iz Novega mesta proti Ljubljani. Že med
potjo sva se spraševala, na kakšna vprašanja bova
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morala odgovarjati obiskovalcem. Kmalu sva ugotovila, da to ni mala stvar, saj sva bila zelo presenečena
nad številom razstavnih prostorov, pa tudi nad neverjetno velikim številom obiskovalcev in se jih je
dejansko zelo veliko ustavilo in se zanimali za naše
društvo. Srečo sva imela, ker sva imela zelo veliko informativnega materiala, knjižic, revij in tudi osebnih
izkušenj z boleznijo. Posebno zanimanje je bilo, koliko članov šteje naše društvo in ko sva povedala, da
okoli 2000, so bili zelo začudeni – saj to je veliko, so
dejali. Vprašali so tudi, kaj pomeni biti član tako velikega društva. Razložila sva, da je naše društvo razdeljeno na 11 podružnic, ki pokrivajo vso Slovenijo.
Nisva pozabila izpostaviti naših močnih področij

delovanja na področju obnovitvene rehabilitacije,
družinske terapije, socialnega in izobraževalnega
programa ter družabnih dogodkov. Zelo sva bila
vesela obiska dolgoletnega predsednika ljubljanske
podružnice, dr. Prosena, s katerim sva kar malo
poklepetala. Žal mi je bilo, da nisva imela časa obiskati drugih razstavnih prostorov, ker je bilo ves čas
nekakšno dogajanje pri nas. Popoldne se nama je
pridružila še vodja dolenjske podružnice, Vesna Vizlar, ki je ostala do zaključka. Ko sva z Alojzijem odhajala, sva se komaj zavedala, kako ponosna sva lahko,
da sva bila del tega festivala. Med potjo domov sva
se počutila kot kaka »dermatologa«, saj sva vedela
odgovoriti kar na vsa postavljena vprašanja.
Na koncu bi povabil vse člane DPS, da prihodnje leto
obiščejo to prireditev oz. festival, ki je bogat po ponudbi in dobiš širši pogled na dejavnosti, ki se izvajajo, kot ugotavljam, v veliki meri na humanitarni in
prostovoljni način.
Moja misel: Humanitarnost je največji zmagovalec
sveta!

FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE
Patricija Pečnik
Člani DPS smo se že četrto leto aktivno udeležili
festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal v Cankarjevem domu v dneh od 1. do 3. oktobra. Priprave na dogodek se začnejo že aprila in
v podružnicah se dogovorimo, kdo bo navzoč ob
stojnici kateri dan. Vodja podružnice Ljubljana je

že dan pred začetkom festivala pripravil razstavni
prostor, na stene je obesil plakate s podatki o luskavici in parole, ki so opozarjale na stigme, ki so še
vedno navzoče pri ljudeh. Tiskano gradivo, ki ga je
bilo veliko, so obiskovalci pridno jemali, se ustavljali in iz pogovorov z njimi smo ugotovili, da je še
veliko ljudi z luskavico, ki pa ne vedo, da imamo v
Sloveniji tako dobro organizirano društvo, ki zajema
11 podružnic, katerih sedež je v Mariboru. Prvi dan
so bili ob razstavnem prostoru člani ljubljanske in
gorenjske podružnice, drugi dan dolenjske in tretji
dan članici celjske podružnice.
V torek, prvi dan poteka festivala je imela predavanje mag. Maruška Železnjov Seničar na temo Stres in
kronična obolenja, ki se ga je udeležilo lepo število
naših članov. Ob koncu festivala je vodja ljubljanske
podružnice razstavni prostor pospravil in z veseljem
ugotovil, da je bilo razdeljenega res veliko materiala,
kar kaže, da smo se dobro predstavili široki javnosti
Slovenije. Predstavili so se nam tudi predstavniki
drugih organizacij in podjetja, ki bi želela sodelovati z nami. Povabili jih bomo na naša predavanja
in tudi oni nam bodo pripravili predavanja s svojega
področja. Razstavni prostor je bil dobro obiskan in
prihodnje leto se bomo festivala spet udeležili.

Foto: Jan Koren, Simeon Setnikar in Martina Balantič na Festivalu za tretje življenjsko obdobje
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EUROPSO IZOBRAŽEVALNA
DELAVNICA
Kristina Koler Jagarinec

9. in 10. oktobra je v Madridu potekalo izobraževanje
pod okriljem EUROPSO na temo razvoja zdravil.
Razvoj zdravil je kompleksen in večplasten proces.
Začne se z raziskovanji in odkritji, testiranji in vitro
ter in vivo, ko pa se opravijo še toksikološki testi,
pričnejo klinična testiranja, ki se jih opravi v treh
fazah (najprej na majhni skupini prostovoljcev, v
drugi fazi na do 500, v tretji fazi pa na več kot 1000
prostovoljcih). Vsa zbrana dokumentacija se nato
vloži v presojo nadzornim organom za pridobitev
dovoljenja za promet z zdravilom.
Proces izdelave zdravila traja najmanj 12 let, (v
povprečju okoli 15) včasih tudi do 20 let. Okoli 98 %
vseh spojin, ki jih proizvedejo, sploh ne pride na trg,
večinoma zaradi tega, ker se ne ujemajo z zdravili, ki
so v medicini že dlje časa uveljavljena.
V kliničnih testiranjih so udeleženci naključno razporejeni, to pomeni, da so razdeljeni na kontrolne
skupine; enim dajejo učinkovino, drugim pa placebo.
Samo tako lahko pridejo do dejanskih rezultatov testiranj. Proizvajalci zdravil sodelujejo s Community
Advisory Board, ki zagotavlja, da znanstveniki delajo
raziskave na tistih področjih, na katerih se pojavljajo
dejanske potrebe bolnikov.
Po uspešnih testiranjih učinkovitosti zdravila morajo proizvajalci vložiti vlogo za dovoljenje, da to
zdravilo sploh lahko tržijo na določenem območju.
Na območju Evropske unije to vlogo opravlja EMA
(European Medicines Agency) ali slovensko Evropska agencija za zdravila. Inštitucija je nadzorni organ
Evropske komisije, ki »zagotavlja zdravstvene ocene
ter nadzira in spremlja varnost zdravil za humano in
veterinarsko uporabo na področju Evropske unije«
in v Evropskem gospodarskem prostoru s sedežem
v Amsterdamu. Njena vloga je, da zagotovi varnost,
učinkovitost in kakovost zdravil, ki pridejo na evropski trg. *
Agencijo vodi upravni odbor, člani pa ne zastopajo
vlad, vladnih organizacij ali njihovih sektorjev. Sestanejo se večkrat letno, da se odločijo o odločitvah
na visokem nivoju. EMA ima sedem znanstvenih
odborov (komitejev) in veliko delovnih skupin, ki
zajemajo nekaj tisoč strokovnjakov iz držav članic,
štirje od teh odborov pa vključujejo tudi paciente kot
polnopravne člane. Agencija sodeluje skupaj z nacio-

nalnimi regulativnimi organi, zdravstvenimi delavci,
univerzitetnimi kliničnimi centri in pacienti. Koristi delovanja agencije imajo tako razvijalci zdravil,
farmacevtske družbe, snovalci politike na področju
zdravja, kot tudi akademske ustanove, zdravstveni
delavci in nenazadnje pacienti. Prav tako so člani
komitejev akademije, nacionalne agencije, znanstveniki, zdravstveni delavci in pacienti.
Po tem, ko zdravilo pridobi dovoljenje za promet, se
nad njim prične izvajati farmakovigilanca. To je proces spremljanja varnosti humanih zdravil v celotnem
obdobju njihove uporabe. Z njim želijo zmanjšati
tveganja in povečati koristi zdravil. Tudi za ta sistem
je odgovorna EMA. Že obstoječa zdravila na trgu
v območju EU agencija preverja tako, da budno
spremlja poročila pacientov, zdravstvenih delavcev
in specialistov ter kliničnih študij, medicinske literature in registrov pacientov, poleg tega pa sodeluje
tudi z nadzornimi organi za zdravila izven meja EU.
Izdelava zdravila ima torej zelo zapleten postopek od
same ideje do prodora na trg, kjer pa se nadzor nad
zdravilom nikoli ne konča. Proizvajalec prejme vse
opombe zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev
in pacientov, vse to pa preverjajo tudi na EMA, kjer
lahko ob večjem številu javljenih neželenih učinkov
kot so zapisani v specifikaciji proizvajalca tudi
zahtevajo nadaljnje ukrepe ali celo začasno prepoved
izdaje zdravila. Poleg varnosti zdravil v tem postopku preverjajo tudi, če je dokumentacija za paciente
in zdravstvene delavce napisana razumljivo. Namen
vsega tega nadzora je zaščititi paciente, da se lahko
zdravijo varno in da razumejo vso priloženo dokumentacijo.
* Vir: Evropska unija (2019) Evropska agencija za zdravila
(EMA) [online] Dostop 28.11.2019 na: https://europa.eu/
european-union/about-eu/agencies/ema_sl

Foto: Udeleženci evropske delavnice
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Foto: Predsedstvo Društva psoriatikov Slovenije in predstavniki bolnikov

POČASTITEV 40. OBLETNICE
DRUŠTVA PSORIATIKOV SLOVENIJE
Fani Močnik

Sonce je vir življenja, svetlobe, toplote … in kot prijatelj bolnikov s kožnimi težavami je tudi v našem
logotipu društva. Na zadnjo oktobrsko skoraj poletno soboto je prebudilo Podčetrtek in pozdravilo vse
udeležence dogodka ob 40. obletnici Društva psoriatikov Slovenije.
V Termah Olimia običajno zdravimo naše zdravstvene težave, tokrat pa so nas znova prijazno sprejeli in
poskrbeli za praznično vzdušje vseh 65 udeležencev.
Navzoči so bili po štirje člani podružnic ter člani
predsedstva in komisij društva. Povabilu so se odzvali trije zdravniki, predstavnica Novartisa, gostji iz
Naftalana, predstavniki Društva KVČB in Društva
revmatikov.
Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Zbrane je pozdravila Sergeja Širca, ki je na kratko
opisala namen srečanja, nam čestitala, zaželela prijetno, veselo praznovanje in povabila k nagovoru
predsednika DPS.
Predsednik Jan Koren je po pozdravu poudaril osnovni pomen društva za bolnike s psoriazo. Ta ni

samo skrb za lajšanje težav na koži, bolnikom pomagajo izobraževanje, obveščanje, druženje, športne
aktivnosti, samopomoč in razvedrilo. Velik napredek je opazen na ozaveščanju javnosti z različnimi
dejavnostmi in promocijami, prepoznavanju bolezni
tako doma kot v tujini, saj je naše društvo vključeno
tudi v EVRO-PSO. Vsako leto konec oktobra na
različne načine obeležimo svetovni dan psoriaze po
vseh podružnicah. Kot predstavnik mlajše generacije je obljubil, da se bo tudi v prihodnje prizadeval za uspešno vodenje, za dobro bolnikov, za nadaljevanje ugleda društva, skrb za skupne dobrine in
povezovanje na vseh področjih. Ni se pozabil zahvaliti svojim predhodnikom in nam zaželel prijetno
druženje.
Za kulturni utrinek so poskrbeli učenci Osnovne
šole Podčetrtek s tematsko obarvano plesno točko.
V teh letih, odkar je bilo po podpisu peticije o ustanovitvi društva za bolnike z luskavico na Velem
Lošinju leta 1979 ustanovljeno Društvo psoriatikov
Slovenije, se je marsikaj zgodilo, veliko spremenilo,
izboljšalo, prineslo nove načine zdravljenja … Zgo-
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“

“

Društvo smo ljudje, ki se spopadamo z istimi
težavami in tako lahko pomagamo en drugemu,
poleg tega v društvu izveš veliko novega tako o
bolezni sami kot o načinih zdravljenja.
Jan Koren, predsednik DPS

dovinski pregled 40-letnega delovanja DPS sem
zbranim prebrala Fani Močnik.
Sledila je podelitev priznanj, in sicer priznanje za
dolgoletno nesebično predanost in izjemen prispevek k širjenju, razvoju ter prepoznavnosti društva
so prejele vse podružnice društva. Priznanje društva
za vsestransko sodelovanje in pomoč je prejel prim.
mag. Pij Bogomir Marko, dr. med.. Priznanje društva
pa sta prejela Alojzij Šenica iz podružnice Dolenjska
in Almira Škofic iz podružnice Zasavje
Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali: Prim.
Franc Božiček, dr. med., prim. mag. Pij Bogomir
Marko, dr. med., doc. dr. Iztok Holc, dr. med., in
predsednik podružnice Gorenjska Simeon Setnikar.
Voditeljica pogovora Sergeja Širca je sodelujočim
zastavljala vprašanja povezana z društvom in bo-

leznijo, zdravniki so podali svoja videnja, izkušnje in
načine zdravljenja. Odgovarjali so tudi na vprašanja
navzočih. Vsi so bili enotni, da je bolezen treba obravnavati celostno, saj imajo bolniki poleg kožnih
sprememb pogosto prisotne tudi socialne in duševne
težave.
Strokovni del dogodka smo nadaljevali v še
prijetnejšem vzdušju, ki smo ga namenili medsebojnemu pogovoru, obujanju spominov, pogostitvi
s praznično torto in zdravici za uspešno delovanje
društva v prihodnje!
Hvala vsem, ki se trudite, da je in da bo Društvo psoriatikov Slovenije se naprej uspešno, prepoznavno
in v dobrobit bolnikom! Čestitke ob obletnici vsem
članom!

Foto: Udeleženci 40. obletnice Društva psoriatikov Slovenije
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SVETOVNI DAN PSORIAZE
29. OKTOBER
Mojca Ograjšek

Že od leta 2004 dalje na 29. oktober obeležujemo
Svetovni dan psoriaze. To je dan, ki je posvečen vsem
obolelim za psoriazo in psoriatičnim artritisom. Je
seveda dan, ko želimo svetu povedati, kaj psoriaza
in psoriatični artritis sta, da se rešimo stigme, ki se
drži obolelih in te bolezni, saj je za večino ljudi, ki
se s to boleznijo še nikoli niso srečali, luskavica še
vedno tabu. Po podatkih ameriškega Nacionalnega
inštituta za zdravje naj bi bilo po svetu kar 125 milijonov obolelih za psoriazo in/ali psoriatičnim artritisom.(1) V Sloveniji je po ocenah strokovnjakov
obolelih za psoriazo okoli 40 tisoč prebivalcev.
Letošnja tema ob tem dnevu je »Povežimo se«, ki jo
je razpisala Mednarodna zveza društev psoriatikov
(angleško International Federation of Psoriasis Associations – IFPA). Zveza združuje društva iz več kot
50 držav, ki povezujejo ljudi s to boleznijo. In povezanost med obolelimi je res pomembna. Že sama
psoriaza je povezana s spremljevalnimi boleznimi
in mnogimi drugimi tegobami, ki jih morajo oboleli
preživljati. Ravno zaradi tega je zelo pomembno, da
se bolniki čim bolj povežejo s svojimi zdravniki, saj
lahko družno zelo učinkovito zdravijo stanje psoriaze in vseh ostalih bolezni pri posameznikih.
Ker pa je človek socialno bitje, zdravljenje samo
ni dovolj. K boljšemu počutju in posledično tudi
boljšemu zdravju pripomore povezovanje z ostalimi, toliko več pa pomeni, če se lahko povežeš z
nekom, ki posluša tvoje izkušnje in dileme ter s
tabo deli njegove. Zaradi tega obstajajo tudi različna
društva, ki organizirajo najrazličnejša druženja, kjer
se lahko povežeš z novimi ljudmi in se z njimi tudi
spoprijateljiš. Izobraževanja, pohodi, izleti in ostala
srečanja lahko bolnike povezujejo ter jim dajejo
znanje in pozitivno energijo, ki jo potrebujejo za
boljše zdravljenje svojega zdravstvenega stanja. Ni
pa vedno dovolj, da se oboleli povezujejo samo med
sabo. Veliko obolelih za psoriazo in psoriatičnim artritisom se spopada s tem, da jih okolica ne sliši in
tako ne ve, kakšne so potrebe obolelega z luskavico.
Ravno zaradi tega so pomembne dejavnosti ob svetovnem dnevu psoriaze. Z različnimi predstavitvami
in izobraževanji na stojnicah v zdravstvenih domovih ter nakupovalnih centrih so pri nas podružnice
Društva psoriatikov Slovenije na ta dan opozarjale

obiskovalce na težave obolelih za psoriazo, v upanju,
da so razbili vsaj kakšen tabu. Mimoidoči so se lahko
informirali na licu mesta, na voljo pa jim je bilo tudi
veliko tiskanega informativnega čtiva.
Tudi letos je Društvo psoriatikov Slovenije v sodelovanju z družbo Novartis oblikovalo razglednico,
ki je posvečena prav svetovnemu dnevu psoriaze.
Razglednico pripravljamo z namenom ozaveščanja
širše javnosti, na njej pa je predstavljena tudi pesem
Marte Nardin, bolnice s psoriazo, ki se z boleznijo
sooča že 50 let.

Sopotnica
Marta Nardin
Draga moja spremljevalka,
letos je že pol stoletja,
ko sva srečali se midve
na mrzel zimski dan.
Bila si drobna rdeča pika
na prstu moje noge.
vsak dan postajala si večja
in si nadela srebrn klobuk.
Vsak dan več bilo je pikic,
ki združile so se v krog,
rajale so in se veselile,
na moji koži bilo jim je lepo.
Prekrile moje so telo
in nič se jim ni mudilo proč.
Sonce izgubilo je sijaj
in na oči je padel mrak.
In bil si ti, ki si mi stal ob strani,
podal roko mi, čeprav je bila moja polna lusk,
v težkih trenutkih me bodril in vlival moč,
hvala ti za vse, čeprav te več med nami ni.
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CELJE

GORENJSKA

29. oktober 2019 – Svetovni dan psoriaze. Tudi letos se je Društvo psoriatikov Slovenije predstavljalo
s svojimi stojnicami po vsej Sloveniji z namenom
ozaveščanja in boljšega razumevanja bolezni.
Podružnica Celje se je letos predstavila v Zdravstvenem domu Celje. Predstavitev je bila na moje
presenečenje zelo uspešna. Odziv mimoidočih je bil
velik, veliko je bilo podanih informacij o problematiki bolezni in načinu zdravljenja. Razdeljenega je
bilo precej promocijskega materiala. Sklepamo, da je
še vedno zelo pomembno ozaveščanje širše javnosti.

V podružnici Gorenjska smo tudi letos svetovni dan
psoriaze obeležili s stojnico v Qlandiji v Kranju. Namen stojnice je bil ozaveščati obiskovalce o bolezni,
kot je luskavica, in informiranje bolnikov. Obisk je bil
dober. K temu je najverjetneje pripomoglo tudi to, da
smo naše člane z vabilom povabili na obisk stojnice.
Na stojnici nas je obiskalo nekaj naših članov in veliko mimoidočih, ki imajo sami luskavico ali pa ima
to bolezen eden od njihovih družinskih članov oziroma prijateljev. Od obiskovalcev stojnice jih je šest
prejelo prijavnico, beležimo pa tudi tri nove člane, ki
so prijavnico izpolnili na stojnici. Z obiskovalci stojnice smo izmenjali izkušnje in tako obojestransko
pridobili veliko koristnih informacij, poudarili pa so,
da so tovrstne aktivnosti več kot dobrodošle.

Marija Babnik

Simeon Setnikar

Foto: Podružnica Celje ob Svetovnem dnevu psoriaze

DOLENJSKA
Vesna Vizlar

Dolenjska podružnica se je predstavila prav na svetovni dan psoriaze v trgovskem centru Qlandija
Novo mesto. Vodja podružnice Vesna in član Viljem
sva ob 9. uri pripravila vse, kar je potrebno za predstavitev društva. V popoldanskem času se je na stojnici pridružil še član Alojzij Šenica. Opremljeni
z informativnim materialom, revijami in seveda s
svojimi izkušnjami smo poskušali predstaviti naše
aktivnosti, razložiti prednosti članstva in seveda tudi
podati nekaj praktičnih nasvetov. kako se spopadati
z boleznijo.

Foto: Podružnica Dolenjska ob Svetovnem dnevu psoriaze
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Foto: Podružnica Gorenjska ob Svetovnem dnevu psoriaze

LJUBLJANA

Patricija Pečnik
Tudi letos je naša podružnica obeležila 29. oktober- svetovni dan psoriase na kar treh lokacijah:
v zdravstvenem domu v Domžalah, kjer sta bila ob
stojnici člana podružnice Robert Brezavšček in Vladimir Avbelj, v zdravstvenem domu v Kamniku sta
bila Lovro Kern in Rezka Smrekar, v zdravstvenem
domu v Kočevju so bili Irena Oblak, Tanja Kranjc in
Stane Kranvogel.
Plakati, ki so jih postavili in tiskano gradivo, so predstavljali luskavico, psoriatični artritisin in naše delo
v društvu in v podružnicah. Obiskali so nas zdravniki in medicinsko osebje, ki dela v teh zdravstvenih
domovih, drugih obiskovalcev pa ni bilo tako veliko,
kot smo pričakovali, kar pripisujemo ne prav posrečenemu datumu, ki sovpada s krompirjevimi počitnicami, ko je veliko ljudi na dopustih. Za prihodnje
leto bomo stojnico ob dnevu naše bolezni postavili
pred tem datumov in verjamemo, da bo obisk več-

ji. Obiskovalce, ki so se ustavili, je zanimalo, ali je
naša bolezen nalezljiva, kako se jo zdravi, kako se
jo pozdravi. Žal smo jim na zadnje vprašanje lahko
odgovorili le, da lahko lajšamo simptome bolezni,
pozdravit pa se je ne da. Stres, ki je močno prisoten
v današnjem življenju, je pogosto krivec za ponovne
izbruhe že obvladane bolezni.

NOTRANJSKA KRAŠKA
Marta Nardin

Tudi letos smo ob svetovnem dnevu psoriaze pripravili razstavo v Zdravstvenem domu dr. Franca
Ambrožiča Postojna od 23. do 30. oktobra 2019. Pripravili in postavili smo jo trije člani: Marija Kondić,
Marta Nardin in Jakob Škerjanc. Na panojih smo s
slikami in teksti predstavili delo v društvu in v naši
podružnici, na mizah pa smo razstavili naša glasila in
literaturo o naši bolezni in zdravljenju. Obiskovalci
so lahko razstavljeno literaturo tudi odnesli domov.
Razstava v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna je najbolj uspešna, saj si jo v tednu dni
ogleda največ ljudi. Sem prihajajo na preglede v specialistične ambulante tudi bolniki iz drugih občin.

Foto: Podružnica Ljubljana ob Svetovnem dnevu psoriaze

MARIBOR

Dušan Varlec
Ob svetovnem dnevu psoriaze se je Podružnica Maribor predstavila v UKC Maribor. Cilj te predstavitve
je bil, da predstavimo društvo in našo bolezen, ozavestimo ljudi, da ta bolezen ni nalezljiva in da se ljudem, ki nimajo te bolezni in z njo niso seznanjeni, ni
treba izogibati psoriatikov. Prav tako smo predstavili
aktivnosti našega društva: o obveščanju o naši bolezni, možnosti obnovitvene rehabilitacije, izkoriščanju počitniških apartmajev, predavanjih, druženju, izletih in drugih dogodkih. Cilj te predstavitve je
tudi pridobivanje novih članov, ki bi bili pripravljeni
z nami sodelovati in se družiti.

Foto: Podružnica Notranjska K. ob Svetovnem dnevu psoriaze

OBALA

Milena Kukrika
29. oktobra smo v počastitev svetovnega dne psoriaze izvedli informativno stojnico v Zdravstvenem
domu Bonifika, predstavili delovanje podružnice
in društva psoriatikov, deležni smo bili veliko zanimanja in vprašanj o bolezni in zdravljenju luskavice.
Informativno gradivo smo razdelili tudi v ZD Koper,
Olmo ter v SB Izola.

Foto: Podružnica Maribor ob Svetovnem dnevu psoriaze

Foto: Podružnica Obala ob Svetovnem dnevu psoriaze
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Pomurje

Alojz Trplan
Predstavniki Društva psoriatikov Slovenije –
podružnica Pomurje, smo v torek, 29. oktobra,
v trgovskem centru Maximus v Murski Soboti
obeležili svetovni dan psoriaze. Na ta dan smo pripravili stojnico z brošurami, ozaveščali širšo javnost
s problematiko in boleznijo luskavice ter včlanjevali
nove bolnike.
Foto: Podružnica Primorska ob Svetovnem dnevu psoriaze

ZASAVJE

Jolanda Kunstič

Foto: Podružnica Pomurje ob Svetovnem dnevu psoriaze

Podružnica Zasavje smo svetovni dan Psoriaze nadaljevali v zdravstvenih domovih. Letos smo obiskali
zd.Litija.Mimoidoče in zaposlene smo seznanjali
o naši bolezni in društvu.Obiskovalcel je bilo manj
kot smo pričakpvali, zato menimo,da v Litiji živijo
zelo zdravi ljudje.Vsem zainteresiranim smo podelili
gradivo in pridobili enega člana.

PRIMORSKA
Suzana Batič

Naša podružnica vsako leto ob svetovnem dnevu
psoriaze 29. oktobra organizira predstavitev naše
bolezni, psoriaze, v eni izmed občin, kjer delujemo.
Letos smo se predstavili v občini Komen. Stojnico
smo imeli pred Zadružnim domom od 10. do 14.
ure. Vreme nam ni bilo ravno naklonjeno, a kljub
temu smo imeli nekaj obiskovalcev. Predvsem jih je
zanimalo, ali je ta bolezen ozdravljiva in s čim se jo
zdravi. Odgovarjali smo jim na vprašanja in tudi razdelili naše zgibanke, kdor jih je želel. Razdelili smo
nekaj prijavnic in upam, da se bo kateri od teh tudi
včlanil.
Zahvalila bi se našima članoma Ivanu Žvoklju in
Klavdiju Likarju za pomoč pri pripravi in predstavitvi in občini Komen za predstavitveni prostor.
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Foto: Podružnica Zasavje ob Svetovnem dnevu psoriaze

ATOPIC EXPO
Patricija Pečnik

Atopic expo na enem mestu združuje različna podjetja, društva in osebe, ki so kakorkoli povezani z
atopijskim dermatitisom, alergijami, astmo in sorodnimi temami. Glavni namen je, da dobite odgovore
na svoja vprašanja, da na enem mestu združimo vse,
kar bi sploh lahko in da pomagamo!
Tako se je glasil uvodni stavek na vabilu, ki smo ga
prejeli ob povabilu, da se kot društvo psoriatikov
predstavimo na tem dogodku, ki je potekal 16. novembra 2019 od 9.00 ure dalje v prostorih športne
dvorane v Medvodah.
Člani podružnice Ljubljana smo se vabilu odzvali s
stojnico, na kateri smo imeli gradiva o naši bolezni,
obiskovalce, med katerimi je bilo veliko družin z malimi otroki, tudi dojenčki, tudi ustno seznanjali, kaj
sploh je naša bolezen, kako se pojavi, kakšne oblike
poznamo in odgovarjali na njihova vprašanja.
Povem naj, da se je ob stojnici ustavila mlada mamica, ki ima postavljeno diagnozo atopijski dermatitis. Ko je šla mimo naše stojnice na ogled še drugih,
kjer so podjetja razstavljala svoje izdelke, ki jih je bilo
mogoče tudi kupiti, mi je pogled zdrsnil na njene
roke, na prsni koš, ki je bil razgaljen, in Ireni, ki je
bila ob meni, takoj rečem, da ima gospa luskavico.
Udeležim se predavanja, ki ga je vodila gospa Urša
Strlekar, mag. farm., na temo Koža je ogledalo zdrav-

ja – kako izbrati kakovostno prehransko dopolnilo?
in predavanja se udeleži tudi ta gospa. Pristopim in
pove, da ima njena mama hudo obliko luskavice, da
prejema biološka zdravila. Podam ji na zelo nevsiljiv
način svoje mnenje, da ima po videzu tudi ona najverjetneje luskavico, saj se ji koža v velikih plakih
lušči, znaki poteka bolezni pa so kot pri meni, ki
imam diagnozo luskavica. Gospa je vesela kontakta
in pove, da bo po nekaj letih spet obiskala dermatologa.
Ob stojnici smo bili navzoči štirje člani naše
podružnice in doživeli še eno prijetno izkušnjo.
Sejem se je zaključil ob 16.00 uri

8. STRATEŠKA
KONFERENCA
VREDNOST
INOVACIJ
Kristina Koler Jagarinec

Konferenco Vrednost inovacij s tokratnim naslovom
»Izzivi zdravja in razvoja v 21. stoletju« v organizaciji Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih
farmacevtskih družb, GIZ je potekala na Zavodu za

Foto: Podružnica Ljubljana na dogodku Atopic Expo
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zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom, da
se modernizira trenutni zdravstveni sistem skupaj v
sodelovanju z ZZZS in Ministrstvom za zdravje. Ker
na marsikaterih področjih zdravstva vidimo napredke znanosti in ker se čedalje bolj srečujejo z izzivi
kot je staranje prebivalstva in rast kroničnih nenalezljivih bolezni, so se tudi pri nas že nekaj časa nazaj
začeli ukvarjati z bolniku prilagojeno medicino.
Vendar to ni več dovolj.
Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za
javno zdravje Ministrstva za zdravje, je na konferenci predstavila pomembno podaljšanje življenjske
dobe prebivalcev Slovenije, ki je v zadnjih desetletjih
posledica izboljšanja stanja srčno-žilnih bolezni ter
presejalnih programov ZORA, DORA in SVIT. Prav
tako je poudarila usmeritev zdravstvenega varstva na področje krepitve zdravja in preprečevanja
kroničnih bolezni, ki jih izvajajo tudi za ranljive skupine v centrih za krepitev zdravja po vsej Sloveniji.
Generalni direktor ZZZS, g. Marjan Sušelj, je v svojem govoru zagotovil, da si bo tudi zavod prizadeval
za visoko raven dostopa do novih zdravil kljub nizkemu proračunu, ki jim ga je za leto 2020 namenila
država. Povedal je, da je optimističen glede uvedbe
novih mehanizmov za obvladovanje izdatkov za
zdravila. Izrazil je tudi pričakovanje o konstruktivnem sodelovanju s farmacevtsko industrijo.
Ravno zaradi finančnih omejitev ZZZS meni dr.
Došenović Bonča, da bo potrebno vložiti sredstva
v tiste rešitve, ki bodo glede na investicijo prinesle
najboljše učinke.
Ker se prebivalstvo stara, bo v prihodnosti zagotavljanje kakovostnega zdravstvenega varstva še
zahtevnejše. Dr. Andrej Janžič z Javne agencije za
zdravila in medicinske pripomočke je povedal, da
je uvedba posebnega orodja za vrednotenje znanstvenih tehnologij predpogoj za vzdržen sistem, sploh
ker so razlike med državami članicami EU velike,
pogoje pa še vedno usklajujejo. Zaradi tega se morajo
truditi urediti pogoje na nacionalni ravni.
Vsi so se na koncu strinjali, da si slovenski bolniki
zaslužijo modernizacijo zdravstvenega sistema. Njihovo stanje vpliva na celotne družine in družbo.
Zato je pomembno, da iz rezultatov kliničnih raziskav izluščijo kar največ in pripravijo simulacije, kako
bi bilo, če bi imeli na razpolago več financiranja za
novejše tehnologije. V centru pozornosti bi morali
biti bolniki in njihove potrebe.
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4. OKROGLA
MIZA ZA MLADE
EUROPSO
Boštjan Repnik

Ker mogoče nekateri ne poznate organizacije EUROPSO, bi vam jo želel v uvodu tega prispevka malo
bolj približati. Europso je bila ustanovljena v novembru leta 1988 in je zveza društev bolnikov s psoriazo
(luskavica – psoriasis), s sedežem na območju Evrope. Kot krovna organizacija, ki deluje pod okriljem
Evrope in kot član IFPA (mednarodno združenje
bolnikov s psoriazo), je tako organizacija Europso
tesno povezana s svetovnim gibanjem na področju
psoriaze. V nadaljevanju pa boste lahko bolj podrobno izvedeli, kaj se je dogajalo na četrti okrogli mizi
bolnikov s psoriazo, kjer so med drugim tudi sodelovali predstavniki in zagovorniki pravic bolnikov s
psoriazo, ter kaj vse se je dogajalo na tem dogodku.
Sam sem že obiskal tretjo okroglo mizo za mlade in
imam tako že izkušnje od prej, kako zelo pomembno je, da se lahko povežemo mladi iz vsega sveta in
odprto razpravljamo o večji kakovosti življenja, za
posameznega bolnika s psoriazo. Čeprav se nekomu
na prvi pogled zdi, da sama bolezen ne prinaša drugih simptomov kot luske, ki so vidne po telesu, pa
se lahko kaže še kako drugače. Tako se lahko sama
psoriaza v blažji obliki res kaže samo kot preprosta
kožna bolezen, a se v nekaterih primerih zgodi, da
prizadeti pridobijo tudi kakšno pridruženo bolezen,
kot je psoriatični artritis, pri katerem pride do obolenja sklepov. Prav tako se lahko ob sami psoriazi
pojavijo sladkorna bolezen, določene oblike rakavih obolenj, srčno-žilna obolenja, kronično vnetna
črevesna bolezen, depresija, metabolni sindrom,
povišan krvni tlak itd. Seveda ne pomeni, da lahko
vsak, ki zboli za psoriazo, pridobi katero od teh bolezni, vendar pa je možnost pridobitve katere od teh
obolenj povečana. Iz tega razloga je zelo pomembno,
da sodelujemo na lokalni, še bolj pa na mednarodni
ravni po vsem svetu.
V nadaljevanju bi vam želel povedati nekaj več o
samem dogodku, o četrti okrogli mizi za mlade. Na
začetku dogodka smo se skupaj dobili na večerji, kar

je bila odlična priložnost za spoznavanje novih prijateljev in za prebijanje ledu. S tem je bilo že samo
okolje veliko bolj sproščeno v nadaljevanju drugega
dne, ko smo začeli z dogodkom. Prva točka dogodka
je bila registracija vseh članov in v nadaljevanju pozdrav predsednika združenja in otvoritev. Po otvoritvi
smo s pomočjo vodje dogodka začeli prvo vajo, in
sicer spoznavanje soljudi, kar je bilo videti podobno
kot hitri zmenki, kjer imata dva človeka časa dve
minuti, da se bolj podrobno spoznata in tako izvesta
več drug o drugem. Kot že opisano na začetku, se lahko psoriaza pojavi v več oblikah in smo lahko na ta
način spoznali na kakšen način smo se morali spopasti z različnimi oblikami psoriaze in kakšni izzivi
so nas čakali na naši poti. V nadaljevanju smo imeli
predstavitev z naslovom pot bolnika s psoriazo, kjer
so bili predstavljeni izzivi, s katerimi se srečujemo
oboleli s psoriazo:
BOLNIKI IN ZDRAVILA

Dosledna uporaba in splošno zanimanje za psoriazo
je nekaj, na kar naj bi bili pozorni sami bolniki. Kot
pa je bilo prikazano, je na žalost resnica drugačna,
saj se veliko obolelih odloči ali, da sploh ne bodo
jemali oz. uporabljali zdravil, ali pa jih na začetku
uporabljajo, potem pa jih iz različnih razlogov
prenehajo jemati. Kot že opisano vemo, da se lahko
pridružijo psoriazi druga obolenja in je zaradi tega
velikega pomena, kakovostno sodelovanje z osebnim
zdravnikom ali dermatologom in redna uporaba
priporočenih zdravil.
OZAVEŠČENOST ZDRAVNIKOV IN NJIHOVO
POZNAVANJE PSORIAZE

Ozaveščenost zdravnikov je bila na okrogli mizi
ena od glavnih tematik, saj si kot bolniki le s težavo
postavimo diagnozo, pa čeprav imamo tako radi
strica Googla in to počnemo mogoče večkrat, kot
je potrebno. Tako smo lahko tudi slišali zgodbo
enega izmed navzočih, ki mu je bila na začetku
postavljena napačna diagnoza. Iz tega razloga je
pomembno, da se potrudimo in naredimo kar se da
največ, da bi bolniki in zdravniki bolje razumeli ter
lažje prepoznali simptome. Samo na ta način lahko
potem zdravniki hitreje in učinkovitejše prepoznajo
simptome in lahko s pomočjo bolnika začnejo
ustreznejše zdravljenje.
DOSEGLJIVOST ZDRAVIL (POSAMEZNE DRŽAVE)

Kot je že v naslovu vidno, je dosegljivost zdravil,

potrebnih za ustrezno zdravljenje bolnika, otežena
v določenih državah. Večina najverjetneje pozna
za zdravljenje psoriaze različne kreme ali v višjih
stadijih bolezni tablete. V primerih, pri katerih nič
od tega ne pomaga, pa je treba poseči po bioloških
zdravilih, ki so težje dosegljiva oz. v nekaterih
primerih preveč finančno obremenjujoča za nekatere
in tako praktično nedosegljiva.
Sama predstavitev je vsebovala še veliko več
informacij o poti, ki jo prehodi bolnik s psoriazo,
sam pa sem izpostavil določene dele, ki so precej
pomembni.
Naslednja vaja, ki je bila del programa, nam najprej ni
bila najbolj jasna, saj smo prejeli samolepilne listke,
medtem pa so bile na tleh razvrščene posamezne
slike. Vsak si je potem izbral sliko, ki ga je najbolj
pritegnila in na prvi samolepilni listek napisal
občutke ob tej sliki. Ko smo te občutke napisali, smo
se postavili v krog drug zraven drugega obrnjeni s
hrbti proti sredini. Tako smo si podajali slike v desni
smeri in je vsak od nas napisal pri posamezni sliki
en stavek. Ta naloga je bila namenjena spoznavanju,
kaj občutimo, ko vidimo različne primere dogodkov
in kako jih lahko povežemo. Tako smo lahko opazili,
da čeprav smo pred tem napisali lastne občutke,
se le-ti velikokrat ponovijo tudi pri drugih. Iz tega
je razvidno, da čeprav je vsak prehodil svojo pot z
boleznijo, pa so določeni občutki podobni.
Nato sta sledili dve skupni vaji, s pomočjo katerih
smo ugotavljali želje bolnikov s psoriazo in akcije, s
katerimi bi lahko uresničili te želje.
Skupne vaje:
UGOTAVLJANJE POTREB BOLNIKOV S PSORIAZO

Pri tej prvi vaji smo se razdelili v posamezne skupine
in smo razpravljali o potrebah, ki jih čutijo mladi
v povezavi s psoriazo. V preveč podrobnosti se ne
bom spuščal, lahko pa povem, da je bila vaja namenjena spoznavanju posameznih izzivov, s katerimi se
srečujemo bolniki s psoriazo. S pomočjo te vaje smo
lahko lažje ugotovili, kakšne akcije bi bile potrebne,
da bi se bolniki lažje soočali z vsemi preprekami, ki
se lahko pojavijo.
AKCIJE ZA UGODITEV TEH POTREB

Z zaključkom prejšnje vaje je sledila ta, pri kateri
smo poskušali strniti vse naše ideje in misli v akcije, kako uresničiti prej omenjene želje. Tako boste v
nadaljevanju videli nekatere predloge, ki so ob tem
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nastali:
• Izobraževalni program za mlade (osnovna šola –
animacijski film)
Ta ideja je bila najbolj podprta od večine, saj smo
mnenja, da bi bilo za ljudi, ki imajo psoriazo, in
tudi tiste, ki je nimajo, veliko lažje, če bi lahko že v
mladosti spoznali vse, kar je psoriaza in kaj zaobsega.
• Kampanja na evropski ravni proti stigmi o psoriazi
Čeprav se zdi, da je stigme v določenih primerih
vedno manj, pa se še vedno na temo psoriaze pojavlja v večji meri, kot bi si to želeli. S pomočjo te
kampanje bi prikazali, da ni psoriaza nič slabega oz.
negativnega. Vsi smo samo ljudje, ne pa oznake, s
katerimi so nas drugi označili.
• Zdravstvena pismenost na temo psoriaze
Zdravstvena pismenost pozitivno vpliva na zdravje
ljudi in jim pomaga pri obvladovanju bolezni. Zaradi
tega bi želeli, da bi se bolniki lažje povezali z zdravniki oz. delavci v zdravstvu in tako pridobili večjo
zdravstveno pismenost, s pomočjo katere bi lažje
upoštevali podana navodila o zdravljenju. Z manjšo
zdravstveno pismenostjo nastajajo potem tudi nesporazumi in neprimeren način zdravljenja.
• Boljša ozaveščenost bolnika ob odločanju o terapiji
V določenih primerih se lahko zgodi, da je bolniku
s psoriazo predstavljen način, kako začeti zdravljenje
in s katerimi zdravili, ob tem pa se včasih pozabi na
možnost o izbiri in vrsti zdravljenja. Dandanes je
vedno več različnih opcij, na kakšen način in katera

Foto: Udeleženci okrogle mize mladih
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zdravila lahko bolnik uporablja, zaradi česar bi želeli,
da se bolnikom predstavijo vse možne opcije zdravljenja.
Zdaj se sprašujem, kaj bi še lahko povedal oziroma
kako bi lahko zaključil ta zabaven, poučen in izredno
pozitiven vikend. Kot ste lahko opazili, smo se na okrogli mizi za mlade veliko naučili o psoriazi, kakšne
pasti ob zdravljenju nas lahko čakajo in predvsem,
kaj lahko tudi mi naredimo, da pripomoremo k bolj
kakovostnemu življenju vsem, ki so se kadarkoli
srečali s psoriazo, in seveda, kako lahko pomagamo
tudi sami sebi. Včasih sem tudi jaz bil bolj pasiven,
kar zadeva same psoriaze, vendar sem sčasoma
spoznal, da lahko veliko naredim za sebe v povezavi s psoriazo in si tako znatno izboljšam kakovost
življenja. Iz tega razloga bi vam vsem želel položiti
na srce, da se dajte, kolikor je le mogoče, povezati z
drugimi, ki imajo psoriazo, da sodelujete z zdravniki
oziroma dermatologi, ki vam želijo pomagati, da se
včlanite ali vsaj občasno sodelujete z društvi, ki so
namenjena višji zdravstveni pismenosti, podpori in
povezovanju bolnikov s psoriazo. Prav tako lahko v
društvih najdete različne seminarje in izobraževanja,
s pomočjo katerih si lahko, kot že omenjeno zgoraj, veliko pomagate k bolj kakovostnemu življenju.
Predvsem pa se vam ni treba pred drugimi skrivati
ali se bati, karkoli bi si kdo mislil o vas oziroma o vaši
zunanji podobi, saj je to le njihovo mnenje in ne vaše.
Tako, da se pokažite v vsej vaši lepoti in uživajte ob
tistih malih trenutkih v življenju.

PRAZNOVANJE 20. OBLETNICE
PONOVNE USTANOVITVE PODRUŽNICE
NOTRANJSKO KRAŠKE
Marta Nardin, vodja podružnice Notranjsko Kraške

Letos je minilo dvajset let od ponovne
ustanovitve naše podružnice. Ustanovili
smo jo 5.junija 1999 in jo poimenovali
Podružnica Notranjska. Pri ponovni
ustanovitvi sta nam pomagala člana društva
Stanko Pregelj in Stanka Poljšak za kar smo
jima še danes hvaležni. Na ustanovitvenem
sestanku je bilo 19 naših članov. S svojo
prisotnostjo pa so nas počastili tudi
gostje iz drugih podružnic, ki so nam želeli
uspešno delo.
29. novembra 2019 smo se zbrali v Gostišču Kara v
Pivki člani podružnice in vabljeni gostje.
Vodja podružnice Notranjsko - Kraške, Marta Nardin, je pozdravila vse navzoče. Predstavila je zgodovino delovanja podružnice od začetka do danes.
Podružnico smo 2018 preimenovali v NotranjskoKraško, ker je tudi mnogo članov iz kraških občin.
Sledil je kulturni program, ki so ga izvedle učenke
Osnovne šole Pivka: Brina Cej z deklamacijo, Nuša
Kobal je zaigrala na klarinet in Fiona Herlič ki je
zapela pesem. Učenke so nam s svojim nastopom
polepšale naše praznovanje.
Irena Likon-Matuš je prebrala pismo, ki nam ga je
poslal Stanko Pregelj, ki se ni mogel udeležiti našega
praznovanja. V veliko čast nam je, da tudi njega veže
do naše podružnice poseben odnos in da se je med
nami vedno dobro počutil in mu bomo ostali v lep-

em spominu kot nasmejani in dobrovoljni ljudje.
Sledila je podelitev priznanj zaslužnim članom
podružnice: Darinki Brožič, Elvisu Karižu, Borislavu Kostiću, Ireni Likon-Matuš, Nadji Suša, Marju
Šajnu in Sonji Rutar. Jakob Škerjanc ni želel prevzeti
priznanja,zato ga bomo shranili v arhivu.
Predsednica se je zahvalila strokovni sodelavki
Društva psoriatikov Slovenije, Kristini Koler Jagarinec, ki nam je bila vedno pripravljena pomagati. V zahvalo smo ji podarili knjigo ”Pripoved o
življenju in delu Miroslava Vilharja”. Darilce pa smo
izročili tudi Suzani Batič, vodji podružnice Severna
Primorska, ki se je udeležila našega praznovanja.
Člani podružnice so obdarili tudi predsednico,
Matej in Ivanka Bajt pa sta vsakemu podarila obesek
za ključe. Za zdravje pa bo poskrbelo tudi bučno olje
Kmetije Koler, ki sta ga vodji podarili sestri Koler.
Zahval tudi vsem občinam,ki nam vsako leto namenjajo sredstva za naše delovanje. To so: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Divača,
Sežana, Cerknica, Loška Dolina.
Posebna zahvala občinama Postojna in Pivka za
darila za naše goste.
Po uradnem delu smo nadaljevali druženje ob dobri
hrani in pijači.Zahvala tudi g.Ljubotu,ki nas vedno
prijazno sprejme.Na koncu smo razrezali torto.
Večer je minil v prijetnem druženju.
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PREDNOVOLETNO SREČANJE
ČLANOV DPS NA DOLENJSKEM
Vesna Vizlar, vodja podružnice Dolenjska

Foto: Člani Društva psoriatikov Slovenije, podružnica Dolenjska

V letu 2019 je bila organizatorica prednovoletnega
srečanja podružnica Dolenjska. Potekalo je v prostorih srednje kmetijske šole Grm, Novo mesto. Na
dogodek smo se člani Dolenjske podružnice pripravljali že od pomladi, od zbora članov. Sledilo je
zbiranje predlogov, dogovarjanja in v jeseni končni
dogovori in konkretno delo. Nekako se je oblikovala
ekipa do 25 članov, ki smo z vso odgovornostjo pristopili k delu.
Glede na velike razdalje med člani, ki segajo od Bele
Krajine do Posavja so naše aktivnosti potekale na
zelo različnih koncih in tako uspešno zbrali veliko
zanimivih dobitkov za srečelov. Članice in nekatere
žene naših članov so se zelo potrudile s pripravo ne
samo bogate in dobre ampak tudi lepo pripravljene
dobrodošlice, kar ste nam prisotni dali tudi vedeti.
Uvodni kulturni program vam je ponudil nekoliko
simbolike Dolenjske. Spomnili smo vas na našega
velikega dolenjca Toneta Pavčka. Njegove pesmi z
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voščilom naše podružnice, ki so bili pripravljeni na
podstavkih bele breze kot simbol Bele Krajine, so
bili vam za spomin. Harmonikaši Klemna Hribarja
so se predstavili in obudili spomin na Lojzeta Slaka.
Skupina gimnastičark iz Kostanjevice na Krki, pod
vodstvom učiteljice Renate Cujnik, je predstavljala
velikega telovadca Leona Štuklja. Poleg plesne točke
hip hop z Nikom, Nejo in Tejo, ste se nasmejali tudi
skeču, ki sta ga zaigrali članici igralske skupine iz Dolenjskih Toplic. Ob koncu programa nas je počastila
s svojim obiskom doc. dr. Lea Marija Colarič Jakše
v vlogi cvičkove ambasadorke. S posebnim nagovorom o predstavitvi cvička nam je približala to našo
žlahtno kapljico. Program smo zaključili s pesmijo
En starček je živel v izvedbi pevca Jožeta Mikca,
člana ansambla Novi spomini. Vsem nastopajočim
čestitke za izvirnost in iskrena hvala za sodelovanje.
Ravnateljica dijaškega in študentskega doma ter vodja prehrane, gospa Martina Kralj, nas je pozdravila

v imenu srednje kmetijske šole Grm in podala tudi
obrazložitev glede spremembe prostora, ki nam je bil
namenjen. Dogovorjeno je bilo, da se bo naša prireditev odvijala v njihovi večji dvorani, ki stoji ob
šoli. Žal se je zgodil kar obsežen požar in so morali
večino dejavnosti, tudi izvedbo pouka, prestaviti v te
prostore. Prosila je za razumevanje zaradi manjšega
prostora, ki nas je pri vsej dobri volji in prijetnem
vzdušju nekoliko motil. Povedala je, da bo za našo
prehrano poskrbela šolska kuhinja, za strežbo pa njihovi dijaki.
Sledilo je res zabavno popoldne z ansamblom Novi
spomini in voditeljico Barbaro Pirh. Menim, da smo
pripravili zanimiv srečelov, da je voditeljica na prijeten in zabaven način povezala naše dogajanje in
verjamem, da ni bilo nikomur dolgčas. Ves čas je bilo
čutiti živahnost, opaziti mnogo nasmehov na obrazih, zaznati prijetne pogovore in čutiti veselje ob
srečanju drug drugega.

Dolenjska podružnica se iskreno zahvaljuje prav
vsem članom DPS, ki ste si vzeli čas in dan preživeli
nekoliko drugače kot sem omenila v uvodnem pozdravu, da si ustvarite veliko lepih in novih spominov. Zbralo se nas je 294 in prav veseli smo bili tudi
prisotnosti predsednika DPS, gospoda Jana Korena.
Velika zahvala za izvedbo dogodka gre mnogim donatorjem iz Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, ki ste
nas materialno in finančno podprli.
Za vas, spoštovani člani DPS, smo se trudili po svojih najboljših močeh, zmožnostih in predvsem res z
dobro voljo.
Ekipa dolenjskih članov, ki smo se trudili pri pripravi prednovoletnega srečanja, vam v prihajajočem
letu 2020 želimo vse dobro, zdravja, sreče in lepih
odnosov med ljudmi.

Foto: Udeleženci prednovoletnega srečanja v organizaciji podružnice Dolenjska
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OBNOVITVENA
REHABILITACIJA
ČLANOV DPS
S statusom nevladne organizacije, ki
deluje v javnem interesu na področju
zdravstvenega varstva, obnovitveno
rehabilitacijo izvajamo pogodbeno z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, ki nam dodeljuje finančna
sredstva. Vsako leto komisija v sestavi
treh dermatologov iz UKC Maribor
obravnava nekaj sto vlog in odobri
približno 220 bolnikom s psoriazo
14-dnevno zdravljenje z vključenimi
terapijami v enem izmed izbranih
zdravilišč.
Terme 3000

Naravni zdravilni učinki ‘črnega zlata’ Term 3000
»Sveder je prodiral čedalje globlje. Merilci so namerili že tisoč tristo metrov, ko je iz globin namesto
nafte bušnil močan curek vode z velikimi belimi
oblaki sopare, ki so prekrili nebo.« Tako je o iskanju
nafte na močvirnatih travnikih pri Moravcih leta
1960 pisalo v slovenskih časopisih. Razočaranje,
da so namesto črnega zlata našli le črno, po nafti
dišečo vodo, je bilo veliko. A tedaj še nihče ni slutil, da bo prav ta črna voda za mnoge postala bolj
dragocena kot vse zlato tega sveta. Terme 3000 –
Moravske Toplice danes beležijo več kot 60-letno
tradicijo črpanja termo-mineralne vode, ki je bila
leta 1964 razglašena za naravno zdravilno sredstvo,
izvira pa iz vrelcev, ki se nahajajo v globinah od 967
do 1467 metrov v Mursko-Zalskem bazenu. Ker so
jo odkrili naključno ob tem, ko so iskali nafto, je ta
voda dobila ime črna termo-mineralna voda. Zaradi
velike koncentracije zdravilnih učinkovin, ki pozi-
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tivno vplivajo na zdravje, ji upravičeno pravijo tudi
črno zlato. V Termah 3000 – Moravske Toplice jo
uporabljajo predvsem za zdravljenje težav lokomotornega sistema in revmatičnih ter kožnih obolenj.
Zaradi dokazanih blagodejnih učinkov in visokih
temperatur pri izviru je moravska voda edinstvena
ne le v Evropi, ampak tudi v svetov nem merilu.
Zaradi njenih zdravilnih učinkovin pa je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije Termam 3000 –
Moravske Toplice podelilo tudi koncesijo za izvedbo
zdravstvenih programov, ki vključujejo uporabo te
vode.
Manj črna, a še vedno blagodejna

Letos so kopeli s črno termo-mineralno v natur bazenih še izboljšali, saj so v vodo pričeli dovajati naravno termo-mineralno vodo še iz dodatne vrtine in
uvedli izboljšan način priprave vode. Tako sedaj uporabljajo tudi naravno izvirsko vodo iz vrtine MT6, ki se je po zadnji balneološki oceni izkazala za še
ustreznejšo in učinkovitejšo predvsem pri zdravljenju težav lokomotornega sistema in revmatičnih
obolenj. Z izboljšanim načinom priprave vode so
ohranili vsebnost zdravilnih snovi v črni termomineralni vodi, s spremenjenim procesom priprave
pa se je barvna intenzivnost vode zmanjšala. Črna
termo-mineralna voda je tako zdaj svetlejša, a zgolj
zaradi drugačne vsebnosti železa in mangana, ki
zdravilnih učinkov v taki obliki nista imela, sta pa
prispevala temno barvo. Vse druge sestavine vode
so enake kot do zdaj.
Učinkovita pri težavah s sklepi in kožnih obolenjih

»Kopanje v črni termo-mineralni vodi priporočamo
pri rehabilitaciji po poškodbah in operacijah gibalnega sistema, pri revmatičnih obolenjih, zdravi pa
tudi nekatera kožna obolenja. Še posebej učinkovita

Foto: Hotel Ajda, črna voda

je pri težavah s sklepi. Skupaj z zdravilnim blatom in
peloidom blaži bolečine in izboljša gibljivost, otekline
sklepov se zmanjšajo, učinki pa se še povečajo v
kombinaciji s fizioterapijo. Njeni blagodejni učinki
pa se kažejo tudi na koži. Črna voda kožo neguje,
izboljšuje imunsko odpornost, vzpostavlja primerno
ravnovesje in pospešuje njeno regeneracijo,« pravi
Ranko Mudrinić, dr. med. specialist fizikalne med.
in rehabilitacije.

Terme Olimia

V Termah Olimia se zavedamo pomena naravnih
faktorjev, ki pripomorejo k boljšemu počutju posameznika. Ne le, da so terapije okolju prijazne, temveč
so prijazne tudi do naših gostov. Z mnogoletnimi
izkušnjami na področju težav z gibali in kožo ter z
novimi znanji, ki jih pridobivamo na številnih strokovnih podiplomskih izpopolnjevanjih, želimo gostom ponuditi največ. Z izkoriščanjem zdravilnih
učinkov termalne vode, mineralnega blata, ogljikovega dioksida ter z novejšimi pristopi na področju
manualnih terapij konkuriramo v izvajanju celostne
obravnave. Termalna voda v Termah Olimia ima
mnoge pozitivne učinke na zdravje in vitalnost.
Zaradi specifične nizke vrednosti mineralov dodatno pripomore k čiščenju vašega telesa. V Termah
Olimia zato naše goste spodbujamo k rednemu pitju
termalne vode in steklenico sveže postrežemo vsakemu gostu v sobo. V bazene se črpa iz posebnih vrtin
– vrelcev - do globine 520 metrov. Na izvoru dosega
temperaturo od 24 °C do 44 °C. Končno in želeno

Foto: Terme Olimia

temperaturo v posamičnih bazenih pa dosežemo z
mešanjem vode iz posamičnih vrtin. Kopanje v termalni vodi sprošča napetost v mišicah in povečuje
prekrvavitev tkiv ter poživlja in krepi obrambne mehanizme telesa. Je naravno zdravilo, ki blagodejno

vpliva na naše dobro počutje.
Z društvom psoriatikov sodelujemo že več kot 20 let
in z zadovoljstvom ugotavljamo, da se radi vračate
k nam. V veselje nam je, da lahko poslušamo vaše
zgodbe in z našim pristopom pripomoremo k
vašemu bolj kakovostnemu življenju. Z odprtimi
dlanmi in z znanjem v glavah vas pričakujemo in se
veselimo vsakega snidenja z vami.

Terme Krka – Talaso Strunjan
V svoji koži se počutim odlično!
Morje, sonce in dobra energija

Z 2300 sončnimi urami na leto, izjemno lego ob
borovem gozdu v osrčju zaščitenega krajinskega
parka in ob tisočletnih solinah je Talaso Strunjan
»od boga dan« zdravilen kraj. Tudi za ljudi z motnjo imunskega sistema, ki ji pravimo psoriaza oz.
luskavica in je kronična vnetna bolezen z značilnimi
kožnimi žarišči. Neposredna bližina morja in njegovi blagodejni vplivi so namreč v obmorskem centru
Krkinih term omogočili razvoj celovitega talaso pristopa, ki temelji na uporabi različnih elementov morja: obmorske klime, morske vode in slanice, morskega blata, imenovanega fango, alg in morske soli.
Učinki sonca in morja pa nadvse blagodejno vplivajo
na kožne spremembe, ki spremljajo psoriazo.
Zadovoljni, umirjeni, s čim manj skrbmi

To je življenjski cilj, ki si ga deli večina ljudi. Življenje
s psoriazo ni enostavno, saj se bolniki pogosto
srečujejo s situacijami, ki povzročajo tako fizične
kot čustvene bolečine, pomembno pa je, da se tako
oni sami kot vsi drugi zavedamo, da je bolezen sicer
neozdravljiva, a obvladljiva. Treba se je pač naučiti
živeti s tem, se pomiriti s stvarmi, ki se jih ne da v
celoti spremeniti, lahko pa se jih prilagaja. Tudi to je
nekaj. Veliko. Včasih največ. Zdrav življenjski slog,
čim manj stresa, dovolj počitka in veliko sonca ter
blagodejnih kopeli lahko naredi tudi življenje bolnika s psoriazo čudovito.
To, kako se počutimo, je odvisno predvsem od nas
samih. Za začetek se je dobro zavedati, da je kak dan
sicer res slabši, da pa so številni tudi precej boljši od
današnjega. Dan je lahko lep, če si takega naredimo.
In če se odločimo, je lahko takšno tudi življenje.
Mediteranska zgodba o dobrem počutju ali zakaj
izbrati ravno Talaso Strunjan?

V strunjanskem zalivu je nastalo in se kljub hitremu
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razvoju na srečo tudi ohranilo toliko zdravilnih faktorjev, da lahko upravičeno rečemo, da je že oddih v
tem prečudovitem zalivu zdravilen. V Talasu Strunjan namreč te številne darove narave uporabljamo za
zdravljenje, nego in prehrano. V čim bolj prvinski
obliki. Zdravstvena ekipa Talasa Strunjan pa blagodejne učinke narave prepleta z bogatim znanjem
klasične medicine in sodobno tehnologijo.
Vsak posameznik, ki pride v Talaso Strunjan na
14-dnevno rehabilitacijo, je obravnavan individualno. Pacienta ob prihodu pregleda zdravnik, ki vodi
odgovarjajoče indikacijsko področje. Posvetuje se
tudi z drugimi člani tima. Gostu – bolniku predpiše
ustrezen program šele potem, ko dobi natančno sliko
o stanju njegove bolezni in njegovih rekreativnih
sposobnostih, potek programa rehabilitacije pa nato
tudi spremlja. Dodatno zagotovilo zdravstvene varnosti je dežurna zdravstvena služba.
Dobro za kožo, ki potrebuje posebno nego

Poglavitno vlogo v vseh strunjanskih zdravstvenih
in sprostitvenih programih igra morska voda. Ker
je bogata z minerali, kot so brom, jod in magnezij,
hkrati pa ne vsebuje dražilnih umetnih mineralnih
olj, deluje na kožo zdravilno, kot pomlajevalni napoj.
Oligoelementi, ki so bistveni za normalno delovanje
telesa in varujejo pred utrujenostjo, stresom in infekcijskimi boleznimi, delujejo zdravilno tudi na
sluznico dihalnih poti.
Morska sol blagodejno vpliva na kožo ter pomaga pri
luskavici, dermatitisu in raznih kožnih ekcemih.
Za zdravje in boljše počutje: terapije z morskimi
učinkovinami so dokazano uspešna pomoč pri
sodobnem zdravljenju psoriaze, motenega gibalnega
sistema, revmatskih in nevroloških obolenj, odlične
pa so tudi v sprostitvene, pomlajevalne in lepotne
namene. Fango, solinsko blato, blagodejno vpliva na
telo, saj pospešuje krvni obtok in lokalno presnovo,
izboljšuje delovanje mišic in sklepov, zmanjšuje
bolečine v obolelih predelih telesa in hkrati izboljšuje
splošno počutje posameznika. Fango ima na bolnike
s psoriazo toplotno kemični in keratolitični učinek –
segret na 40 do 45 stopinj Celzija pospešuje metabolizem, deluje pomirjevalno, blaži bolečine, razstruplja telo, poživlja krvni obtok, pospešuje presnovo,
zdravi revmatska obolenja in odpravlja bolečine v
mišicah, hrbtenici in sklepih. Fango kožo z minerali nahrani, da postane mehkejša, bolj napeta, bolj
elastična. Fango ali solinsko blato, ki ga uporabljamo
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v Talasu Strunjan, dobivamo iz bližnjih Sečoveljskih
solin. Je s slanico obogatena istrska ilovica, drobnozrnata in naravno mehka masa temno rjave, črne
barve, ki vsebuje visoko koncentracijo mineralov.
Nastaja v solinah ob zorenju soli.
Kopeli z morsko vodo in s hrastovim lubjem tudi blagodejno vplivajo na kožo z luskavico. Njihov učinek
je predvsem keratolitičen – čisti luskice. Hrastova
skorja vsebuje čreslovine, ki lahko pomagajo pri
vneti ali razpokani koži, saj ustvarja zaščitno plast
na površini kože in sluznic, zavira rast mikroorganizmov, blaži srbečico ter pospešuje celjenje prask in
razjed.
Helioterapija je ena od najbolj univerzalnih in
uspešnih terapij za bolnike z luskavico. Zdravilna
moč sonca in svetlobe se kaže že po 20-minutni izpostavljenosti soncu na dan. Raziskave so dokazale,
da sončna svetloba zmanjšuje aktivnost tistih kožnih
celic, ki proizvajajo citokine, snovi, ki v koži aktivirajo vnetne procese, in blagodejno vpliva na sanacijo
kožnih sprememb. Seveda pa se je treba pred soncem
tudi v Strunjanu primerno zaščititi s kakovostnimi
kremami z visokim zaščitnim faktorjem.
Razbremenitev in umiritev

Ker so bolniki z luskavico še posebej dovzetni za
stres in njegove negativne posledice, se je treba
z njim in njegovim obvladovanjem ukvarjati zavestno. Pomembno je, da si posameznik privošči
dovolj počitka, saj utrujenost in pomanjkanje spanja
povečujeta razdraženost in nemir. S stresnimi situacijami se da spopadati na različne načine. Pomaga avtogeni trening, dobra volja in pozitivno razmišljanje,
pa tudi gibanje.
Bivanje v neposredni bližini morja predrami pri
večini ljudi, tako zdravih kot bolnih, željo po gibanju. Gibanje v morju in ob morju, kjer temperature le
zmerno nihajo, kjer je veliko sončnih ur in je zrak
bogat z aerosoli, deluje na človeka kot balzam. Sprehod ob morju krepi dihalni in gibalni sistem, zbistri
duha in razjasni misli. Bližina solin ustvarja v strunjanskem zalivu idealne razmere za naravno inhaliranje zdravilne solnice. Blaga mediteranska klima in
več kot 80 kilometrov označenih pešpoti nudijo idealne pogoje za sprehode, ki so bili konec 18. stoletja
najpomembnejša terapija prvih talasoterapevtskih
centrov na francoski obali. Plavanje pa odganja črne
misli. V telesu se med gibanjem sprošča endorfin,
hormon sreče, ki deluje kot naravni antidepresiv.

Plavanje okrepi notranjo energijo in vrača veselje ter
optimistične misli.

no svežega sadja. Vse to upoštevamo tudi v Talasu
Strunjan.

Ne pozabite na dihanje …

Čim večkrat se odpravite k morju!

Kdor nadzoruje svoje dihanje, nadzoruje tudi svoje
misli, pravijo. In obratno. Človek pod stresom diha
hitro in plitko, zato čuti tesnobo in neugodje. Umirjeno dihanje pa možgane umirja. Z dihalnimi vajami
lahko izboljšamo delovanje možganov in živčnega
sistema, ob tem pa čistimo energijske kanale.
S pravilnim dihanjem si lahko izboljšamo zdravje in
počutje. Popoln in počasen izdih je pogoj za pravilno
dihanje, saj ne moremo pravilno globoko vdihniti, če
nismo pljuč prej temeljito izpraznili. Izdih mora biti
tako kot vse dihanje tih, telo pri tem pa sproščeno.
Več porabljenega zraka kot bomo izdihnili, več
svežega in bogatega s kisikom bomo lahko vdihnili. Poleg tega pa dolg, tekoč izdih pomaga sprostiti
manjše telesne bolečine in napetosti.

Ne glede na vse so edina stalnica v človekovem
življenju spremembe … Ne moremo se jim izogniti,
lahko pa pri nekaterih spremembah tvorno sodelujemo. Prvo pravilo umirjenega in zadovoljnega
življenja v lastni koži je zato, da se ne obremenjujemo s tistim, na kar nimamo vpliva, in da vse moči
usmerimo v tisto, kar bo naredilo naš dan lepši in
prijetnejši, predvsem pa mirnejši.

… in prehrano

Izkazalo se je, da bolnikom s psoriazo dobro dene
t. i. mediteranska prehrana, ki jo strokovnjaki
priporočajo tudi ljudem z zvišanim krvnim tlakom. Mediteranska prehrana vključuje priporočila
zdrave in uravnotežene prehrane – ni dieta, ampak
je življenjska filozofija oz. posameznikov življenjski
stil. Njena osnovna značilnost je, da jedi ne vsebujejo
predelanih sladkorjev in hidrogeniranih maščob, ki
so sicer značilne za industrijska peciva, margarine,
ocvrto hrano ...
Živila v mediteranski prehrani so minimalno predelana, večji del zaužitih živil pa je svežih. Na jedilniku so morske plave in bele ribe, ki so toplotno
pripravljene na zdravju prijazen način (kuhane,

Foto: Terme Krka

dušene ali na žaru), velike količine zelenjave, ki se
uživajo surove ali malo kuhane (al dente) in ogrom-

OBNOVITVENA REHABILITACIJA
OBOLELIH ZA PSORIATIČNIM
ARTRITISOM V ZDRAVILIŠČU LAŠKO

Z zdravljenjem psoriatičnega artritisa poskušamo
predvsem omiliti ter upočasniti potek bolezni ter
zmanjšati sekundarne posledice. Zdravljenje predvsem simptomatsko, v smislu lajšanja bolečin z analgetiki, vnetja sklepov ter kit pa se omejuje s pomočjo
nesteroidnih antirevmatikov. Pri zdravljenju se uporabljajo tudi imunomodulirajoča zdravila, ki vplivajo
na imunski odziv ter zmanjšajo vnetje. V zadnjem
času pa novost predstavljajo biološka zdravila, ki
tarčno delujejo na določene beljakovine, ki sodelujejo pri vnetjih. Pomemben in tudi učinkovit del
konzervativnega zdravljenja predstavljajo tudi
različna fizikalna terapija ter različne fizioterapevtke
metode ter tehnike.
V Thermani Laško ta dva aspekta uspešno združujemo
v obnovitveni rehabilitaciji, ki jo nudimo obolelim
za psoriatičnim artritisom. S anamnezo, pregledom
ter pregledom zdravstvene dokumentacije zdravnik
ter tudi fizioterapevt določi terapijo, ki bi v najboljši
meri pomaga pri težavah obolelih in se lahko tudi
sprotno prilagaja. Cilji obnovitvene rehabilitacije se
pri obolelih s psoriatičnih artritisom nanašajo v prvi
vrsti predvsem na zmanjšanje bolečine, otekline ter
vnetja sklepov, s katerim poskušamo vplivati na lažje
gibanje. Za omilitev bolečin uporabljamo različne
manualne tehnike ter tudi fizikalno terapijo, kot so
TENS, interferenčni tokovi, diadinamični tokovi,
laserska terapija, bioptron svetlobna terapija, ultrazvok, magnetna terapija, parafiske in parafango obloge
in podobno. Za zmanjšanje otekline je dobrodošla
tudi hipobarična terapija ter ročna limfna drenaža,
vendar ne v akutni fazi vnetja.
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Z aktivnimi, aktivno-asistiranimi vajami ter vajami
proti uporu, ki ga dosežemo z uporabo raznovrstnih pripomočkov skušamo vplivati na ohranitev ter
povečanje primerne sklepne gibljivosti. V primeru
zelo oviranega gibanja ter omejene sklepne gibljivosti uporabimo tudi različne mobilizacijske tehnike. Z
gibanjem omogočimo tudi primerno prehranjevanje
sklepnega hrustanca, ki je zaradi vnetnih dejavnikov
in zmanjšanega gibanja pogosto izpostavljen obrabi. Gibanje pa omogoča tudi ustrezno delovanje
mišic, ohranja optimalno dolžino ter povečuje njihovo jakost ter fleksibilnost, predvsem, če so vajam pridružene vaje proti uporu. Z raznovrstnim
izborom vaj za gibljivost, jakost ter tudi raztezanje
tako za zgornje kot spodnje ekstremitete ter trup pa
vplivamo tudi na prožnost vezivnega tkiva, ki je pri
obolelih prav tako prizadet. Pomemben prispevek
k lajšanju težav predstavljajo tudi terapevtske vaje
v termalni vodi, ki še dodatno vpliva na zmanjšanje
bolečine ter omogoča lahkotnejše gibanje.
Dodatno lahko svoje telo okrepijo tudi v novem fitnes
centru ter se udeležijo tudi specialnih terapevtskih
vaj v novem terapevtskem bazenu, kjer je omogočen
tudi fitnes v vodi. Obolelim za psoriatičnim artritisom v Thermani Laško nudimo tudi različne specialne metode kot so Maitland koncept, obravnava miofascialnih prožilnih točk, Bownova terapija, kinezio
taping in druge.
Rezultate terapije, predvsem v smislu subjektivne
ocene jakosti bolečine beležimo s pomočjo vizualne
analogne lestvice (VAL), z meritvami sklepne gibljivosti ter mišičnega testiranja pa ocenjujemo napredek v sklepni gibljivosti ter mišični jakosti.
Rezultati obnovitvene rehabilitacije so predvsem
pozitivni, kljub občasni utrujenosti ter kakšnemu
dnevu, ko se sklepna bolečina tudi poveča. Generalno opažamo, da se bolečina po VAL zniža za nekaj stopenj, poveča se mišična jakost, oboleli gibajo
lahkotnejše, kar pa je najpomembnejše, lažje živijo
ter izvajajo različne tako dnevne kot ostale aktivnosti. S tem se izboljša predvsem kvaliteta življenja.
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V okviru društva celjske podružnice se 2- do 3- krat
mesečno srečujemo tudi na skupinski vadbi, ki je
lepo obiskovana.
Družba dobrega počutja Thermana d. d. je v letošnjem
letu proslavila prvih 165 let v skrbi za zdravje in dobro počutje. Naš temelj skozi vsa ta leta ostaja blagodejna termalna voda Laško, ki znanstveno doka-

Foto: Thermana Laško

zano pomaga pri izboljšanju počutja, lažjem gibanju,
razstrupljanju telesa. Ki sprošča in vrača moč.
Na podlagi bogatih izkušenj našo ponudbo dobrega
počutja širimo še naprej. Tako smo v letu, ki se izteka,
nadaljevali s temeljito prenovo hotela Zdravilišče
Laško in odprli Center zdravja in dobrega počutja, ki
vsebuje tudi nekatere nove storitve.
Za krepitev imunskega sistema, lajšanje dihalnih ali
kožnih težav ter nasploh za globoko psihofizično
sproščanje, je sedaj v ponudbi solna soba in posebne
solne terapije. Odprli smo prenovljen mali terapevtski bazen, kjer odslej najdete strokovno vodene vadbe
v vodi, kot so vaje za ravnotežje, proti osteoporozi,
za zdravo hrbtenico, hujšanje ... Razvijamo nove storitve in se trudimo za vas, dragi gostje, ki se vam na
tem mestu iskreno zahvaljujemo za zaupanje.
Vsem članom Društva psoriatikov Slovenije želimo,
da se v letu 2020 pri nas odpočijete in najdete svežo
moč. Želimo vam trdno zdravje, ki naj vam služi.

PODRUŽNICA

CELJE

PIKNIK NA DOBRIČU

Marija Babnik, vodja podružnice Celje

Kot vemo, je eden izmed faktorjev, ki pripomore za
boljše počutje pri zdravljenju psoriaze ali luskavice –
druženje. Dobra volja in pozitivna energija še kako
pripomoreta pri težavah, s katerimi se soočamo bolniki s psoriazo.
Tudi letos smo kot vsako leto organizirali »Kostanjev piknik«. Znova smo se odločili za vas Dobrič
nad Polzelo. Bila je lepa oktobrska sobota, obsijana s
soncem. Dobrič je majhna vasica nad Polzelo, nekateri jo poznajo kot vasico pod Goro Oljko. Ob gozdu
stoji vaški dom, domačini mu pravijo Pri Župerlu,
pred katerim je lep prostor za prirejanje piknikov
in druženj. Kostanj smo si lahko nabrali kar v
okoliškem gozdu oziroma nam ga je nabral Mirko,
ki je domačin.

Posedli smo se po klopeh, Zlatko pa je bil zadolžen
za »roštilj«. Čevapčiči, kotleti, perutničke so lepo
zadišali po okoliškem hribu in komaj smo čakali, da
so bile dobrote pečene. Med čakanjem na hrano smo
se lahko sprehodili po okoliškem gozdu, nabirali
kostanj v upanju, da najdemo tudi kakšnega jurčka
ali lisičko.
Po obilni hrani je sledilo pravo druženje s smehom,
humorjem, petjem in tudi plesa ni manjkalo. Skratka, vsi smo bili dobro razpoloženi in vsakemu, ki se
piknika ni udeležil, je lahko malce žal.
Napolnjeni z dobro energijo, lepimi vtisi in
razmišljanjem, kje se spet dobimo prihodnjič, da to
ponovimo, smo se v večernih urah vrnili v dolino.

Foto: Podružnica Celje na pikniku
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Foto: Srečanje Kako se spoprijeti s psoriazo

SREČANJE S
STROKOVNAJKINJO
– DERMATOLOGINJO
GOSPO NATAŠO KOSER
KOLAR, SPECIALISTKO
DERMATOLOGINJO IZ
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
CELJE
Marija Babnik, vodja podružnice Celje

Kako se spoprijeti s psoriazo? Je bila tema srečanja,
ki smo ga skupaj z DPS podružnico Zasavje 27. septembra izvedli v Thermani Laško. Organizatorica in
pokroviteljica tega srečanja je bila družba JANSSEN,
ki nam je predstavila knjižico PSORIAZA – bolezen
z več obrazi.
Gospa Nataša, ki je predstavljala omenjeno družbo,
nam je predstavila izobraževalni material – zgoraj
omenjeno knjižico. Povedala je tudi, da že vrsto let
sodeluje in raziskuje novosti na področju zdravljenja luskavice in pomen sodelovanja Društva pso-
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riatikov Slovenije in družbe Janssen. V nadaljevanju
smo imeli strokovno predavanje in pogovor na temo
Vpliv Mrtvega morja
na zdravljenje luskavice. Mrtvo morje se nahaja med
Izraelom in Jordanijo, tam so v zadnjem času zrasla številna zdravilišča, saj ugotavljajo, da to morje
zdravilno vpliva na kožo, med drugim tudi na zdravljenje luskavice, saj je gostota soli v morju skoraj 40krat večja kot na primer v našem Jadranskem morju.
Razen velike količine soli je tudi polno drugih mineralov, potrebnih za zdravje.
Po predavanju gospe Nataše Koser Kolar, specialistke dermatologinje, so ji navzoči lahko postavili
vprašanja o luskavici in posredovali svoje izkušnje
glede zdravljenja in odnosa javnosti na bolnike z
luskavico. Bilo je zelo zanimivo srečanje in slišali
smo kar nekaj novih informacij o zdravljenju, kar
je za bolnike zelo pomembno, saj še vedno upamo,
da bodo nekoč v bližnji prihodnosti farmacevtske
družbe iznašle zdravilo, ki bo luskavico tudi ozdravilo.
Srečanje smo zaključili s pogostitvijo, ki nam jo je
pripravila družba Janssen in hvala jim za zanimivo in
koristno srečanje.

PODRUŽNICA

DOLENJSKA
POLETNI UTRINEK VELI LOŠINJ – OTOK SUSAK

Vesna Vizlar, vodja podružnice Dolenjska

Člani DPS imajo možnost letovanja v Velem Lošinju
vsako leto prva dva tedna v avgustu. Tudi letos je bilo
tam 29 članov. Ravno v tem času sem bila na dopustu
na otoku Susku, ki se nahaja dobro urico z ladjo z
Malega Lošinja. Z družino smo se en dan odpravili
k njim na obisk. Vodja skupine psoriatikov v Velem
Lošiju, Jolanda Kunstič, nas je prijazno sprejela. Ker
prihajamo iz dolenjske podružnice smo bili prav
veseli, da smo tam srečali tudi našega člana Alojza Oblaka in skupaj sta nas popeljala na ogled po
zdraviliškem naselju. Med ogledom smo srečali kar
večino članov in se prav razveselili drug drugega. Po
ogledu, klepetu in hladni pijači sem prav vse psoriatike povabila na izlet na otok Susak. Že naslednji dan
so mi sporočili, da pride 16 članov. Kot se za otok Susak spodobi, sem obiskovalce pričakala v pristanišču
s samokolnico. Na otoku ni avtomobilov, le nekaj
manjših traktorčkov za prevoz robe za oskrbo trgovin in lokalov. Vsa prtljaga in druge stvari se tam
prevažajo s samokolnicami. Otok je velik le dobre
štiri km2. Ves otok je peščen, zelo rodoviten, lahko
hodiš bos, poseljen je samo v dveh delih in kulturnozgodovinsko zelo bogat.

Tu živi le okoli 100 domačinov. Skupino članov sem
na poti iz pristanišča do naše hišice, kjer dopustujemo že 38 let, popeljala peš. Saj je samo kakih 500
m. Večina je bila na otoku prvič in mislim, da jim
je bil zelo zanimiv. Glede na to, da sem tam že na
pol domača, sem jim lahko na preprost in kratek
način predstavila otok. Sledila je hladna osvežitev.
Nato sem članom ponudila pohod po otoku, ki sta
ga vodili moji hčerki, in kopanje v peščenem zalivu,
kjer je voda izredno topla. Mož Blaž je medtem pripravil pojedino z žara in v veselem razpoloženju se
je bližala ura, ko so morali člani na katamaran. Med
spremljanjem obiskov proti pristanišču prav veselo
razlagam, da jih čaka zelo prijetna plovba do Malega
Lošinja. Žal je mojo napoved pokvarilo vreme, ki je
močno razburkalo morje. Po pripovedovanju članov
so bogatejši za noro mornarsko izkušnjo, ki so jo
doživeli.
Meni in moji družini je obisk psoriatikov, ki ste
letovali na Velem Lošinju, zelo popestril dopust. Ob
mislih na ta dan mi je prijetno in tudi vaši odzivi, ko
se srečamo, so lepi. Hvala vam in upam, da se še kdaj
odpravite na Susak.

Foto: Člani na otoku Susak
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PODRUŽNICA

GORENJSKA

POHOD NA VELIKO PLANINO

Simeon Setnikar vodja podružnice Gorenjska

Foto: Člani na pohodu na Veliko planino

Pohod na Veliko planino smo organizirali 26. junija. Zbrali smo se na Kokrici pred Mercatorjem, od
koder smo se z avtomobilom odpeljali do vznožja
Velike planine, kjer smo si oprtali nahrbtnike in
nadaljevali peš po prijetnih makadamskih poteh in
gozdnih stezicah. Spremljalo nas je delno oblačno
vreme, ki je poskrbelo, da nam ni bilo vroče. Pot ni
zahtevna in je primerna za vsakega pohodnika. Po
dobrih dveh urah hoje smo dosegli prelep pogled
na pašnik in pastirsko naselje. Ker pa je bil to tudi
čas, ko rastejo zdravilne rože, kot so gorska resa, ranjak in materina dušica, so pohodniki s svojim budnim očesom ob poznavanju zelišč nabrali kar nekaj
zdravilnih rastlin. Velika planina, ki obsega Veliko,
Malo in Gojško planino ter Dovjo in Veliko gričo, je
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največja visokogorska pašna planina na Slovenskem.
Na njej so pastirji zgradili več pastirskih naselij z
več kot sto pastirskimi stanovi (kočami, bajtami)
posebne oblike, ki so zaščitni znak planote. Danes
je Velika planina obdana z redkim smrekovim gozdom ter ruševjem in posejana z značilnimi kraškimi
vrtačami. Na zložni planoti se je gozd že pred stoletji
umaknil pašnikom. Mehke zelene trate med vrtačami
in kotliči so dale idealne pogoje za letno pašo govedi.
Seveda pa se po pohodu prileže okrepčilo (kislo
mleko in žganci). Tako naužiti svežega zraka in po
okrepčilu smo se člani med kravami v zgodnjih
popoldanskih urah vrnili v dolino. Prijetno utrujeni
smo zaključili čudovit, nepozaben, rekreativen in zabaven dan.

Pohod do Valvasorjevega doma
pod Stolom
Simeon Setnikar, vodja podružnice Gorenjska
Tako kot običajno smo tudi tokrat v jesenskem času
organizirali pohod. 13. oktobra smo se odpravili
do Valvasorjevega doma pod Stolom. Tokrat smo
na pobudo, ki so jo podali člani na zboru članstva,
organizirali malo zahtevnejši pohod, a vendar še
vedno dostopen za vsakogar. Organizirali smo dve
zbirališči, člani iz Kranja in okolice so se zbrali pred
Mercatorjevo trgovino na Kokrici, člani iz zgornje
Gorenjske pa na OMW črpalki v Lescah, od koder
smo se odpeljali do Završniškega jezera. Svoje jeklene
konjičke smo pustili na urejenem parkirišču in se
odpravili peš navzgor po makadamski cesti. Nad
prvim pašnikom smo zavili levo, čez suho strugo
potoka in sledili dobro markirani stari rudarski poti
do Valvasorjevega doma, kjer se nam je odprl pre-

lep razgled, vzhodno od doma smo videli mogočna
južna pobočja Stola z Žirovniško in Zabreško planino v bližini, razgleda proti jugu in zahodu ni, ker ga
zakriva drevje, na severni strani doma pa se dvigajo
strma južna pobočja Belščice. Širši razgled se odpira
od bližnje opuščene obmejne stražnice, od koder se
vidi na jugu gorenjsko ravnino okrog Radovljice,
zadaj Jelovico, na jugozahodu Pokljuko in Julijce s
Triglavom, na zahodu na južni strani dolino Save,
Mežaklo, na severni strani pa travnata in gozdnata
pobočja med Jesenicami in Belščico, s Potoško planino in Debelim brdom.
Tako polni lepih vtisov ob prelepem razgledu in
sončnem vremenu smo se vrnili v poznih popoldanskih urah v dolino.
Iskrena hvala Milanu Debeljaku za spodbudo in idejo za pohod do Valvasorjevega doma.
Vsekakor pa naj se kot vodja podružnice zahvalim
tudi Martini za organizacijo in izvedbo pohodov v
letu 2019.

Foto: Člani podružnice Gorenjska na pohodu
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PO STOPINJAH LJUBEZNI
Januša Dežman
Ljubezen je luč,
do sreče je ključ.

DOMAČIJA
Januša Dežman
V Ribnem dom moj stoji.
Zgradil ga je oče, ki ga
davno več ni.
V vrtu češnja košata cveti.
Jo je oče posadil,
jo beremo mi.
Oče je rekel,
povsod je lepo,
a lepše kot v Ribnem
nikjer ti ne bo.
Koderkoli po svetu
bodeš ti hodila,
na rodno se grudo
boš rada vrnila.

PESEM DOMOVINI
Januša Dežman
Domovina je polje, travnik, reka, njiva,
kjer žito za kruh nam zori. Je sinje nebo
in pesem vetra, ko se v gmajnah podi.
Domovina je družina, smo mi vsi.
Domovina je tvoja in moja vas, velika tovarna,
gozdovi šumeči in topel košček morja.
Je pesem sonca in snega. Vsaka stvar pove,
da tu sem rada doma. Domovina kot mati v
trpljenju kaljena in žena ponosna pokonci glavo.
In če bo treba, do zadnjega diha jo branimo.
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PODRUŽNICA

LJUBLJANA

JESENSKI IZLET PODRUŽNICE LJUBLJANA
V TRŽIČ IN NJEGOVO OKOLICO

Foro: Udeleženci izleta v Tržič, Fotografije: Stane Kranvogel

Marjeta Lavrič

Zadnjo septembrsko soboto, čeprav vremenska napoved ni obetala nič dobrega, smo se podali proti
Tržiču. Pred kovinskim zmajem, včasih so tod lazili
zmaji in eden izmed njih je kriv za nastanek tega
mesta, nas je pričakal vodnik Luka. Ob izlivu potoka Mošenik v Tržiško Bistrico nas je po predhodnem orisu zgodovine mesta popeljal na ogled starega
mestnega jedra. Zanimive hiše z mogočnimi portali
iz zelenega tufa in kovanimi okni, da se ne bi, tako
kot leta 1811, ko se je ponovil požar in uničil velik
del mesta, skrivajo številne zgodbe tudi znanih prebivalcev Tržiča. Obiskali smo farno cerkev na hribu,
kjer je služboval Jakob Aljaž. Pred cerkvijo nas je
pričakal župnik, od katerega smo izvedeli marsikaj
zanimivega. Pred obiskom muzeja smo se ustavili v
rojstni hiši pesnika in kolarja Vojteha Kurnika. Hiša
z zidanim pritličjem, lesenim nadstropjem in črno
kuhinjo nam ponuja pogled v preteklost takratnega
življenja prebivalcev. Kurnikovo hišo si bomo zapomnili tudi po tržiških flikah spečenih v kmečki
peči, s katerimi nam je ob pripovedovanju postregel
g. Bojan Knific, kustos Tržiškega muzeja. Tople flike,

to je kvašeno testo, nekatere pomazane samo z zaseko, druge pa s kislo smetano in potresene z zrni
kumine, so bile izvrstne. Postreženi smo bili tudi z
domačo salamo in sirom.
S polnimi želodčki flik nas je kustos popeljal po
s soncem obsijanem Tržiču v muzej, ki domuje v
Pollakovi kajži, dvorcu zgrajenem v klasicističnem
slogu v 19. stoletju. V muzeju je na stalni razstavi
na ogled več zbirk, ki pričajo o nekdanji usnjarski,
čevljarski, oglarski, barvarski, nogavičarski in tkalski
dejavnosti. Pred nekaj leti pa so odprli tudi Slovenski smučarski muzej, kjer smo se, za zaključek izleta,
tudi fotografirali. Veliko bi se dalo napisati o videnih
zbirkah, vendar vsakomur priporočam ogled zbirk,
saj so zanimive za vse generacije.
Po končanem ogledu Tržiča smo se odpeljali na Zg.
Brnik v gostišče pri Cilki, kjer nas je ob prihodu
pričakal gospodar in nam zaželel dobrodošlico.
Po odličnem kosilu smo se nato popeljali proti
končnemu cilju v Ljubljano, kjer nas je pričakal dež,
ki bi moral osvežiti Tržič, nam pa je bilo vseeno, saj
smo preživeli zanimiv in prijeten dan.

PODRUŽNICA

MARIBOR

IZLET NA GROSSGLOCKNER

Dušan Varlec

V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili na
avstrijsko Koroško. Mimo Dravograda, Celovca in
Spittala smo nadaljevali pot po dolini reke Moll do
prečudovite vasice Heiligenblut. Tukaj smo si ogledali gotsko romarsko cerkev sv. Vincenca, ki daje kraju
značilno podobo, v njej pa so shranjene relikvije
svete rešnje krvi. Po legendi je relikvijo prinesel v te
kraje iz Konstantinopla danski vitez Brikcij leta 914.
Na poti domov ga je presenetil in pod seboj pokopal
snežni plaz. Njegovo telo so našli, potem ko so iz krvi
zrasli v snegu trije klasi pšenice. Po kratkem postanku in okrepčilu smo nadaljevali pot v kraljestvo
najvišjih gora Avstrije, do razgledne ploščadi Franca
Jožefa. Na višini 2369 metrov se nam je odprl razgled
na Veliki Klek ali Grossglockner, ki je visok 3798 m.
Obdajajo ga neštete snežno bele gore. Pod njimi pa

Foto: Člani podružnice na izletu
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je čudovit ledenik Pastirička, ki se preliva v čudovita
jezera ter slapove.
Na razgledni točki smo se zadržali tri ure, se naužili
sonca, svežega zraka in občudovali svizce, ki so nas
spremljali ob vsakem koraku. Pot smo nadaljevali po
čudoviti alpski cesti, ki so jo začeli graditi leta 1930.
Na njej pa je v nemogočih razmerah delalo tudi po
4000 ljudi. Prešli smo Visoka vrata do hotela pod
Planikinim vrhom, sledila je vožnja v dolino. Za
konec smo se ustavili ob čudovitem jezeru Zell am
See. Mestece je znano po arabskih turistih z velikim
premoženjem in razkošjem.
Dan se je nagibal poznim popoldanskim uram, zato
smo se po predlogu vodnika odpravili proti Mariboru. V poznih nočnih urah smo srečno prispeli
domov, polni lepih spominov in presenečenj.

Jesenski pohod na Urban

saj boste tako naredili nekaj zase in za ljudi v stiski,
ki jim pomagamo.
						

Kot vsako leto smo se tudi letos pridružili jesenskemu pohodu na Urban. Pohod je bil humanitarnega
navdiha, saj smo zbirali denar za petčlansko družino,
ki živi v Mariboru v hudih socialnih težavah. Pohoda se je udeležilo pribl. 800 pohodnikov in smo
zbrali 2214 evrov. Zbirni center je bil v Kamnici pred
cerkvijo od 8.30 pa vse do 10. ure. Tisti, ki smo prišli
med prvimi, smo dobili krofe, tako da smo pohod
začeli sladko podkrepljeni. Pot nas je vodila preko
razgledne točke Panorama, od koder je prečudovit
razgled na Maribor in Pohorje. Med potjo, ki je vodila med gozdovi, so se našli prvi kostanji in tu in
tam tudi gobe, posebej lepe rdeče mušnice, ki so
krasile gozdno pot. Zadnji del poti nas je vodil do
turistične kmetije Bobič, kjer je bila tudi druga kontrolna točka, in seveda vinogradi na vseh straneh. V
zraku se je čutil vonj po moštu, ki je naznanjal prihod novega vina ter zadovoljne vinotoče, saj je bilo
to leto ugodno za trto. Opoldne smo prišli na vrh
Urbana, kjer so nas pričakali organizatorji pohoda.
Na voljo smo imeli pečen kostanj, roštilj ter kobanski lonec. Začelo se je tudi žrebanje nagrad pohodnikov, ki so nekaterim polepšale prečudovit dan.
Ponovno vabim vse člane in njihove prijatelje, da se
v prihodnje udeležite pohodov v čim večjem številu,

Majski piknik podružnice

Dušan Varlec

Dušan Varlec

Kot vsako leto nam je tudi letos uspelo pripraviti
majski piknik. Imeli smo veliko nevšečnosti z vremenom. Vendar z voljo in požrtvovalnostjo organizatorjev nam je uspelo kljub napovedi slabega
vremena ter vremenski ujm organizirati lep piknik.
Imeli smo srečo, saj nas je obiskal celo sonček. tako
da smo prireditev izpeljali do poznih večernih ur.
Posebej se moramo seveda še enkrat zahvaliti Dragu
Matajiču, ki nam nalovi ribe in poskrbi za ribiško
hišico, ki je prečudovita za take prireditve, saj je tam
urejen roštilj, nadstrešek, elektrika ter voda. Prav
tako pa se počutimo, kot da bi bili v narodnem parku
– med drevesi, rožicami, koprivami in v neposredni bližini reke Drave, ki nas obdaja z leve in desne
strani.
Obiskal nas je tudi župan občine Starše, ki ga je po
protokolu sprejela naša nova predsednica Irena.
Po kratkem pogovoru in željah, da še naprej sodelujemo, nam je obljubil, da bo občina Starše tudi
vnaprej finančno pomagala našemu društvu. Proti
pričakovanju je piknik kljub slabi vremenski napovedi obiskalo kar lepo število članov in njihovih
partnerjev, sorodnikov in prijateljev. Organizator je poskrbel za odlično hrano, saj smo imeli kar
dva »profi« kuharja ter odličnega DJ Gogija, ki je
poskrbel za prijetno vzdušje, tako da se nismo imeli
časa niti prav pogovarjati. Pozno zvečer so nas že
pekle pete od plesa. Čas je tako hitro tekel, da je
naenkrat postalo temno.
Še enkrat se zahvaljujem upravnemu odboru in ne
mi zameriti, če sem izpustil katero ime. Upam, da
se prihodnje leto spet srečamo, če bo nam bog dal
zdravja in seveda nekaj cvenka.
		

19. Psoriada 2019 v Trbovljah
Liljana Šijanec

V velikem pričakovanju smo dočakali prvo junijsko
soboto, ki jo v letošnjem letu obeležuje 19. Psoriada
v organizaciji zasavske podružnice.
Vseslovenska psoriada je potekala v Trbovljah v
Foto: Udeleženci pohoda na Urban
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Foto: Člani podružnice Maribor na športnih igrah v Trbovljah

Športnem parku Kipe. Na kraj dogodka smo prispeli z avtobusom. Komaj smo izstopili iz avtobusa, so
nas že pričakali glasba in gostoljubni člani zasavske
podružnice. Popeljali so nas v dvorano, kjer so nas
pogostili z obilno količino odličnega domačega peciva in drugih okrepčil, nato pa so nas nahranili še z
obilnim kosilom. Potem pa se je začelo zares. Začele
so se športne igre.
Navihani Zasavci so si omislili nove športne igre, ki
jih poznajo le v Zasavju. Ob veselem razpoloženju
in obilici športnega razpoloženja smo bili udeleženci
športnih iger iz drugih regij kos zasavskim igram.
Sestavili smo kuolmkišto, metali bataškurn, knape
poslali na šiht, se pomerili v vodovodnih spretnostih
in v igri tudi slepa kura kuolm najde.
Zmagovalci iger so bili Pomurci, mi pa smo se držali
zlate sredine in igre zaključili na petem mestu.
Pričakovala sem, da bomo odšli po igrah takoj
domov, a ko je v dvorani zaigrala živa glasba, so bile
igre zaključene s poskočnim plesom in obilico humorja in mislim, da nam bodo doživetja na tej psoriadi ostale v dobrem spominu. Želim si, da bi bilo
takih dni še več.

Piknik upravnega odbora
Dušan Varlec

Vsako leto se konča šolsko obdobje za osnovnošolce,
srednješolce itd. Prav tako se je končalo obdobje za
naš operativni odbor. Nekateri so odšli na morje, v
hribe ali na domačije. Trudili smo se, kolikor je bilo
v naših močeh. Vendar morate razumeti, da smo
omejeni z denarnimi sredstvi. Imeli smo veliko več

Foto: Člani upravnega odbora na pikniku
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idej, kaj vse bi ponudili našim članom glede socialne
pomoči, zdravljenja ter rekreacije.
Vendar si tudi mi vzamemo pripadajoči oddih, ki ni
mišljen, da spimo. Vsi smo povezani telefonsko, po
e-pošti ter razmišljamo o novih idejah, destinacijah
in za boljši jutri. Vse, ki boste prebrali ta članek, vas
prosimo, če imate pametno idejo, da nas pokličete,
predlagate, pomagate….
Kot veste, podružnico Maribor vodi Irena Bonaja.
Vedno vam je na razpolago glede dobrih in seveda
manj zaželenih slabih novic na tel. 041 672 575.
Mogoče se boste vprašali, zakaj vam to pišem: kot
je razvidno iz naslova – piknik upravnega odbora z
družinskimi člani. Na zadnjo sejo operativnega odbora tega obdobja so bili povabljeni tudi družinski
člani ter članica našega društva, ki je pripravljena z
novimi idejami sodelovati v našem operativnem odboru v prihodnje.
Piknik smo priredili pri Ireni in Dušanu na Pohorju.
Tokrat nam je bilo vreme naklonjeno in nam je bilo
v objemu pohorskih gozdov ter prijetnega vetra zelo
lepo.Upamo, da nam bo to uspelo še prihodnja leta
in da je treba ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoj
prosti čas in svojo energijo, podpreti, kajti brez njih
aktivnega delovanja podružnic in društva ne bi bilo.

Sv. Višarje
Cvetka Žökš

Zbudilo se je lepo, sončno poletno jutro, ko smo se
odpravili na izlet iz Maribora skozi prelepo Slovenijo,
preko Gorenjske do Trbiža. Z gondolsko žičnico smo
se povzpeli na Svete Višarje, na 1766 metrov nadmorske višine. Leta 1360 je neki pastir čudežno našel
v grmu leseni kip Marije z detetom. Zato so na tem
mestu postavili najprej kapelico, nato pa cerkev, ki je
bila večkrat uničena. Notranjost cerkve krasijo Marijin kip, čudovite freske in barvna okna. Vsako uro
pa je tu maša, vsakokrat v drugem jeziku, odvisno
od romarjev. Bil je res lep dan, popolna jasnina, zato
je bil čudovit razgled na okolico. Malo smo posedeli
ob kavici ter uživali v prečudovitih pogledih na okolico. Odpravili smo se v dolino, se ustavili v Trbižu.
Sprehodili smo se po znameniti tržnici, kjer smo se
olajšali še za kakšen evro. Pot smo nadaljevali proti
Belopeškim jezerom pod mogočnim Mangartom. To
sta dve jezeri, ki ležita v gozdu – spodnje in zgornje.
Mi smo se za kratek čas ustavili pri zgornjem, ga del-

no obhodili in si ga ogledali pobližje. Čez čas smo
sedli na avtobus in nadaljevali pot proti Planici, kjer
smo si ogledali enega izmed najmodernejših skakalnih nordijskih centrov na svetu, seveda z ogledom
»velikanke«, eno izmed največjih na svetu, ki je
znana po tem, da na njej poteka vsako leto finale v
smučarskih skokih.
Čudovit dan smo zaključili v Kranjski Gori, kjer smo
si privoščili pozno kosilo, kavico in klepet. Sledila je
vrnitev proti domu, kamor smo prispeli v večernih
urah. Bilo je res lepo, še lepše pa bi bilo, če bi nas
bilo več.

Kopalni avtobus
Tatjana Žökš

Tudi letos smo se člani Društva psoriatikov Slovenije, Podružnice Maribor odpravili na Primorsko,
natančneje v Izolo.
Sobota, 13. julija – Kopalni dan v Izoli, Simonov zaliv.
Za ta dan je bilo napovedano muhasto vreme, kar se
je delno tudi uresničilo. Kljub temu smo se naužili
kar precej sončnega vremena. Da pa nam ne bi bilo
prevroče, je poskrbel dež za rahlo osvežitev.
Dobre volje nam nič ni moglo pokvariti. Vsak je lahko sobotni, morski dan, preživel po svoje, bodisi v
morju ali na sprehodu in se okrepčal z dobro kavo,
hrano in pijačo. Za dobro družbo pa je vedno poskrbljeno.
Ker čas neusmiljeno teče, je bil že tukaj večer in čas
za odhod proti domu. Za eno leto smo kopalnemu
dnevu pomahali v slovo. Se vidimo prihodnje leto.

Foto: Udeleženci kopalnega avtobusa
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MAJSKI SONET
Janez Slapnik
Solzíce bele – šmarnic cveti
ovenčaš z njimi se tedaj;
cvetó sedaj in spet ob leti,
takrát, ko prideš krasni maj!
Ti si najlépši mesec v leti
o cvetja polni, krasni maj:
z zelenjem, s pisanimi cveti,
obnavljaš polja, gozd in gaj.
Nebeški vonj v tem drobnem cvetu
me vleče tja v kipeči raj;
na stótine jih vidim v getu,
prisojni svet je njihov kraj …
Za šopek lep, za ljubo v cvetu,
solzíc si utrgam krasni maj!
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LASTOVKAM
Janez Slapnik

KRASNI MAJ
Janez Slapnik

Z južnih krajev spet so se vrnile
v stara gnezda lastovke premile.
Na pómlad zdaj, ko cvetejo zlatíce,
vijolice, marjetice, plavice …

Ti si najlepši mesec v letu
o, ti cvetoči, krasni maj:
po poljih, gredah rože v cvetu,
pod krovom lastovk naraščaj.

V staje, hiše, stolpnice in vile,
so se tropi, jate razkropile.
Čez reke, morja, brda in ravnice:
v bela mesta, tržnice, vasice.

Akacij, bezga, gloga cveti,
kot da bi sneg pobelil gaj:
na mesečini, ko mila luna sveti,
v kristalih rose bliskajo tedaj.

Gori pod oblake, sončne žarke zlate,
se vzpenjajo in spuščajo nad gaje,
ribnike, potoke, nad zelene trate.

O rožice dehteče, rože v cvetu,
v vseh barvah pisanih sedaj:
opojnih šmarnic rad dekletu

Od zore pa do mraka mi cvrčaje
rádostne žgolijo lastovke krilate,
zdaj pri tleh, zdaj više, krožijo igraje.

podal bi šopek in še kaj;
za zdravje na tem lepem svetu:
mimoze, rožmarin, šetraj …

Za prostor pod soncem

PODRUŽNICA

NOTRANJSKA K.
DELOVANJE PODRUŽNICE
SKOZI LETO 2019

Marta Nardin, vodja podružnice Notranjska K.

Tudi letos je delo v naši podružnici potekalo po
načrtu, ki smo ga sprejeli na drugem delu zbora
članov. Zbor članov naše podružnice smo imeli 12.
januarja 2019. Na njem smo sprejeli poročilo o delu
in finančno poročilo. Že prej sem pozvala člane, da
naj razmislijo o novem predsedniku podružnice.
Menila sem, da se bo do zbora kdo odločil in kandidiral in predstavil program. Ker nihče ni pokazal
volje sem sklenila, da vodim podružnico še eno leto
in tako zaključimo naše dvajsetletno delovanje od
ponovne ustanovitve leta 1999.
Ker so bili že prvi razpisi občin za dodelitev sredstev društvom, sem pripravila plan dela in finančni
načrt in ga poslala članom, da ju dopolnijo. Nihče od
članov ni podal dopolnitev zato smo ju sprejeli.
V prvem polletju smo realizirali vse naloge, ki smo
jih načrtovali.
Imeli smo sedem sestankov operativnega odbora.
16.marca smo se udeležili izrednega volilnega zbora Društva psoriatikov Slovenije, ki je bil v Termah
Krka v Strunjanu.
Organizirali smo dve strokovni predavanji:
- 28. marca je predstavnica BIAMEDIJE predstavila
izdelke BLUE CAP.
- 27. maja smo imeli predavanje o aktiviranju
matičnih celic za boljše zdravje. Na to predavanje
smo povabili tudi širšo javnost-člane društev, ki
vključujejo bolnike drugih bolezni.
6. aprila smo organizirali pohod ob reki Reki. Vodil ga je naš član Marjo Šajn, ki je vnet planinec in
zadolžen za pohode in izlete. Vsi pohodniki smo
bili navdušeni nad lepoto narave.Smo pa zopet ugotavljali, da naše člane nič ne zanima. Pohoda se je
udeležilo 8 članov in to starejših. Na koncu pohoda
pa smo se posladkali z dobrotami, ki jih je pripravila

Darinka Brožič.
16.maja je naša strokovna sodelavka Kristina Koler
v treh razredih Osnovne šole ,,Miroslava Vilharja”
predstavila našo bolezen-luskavico s predvajanjem
filma in kvizom. Učenci so aktivno sodelovali in
nekateri so bolezen tudi poznali.Šoli smo izročili
slikanico Jurček in lutko Lusko.
Letos je pet naših članov odšlo na 14 dnevno obnovitveno rehabilitacijo v zdravilišča,s edem članov z
družinami pa je odšlo na tedensko letovanje v naše
apartmaje.
1.junija smo se udeležili psoriade - športno-kulturne
prireditve Društva psoriatikov Slovenije, ki jo je organizirala podružnica Posavje v Trbovljah. Ker je iz
naše podružnice odšlo na Psoriado le 5 članov smo
se priključili podružnici Obala in se skupaj odpeljali
z avtobusom in si stroške prevoza delili. Kljub temu
smo osvojili tretje mesto in to tudi po zaslugi strokovnih sodelavk društva Kristine in Nine iz Maribora.
V mesecu juniju smo se srečali člani operativnega
odbora in drugi aktivni člani. Dopoldne smo na
travniku pod Snežnikom nabirali zdravilna zelišča,
nato pa je Darinka Brožič na svojem domu pripravila
malico. Tako smo lepo zaključili prvo polletje. Dogovorili smo se o delu od 1. septembra do 31. decembra 2019 in še posebno o izletu in praznovanju 20.
obletnice ponovne ustanovitve podružnice.
V nedeljo, 25. avgusta, se je osem naših članov
udeležilo izleta z ladjico ob Slovenski obali.Dopoldne smo se zbrali v Izoli. Sprehodili smo se po mestu
in si ogledali znamenitosti. Ob 12.00 uri smo odšli
na pomol pri Hotelu Marina, se ukrcali na ladjico
in odpluli ob obali do Pirana. V Piranu smo imeli 2
uri časa za ogled nekaterih znamenitosti. Po isti poti
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Foto: Udeleženci pohoda, avtor: Marjo Šajn
smo se vrnili nazaj v Izolo. Med potjo so nam na ladjici postregli z ribjimi dobrotami. Bilo je zelo lepo in
prijetno druženje.
26. oktobra 2019 smo praznovali 40. obletnico delovanja našega društva. Slovesnost je bila v Termah
Olimia v Podčetrtku. Zbrali smo se predstavniki
podružnic in gostje. Po nagovoru predsednika
društva Jana Korena in kratki predstavitvi delovanja društva v letih od ustanovitve do danes,j e sledil
kulturni program in okrogla miza na kateri so sodelovali: dermatolog, revmatolog, družinski zdravnik
in bolnik. Nato je sledilo druženje in kosilo.
29. oktobra je bil svetovni dan PSORIAZE. Tudi letos smo ta dan obeležili tako, da smo predstavili naše
društvo in podružnico. Pripravili smo razstavo v avli
Zdravstvenega doma v Postojni od 23. do 30. oktobra 2019. Tu si jo je ogledalo lahko največ ljudi,ker
hodijo bolniki na preglede k specialistom tudi iz
drugih občin iz katerih so naši člani. Na razstavi smo
na plakatu prikazali tudi katere občine nam pomagajo z denarnimi prispevki.
29. novembra smo praznovali 20. obletnico ponovne
oživitve naše podružnice. Zbrali smo se v Gostišču
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Ka-ra. Vodja podružnice Marta Nardin je orisala
delo v podružnici v teh letih. Sledil je kulturni program - nastop učenk Osnovne Šole Pivka. Osmim
članom smo podelili priznanja za dolgoletno delo v
naši podružnici. Sledilo je druženje in večerja
7. decembra je bilo prednovoletno srečanje, ki ga je
za člane društva organizirala podružnica Dolenjska
v Novem Mestu.
V letu 2019 smo v društvu izdali dve glasili “ZA
PROSTOR POD SONCEM” v glasilih smo objavili
pet prispevkov o našem delu.
Vsem članom smo voščili za prihajajoče BOŽIČNONOVOLETNE praznike. Tudi letos smo se javili na
razpise za denarna sredstvana naslednje občine:
Cerknica, Harpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Loška
dolina, Pivka, Postojna, Sežana in Vipava. Nekatere
občine so nam sredstva že nakazale. Posebna zahvala
občini Pivka in Postojna za darila, ki smo jih izročili
našim gostom.

PODRUŽNICA

OBALA

DOGODKI V PODRUŽNICI

Brigita Podovšovnik, vodja podružnice Obala
Člani podružnice smo se prvega junija dobili na avtobusni postaji v Kopru ob 8. uri zjutraj in se odpeljali na Psoriado v Trbovlje. Vodja podružnice je
navzočim predstavila tri nove člane. Med potjo smo
se ustavili v Postojni, kjer so se nam pridružili člani
podružnice Notranjske. Med potjo smo se pobliže
seznanili s člani in se v prijateljskem vzdušju, ki je
vladalo med nami, med potjo ustavili na kratkem
postanku ob avtocesti. Kar hitro nam je med klepetom in smehom, ki nas je spremljal celo pot, minil
čas in že smo prispeli v Trbovlje. Sodelovali smo
pri tekmovanju in pri igrah uživali in se nasmejali nastopajočim, ki so vsak po svojih močeh želeli
doseči čim boljši uspeh. Dosegli smo deseto mesto
in bili zadovoljni. Po večerji pa smo se ob 20. uri
odpravili proti domu. Ob slovesu od naših Notranjcev smo se dogovorili, da bomo med seboj še sodelovali in se družili.
Avgusta smo organizirali izlet z barko po Slovenski obali. Člani naše podružnice, člani notranjske in
severnoprimorske podružnice ter člani Društva za
KVČB smo se zbrali na izolskem ribiškem pomolu in
odpluli z barko proti Piranu. Postanke smo imeli na
Belih skalah v Izoli, kjer so nekateri kar veselo poskakali v morje. Vroče je bilo, vendar prijetno, ko smo
pluli in nas je hladil vetrič. V prijetni družbi, nabiti s
polno pozitivne energije, ni manjkalo smeha in dobre volje. Ustavili smo se v Piranu, nekateri smo si
ogledali mesto, drugi pa so se kopali. Zmenili smo se,
da takšno sodelovanje med podružnicami negujemo
še naprej in izvedemo še kakšno skupno druženje,
zadovoljni, da smo preživeli prijeten popoldan s
prijatelji, ki smo jih spoznali in se skupaj poveselili.
Želimo si še takih srečanj, kjer se lahko sprostimo.
Septembra smo se člani Društva psoriatikov v sklopu
prireditve Občine Koper »Evropski teden mobilnos-

ti«, s poudarkom »Gremo peš« zbrali na parkirišču ob
pokopališču Dekani. Srečali smo se s člani društva za
KVČB z Obale. Po prijetnem klepetu smo se odpravili na krajši pohod po Krožni poti proti Tinjanu do
lovskega zavetišča na Kolombarju. V veselem in prijetnem vzdušju smo po gozdni vzpetini po dobri uri
prispeli do koče in se malo odpočili, okrepčali, nazdravili članici za njen osebni praznik. Za pot nazaj
smo se spustili skozi gozd mimo slapa in oljčnih
nasadov. Druženje smo nadaljevali v restavraciji na
Bivju, z dogovorom o nadaljnjem sodelovanju in tudi
o skupnem pohodu prihodnje leto.
V sklopu rednih mesečnih srečanj smo gostili Heleno Krušič, vms, ki nam je predavala o negi kože pri
psoriazi in podpori prehranskih dopolnil. Predavanje je bilo konstruktivno in zanimivo, predstavila
nam je izdelke Blue Cap in nas obdarila s testerji
krem in šamponov. Podrobno nam je razložila njihove učinke. Navzoče je tudi večkrat opozorila in
poudarila, na kaj moramo biti pozorni pri uživanju
prehranskih dopolnilih. Gre predvsem za tiste bolnike, ki uživajo zdravila predpisane od zdravnika in
bi lahko prišlo do določenih zdravstvenih zapletov.
Po zaključku smo gospo povabili, da se nam pridruži
še ob pijači, ob kateri smo še nadaljevali z vprašanji
in se vmes tudi poveselili.
Udeležili smo se proslave ob 40. obletnici DPS, veseli
smo priznanja kot spodbude, da se še naprej trudimo
za dobrobit naših članov.
Decembra bomo organizirali za člane naše podružnice
prednovoletno srečanje v Kopru. V pričakovanju veliko dobre volje navzočih in še več smeha si bomo
ob koncu zaželeli še VELIKO ZDRAVJA IN SMEHA
POLNO TUDI V LETU 2020!

Za prostor pod soncem

| 45

46 |

Za prostor pod soncem
Foto: Druženje članov DPS

PODRUŽNICA

POMURJE
KOSTANJEV PIKNIK

Alojz Trplan, vodja podružnice Pomurje

V soboto, 19. oktobra, je potekal tradicionalni
kostanjev piknik članov Društva psoriatikov Slovenije, podružnice Pomurje. Zbrali smo se ob 12. uri pri
stari šoli na Ivancih. Vse navzoče je na začetku pozdravil predsednik društva Alojz Trplan. Med drugim je povedal, da se do konca leta načrtuje še izlet
v predbožični Zagreb in na prednovoletno srečanje v
Novo mesto. Program smo nadaljevali s strokovnim
predavanjem, v katerem nas je svetovalka Tina Ob-

rulj seznanila s široko paleto izdelkov blagovne
znamke Just. Ob odličnem langašu, golaževi juhi in
pečenih kostanjih ter sladkih dobrotah pridnih rok
naših članic smo sproščeno in veselo preživeli sobotno popoldne.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi dogodka.

Foto: Člani podružnice Pomurje na kostanjevem pikniku in predavanju
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PODRUŽNICA SEVERNA

PRIMORSKA

POHOD PODRUŽNICE SEVERNO
PRIMORSKE

Zvonko Mole

Oktober je dober, pravijo. Pa je res? No, za nas psoriatike podružnice Severne Primorske je. Naklonil
nam je jesenski pohod po Rapalski meji – krog okrog Žirov. Rapalska meja je bila leta 1920 v kraju
Rapallo določena kot meja med Kraljevino Italijo in
Kraljevino SHS. Skoraj tretjina današnje Slovenije je
takrat pripadla Italiji. Na območju Žirov in Sovodnja je ta meja korenito spremenila življenja ljudi, saj
je naenkrat sosede postavila v dve različni državi,
pa tudi posamezne kmetije so bile razpolovljene
v dve državi. Ljudem je čez noč še dodatno otežila
življenje, ki je bilo že brez tega dovolj težko, a ljudje
vedno tudi iz hudega znajo potegniti nekaj dobrega
zase. Na območju Žirov je v času do druge svetovne
vojne cvetel kontrabant – tvegan, a donosen posel.
Izbrali smo torej krožno pot iz Žirov do Mrzlega
vrha in nazaj v Žiri. Pot je dolga približno 13 km, z
manjšimi vzponi in spusti, a nezahtevna. V jesenskih
dneh je nepopisno lepa, ko se krošnje dreves barvajo
v vse odtenke rumene, oranžne in rdeče barve, pod
nogami šumi listje, v vejah preletavajo ptice ... Žal
mi te sreče z vremenom nismo imeli, saj je bil dan
oblačen in hladen, a smo s seboj imeli toliko dobre
volje, da nam samo to ni moglo pokvariti dneva. Ob
poti smo lahko opazovali in nabirali gobe. Veliko je
bilo užitnih, strupenih, lepih, manj lepih ...
Iz Žirov smo se povzpeli do vasi Breznica. Tik pred
vasjo je krasen razgled proti Rovtam, Vrhu Svetih
treh kraljev in posameznim kmetijam, ki ždijo vsaka
na svojem gričku. Pred vasjo Breznica so še dobro
ohranjeni mejni kamni z oznakami I in SHS. Na
vrhu Mrzlega vrha so še vidne ruševine italijanske
kasarne, ki je bila zgrajena enako kot kasarna v Lepeni, le manjša je bila. V Lepeni je sedaj Planinski
dom Klementa Juga. V koči na Mrzleku smo se ogreli
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z vročim čajem. Ta koča stoji na mestu stare jugoslovanske karavle. Od koče smo se spustili v Jarčjo
dolino in dalje do Ledinice mimo cerkve sv. Ane. V
začetku 16. stoletja je na tem mestu stala cerkev, ki je
bila posvečena sv. Ožboltu, šele v drugi polovici 17.
stoletja je bila prezidana in posvečena sv. Ani. Legenda pravi, da je voda, ki izvira pod cerkvijo, zdravilna.
Cerkev je bila leta 2006 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Prehodili smo še pot ob Sori in občudovali lepo urejene domačije ob poti, viseči most in mirno reko, ki
pa ni vedno taka, ob večjih nalivih zna pokazati tudi
svojo moč in nepredvidljivost.

Foto: Udeleženci pohoda

PODRUŽNICA

ZASAVJE
LOŠINJ 2019

Majda Godec

Tudi letos smo se psoriatiki iz vse Slovenije srečali
na Lošinju.
Ugotavljamo, da se vsako leto prijavi manj ljudi, kar
je škoda, saj sonce, voda, zrak in prijetno druženje
kar precej pomaga naši bolezni. Tudi letos je bila
prioriteta plaža, večere pa smo si malce predrugačili.
Namesto pohajanja po rivi, čeprav tudi tega nismo
čisto opustili, smo se družili na in ob igrišču pred
stavbo, kjer smo bivali. Metali smo ploščke, imeli
sodnika, ki je beležil rezultate, in se neizmerno zabavali. Udeležba je bila kar presenetljiva. Sprememba

je bila dobrodošla.
Obiskala nas je tudi vodja dolenjske podružnice in
nas povabila k sebi na obisk na otok Susak. Seveda
smo z veseljem organizirali izlet. Vsa družina nas je
zelo lepo sprejela, ena od hčera pa nas je kot prava
vodnica popeljala po otoku in povedala vso njegovo
zgodovino. Imeli smo krasen izlet, razen vrnitve s
katamaranom. Ob visokih valovih smo nekateri zelo
trpeli, a preživeli.
Vsako leto nastajajo nove in lepe zgodbe in spomini
z zdravljenja na tem prelepem otoku.

Foto: Člani Društva psoriatikov Slovenije na klimatološkem zdravljenju v Velem Lošinju
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Pohodništvo v podružnici
Zasavje
Jolanda Kunstič

15. septembra: že prejšnji dan smo se odločili obiskati Lovrenška jezera. Zjutraj nas je pričakalo malo
oblačno vreme, ravno prav primerno za pohod v
sredogorje. Najprej se med potjo ustavimo na kavici, brez katere ne gre. V Zrečah poberemo našega
Lojzeka in še malo pa smo na Rogli. Od daleč si
ogledamo leseno konstrukcijo, ki bo omogočala
razgled okolice nad krošnjami. Oprtamo si nahrbtnike, pripravimo palice, nato pa lepo pot noge. Pot
je precej položna in ne ravno kratka. Po prihodu na
Lovrenška jezera se nam ta odprla v vsej svoji lepoti
– lokvanji v polnem razcvetu, jezera pa polna vode.
Malo posedimo in v miru uživamo ob pogledu na
živo pisane barve narave. Na poti nazaj si poiščemo
prijeten kotiček za okrepčilo in se vsi zadovoljni in
prijetno utrujeni vrnemo domov.
27. oktobra je bila zadnja sončna nedelja. Odpravili
smo se na ogled Žovneškega jezera in gradu Žovnek.
Grad leži na vzpetini nad Žovneškim jezerom v
občini Braslovče. Ime je dobilo po svobodnih gospodih Žovneških, poznejših Celjskih grofih. Grad
je bil precej porušen, že vrsto let pa grad domačini
in prostovoljci vsako nedeljo obnavljajo pod budnim očesom zgodovinarjev, med katerim je tudi
prof. Alojz Kralj, ki je pomagal pri delu ravno na
dan našega obiska gradu. Z veseljem nas je poučil
še o nekoč obstoječi Žovneško-braslovški pokrajini,
kamor smo spadali tudi sedanji Zasavci. Po ogledu
gradu smo se odpravili še na ogled Braslovškega
jezera, ga obhodili in se z lepimi in znanja polnimi
vtisi vrnili domov.

Foto: Udeleženci izleta na Lovrenška jezera
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Jesenski izlet
Irena Štern

V soboto, 21. septembra, smo se odpravili na naš jesenski izlet. Planirati smo ga začeli že spomladi. Porajale so se različne ideje, kam naj bi šli. Prva ideja
so bile Sečoveljske soline, Piran, Portorož, skratka
slovenska obala. Druga ideja je bila Sežana, Štanjel
in Kras. Ugotovili smo, da bi bilo pri obeh izletih
zelo veliko vožnje, zato smo se odločili za Ptuj,
Ormož in Jeruzalem. Povabili smo še člane iz celjske
podružnice, ki so se nam pridružili v Žalcu in Celju.
Skupaj smo nadaljevali pot do našega prvega postanka na počivališču Tepanje. Tu smo pozajtrkovali,
spili kavo, nato pa nadaljevali pot proti Ptuju. Na
parkirišču na levem bregu Drave smo čas do prihoda vodnice izkoristili za petje in ples. Vreme je bilo
čudovito, brez oblačka in zelo toplo. Vodnica nas je
popeljala čez most proti staremu mestnemu jedru.
Veliko nam je povedala o zgodovini najstarejšega
slovenskega mesta, ki je res lepo ohranjeno. To
območje je bilo poseljeno že v pozni kameni dobi,
v železni dobi pa so ga naselili Kelti, za njimi pa so
prišli Rimljani. Prvič je bilo kot mesto omenjeno leta
69. Po ogledu mesta je sledila malica na klopcah za
gradom.
Naš naslednji cilj je bil Ormoški grad, ki smo si ga
prav tako ogledali z vodnikom.
Grad je precej velik in lepo ohranjen. Zgradili so
ga ptujski grofje v 13. stoletju za obrambno mejo z
Madžari.
In že smo se odpravili do našega zadnjega cilja – Jeruzalema oziroma Ljutomersko-Ormoških goric.
Ogledali smo si cerkev Žalostne matere Božje iz leta
1652, ki je središče Jeruzalema. Sprehodili smo se
med vinogradi, toplo sonce, rahel vetrič, ropotanje
klopotcev in žvrgolenje ptic, so nam ta del Slovenije
pričarali v najlepši možni luči.
Zadovoljni in že malce utrujeni smo se odpravili na
pozno kosilo v gostišče Ozmec blizu Velike Nedelje.
Prijazno so nas sprejeli in postregli z dobro hrano
in pijačo. Ogledali smo si tudi njihov mali muzej
starega orodja, mizarsko delavnico in izdelke, ki jih
izdelujejo.
Zvečer smo se odpravili proti domu, veseli, zadovoljni in obogateni s spoznanji o naši prelepi domovini
SLOVENIJI. Srečno!

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

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

Glasilo Društva psoriatikov Slovenije

