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ZA PROSTOR
POD SONCEM

ČAS KI POVEZUJE...
Pogosto slišimo, da moramo za napredek zapustiti
območje udobja in misliti izven okvirjev. Za nami
so turbulentni časi, ki so nam pokazali, da je potreba po novem odgovornem ravnanju in medsebojnem razumevanju.
Stiska v kateri smo se znašli zaradi virusa Covid 19 je prinesla zaskrbljenost, strah in tesnobo, kar
negativno vpliva na fizične, psihološke in socialne
vidike bolnikovega življenja, društvo pa se aktivno
trudi zadovoljiti vse potrebe svojih članov in širše.
V času, ko so nam bili stiki onemogočeni, smo
razmišljali kako se vam v čim večji meri približati, pa čeprav virtualno ali preko telefonskih linij.
Tako smo se odločili, da bolnikom s psoriazo v
času epidemije zagotovimo ciljno in načrtovano
vadbo za izboljšanje gibljivosti, saj je vadba najpomembnejša metoda rehabilitacije psoriatičnega artritisa. Preko spletnih kanalov društva smo
objavili prilagojeno vadbo z različnimi vajami, ki
jo je pripravil Sebastijan Jagarinec dipl. šp. tren.
Vadbo najdete tudi na naslednjih straneh tega glasila. Pozabili nismo niti na psihološko pomoč, saj
se je v času popolne izolacije pojavljala tesnoba in
zaskrbljenost. Povečeval se je tudi nivo stresa, ki vpliva na kakovost življenja in lahko sproži nastanek,
ponovitev ali poslabšanje bolezni. Posamezniki so
se srečevali z anksioznostjo in z neznosnim občutkom brezizhodnosti. Nezmožnost obiska zdravnika, je stanje samo še povečevala. Tako smo za bolnike, zagotovili telefonske pogovore, ki jih je izvedla
psihoterapevtka Tanja Maljevac, z namenom la-

jšanja psihološke stiske. Program Psihološka podpora bolnikom s psoriazo še vedno traja in poteka
preko telefonskega pogovora na št.: 041 341 125.
Na vaša številna vprašanja v zvezi z novim koronavirusom in zdravljenjem luskavice je odgovarjal
prim. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med. predstojnik
oddelka za kožne in spolne bolezni UKC Maribor.
Vsa vprašanja in odgovore smo ažurno objavljali na
spletnih kanalih društva. Prav tako smo pripravili
spletno predavanje Luskavica v času Covid-19, skupaj s Katarino Šmuc Berger, dr. med., spec. dermatovenerologije iz Splošne bolnišnice Izola, katerega
posnetek prav tako najdete na spletni strani. Pripravili smo tudi Vodnik o zdravi prehrani, saj naše
vsakodnevne odločitve glede prehrane, vplivajo na
naše zdravje.
Z veseljem lahko rečem, da smo se v društvu, skupaj z našimi podporniki, hitro odzvali na potrebe
bolnikov, ki jih je prinesel virus. Skupaj smo prehodili trnovo pot z mnogimi uspehi ter težkimi časi.
Brez strpnosti vseh nas, potrebnih sprememb ne
bo preprosto izpeljati. Potrebno je najti rešitve ter
stremeti k istim ciljem.

Kristina Koler Jagarinec
Urednica revije in strokovna sodelavka DPS
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NOVI ČLANI,
DOBRODOŠLI!
Prisrčno vas pozdravljamo v Društvu psoriatikov Slovenije, humanitarni organizaciji za pomoč ljudem
obolelim za psoriazo in psoriatičnim artritisom. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom pomagati in svetovati obolelim ter izboljšati njihovo kakovost življenja. Trudimo se ozaveščati širšo javnost
ter organizirati družabne in izobraževalne aktivnosti. Društvo združuje obolele iz vse Slovenije ter deluje
v 11 podružnicah. Z izvajanjem socialnih in humanitarnih programov nudimo članom društva potrebno
podporo in osebno pomoč na domu ter zastopamo njihove interese. V našem glasilu, ki ga izdamo dvakrat
letno, se lahko seznanite z dejavnostmi društva in podružnic, s strokovnimi vsebinami, koristnimi nasveti
idr. Za sprotno obveščanje o dejavnostih društva sta na voljo spletna stran www.drustvo-psoriatikov.si, kjer
se lahko prijavite tudi na e - novice in Facebook profil Društvo Psoriatikov Slovenije. Za vsako informacijo
smo vam na volju na sedežu društva ali na sedežih posameznih podružnic.
Spoštovane članice in člani Društva psoriatikov Slovenije!
Prve dni marca smo se še vsi v naglici mimobežno pozdravili, uspeli povedati le, da smo dobro in da imamo
veliko gnečo, da imamo veliko dela in da nimamo časa. Prehitevali smo življenje. Na pragu pomladi 2020 pa
se je svet popolnoma ustavil. Dobesedno. In tako rekoč čez noč. Med nas je neizprosno prišla korona in z njo
drugačen čas. Čas, ko so se čez noč zapirala vrata mnogih ustanov, ustavil se je javni potniški promet, zaprle
so se trgovine, gostinski lokali in še bi lahko našteval. Včasih smo skoraj posmehljivo opazovali turiste iz Azije,
zlasti Kitajske, ki so k nam prihajali z maskami. Sedaj jih obvezno moramo uporabljati v javnih zaprtih prostorih
tudi mi. Nato je prišel mesec maj in vlada je počasi začela sproščati ukrepe, epidemija se je končala z zadnjim
dnem maja in življenje se je počasi začelo vračati v ustaljene tirnice.
Morda se bo slišalo neprimerno, ampak mislim, da je vse za nekaj dobro. V dobi epidemije se je čas ustavil in
imeli smo priložnost bolje spoznati sami sebe, kako smo močni in trdni, še zlasti, ko stopimo skupaj. Spoznali
smo, da ni nič samoumevno in da se moramo za marsikaj potruditi. Vsi smo ves čas poudarjali: ostanimo narazen, da bomo kmalu lahko skupaj. In smo. Končno so razdalje med nami manjše in upam da tako tudi ostane.
Začelo se je poletje. Želim vam, da bo to poletje nepozabno in svobodno, ne glede na to, kje ga boste preživeli.
Najstarejši znani slovenski zapisani pozdrav se glasi Osti jarej. Beseda osti pomeni ostani, beseda jarej pa
pomeni zdrav, močan... Po 2500 letih je ta pozdrav ponovno aktualen. Zato vsem želim: Osti jarej!
Jan Koren
Predsednik

ugodnosti clanstva
STROKOVNA SREČANJA IN IZMENJAVA IZKUŠENJ

SOCIALNA IN HUMANITARNA POMOČ

•

•

Organiziranje izobraževanj in strokovnih seznanjanj
o bolezni (predavanja zdravnikov specialistov derma-

moči starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na

tologov, revmatologov in psihologov),
•

svetovanje na podlagi medsebojne izmenjave izkušenj,

•

organiziranje skupinske terapije za odpravljanje psihičnih
težav.

Organiziranje in izvajanje samopomoči ter osebne podomu,

•

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 veljavne cene namestitev (vseh penzionskih storitev) v obmorskem centru Talaso Strunjan, Termah

•

•

Dolenjske Toplice, Termah Šmarješke Toplice

20 % popust na celodnevno in 3-urno vstopnico v Termalnem
Centru hotela Thermana Park Laško in v kopališču hotela

Skupni seštevek vseh popustov lahko poleg navedenih popus-

Zdravilišče Laško za vstope od ponedeljka do petka (popust

tov vključuje še dodatni 10 % popust za upokojence (velja pri

ne velja ob vikendih, v času praznikov in šolskih počitnic) ,

bivanju najmanj 5 noči) in 10 % popust za članstvo v Klubu Krka

10 % popust za wellness storitve in fizioterapevtske storitve,

(velja v Termah Dolenjske Toplice in Termah Šmarješke Toplice).
Za najmanj 5-dnevne oddihe sta Društvo in Terme Krka dogovorila posebne skupinske cene za individualne prihode članov
na programe zdravljenja ali oddihov, ki jih v Terme Krka pošilja

•

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.

društvo (skrbnik pogodbe ali od njega pooblaščena oseba) po
posebno ugodnih in dogovorjenih cenah in pogojih. Več info na
tel. št. 041 630 911 (Jan Koren)
•

10 % popust na veljavne cene zdravstvenih storitev

•

10 % popust na veljavne cene vstopnic za bazene

Popusti ne veljajo za akcijske ponudbe izvajalca in posebne
ponudbe, ki jih izvajalec pripravi za naročnika.

V Termah 3000, Termah Ptuj in Zdravilišču Radenci nudijo članom
društva in njihovim družinskim članom:
• 10 % popust na redne cene za vse zdravstvene in wellness
storitve,
• 10 % na kopalne karte.

•

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.

ZBOR ČLANOV

Letošnji zbor članov je potekal
virtualno med 23. in 29. marcem 2020
preko elektronske pošte delegatov.
Predsednik društva, Jan Koren, je navzoče lepo
pozdravil in zbor članov začel z najavo dnevnega
reda. Pod točko razno je dodana točka Razrešnica
organov društva ter volitev organov v novi sestavi.
Najvišji organ društva je potrdil finančno poročilo
za leto 2019, poročilo nadzornega odbora za leto
2019 in finančni načrt ter plan dela za leto 2020.
Za preostala delovna telesa zbora članov so bili potrjeni Kristina Koler Jagarinec za zapisničarko ter
Irena Bonaja in Gorazd Jurše za overitelja zapisnika. Navzočih je bilo 49 delegatov, s čimer je bila zagotovljena njihova sklepčnost. Glasovalno pravico
imajo le redni člani delegati, navzoči na skupščini in
delegirani s strani podružnic ter člani predsedstva
DPS.
Sledilo je kratko poročilo. Društvo psoriatikov Slovenije se je ustanovilo z namenom prevzeti pobudo v
imenu ljudi, obolelih za psoriazo in psoriatičnim ar-
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tritisom, ter združiti moči v boju za prepoznavnost
bolezni. Naravnano je k povezovanju in sodelovanju
članov, kot enemu izmed pomembnih dejavnikov
delovanja. Društvo si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja psoriatikov, za boljše poznavanje,
razumevanje in sprejemanje bolezni, kar uresničuje s številnimi dejavnostmi. Ob koncu leta 2019 je
Društvo psoriatikov štelo 1871 članov.
Skozi celo leto 2019 smo izvajali socialne in humanitarne programe za bolnike s psoriazo. Organizirali
in izvajali smo samopomoč ter osebno pomoč starejšim in manj gibljivim bolnikom na domu ter preprečevali in lajšali oz. zmanjševali socialne stiske.
Na podružnicah smo za člane organizirali strokovna
predavanja o bolezni. Predavanja so izvedli zdravniki
specialisti, dermatologi in revmatologi. Na srečanjih
članov se trudimo na podlagi medsebojne izmenjave
izkušenj, povezovati vse udeležene.

Eden izmed naših ključnih programov je obnovitvena rehabilitacija v slovenskih zdraviliščih. Kot društvo s humanitarnim statusom ga izvajamo pogodbeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki nam dodeljuje finančna sredstva. Vsako leto naša
komisija obdela nekaj sto vlog in odobri približno
220 bolnikom s psoriazo 14-dnevno bivanje v enem
izmed izbranih zdravilišč (Terme 3000, Terme Olimia, Thermana Laško, Terme Lendava in Terme
Krka Strunjan). Prizadevamo si, da bi bolnike pošiljali na zdravljenje tudi v specializirana zdravilišča na
Hrvaškem.
Kot dopolnilo k zgoraj navedenemu programu izvajamo program »Družinske rehabilitacije«, kjer lahko
člani društva skupaj s svojimi družinskimi člani in
prijatelji koristijo lepo urejen apartma v Vasi Lipa v
Termah Olimia ter apartma v naselju Prekmurska
vas v Moravskih Toplicah. Apartmaja, ki sta od
leta 2003 v lasti društva, oddajamo po zelo nizkih
in nedobičkonosnih cenah. Z dobljenimi sredstvi
pokrijemo vzdrževanje objektov in pavšalen nakup
kopaliških kart za udeležence družinske rehabilitacije. V okviru zdraviliškega zdravljenja v tujini smo
organizirali klimatološko zdravljenje v bolnišnici
Naftalan v Ivanič Gradu in zdraviliško zdravljenje
na Velem Lošinju na Hrvaškem. Trudimo se, da bi
bilo zdravljenje za člane društva cenovno ugodno.
V letu 2019 smo nadaljevali akcijo izobraževanja
bolnikov in splošne javnosti. V ta namen smo na
lokalno podružnični ravni organizirali strokovna predavanja, na katerih smo bolnike s psoriazo
seznanjali z različnimi temami, kot so: Stres in kronična obolenja, Psoriaza na genitalijah, Dostop do
zdravil in zdravljenje psoriatičnega artritisa, Luskavica – breme na koži in pod njo, Komorbidna stanja
v psoriazi, Zdrava prehrana iz teorije v prakso, Vpliv
Mrtvega morja na zdravljenje luskavice idr. Oboleli
se v stiku z zunanjim svetom še vedno srečujejo s
številnimi stereotipi, predsodki, diskriminacijo in
na videz brezizhodnimi situacijami.
S tovrstnimi strokovnimi predavanji želimo tako
bolnike kot obiskovalce spodbuditi k razmišljanju
o psoriazi – luskavici, za lažje razumevanje obolelih in bolezni same. Udeležili smo se kar nekaj nacionalnih in mednarodnih dogodkov, na katerih
smo spoznavali smernice za zdravljenje, ozaveščali
širšo javnost in krepili sodelovanje med organizacijami. 7. novembra smo se udeležili mednarodnega
srečanja o inovacijah za bolnike EPIS v organizaciji

farmacevtske družbe Novartis. Udeležili smo se tudi
8. strateške konference Vrednost inovacij Slovenije.
Julija smo se udeležili generalne skupščine EUROPSO in generalne skupščine Mednarodne federacije
psoriatičnih združenj (IFPA) v Barceloni in uspešno
zastopali naše društvo. Udeležili smo se strokovnega
izobraževanja na temo Delovanje evropske agencije za zdravila-EMA v Madridu in posvetovalnega
odbora v organizaciji farmacevtske družbe Novartis
v Parizu.
Junija smo se psoriatiki iz vseh koncev Slovenije zbrali na tradicionalnih športnih igrah, ki jih je
organizirala podružnica Zasavje v Športnem parku
Trbovlje. Prednovoletno srečanje je v začetku decembra 2019 organizirala podružnica Dolenjska v
Srednji kmetijski šoli Grm Novo mesto.
V sodelovanju s farmacevtsko družbo Lilly smo
izdali knjižico z naslovom Skupaj do kvalitetnega
življenja z luskavico, ki vključuje nasvete specialistov.
V letu 2019 smo izdali s pomočjo družbe Novartis
knjižico Sprejmi me luskavica, revijo Psoriaza/luskavica, psoriatični artritis, urtikarija/koprivnica, ki
smo jih razdeljevali obolelim ob Svetovnem dnevu
psoriaze in drugih ozaveščevalnih akcijah. Ob
obeležitvi 40. obletnice delovanja društva smo izdali
knjigo z naslovom Psoriaza – luskavica. Knjigo smo
pripravili skupaj z zdravniki specialisti in vsebuje veliko strokovnih člankov o lajšanju bolezni in je pomagalo bolnikom in njihovim svojcem.
Društvo psoriatikov Slovenije se je na 19. festivalu
za tretje življenjsko obdobje med 1. in 3. oktobrom
2019 v Cankarjevem domu predstavilo širši javnosti. V treh dneh smo na našem razstavnem prostoru
predstavili delovanje društva širši javnosti, tudi z
organiziranim predavanjem ga. Maruške Željeznov
Seničar na temo Stres in kronična obolenja. Tudi letos smo bili aktivni po celotni Sloveniji na področju ozaveščanja širše javnosti, posebej ob svetovnem
dnevu psoriaze, ob čemer smo znova pridobili veliko število novih članov. Dogodkov se je udeležilo
več kot 1050 posameznikov. Delili smo promocijski
material, skupaj z razglednico, ki je bila oblikovana
s pomočjo družbe Novartis in je vsebovala novo pesem naše članice na temo življenja s psoriazo. Obenem smo izmenjevali izkušnje in ozaveščali širšo javnost o pomenu bolezni in življenju z njo. V letu 2019
smo nadaljevali s predstavitvami projekta Lusko. Po
osnovnih šolah smo s pomočjo pravljičnega junaka
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Jurčka prikazovali problematiko vključevanja mlajših bolnikov med svoje vrstnike.
Vsem članom smo brezplačno poslali spomladansko in novoletno izdajo društvenega glasila Za prostor pod soncem, jih obveščali o razpisih in dogodkih
ter zanje pridobili cenovne ugodnosti pri ponudnikih zdraviliških storitev.
Imamo urejeno spletno stran društva z možnostjo interaktivnega sodelovanja, včlanjevanja in
naročanja na e-novice. Aktivni smo tudi na družbenem omrežju Facebook. Večino programov izvajamo s pomočjo Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij. Prav tako nam pri tem
pomagajo številne občine, ki sofinancirajo naše socialne in humanitarne programe. Seveda pa ne smemo pozabiti dobrodelnih sponzorjev in donatorjev
iz gospodarstva, ki s finančnimi sredstvi ali pa tudi
z določenimi proizvodi podprejo in popestrijo naše
vsakoletne akcije.
Leto 2019 smo zaključili s spodbudno popotnico
za naše delovanje. Iskreno lahko rečemo, da imamo
upanje za boljšo prihodnost ljudi obolelih za psoriazo in psoriatičnim artritisom, vendar brez vztrajnosti, zagnanosti, delavnosti in usklajenosti ne bo
šlo. Skrbno negujemo naše poslanstvo in delujemo
v dobrobit družbe.
Poročilo predsednice komisije za rekreacijo

Dragice Dremelj o izkoriščanju kapacitet apartmajev
v DPS v letu 2019: komisija za apartmaje je v mesecu
novembru 2018 pregledala prispele prijave za
koriščenje apartmajev v letu 2019 v Moravcih in v
Podčetrtku. Prispelo je 110 prijavnic. Termine smo
razdelili 104 prosilcem, kolikor je bilo tudi prostih
terminov. Preostale smo uvrstili na čakalno listo.
Imeli smo tudi nekaj odpovedi, ki smo jih uspešno
zapolnili. V letu 2019 nam ni uspelo zapolniti samo
enega termina v Termah Olimia. V obeh apartmajih
smo opravljali tekoča vzdrževalna dela in nabavili
potrošni material. V apartmaju v Moravcih smo
zaradi okvare starega hladilnika morali nabaviti
novega in v apartmaju v Termah Olimia smo
zmontirali klimatsko napravo. V obeh apartmajih
smo nabavili nove vzglavnike in odeje.
Poročilo Disciplinske komisije

Disciplinska komisija se je v letu 2019 sestala enkrat
preko korespondenčne seje.
Poročilo Nadzornega odbora

Sledilo je računsko poročilo in poročilo nadzornega
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odbora za leto 2019. Po opravljenih poslih društva z zaključnim računom, poročilih o aktivnosti
društva med obema skupščinama ter pregledu in
sprejemu finančnega poslovanja, je predsedstvo
dne 12. 3. 2020 nadzornemu odboru v pregled in
proučitev predložilo letno poročilo društva za leto
2019. Društvo je uspešno izpolnjevalo svoje naloge
za člane v skladu s pravili društva in v skladu s programom in letnim načrtom. Sredstva so bila uporabljena v skladu z njihovim namenom.
Delegati so potrdili poročilo nadzornega odbora in
podatke bilanc za leto 2019 ter računovodsko poročilo za leto 2019.
Ozaveščanje bolnikov ima pomembno vlogo v delovanju društva. S svojim poslanstvom stremimo k
stalnim izboljšavam z organiziranjem različnih programov, ki vključujejo učinkovito zdravljenje psoriaze, izboljšanje kakovosti življenja ter pridobivanje
kakovostnih informacij za lajšanje in učinkovitejše
spopadanje z boleznijo. V ta namen smo tudi za
leto 2020 pripravili več projektov, ki bodo v pomoč bolnikom za lažje razumevanje poteka bolezni,
pridruženih obolenj in psihosocialnih stisk. Delovni
plan za leto 2020:
1)POMOČ STAREJŠIM
2) REHABILITACIJA V ZDRAVILIŠKIH OBJEKTIH
3) ŠPORTNO REKREACIJSKO DEJAVNOSTI
4) ZDRAVLJENJE V TUJINI – VELE LOŠINJ, NAFTALAN
5) ZAGOVORNIŠTVO IN OZAVEŠČANJE O 			
PROBLEMATIKI LUSKAVICE
6) MEDANARODNI SEJEM MEDICAL
8) PODPORA IZOBRAŽEVALNIM PROJEKTOM, KI SO
NAMENJENI MLAJŠIM BOLNIKOM
9) PREDNOVOLETNO SREČANJE
10) SODELOVANJE NA MEDNARODNI RAVNI EUROPSO, IFPA

^

Foto: Družina, vir: http://www.freepik.com">Designed by Pressfoto

Pomoc na domu
Pri prostovoljstvu gre tako za dajanje, kot prejemanje. Ne gre samo za občutek, da je potrebno pomagati drugim ali za skupno dobro, običajno govorimo
predvsem o občutku zadovoljstva ob tem, da smo
naredili nekaj dobrega.

Namen programa je izboljšanje psihofizičnega stanja
bolnikov s psoriazo in psoriatičnim artritisom,
katerih gibanje je zaradi prizadetosti sklepov
omejeno. Naši prostovoljci velikodušno pomagajo
starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na
domu ter tako preprečujejo in zmanjšujejo socialne
stiske ljudi. Ponosni smo na vas in se vam iskreno
zahvaljujemo.
Prostovoljstvo ima velik pomen za našo skupnost,
saj:
• izboljšuje kakovost življenja bolnikov;
• brani interese posameznikov, ki so ogroženi,

•

•

prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
je ena od osnovnih poti odzivanja na potrebe
bolnikov in ustvarja možnosti njihovega aktivnega delovanja v družbi;
je dodana vrednost delovanju služb in institucij.

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

MARIJA BABNIK
vodja podružnice Celje
Foto: Marija Babnik

Kdaj ste zboleli (starost), s kakšno obliko in kje se je
začelo?
Za psoriazo sem zbolela pri 57 letih, torej dokaj pozno. Diagnoza se glasi: Psoriasis palmoplantaris et
vulgaris in placibus. To je bil zame velik šok, saj sem
do takrat o luskavici slišala vse najslabše. Začelo pa
se je na Rdečem križu, kjer sem bila takrat zaposlena. Opazila sem, da mi koža na rokah postaja vedno
bolj suha in razpokana, kreme za roke niso pomagale. Krivila sem delo, ki sem ga opravljala in stik z
oblačili v skladišču. Sodelavka je opazila moje roke
in tako mimogrede mi je rekla: »Ti imaš pa luskavico.« Malo z grdimi besedami sem ji odgovorila:
»Ti si ……. Kakšna luskavica neki.« Do takrat sem
poznala samo obliko luskavice po telesu. Nisem bila
več mirna in šele čez nekaj dni sem jo vprašala, zakaj
misli, da imam luskavico? Rekla mi je: »Moj sosed
ima takšne roke, pa ima luskavico.« To mi je dalo
misliti in napotila sem se v dermatološko ambulanto. Ko je sestra na sprejemnem okencu videla moje
roke (takrat že nisem mogla več sama nič opraviti
– oblačenje, držati žlico v rokah itd.), je nemudoma
poklicala zdravnika iz ambulante, ki je ob pogledu
na roke odločil, da sem morala nemudoma na oddelek, kjer sem ostala na zdravljenju tri tedne. In tako
se je začelo. To je bilo pred desetimi leti.
Kako je bilo s postavljanjem diagozne psoriaze v
času, ko ste diagnozo dobili vi?
Ko sem ležala na oddelku, so mi opravili nekaj preiskav, da so potrdili diagnozo, čeprav je bilo vidno,
za kakšno bolezen gre. Takrat sem že imela psoriazo
po dlaneh, v lasišču, stopalih in na komolcih. Začelo
se je zdravljenje z Neotigasonom, s kremami in obsevalno terapijo. Na obsevalno terapijo sem hodila
šest let in sem jo prejela sedemkrat po 30–40 terapij.
To pa zato toliko, ker mi je zelo pomagala in v veliki
meri se je takratno stanje obolenja popravilo. Pomagalo je tudi morje in obnovitvene terapije. Danes
je stanje moje luskavice zelo dobro. Naučila sem se,
kako jo ob izbruhu čim bolje obvladati. Glavni vzrok za nastanek psoriaze je bil stres, ki ga pri meni

10

zaradi hudih stvari, ki so se dogajale v moji družini,
ni manjkalo.
Na katerem življenjskem področju vas bolezen psoriaza najbolj ovira?
Ker imam največ težav s psoriazo, ki se nahaja na
dlaneh in na stopalih, je najbolj ovirano moje vsakdanje življenje. Ob izbruhih, ki se po navadi začnejo
nekje sredi novembra in trajajo do februarja – marca, moram povedati, da je zelo hudo, ker dejansko
ne moreš nič delati, niti sam zase dobro poskrbeti.
Z mano se bodo verjetno strinjali vsi, ki so zboleli
za to obliko psoriaze. Da se normalno življenje ob
tem času kar nekam ustavi. Ne moreš početi vsega, kar moraš (vsakdanja opravila) ali želiš. Tukaj
moram poudariti pomen družine, ki ti stoji ob strani in ti pomaga, ker sam dejansko vsega ne zmoreš.
Jaz imam srečo, da imam tri skrbne hčerke, ki me
podpirajo. Moč, da vse delam z nasmehom in dobro
voljo, pa črpam od mojih vnukov.
Kdaj ste se prvič spoznali z društvom?
Ko mi je bila postavljena diagnoza, mi je moja Barbara, ki je bila takrat zaposlena na Zvezi paraplegikov v Ljubljani in je imela sodelavca, ki ima psoriazo, priskrbela vse potrebne informacije o društvu
in sama poklicala gospoda Trebšeta ter me včlanila
v društvo. Moja reakcija je bila, kot številnih drugih, kaj bom tu počela. Danes ugotavljam, da je to
vprašanje popolnoma odveč.
Kdaj ste prvič postali aktivni v društvu in kakšna je
bila vaša funkcija?
Ko me je hčerka včlanila v društvo, je bilo to ravno pred novoletnim srečanjem v Postojni, kamor
sem se prijavila na nagovarjanje hčera. Pa vprašanje,
kaj bom tam počela? To je bilo popolnoma odveč.
Spoznala sem nove prijatelje, druženje je bilo enkratno, saj se rada zabavam. In tako sem se začela
udeleževati vseh aktivnosti v društvu. Potem so mi
dolgoletne članice podale ponudbo, da prevzamem
vodenje podružnice Celje. Nekaj časa sem premišl-

jevala, kaj mi je to potrebno, po drugi strani pa spet
(ker sem takrat že bila v pokoju), kaj bom pa sedaj
počela. Vnuki so odrasli in me niso več potrebovali
v tolikšni meri, zato sem se odločila, da prevzamem vodenje podružnice. Torej sem postala, takrat še
predsednica, danes pa vodja podružnice Celje.
S kakšnimi pričakovanji ste prevzeli mesto vodje?
Vsa leta moje zaposlitve sem opravljala dela na področju stika s prebivalstvom, tako v Banki Celje kot
na Rdečem križu. Obe službi sta bili nekako podobni temu, kar opravljam kot vodja. Ni neke velike
razlike. Nekih posebnih pričakovanj ob prevzemu
mesta vodje nisem imela. Sčasoma se je pokazalo, da
to name vpliva zelo pozitivno, saj imam občutek, da
sem še vedno zaposlena, še vedno delam z ljudmi,
predvsem pa je občutek, da s svojim delom nekako pomagam drugim bolnikom, če ne drugače, že s
tem, ko nekdo pokliče po telefonu in prosi za kakšen
nasvet, spoznanje, da si mu s tem vsaj malo pomagal,
je del pričakovanj že izpolnjen. Včasih pridem v situacijo, ko si rečem, ali je to potrebno, pa se kaj hitro
premislim. Zadnje čase me malo moti bolezen, ki mi
ne dovoli biti aktivna, kot bi sama želela. Pa skupaj
s člani pričakujem, da bom tudi to uspela, da bom
lahko še kakšno leto ali več vodila društvo.
Kaj mislite o stigmaticiji bolnikov z luskavico? Je
bilo težje takrat ko ste se včlanili ali danes?
Zaradi svoje bolezni nisem čutila kakšnega hujšega
pritiska okolice. Moja družina me je podpirala. Sem
pa opazila, da ljudje še vedno z odporom pogledujejo vate, ko opazijo, da imaš psoriazo, posebej v
trgovinah pri blagajnah, ko sem ponudila denar za
plačilo. To sem doživela v eni večji trgovini v mojem
naselju. Hitro sem se znašla in gospe lepo razložila
zadevo. Ta gospa me po desetih letih moje bolezni
vsake toliko časa vpraša, kako sem in kako moja
luskavica. Sem pa lansko leto v Zdravilišču Lendava
doživela, kako je videti, ko nekdo pobegne iz bazena, ker je bil v njem nekdo s psoriazo. Mladi dami
smo nas pet, ki smo takrat bili navzoči, lepo vsak na
svoj način razložil, kaj je luskavica. Iz tega primera
lahko sklepamo, da še vedno veliko ljudi ne ve, kaj
to je. Zato se v društvu trudimo, da je seznanjanje
širše javnosti s predavanji in predstavitvami še kako
pomembno.
Ali opažate napredek v zdravljenju psoriaze?
Zaradi svoje bolezni nisem čutila kakšnega hujšega
pritiska okolice. Moja družina me je podpirala. Sem
pa opazila, da ljudje še vedno z odporom pogledu-

jejo vate, ko opazijo, da imaš psoriazo, posebej v
trgovinah pri blagajnah, ko sem ponudila denar za
plačilo. To sem doživela v eni večji trgovini v mojem
naselju. Hitro sem se znašla in gospe lepo razložila
zadevo. Ta gospa me po desetih letih moje bolezni
vsake toliko časa vpraša, kako sem in kako moja
luskavica. Sem pa lansko leto v Zdravilišču Lendava
doživela, kako je videti, ko nekdo pobegne iz bazena, ker je bil v njem nekdo s psoriazo. Mladi dami
smo nas pet, ki smo takrat bili navzoči, lepo vsak na
svoj način razložil, kaj je luskavica. Iz tega primera
lahko sklepamo, da še vedno veliko ljudi ne ve, kaj
to je. Zato se v društvu trudimo, da je seznanjanje
širše javnosti s predavanji in predstavitvami še kako
pomembno.
Vidite vlogo društva kot pomemben del zdravljenja
bolnika?
To, da društvo deluje že 41. leto, je jasen pokazatelj,
da ga bolniki potrebujejo. Temelji na timskem delu,
pri katerem se člani vključujejo v upravljanje in s
tem pripomorejo k boljšim priložnostim za izboljšanje zdravja in kakovosti svojega življenja. Najbolj
pomembno pa je društvo v tem, da daje bolniku
občutek pripadnosti, učinkovitosti in zagovarja potrebe članov. Številnim obolelim pomaga lajšati njihovo socialno stisko. Da, vsekakor se strinjam s tem,
da je društvo za vsakega bolnika s psoriazo še kako
pomembno.
Kaj bi sporočili našim bralcem oziroma ljudem, ki se
spopadajo s psoriazo?
Težko je, ko zdravniki povedo diagnozo. Prvo
vprašanje mislim, da je pri vsakem bolniku »Kaj pa
sedaj«? Prvo, kar MORA vsak bolnik storiti, je, da se
pogovori sam s seboj in sprejeti bolezen. Tako sem
s pomočjo moje družine storila sama. Najhuje je, če
se zapreš sam vase in se izogibaš okolice in ljudi, ker
imaš občutek, da vsi gledajo vate, zato je pomembno razčistiti v svoji glavi. Ko to storiš, se ti življenje
vrne na stare tirnice. Meni osebno se je spremenilo
na bolje. Saj sem po včlanitvi v društvo spoznala sebi
enake, izvedela veliko novosti glede zdravljenja, najpomembnejše pa je druženje in spoznavanje novih
prijateljev, kar odganja stres, ki je kot vemo eden
izmed večjih povzročiteljev psoriaze. Zato svetujem
vsem, ne zapirajte se med štiri stene, udeležujte se
naših srečanj in sodelujte v aktivnostih društva. Ne
bom pozabila besede mojega prvega dermatologa,
da si 50 odstotkov pri zdravljenju psoriaze pomagamo sami, ko razčistimo sami s sabo.
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Kdaj k
dermatologu
V primeru zmerne ali hude luskavice
vas bo osebni zdravnik napotil k
dermatologu.

 Povečana aktivnost bolezni, ki zahteva fototerapijo in/ali
sistemska zdravila
 Stanje se z lokalnimi zdravili ne izboljša
 Ni možno zagotovo postaviti diagnoze
 Vsak tip luskavice (tudi na nohtih), ki močno poslabša
fizični, psihološki in socialni vidik življenja
 Oboleli je otrok oziroma mladostnik
 Akutna kapljična (gutatna) luskavica
 V primeru generalizirane pustulozne ali eritrodermične
luskavice je nujna napotitev v urgentno dermatološko
ambulanto
Če zdravnik pri pregledu zazna sum za psoriatični artritis,
bo bolnika napotil k revmatologu.
Zdravniki imajo veliko
delovnih obremenitev in
za posameznega pacienta
omejen čas. Hkrati smo v
ordinacijah postavljeni v dokaj
neznano okolje in se vsakomur
lahko zgodi, da kaj pozabi
povedati ali vprašati. Kako se
torej lahko dobro pripravimo
na obisk zdravnika?
Vir: Referral criteria from primary care – psoriasis. GP Notebook. Dostopno na: https://www.
gpnotebook.co.uk/simplepage.cfm?ID=x20031126230106799480 (datum dostopa: 10. 6. 2019)

Opazujte se in zabeležite vaše
počutje
Za luskavico so značilna nihanja v aktivnosti bolezni in
morda boste v času rednega pregleda imeli manj težav kot
običajno. Zato je pomembno, da si zabeležite vaše težave
in počutje v obdobju pred pregledom ter o tem poročate na
pregledu. V pomoč vam je lahko tudi vprašalnik o kakovosti
življenja z luskavico (DLQI), ki je dostopen na spletni strani
www.luskavica-psoriaza.si/dlqi/. V dnevnik zapisujte tudi
vaše dejavnosti in prehrano.

Več informacij: www.luskavica-psoriaza.si

Pozanimajte se o bolezni
Če ste bili diagnosticirani pred kratkim, morda ne poznate
luskavice dovolj dobro. Pri kredibilnih virih se pozanimajte
o svoji bolezni, denimo člani
Društva psoriatikov Slovenije
imajo zelo veliko znanja in
informacij o luskavici. Tako
boste bolje razumeli, kaj
vam zdravnik razlaga. Če
niste prepričani, kje pridobiti
verodostojne informacije o
bolezni, lahko o tem povprašate
tudi zdravnika na pregledu.

Raje povejte več kot manj
Zdravnik vas ne pozna tako dobro, kot se poznate
sami. Kljub omejenemu času se v nekaj minutah lahko
razloži veliko težav. Zato na zdravnikova vprašanja raje
odgovarjajte obširneje kot s preprostimi kratkimi odgovori.
Tako mu boste lahko prenesli več informacij in tudi podali
namige za dodatna vprašanja. Še posebej opozorite na
spremembe – opišite stanje pred in po spremembi.

Sprašujte in aktivno sodelujete pri
odločitvah
Laiki ne vemo toliko o bolezni in zdravljenju kot zdravniki,
zato ne bo nič narobe, če zdravnika povprašate, naj vam
kaj podrobneje razloži. Ob predlaganem zdravilu se
pozanimajte o vseh vidikih zdravljenja in ali se mora temu
prilagoditi vaš življenjski slog.
Vsa bistvena opažanja, vaše težave in vprašanja si
pripravite vnaprej in zapišite na list, ki ga prinesite s seboj
na pregled.

AbbVie d.o.o., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, SI-IMMD-200016

Luskavico praviloma diagnosticira in začne zdraviti izbrani
osebni zdravnik. Vendar je včasih nujna napotitev k
specialistu dermatologu. Kriteriji za napotitev so lahko:

Foto: Dnevna aktivnost za izboljšanje bolezni

KREPITEV ZDRAVJA
Sebastijan Jagarinec, dipl. šp. tren.

Zdravje in telesne aktivnosti so med seboj
tesno povezane. Zdravje se danes opredeljuje tudi kot splošno vrednoto in vir za produktivno ter kakovostno življenje posameznika
in skupnosti kot celote. Izredne razmere so
nas v zadnjih tednih in mesecih prisilile, da se
umirimo in dobili smo priložnost za razmislek. Ne glede na starost, ne glede na naša
dnevna opravila, smo hiteli in se nismo znali
ustaviti. V življenju se premikamo s koraki in
ne skoki, tako je tudi prav.
Za vsak korak si je potrebno vzeti čas, ne glede na
področje. Ali gre za službo, posel, obliko športne aktivnosti ali nekaj drugega, premikamo se s koraki.
V času epidemije so nastali posnetki telovadbe, ki

KOMBINACIJA HOJE IN TEKA
•
•
•

6 minut (1min hoje, 1min
teka)
12 minut (1min hoje, 1min
teka)
18 minut (1min hoje, 1min
teka)

jo lahko kadarkoli izvajate v domačem prostoru, ob
primernem vremenu pa tudi na prostem. Do posnetkov lahko dostopate preko spletne strani Društva
psoriatikov Slovenije. Človeško telo je narejeno za
gibanje in cilj je z gibanjem nahraniti človeško telo.
Ko pridemo do telesnih aktivnosti je vselej pomembno, da smo dosledni in se naučimo, da na začetku
ne hitimo in lahko skozi proces vadbe dodajamo.
Pomembno je narediti dobre temelje, s katerimi kasneje lažje napredujemo. Vaje, ki bodo v nadaljevanju predstavljene so primerne za začetnike in tudi za
vse, ki ste redno aktivni. Vse kar potrebujete je, da
si vzamete čas, se primerno in udobno oblečete in
že ste pripravljeni.Preden se lotimo izvedbe vaj bi
želel poudariti, da je pred vsako telesno aktivnostjo
zaželeno ogrevanje, saj z ogrevanjem naše telo pripravimo na nadaljnje aktivnosti. Primeri ogrevanja:

HOJA ALI TEK
•
•
•
•

10 minut hoje ali hitrejše hoje •
20 minut hoje ali hitrejše hoje
30 minut hoje ali hitrejše hoje •
5, 10 ali 15 minut lahkotnega
teka

OGREVANJE DOMA
3x1 minuta – tek ali korakanje
na mestu (z rokami ob telesu)
Z rokami se raztegujemo proti
stropu. Nekajkrat se ustavimo
in počasi globoko vdihnemo
in izdihnemo.
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Cilj vadbe, ki ste jo nekateri že spoznali preko video
posnetkov je krepitev zdravja, ter ohranjanje in izboljšanje vaših telesnih sposobnosti. Vadba ne sme
predstavljati napor in po njej se moramo počutiti
bolje in bolj lahkotno. Zadnji dogodki so nas spom-

1. VAJA – PREDKLON IN
ZAKLON GLAVE

nili, da je naše zdravje najbolj pomembno in da za
borbo proti zunanjim vplivom potrebujemo tudi
dober imunski sistem. Tudi vadba mora imeti svoj
vrstni red (''glavo in rep'') in tako bomo z vajami
pričeli stoje, končali pa na tleh.

2. VAJA – POGLED V DESNO/LEVO

Začetni položaj: stojimo v stoji razkoračno (noge
so narazen in v širini bokov), roke imamo spuščene
Začetni položaj: stojimo v stoji razkoračob telesu in pazimo na držo in raven hrbet.
no (noge so narazen in v širini bokov), roke
imamo spuščene ob telesu in pazimo na držo in
IZVEDBA: razteg vratnih mišic nadaljujemo s poraven hrbet.
gledom v desno in v levo stran. Gibe izvajamo počasi in na končni točki za
IZVEDBA: razteg vratnih mišic pričnemo z zaklotrenutek zadržimo. Gibe z glavo
nom - glavo zvrnemo nazaj, in gledamo gor. Sledi
v desno in levo stran delamo
predklon glave. Glavo nagnemo naprej in gledamo
do točke, do katere nam to
v tla. Med izvajanjem ves čas pazimo na držo in
dopuščajo vratne mišice oz.
počasno izvedbo gibov. Na končni točki (ko gledo bolečine. Ves čas pazimo
damo gor in v tla) za trenutek zadržimo. Ko glavo
na telesno držo. Naredimo
dvignemo naredimo vdih, ko jo spustimo naredi2x 10 ponovitev, 5x v vsako
mo izdih. Naredimo 2x 10 ponovitev.
stran.

3. VAJA – KROŽENJE Z RAMENI/
KOMOLCI

4. VAJA – ODMIK TRUPA VSTRAN

Začetni položaj: stojimo v stoji razkoračno (noge
so narazen in v širini bokov), roke
Začetni položaj: stojimo v stoji razkoračno (noge
imamo spuščene ob telesu in
so narazen in v širini bokov), prste dlani položimo
pazimo na držo in raven hrna ramena tako da sta roki v komolcih pokrčeni.
bet.
Pazimo na držo in raven hrbet.
IZVEDBA: vajo pričnejo s kroženjem naprej, kasneje krožimo v drugo smer – nazaj. Dvig
ramen in komolcev izvajamo čim
višje in počasi. Ves čas pazimo na
telesno držo. Naredimo 2x po 10
krogov, 5 krogov v vsako smer.

IZVEDBA: pričnemo z
odkloni v desno in v levo
stran. Ena roka polzi ob
telesu - ob nogi, druga roka
je nad glavo. Iz pokončne
drže se nagibamo vstran in pazimo, da gib ni izveden samo iz boka.
Vajo izvajamo počasi. Naredimo 2x16 ponovitev,
8x v vsako stran.

5. VAJA – PREDKLON/VZPON –
DVIG NA PRSTE

6. VAJA – OBJEM
KOLEN

Začetni položaj: stojimo v stoji razkoračno (noge
so narazen in v širini bokov), roke imamo
spuščene ob telesu.

Začetni položaj: sproščeno ležimo na tleh – na
blazini, roke imamo ob telesu.

IZVEDBA: vajo pričnemo s
predklonom pri katerem gremo z rokami čim bolj proti
tlom oz. prstom na nogah. Če
ne zmoremo do tal, naredimo krajši gib. Nadaljujemo z
dvigom na prste, z iztegnjenimi rokami pa gremo čim višje.
Vajo izvajamo počasi. Naredimo 2x16
ponovitev, 8x predklon in 8x dvig na prste.

IZVEDBA: pokrčimo eno nogo, jo objamemo pod
koleni in pritegnemo k sebi. Nato ponovimo z
drugo nogo (vajo izvajamo izmenično). Ko nogo
pritegnemo k sebi, za trenutek zadržimo. Vajo izvajamo počasi. Naredimo 2x20 ponovitev, 10x z
vsako nogo.

7. VAJA – UPOGIB
TRUPA

8. VAJA – DVIG TRUPA (HRBTA) IN
NOG

Začetni položaj: ležimo na Začetni položaj: ležimo na tleh (na trebuhu), roke
tleh (na hrbtu), noge imamo imamo iztegnjene ob telesu.
pokrčene in roke ob telesu.
IZVEDBA: vajo pričnemo tako, da dvignemo
IZVEDBA: vajo pričnemo tako, da zgornji in spodnji del telesa, roke so prav tako izdlani položimo na ramena in dvignemo trup tegnjene, z glavo gledamo v tla oz. v blazino. Ko
(ne previsoko, do kota približno 30°). Dvig in spust telo dvignemo, so mišice napete in zadržimo v tem
trupa izvajamo enakomerno in pazimo da sta vdih položaju 4-5 sekund. Ko telo spustimo prav tako
in izdih enako dolga. Pri dvigu trupa naredimo iz- ''počivamo'' 4-5 sekund. Vajo izvajamo počasi in
dih, ko trup spustimo naredimo vdih. Vajo lahko pazimo, da med izvedbo ne
izvajamo tudi na način, da imamo roke ob tele- dvigujemo glave. Naredisu ves čas iztegnjene in privzdignjene. Naredimo mo 2x6 ponovitev (paz2x12 ponovitev.
imo, da zadržimo 4-5
sekund).

KER JE ZNANJE POMEMBNO
Obiščite spletno stran www.janssen4patients.com
in preberite več o LUSKAVICI.

Na spletni strani www.janssen4patients.com najdete informacije o bolezni, zdravljenju in kaj lahko
naredimo sami. Namenjene so dopolnitvi tistih, ki jih boste dobili pri svojem lečečem zdravniku.

CP-155849/130520 • Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 401 18 00
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ZDRAVILIŠKO
ZDRAVLJENJE
V TUJINI NAFTALAN

V okviru zdraviliškega zdravljenja v tujini razpisujemo jesenske termine za organizirano
zdravljenje v bolnici Naftalan v Ivanić gradu.
Prijave zbiramo do

1.9. 2020.

NAFTALAN od 5.10. - 11.10. 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

•

CENA ZDRAVLJENJA 300 eur

DOPLAČILA
•

enoposteljna soba

•

kreme in zdravila se zaračunajo posebej

•

turistična taksa

Vse informacije v zvezi z zdraviliškim zdravljenjem v Naftalanu dobite pri predsedniku društva
Jan Koren na tel.: 041 630 991.
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KO
PSIHOLOGIJA
POSTANE
NAŠA
BIOLOGIJA
– POSKRBI ZA
SVOJE ZDRAVJE!

Tanja Maljevac, certificirana psihodinamska psihoterapevtka
Foto: Tanja Maljevac (osebni arhiv)

Na psihoterapijo pridejo osebe, ki doživljajo različne duševne stiske. V zadnjih letih skoraj
vsak tretji Slovenec doživlja neko obliko tesnobe, depresije ali izgorelosti. Žal le malo
posameznikov poišče tudi ustrezno pomoč. V prvem pogovoru po navadi ugotovim, da se
duševne stiske prepletajo z glavoboli, bolečinami v hrbtenici, povišanim krvnim tlakom,
srčnimi aritmijami, ščitničnimi obolenji, vnetjem želodca, kožnimi boleznimi, nespečnostjo,
astmo, sladkorno boleznijo, prebavnimi in preostalimi fizičnimi motnjami.
Pomoč pri spopadanju z vsakodnevnim stresom je
velikokrat osrednje vprašanje terapije. V resnici pa
ni pomembno, kakšnemu stresu smo izpostavljeni,
temveč to, kako se odzovemo nanj. Tako vidimo, da
je delovanje živčnega ter hormonalnega sistema (ta
dva vplivata na vse organe) povezano z našo percepcijo, mentalnimi prepričanji in čustvenim dojemanjem sveta. Psiholoških dejavnikov pravzaprav ne
moremo ločiti od fizioloških, saj se povezava med
telesom in psiho vzpostavlja že od rojstva
Pričakujemo, da naše telo lahko sledi tehnološkemu
napredku zadnjih 30 let, optimizaciji delovnih procesov, poplavi informacij in hitremu načinu življenja. Žal to ni povsem mogoče. Naše telo se v tem kratkem času ni bilo sposobno popolnoma prilagoditi
tako velikim spremembam.
Poleg tega smo izgubili dva »informacijska kanala«.
V razcvetu razuma smo pozabili poslušati telo in
zanemarili čustva. Raje preberemo nasvete nekoga
drugega o tem, kaj naj bi bilo dobro za naše telo,
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namesto da bi se obrnili vase in začeli poslušati svoje
telo. Naši možgani vsak dan procesirajo velike količine podatkov. Mislimo, da jih lahko optimiziramo
kot računalnik.
Od njih pričakujemo, da so lahko kos nenehni
večopravilnosti in se počutimo slabo, če ne more-

mo slediti neskončnim spremembam. Vendar mul- na določen način delovanja, ki ga je pozneje težko
titasking, preobremenjenost z delom, nenehna spremeniti. Ta način delovanja lahko negativno vpaktivacija živčevja in premalo počitka, rušijo naše liva tudi na ekspresijo genov. Zanemarjeno telo nas
kontrolne nevronske mreže, nujno potrebno rav- začne opozarjati z visokim krvnim tlakom, nenehnovesje med vejama avtonomnega
no utrujenostjo, srčnimi aritmijami,
živčevja (to uravnava življenjsko Vsakdo od nas ima moč nespečnostjo, diabetesom itd. Mi
pomembne funkcije organizma) vzeti zdravje v svoje
pa mu še vedno nočemo prisluhter naše možgane preplavljajo z ne- roke, aktivirati notranje niti, nočemo slišati, kaj nam govprestanimi mislimi.
ori, njegov glas utišamo z zdravili,
psihološke
Zavedati se moramo, da je vsaka
čeprav nas opozarja, da bi morali
vire in vzpostaviti
sprememba pravzaprav neke vrste
spremeniti življenjski slog, način
stres, na katerega se morajo prilago- telesno ravnovesje in
razmišljanja, čustvovanja, reševanja
diti naši možgani, psiha in telo. Če dobro počutje!
problemov itd.
telesu ne zagotavljamo dovolj časa
za počitek, tudi ne zmoremo predelati in sprejeti Kaj je psihosomatika?
vseh novih informacij in sprememb.
Psihosomatika je interdisciplinarno medicinsko
Tako vsak dan znova preslišimo, kaj nam sporoča področje, ki raziskuje odnose med družbenimi, psitelo, in presegamo njegove meje. Ne slišimo, ko nam hološkimi in vedenjskimi dejavniki in njihov vpliv
dopoveduje: »Utrujeno sem. Potrebujem spanec, na telesne procese. Ko na poslabšanje fizičnega
hrano, tišino …« Čustva nam sporočajo: »Neza- stanja vplivajo duševni dejavniki, kot so čustva, nodovoljen(-na) sem v tej službi. Žalosten(-na) sem, tranji konflikti ali stres, govorimo o psihosomatskih
ker me nihče ne pohvali za moj trud. Želim čas zase. boleznih. Psihosomatika je pravzaprav odziv telePotrebujem druženje s prijatelji.« Um, okužen s sa na duševno stisko. Za zdravje in dobro počutje
strogim superegom, ki je poln prepričanj, pravil in morajo biti telo, čustva in misli usklajeni. Jaz jim
pričakovanj drugih, pa nas lahko prepričuje: »Res pravim kar trije informacijski kanali. Predstavljasi zguba. Nisi dovolj dober(-a). Potrudi se še malo. jte si, da v enem dnevu poslušate tri radijske kanaPotrpeti je treba!« Tako odlagamo zadovoljitve svo- le, na katerih dobite različne informacije. Najbrž bi
jih potreb v slogu: »Samo še ta projekt, pa bo bolje. bili zmedeni. Ko telo govori: »Umakni se iz situaciSamo še dva meseca, pa grem na dopust. Samo še je!«, razum pa temu nasprotuje in pravi: »Ostani in
toliko, da otroci odrastejo. Samo še pet let do upoko- zdrži!«, sta telo in razum v notranjem konfliktu. Če
jitve.« Tako nam uspe odložiti tisto najdragocenejše, čustev ne prepoznamo na zavestni ravni, jih zanekar imamo – svoje življenje in zdravje!
marjamo, zanikamo in potiskamo v podzavest, se
Razumeti moramo, da je odlog potreb past. Da bolje ta začnejo izražati kot nemir, tesnoba, zategnjene
ne bo nikoli, če se ne bomo medtem naučili spros- mišice, bolečinska stanja, porušen dihalni vzorec itd.
titi, uživati in si vzeti čas zase. Z dolgoletnim preti- Kopičenje čustev in stresa pa sčasoma poruši telesno
ravanjem in nenehnim stresom naučimo naše telo ravnovesje in lahko preide v bolezensko stanje.
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Vpliv razvoja telesa in psihe v otroških letih

Zgodnja travma je lahko bodisi enkratna (na primer
prometna nesreča), lahko pa je tudi življenje v nestabilnem ali zanemarjajočem okolju, ki so ga zaznamovale fizične ali čustvene zlorabe (npr. družina, v
kateri je prisoten alkoholizem). Če otrok ni mogel
razviti zdrave navezanosti na starša/vzgojitelja ali
sta bila starša na primer večino časa preplavljena s
strahovi, se otrok ni naučil pomiriti in vzpostaviti
ravnovesja na nivoju živčevja. Še več, takšen človek
ima lahko tudi v odraslosti predstavo o svetu, ki je
ogrožajoč in strašljiv. Prekomerni dražljaji in stres
v otroštvu negativno vplivajo na razvoj možganskih
centrov, kot so amigdala (ki sproži alarmno reakcijo), epifiza (ki uravnava budnost in spanje) in limbični sistem s hipofizo (ki uravnava druge žleze z notranjih izločanjem – ščitnico, nadledvično žlezo in
spolne žleze ter je povezan z učenjem in spominom).
Tudi to dokazuje, da naša psiha nikoli ne more biti
ločena od delovanja našega telesa. Raziskave med
drugim kažejo, da so osebe z zgodnjo travmo bistveno bolj izpostavljene kardiovaskularnim in drugim
obolenjem.
Pred kratkim mi je ginekologinja pripovedovala, koliko žensk z rakom na dojkah je imelo težko otroštvo
in mladostništvo, ter sklenila z besedami, ki so me
spodbudile k pisanju tega prispevka: »Saj veste, tako
psihologija postane naša biologija.«

Samoozdravitveni potencial

Vsakdo od nas ima moč vzeti zdravje v svoje roke,
aktivirati notranje psihološke vire in vzpostaviti telesno ravnovesje in dobro počutje!
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Notranji zdravnik se skriva v:
•
•

razumevanju povezav med psiho in telesom,
poslušanju treh informacijskih kanalov (telesa,
čustev in misli) ter usklajevanju med njimi,
• ozaveščanju nezavednih vsebin skozi psihoterapijo ali podobne metode; ko razumemo nezavedne »driverje« (gonilnike), nismo več na avtopilotu,
• spreminjanju nezavednih vzorcev čustvovanja, razmišljanja in vedenja; z novim učenjem in
delovanjem, ki se ga naučimo znotraj psihoterapevtskega procesa ali drugih situacij/izkušenj,
spremenimo naše možgane, da se lahko bolje
spopadamo z življenjskimi izzivi,
• boljšemu obvladovanju stresa,
• vsakodnevnemu izvajanju sprostitvenih tehnik;
s tem zmanjšujemo stresni odziv in vzpostavljamo balans na nivoju živčevja,
• skrbi zase in spreminjanju življenjskega sloga; s
tem lahko vplivamo celo na izražanje naših genov.
Zgoraj napisano ni stvar verovanja ali vpliva placeba, saj številne raziskave na področjih psihosomatike (vpliv čustvenih in mentalnih vzorcev na telo),
epigenetike (vpliv okolja na izražanje genov) in nevroznanosti (vpliv novih izkušenj in učenja na nastanek novih nevronskih mrež) to potrjujejo. Članek
bi rada zaključila z mislijo, da so čustvena in psihološka stanja povezana s telesom, zato jih lahko
uporabimo tudi kot povratni vzvod pri zdravljenju
bolezni.

RAZISKAVA O
UČINKIH
PSIHOEDUKACIJE
PRI ZDRAVLJENJU PSORIAZE
Rezultati različnih raziskav kažejo na korist
psiholoških intervencij pri zdravljenju psoriaze. Zato je pomembno delovati v smeri
poglobljenega razumevanja psihološke
komponente pri zdravljenju psoriaze ter s
tem k bolj celostnemu zdravljenju bolezni,
z vključevanjem psihološkega in socialnega
vidika. V okviru doktorske naloge bo izvedena raziskava o učinkih psihoedukacije na
telesne in psihološke simptome psoriaze,
katere cilj bo izdelava in izvedba modela
psihoedukacije, ki temelji na uveljavljenih
in dobro raziskanih metodah za pomoč pri
spoprijemanju z boleznijo.
Obvladovanje kroničnih, neozdravljivih stanj, kot
je psoriaza, je pomemben izziv tako zdravstvenim
delavcem kot bolnikom. Kot velja za številna druga
kožna stanja, je lahko psoriaza dojeta kot razmeroma blaga bolezen, vendar pa je stiska, ki jo povzroča,
za bolnike izjemno velika, zato ta bolezen močno
poslabša kakovost življenja. Psoriaza in stres imata
dvosmerni odnos, saj lahko stres sproži nastanek,
ponovitev ali poslabšanje kožnih lezij, vir stresa pa
so tudi simptomi. Pri psoriazi sploh ni potrebno, da
je bolezen vidna, opazna drugim, da povzroči strah,
skrb ter nelagodje. Bolniki se lahko soočajo z občutki nizke samopodobe, pojavom naučene nemoči,
velik problem pa je uveljavljena stigma, ki izhaja iz
neinformiranosti javnosti o bolezni.
Mednarodne raziskave kažejo, da so lahko psihološke intervencije koristne pri zdravljenju psoriaze. Podobno kot nekatere druge bolezni, kot je

Foto: Katarina Slevec (osebni arhiv)

atopijski dermatitis, ima tudi psoriaza nekatere psihosomatske vidike. Bolezen je sicer dedno pogojena, vendar po mnenju raziskovalcev za manifestacijo oziroma izraženost potrebuje dodatne, verjetno
psihosocialne dejavnike. V zadnjih dveh desetletjih
je bil sicer dosežen pomemben napredek pri nadaljnjem razjasnjevanju psoriaze, vendar kljub temu
še vedno obstajajo znatni primanjkljaji pri razumevanju in zdravljenju te bolezni, ki bi zahtevala nadaljnje zdravljenje na različnih področjih. Med
njimi je, glede na povezanost s stresom in nekaterimi psihološkimi težaRaziskave kažejo, da so
vami, kot so depresija,
anksioznost in druge lahko psihološke intervencije
razpoloženjske motnje, koristne pri zdravljenju psozagotovo bolj pogloblje- riaze. Bolezen je sicer dedno
no raziskovanje učinka
pogojena, vendar po mnenju
psiholoških intervencij
kot dodatne terapije pri raziskovalcev za manifeszdravljenju
psoriaze. tacijo oziroma izraženost
Pri tem je pomembno, potrebuje dodatne, verjetno
da v zadnjem desetletju psihosocialne dejavnike.
tako psihologi kot specialisti dermatovenerologije prepoznavamo pomen
psihološke komponente kot dodatne terapije ter delujemo v smeri večjega števila znanstvenih raziskav
na tem področju. Le tako lahko dosežemo, da bodo
psoriazo, kot opozarjajo strokovnjaki in združenja
psoriatikov, resnično zdravili celostno in ne zgolj telesnega vidika, s tem pa posameznikom omogočili
bolj kakovostno življenje.
Z učenjem strategij za boljši nadzor uravnavanja čust-
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vene napetosti ter spremembe napačnih prepričanj o
bolezni, bi povečali odpornost na stres, ki vpliva na
nastanek in ponovitev psoriaze. Naučene strategije
lahko pomagajo tudi pri prilagajanju življenjskega
sloga, kamor sodita zmanjšanje neželenih stresnih
dogodkov in zdrav način življenja (opustitev kajenja, telovadba, izogibanje alkoholu) ter spodbuda k
redni uporabi priporočene dermatološke terapije.
V okviru doktorske raziskave o Učinkih psihoedukacije na psihološke in telesne simptome pacientov
s psoriazo se bomo posvečali ugotavljanju učinka
psihoedukacije na simptome oziroma izraženost
psoriaze ter na psihološko blagostanje pacientov s
psoriazo. Ocenjevali bomo, ali strategije, namenjene
obvladovanju tesnobe, izboljšanju samopodobe in
spreminjanju negativnih misli o bolezni, pomagajo
pri zdravljenju psoriaze v primerjavi s podporno
in kontrolno skupino. Raziskava bo prva slovenska raziskava o učinkih psihoedukacije na telesne in
psihološke simptome psoriaze. Namen raziskave je,
da pripomore k bolj poglobljenemu razumevanju
psihološke komponente pri zdravljenju psoriaze ter
s tem k bolj celostnemu zdravljenju bolezni z vkl-

jučevanjem psihološkega in socialnega vidika. Cilj
raziskave je izdelava modela psihoedukacije, ki temelji na uveljavljenih in dobro raziskanih metodah,
ki posameznika opolnomoči pri spoprijemanju s
stresom in pozitivno vpliva na najrazličnejše vidike
njihovega življenja. Tovrstne raziskave so ključne
pri dokazovanju pomembnosti psihološke/psihoterapevtske podpore pri izboljšanju stanja bolezni.
Z raziskavo želimo prispevati k večjemu številu
znanstvenih raziskav na področju psiholoških intervencij pri zdravljenju psoriaze, ki jih na mednarodni
ravni primanjkuje, ter k postopni vključitvi psihoedukacije v zdravstveni sistem kot dodatne terapije pri zdravljenju te bolezni. Na mednarodni ravni
bi lahko raziskava
Raziskava bo izvedena s strani
sprožila pobudo za
Katarine Slevec, magistrice
podobno
oblikovanje modelov, kar psihologije. Vsi zainteresirani
bi omogočilo višjo za sodelovanje ali za več
kakovost življenja in informacij o raziskavi pišete
zmanjšanje notranje na elektronsko pošto
stiske, ki jo povz- katarina.slevec@gmail.com
roča bolezen.

Foto: Varovanje pred zunanjimi vplivi

NEURAVNOTEŽEN IMUNSKI SISTEM
IN VIDEZ KOŽE STA NELOČLJIV PAR
Imunski sistem je navadno naš prijatelj, lahko pa postane tudi naš nasprotnik. V primeru
avtoimunskih bolezni, kot je luskavica, se neuravnotežen odgovor imunskega sistema kaže
s čezmerno rastjo kožnih celic, pordelimi in vnetimi žarišči na koži ter večjo dovzetnostjo za
okužbo kože.
mag. Urša Strlekar, mag. farm.

Sovražniki imunskega sistema
Konvencionalno zdravljenje luskavice je simptomatsko. Vzroki niso povsem pojasnjeni, veliko pa
vemo o sprožilcih, med katerimi so kajenje, okužbe,
mraz, stres, alkohol in hormonska nihanja. Med
njimi so tudi nekatera zdravila, kot sta na primer
propranolol in indometacin. Vsem tem sprožilcem
je skupno to, da na neki način zmotijo delovanje
imunskega sistema. Dokaj logično je, da moramo v
največji možni meri odpraviti vse, kar moti notranje ravnovesje, ter poskrbeti za stabilen in robusten
imunski sistem. To je tudi pogoj, da bomo bolezen
obvladovali.
Hrana in izolirana hranila ali vitamini vplivajo na
izraženost bolezni
Hrana pomembno vpliva na imunski sistem, počutje

in razvoj kroničnih bolezni. Nedavno so raziskovalci
v reviji za dermatologijo objavili pregledni članek, v
katerem so na podlagi raziskav proučili vplive prehrane in raznih diet na simptome luskavice. Uporabili
so tiste raziskave, ki so te vplive proučevale z indeksom PASI, merilom za proučevanje razširjenosti luskavice. Koristni vplivi nekaterih diet ali vitaminov
niso bili nedvoumno potrjeni niti ovrženi. Ker je dejavnikov, ki vplivajo na izražanje bolezni, veliko, bi
bilo težko pričakovati, da bi s takimi pregledi lahko
dobili zelo jasne in uporabne podatke. Nekoliko bolj
jasne in izrazitejše rezultate izboljšanja simptomov
so opazili pri bolnikih, ki so sledili brezglutenski dieti, in pri tistih, ki so imeli zadostne telesne zaloge
vitamina D. Ker so v žitih poleg glutena tudi drugi
alergeni, je brezglutenska dieta zelo verjetno vezana
na druge kemične snovi, ki se v pšenici koncentrira-
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jo zaradi posegov za boljšo rodnost. Celiakija namreč ni tako pogosta in značilna za bolnike z luskavico, da bi se lahko pri brezglutenski dieti opirali na
neuživanje glutena zaradi preobčutljivosti nanj. To
je tudi pomemben podatek, da je torej dobro uživati
nepredelano domačo hrano, pridobljeno pri malih
pridelovalcih ali proizvajalcih.

meja za vnos omega 3 (EPK in DHK skupaj) 5 g. Pri
tem je smiselno uživati manj maščobnih kislin omega 6, kar pomeni, da je pri kuhanju in pečenju bolje
uporabljati oljčno olje, ki vsebuje več nenasičenih
maščobnih kislin omega 9, ki ne motijo ravnovesja
med omega 3 in omega 6 v telesu.

Lokalna nega kože bi morala biti pomoč sistemski
Nujno potrebne nenasičene maščobne kisline gradi- skrbi za zdravje
jo in stabilizirajo kožne pregrade
Zdravljenje blažjih oblik luskavice običajno poteka
Pri zdravljenju luskavice se uporabljajo preizkušene lokalno. Kreme s kortikosteroidi so zelo učinkovite
metode, ki so podprte s kliničnimi raziskavami. in se uporabljajo kratek čas. Odlično vzdrževanje
Večina teh študij je izvedenih z zdravili, podatkov o stanja pa omogočajo pripravki s cinkovim piritionvplivih hranil pa je žal še vedno zelo malo. Povezave om. Cinkov pirition stabilizira čezmerno razraščans prehrano so velikokrat prezrte, zato so nanje po- je kožnih celic ter deluje protibakterijsko in protizorni le posamezniki, ki izhajajo iz lastnih spoznanj. glivično. To je zelo zaželeno dodatno delovanje, saj
Koristi nenasičenih nujno potrebnih maščobnih je vneta koža nagnjena k sekundarnim okužbam.
kislin omega 3 za zdravje srca, oči
Izjemno izboljšano delovanje cinkoin možganov so raziskane in dobro V sistemskem pregledu vega piritiona omogoča molekularznane. Zaradi njihovih protivnetnih različnih raziskav, v
na aktivacija. To je posebna
učinkov so zanimive tudi v dermapatentirana tehnologija, ki zviša nokaterih so samostojno
tologiji, zato lahko v medicinski kntranjo energijo molekul učinkovine,
jižnici najdemo kar nekaj raziskav, ki ali kot dodatek ob
s tem pa se kemično nespremenjeni
konvencionalnem
so bile izvedene z bolniki z luskavico.
molekuli povečajo naravne lastnosti.
V sistemskem pregledu različnih ra- zdravljenju luskavice
Zato je učinek hitrejši in močnejši.
ziskav, v katerih so samostojno ali uporabljali ribja olja z
Molekularno aktiviran cinkov pirkot dodatek ob konvencionalnem
ition ima pri hitro rastoči, vneti in
omega-3, so pri večini
zdravljenju luskavice uporabljali ribja
okuženi koži izjemno hitre učinolja z omega 3, so pri večini raziskav raziskav dokazali
ke in se zato že desetletja uspešno
dokazali izboljšanje simptomov lus- izboljšanje simptomov
uporablja v izdelkih za samostojno
kavice. V večini primerov so upora- luskavice. V večini
nego kože ali za nadaljevalno nego
bili večje odmerke omega 3 od običakože po zdravljenju, ki ga predpiše
primerov so uporabili
jnih (2 g EPK in DHK in več). Glede
zdravnik.
večje
odmerke
omege-3
na fiziološko vlogo maščobnih kislin
Izdelki z molekularno aktiviranim
omega 3 pri vnetnem procesu, je bolj od običajnih (2 g EPK in cinkovim piritionom so bili kliničsmiselno izbirati med prehranskimi DHK in več).
no preizkušeni tako v tujini kot v
dopolnili, ki vsebujejo kombinacijo
Sloveniji. Na dermatološki klininenasičenih maščobnih kislin omega 3 EPK in DHK ki v Novem mestu so v klinični študiji s pacienti z
z večjim deležem EPK. V pripravkih z maščobnimi luskavico, seboroičnim in atopičnim dermatitisom
kislinami omega 3 sta količini teh dveh kislin običa- dosegli zelo dobre rezultate. Z različnimi izdelki
jno navedeni. Pri rednem uživanju omega 3 se izbol- s to učinkovino so pri več kot 80 odstotkih primjšanje simptomov pokaže praviloma po več mesecih erov dosegli popolno izginotje kožnih sprememb ali
jemanja, lahko pa tudi že prej, pri tem pa je treba ve- pomembno izboljšanje sprememb na koži. V študiji
deti, da je zelo pomembno, da jih uživamo skupaj s so uporabljali različne izdelke: kremo, pršilo, šamhrano. Na prazen želodec se žal ne bodo absorbirale pon in gel za prhanje, ki se lahko kombinirajo in
in tako tudi ne bodo koristile. Večji odmerki so var- dopolnjujejo glede na obseg, lokacijo in izraženost
ni, neprijetno spahovanje pa je mogoče preprečiti, sprememb.
če se ne zaužijejo ob vročih jedeh. Po priporočilih
Evropske agencije za varnost hrane je zgornja varna
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ŽIVLJENJSKI SLOG IN LUSKAVICA
Darja Ambrožič, dr.med., AFP Prehranski svetovalec

Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so v prvih
večjih raziskavah dokazali vpliv življenjskega sloga,
predvsem prehrane in gibanja, na pojavnost, potek
in zdravljenje luskavice. Debelost, alkohol in kajenje, v kombinaciji z neaktivnim življenjskim slogom,
nedvomno vodijo v poslabšanje bolezni. V zadnjih
letih pa se izpostavljajo vprašanja, ali lahko s spremembo življenjskega sloga vplivamo na izraženost
luskavice, izboljšamo kvaliteto življenja in zmanjšamo pojavnost drugih bolezni, ki pogosto spremljajo
luskavico.
V letu 2018 so bili objavljeni izsledki analize, je zajela podatke iz 55 različnih raziskav, ki so potekale
med letoma 2014 in 2017 in proučevale vpliv prehrane na pojav in potek luskavice. Skupaj so vključevale več kot 77.000 ljudi, od tega 4.500 bolnikov z luskavico. Na podlagi te analize je ameriško združenje
za psoriazo (National Psoriasis Foundation (NPF)
Medical Board) izdalo priporočila za zdravljenje luskavice in kot prvi ukrep navedlo standardno
zdravljenje skupaj s prehransko intervencijo.
V raziskavah se je kot najpomembnejša izkazala nizkokalorična dieta pri pretežkih in debelih bolnikih,
torej pri bolnikih pri katerih je izračunan indeks
telesne mase (ITM; izražen v kg/m2) nad 25. ITM
med 25 in 30 pomeni prekomerno hranjenost, nad
30 pa debelost. Pri takih bolnikih je s pomočjo diete (800-1400 kcal/dan) prišlo do zmanjšanje telesne
teže ob tem pa tudi do manjše izraženosti luskavice
in boljše kvalitete življenja. Pri vprašanju glede brezglutenske diete se je izkazalo, da je zelo priporočljiva
pri bolnikih z celiakijo in lahko koristna pri tistih
bolnikih, ki imajo v krvi protitelesa proti glutenu,
tudi če nimajo potrjene celiakije, sicer pa koristi za
vse ostale bolnike ni bilo moč potrditi. Prav tako
se kažejo zelo ugodni učinki dodajanja vitamina D

in omega 3 maščobnih kislin v obliki prehranskih
dodatkov, sploh pri bolnikih s pridruženim psoriatičnim artritisom, ni pa podanih konkretnih
navodil za njihove odmerke. Opozoriti velja, da so
priporočila napisana splošno, za večino bolnikov z
luskavico. Ne smemo pozabiti, da je ključen individualen pristop in da je potrebno uskladiti prehrano s
predpisanimi zdravili in stanjem bolezni in morebitnih pridruženih bolezni pri vsakem posamezniku, različne diete pa prilagajati glede na trenutno
stanje prehranjenosti posameznika. Ne glede na vse,
pa je zdrav življenjski slog z uravnoteženo prehrano in telesno aktivnostjo, obvladovanjem stresa in
dovolj kvalitetnega spanja, dokazan in pomemben
dejavnik pri zmanjševanju pojavnosti in izraženosti tako luskavice kot bolezni, ki se pogosto pojavijo
ob njej, predvsem srčno-žilnih in možgansko-žilnih
bolezni, metabolnem sindromu vključno s sladkorno boleznijo, kronični črevesni bolezni, rakavih obolenj in drugih imunsko pogojenih bolezni.
V številnih raziskavah so uspeli dokazati ugodne
učinke prehrane na različne vnetne mediatorje,
ki sodelujejo pri nastanku in poteku bolezni in na
katere znamo sicer vplivati tudi z zdravili. Tako se
vedno znova potrjujejo Hipokratove besede »Naj bo
hrana vaše zdravilo«. To nikakor ne pomeni, da lahko zdrava prehrana zamenja zdravljenje z zdravili,
lahko pa bistveno pripomore k njihovi učinkovitosti
in v določenih primerih tudi k zmanjševanju odmerkov zdravil potrebnih za nadzor bolezni.
Med priporočeno hrano spada veliko surove ali čim
manj termično obdelane zelenjave (zeleno- listnata, stročnice, križnice, npr. brokoli, ohrovt), obilna
uporaba začimb (kurkuma, ingver), sezonsko sadje (jagodičevje), probiotiki (jogurti), oreščki, zeleni
čaj – torej hrana bogata z naravnimi antioksidanti
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in snovmi, ki imajo znan protivnetni učinek. V več
raziskavah se je pokazalo, da ima najugodnejši vpliv
veganski način prehranjevanja oziroma hrana, ki
ne vsebuje veliko rdečega mesa kot je mediteranska
prehrana bogata z zelenjavo, ribami, olivnim oljem
in začimbami. Izogibati se je potrebno procesirani
in hrani bogati s soljo, sladkorji, transmaščobami,
različnimi aditivi in konzervansi ter večjih količin
hrane živalskega izvora (predvsem rdečega mesa).
Alkohol lahko vpliva na poslabšanje bolezni. Zato
priporočamo, da se ga izogibate, oziroma ga uživate
le občasno, v majhnih količinah, npr. kozarec rdečega vina ob jedi.
Kajenje je škodljivo in ga zato močno odsvetujemo. Kajenje ni samo dejavnik tveganja za luskavico,
pač pa je tudi velik dejavnik tveganja za nastanek
srčno-žilnih bolezni, ki so eden glavnih razlogov
umrljivosti. V nekaterih raziskavah se je tudi pokazalo, da je zdravljenje psoriatičnega artritisa z zdravili dolgoročno manj učinkovito pri kadilcih kot
pri nekadilcih. Kajenje namreč zvišuje sproščanje
snovi, ki povečujejo vnetje in hkrati tudi zmanjšuje
organizmu dostopno razpoložljivost nekaterih (bioloških) zdravil. Eden od pomembnih ciljev sprememb prehranjevalnih navad je, ne le doseči primerno telesno težo, pač pa vzdrževanje primerne
telesne teže s primerno telesno sestavo – pomembno je razmerje med mišicami in maščobo ter razporeditev le-te. Primeren indeks telesne mase, še ne
pomeni vedno ustrezne telesne sestave. Priporočamo meritev telesne sestave, še posebej, ker določena
zdravila (npr. glukokortikoidi) pomembno vplivajo
na zmanjševanje mišične mase in strukturo kosti,
medtem, ko se masa maščobnega tkiva ohranja ali
celo povečuje, rezultat nekaterih raziskav pa kažejo, da ob uporabi bioloških zdravil sicer ne pride
do upada mišične mase, pač pa se povečuje količina maščobnega tkiva. Prilagojeno posamezniku,
njegovi bolezni in pridruženim boleznim, telesni
aktivnosti in telesni sestavi, je potrebno v prehrano vključiti živila za katera vemo, da delujejo protivnetno. Ob tem je potrebno poskrbeti tudi za pravo razmerje med makroživili (beljakovine, ogljikovi
hidrati, maščobe, vlaknine) in ustrezne količine
mikroživil (minerali, vitamini), kar ob primerni
telesni aktivnosti omogoča ohranjanje ali povečanje mišične mase in zmanjšanje količine maščobe,
predvsem tiste, ki se kopiči okoli notranjih organov (visceralna maščoba) in je velik dejavnik tveg-
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anja za razvoj metabolnega sindroma in srčno-žilnih bolezni. Redna telesna aktivnost je sestavni del
zdravega življenjskega sloga in pomembno povezana z zdravo prehrano. Redna telesna aktivnost pozitivno vpliva na potek bolezni, predvsem pa pomaga
pri vzdrževanju primerne telesne teže in telesne sestave, ter zmanjšuje dejavnike tveganja za nastanek
pridruženih bolezni, ki so največji vzrok umrljivosti
tudi pri bolnikih z luskavico. Priporočila za vrsto in
količino telesne aktivnosti za bolnike z luskavico so
v osnovi enaka kot za splošno populacijo.

Priporočamo, da kombinirate:

• aerobno vadbo 5-krat na teden (skupno vsaj 150
min) srednje intenzivnosti (med 70-80% max.
srčnega utripa) ali 3-krat na teden (skupaj vsaj 75
min) višje intenzivnost (nad 80% max. srčnega
utripa): hoja, tek, plavanje, kolesarjenje v naravi
ali na sobnem kolesu, eliptična vadba (orbitrek);
• vaje za moč z lastno težo ali s pomočjo lažjih
uteži in trakov (2-3-krat na teden za vsako večjo mišično skupino: mišice rok in ramenskega
obroča, trebuha in hrbta, nog in medenice);
• vaje za ravnotežje, koordinacijo in gibljivost (23-krat na teden), ki se lahko izvajajo samostojno
ali v sklopu aerobne vadbe oz. vaj za moč.

Pomembno je, da se pred vadbo dobro segrejete in
aktivno razgibate sklepe in mišice od glave do nog.
Prav tako se je potrebno pasivno raztegniti ob koncu vadbe. Poleg prehrane in telesne aktivnosti je
pomembno tudi obvladovanje stresa in primerna
količina počitka in spanja. Pomembno je, da obvladovati svoje življenje in načrtovati dneve tako, da
si lahko vzamemo čas za hrano, telesno aktivnost,
pa tudi počitek in spanje. Dneve moramo preživljati brez občutka, da smo mi sami ali naši najbližji
prikrajšani zaradi bolezni. Zato se pogovorimo o
svoji bolezni in svojih občutkih s svojim dermatologom in drugimi, ki sodelujejo pri zdravljenju,
prav tako pa tudi s svojo družino, sodelavci, poiščimo podporo znotraj društva bolnikov.
Sprememba življenjskega sloga je tek na dolge
proge, učinki večinoma niso vidni čez noč, so pa
dolgoročni. Žal ne obstaja enostaven recept, ki bi
deloval za vse. Uspemo, če si spremembo želimo in
jo razumemo, vanjo verjamemo in vztrajamo tudi,
ko je težko.

Novartis Slovenija

Medicino usmerjamo
na nove poti
V Novartisu uporabljamo moč inovacij v znanosti za iskanje rešitev
nekaterih najzahtevnejših zdravstvenih izzivov sodobne družbe.
Naši raziskovalci premikajo meje znanosti, da bi izboljšali razumevanje
bolezni in razvili nova zdravila na področjih z velikimi neizpolnjenimi
zdravstvenimi potrebami. Stremimo k odkrivanju novih poti do
boljšega in daljšega življenja.
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Naše vsakodnevne odločitve glede prehrane vplivajo na naše zdravje. Določena hrana daje telesu
energijo, poskrbi za naše dobro počutje in pomaga telesu, da dobro deluje. Osebam s kroničnimi
obolenji, kot je denimo psoriaza ali psoriatični artritis, lahko določena hrana celo pomaga zmanjšati
tveganje za razvoj drugih bolezni in izboljša njihovo splošno zdravstveno stanje. Zato smo v društvu
pripravili Vodnik po zdravi prehrani z recepti za zdravo in uravnoteženo življenje, ki smo ga povzeli
po NPF (National Psoriasis Foundation). Vodnik najdete na spletni strani društva.
Vsako leto se na nas obrne mnogo ljudi, ki želijo izvedeti, kakšno hrano naj uživajo oz. čemu naj se izogibajo, da bi se jim stanje izboljšalo. To je pomembno vprašanje, na katero ni preprostega odgovora.
Ta vodnik obravnava hrano, pijačo in prehranske
dodatke, o katerih tudi v centru za pomoč bolnikom
(Patient Navigation Center) pogosto sprašujejo.
Vodnik govori tudi o tem, da določene vrste hrane
lahko zmanjšajo tveganje za razvoj bolezni, h katerim so nagnjene osebe s psoriazo (pravimo jim
komorbidnosti ali pridružene motnje). Med te
pridružene motnje sodijo bolezni srca, sladkorna
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bolezen, nekatere vrste raka in depresija. Preden se
lotite sprememb v vaši prehrani, si je dobro zapomniti naslednje:
Preden se odločite za spremembe v načinu prehranjevanja ali za dodajanje kakršnih koli prehranskih
dodatkov, se o tem pogovorite s svojim zdravnikom.
Določena hrana ali dodatki morda niso varni oz. bi
lahko vplivali na terapije, ki ste jih sedaj deležni.
Zdravo prehranjevanje je pomemben del vsakega
terapevtskega načrta in ni priporočeno nadomestilo terapije. Posvetujte se s svojim zdravnikom, ali
primerno zdravite svojo bolezen.

Kaj pravijo raziskave?
Čeprav še vedno ne vemo veliko o tem, kako
lahko hrana vpliva na bolezen psoriaza, si je
treba ogledati informacije, ki jih poznamo iz dobro zasnovanih študij. Priporočila, ki jih je izdal
Zdravniški odbor NPF, temeljijo na 55 raziskavah o psoriazni bolezni in hrani, vključno s podatki več kot 4.500 bolnikov s psoriazo. Vsa ta
priporočila naj bi upoštevali poleg običajnega
zdravljenja.

PRIPOROČILO ŠT. 1

Če imate prekomerno telesno težo, poskusite zmanjšati število dnevno zaužitih kalorij. Raziskave
kažejo, da obstaja močna povezava med boleznijo
psoriaza in debelostjo. Ljudje, ki so debeli, imajo
pogosteje to bolezen, imajo hujše kožne simptome
in njihovo zdravljenje se ne zdi tako uspešno kot pri
ljudeh z manjšo telesno težo. Povezava med psoriazo
in debelostjo je kompleksna in jo delno pojasnjujejo vnetja, ki jih povzroča odvečna telesna maščoba.
Vendar raziskave kažejo, da so bolniki s psoriazo
s prekomerno težo in debeli bolniki po zmanjšanju števila dnevno zaužitih kalorij (znano tudi kot
hipokalorična dieta) ublažili simptome psoriaze
in izboljšali kakovost življenja. Če je hujšanje vaš
cilj, skupaj s svojim zdravnikom sestavite varen in
učinkovit načrt. Izguba teže s pomočjo prehrane je
lahko koristna in jo je mogoče kombinirati z nežnim
gibanjem, kot so hoja, joga ali plavanje. Vadba lahko
ohrani vaše sklepe in kite prožne ter pomaga zmanjšati vnetja in bolečine zaradi psoriaznega artritisa.

PRIPOROČILO ŠT. 2

Če imate celiakijo, iz prehrane izločite gluten. Če ste
preobčutljivi na gluten, poskusite uvesti trimesečno
brezglutensko dieto. Osebe s psoriazo so bolj nagnjene k preobčutljivosti na gluten ali k celiakiji. Pri
osebah, ki so preobčutljive na gluten ali ki imajo celiakijo, se simptomi ob prenehanju uživanja glutena
zmanjšajo. Pri osebah, ki preobčutljivosti na gluten
nimajo, so študije pokazale, da se simptomi, značilni za psoriazo, ob brezglutenskem načinu prehranjevanja niso zmanjšali. Zelo malo je raziskav o tem,
ali brezglutenska prehrana pomaga izboljšati stanje
pri psoriaznem artritisu.

PRIPOROČILO ŠT. 3

Če imate psoriatičen artritis, v prehrano vključite
prehranski dodatek z vitaminom D. Znano je, da
veliko bolnikov s psoriazo uživa prehranske dodatke in prepričani so, da ta dopolnila zmanjšujejo
intenzivnost njihovih težav. Na podlagi najnovejših
raziskav so dopolnila z vitaminom D priporočljiva
za osebe s psoriatičnim artritisom. Ni pa še dovolj
dokazov, da dopolnila z vitaminom D pomagajo
pri psoriazi. Preden začnete uživati dopolnila, se
posvetujte s svojim zdravnikom, saj nekaterih dopolnil ni varno jemati skupaj z drugimi zdravili oz.
lahko le-ta poslabšajo vaše počutje.

PRIPOROČILO ŠT. 4

Če imate psoriazo, preizkusite sredozemski način
prehranjevanja. Obstajajo dokazi, ki priporočajo
sredozemski način prehranjevanja, če imate psoriazo. Podatkov, ki kažejo, da sredozemska prehrana
izboljša simptome psoriaznega artritisa, je malo.
Sredozemska prehrana se osredotoča na naslednje:
vsakodnevno uživanje sadja, zelenjave, polnovrednih žit in zdravih maščob, vsakotedensko uživanje
rib, stročnic, oreškov in perutnine, zmerne količine
mlečnih izdelkov in omejene količine rdečega mesa.
Sredozemski način prehranjevanja imenujejo tudi
’protivnetna dieta’, saj se izogiba živilom, ki pospešujejo vnetja in in se osredotoča na tista živila,
ki zmanjšujejo vnetja. Preizkusite naslednja živila: paradižnik, olivno olje, zelenolistnata zelenjava,
špinača in ohrovt, oreški, mandlji in orehi, mastna
riba (losos, skuša, tuna in sardine), sadje (jagode,
borovnice, češnje in pomaranče)
Naslednja živila bi bilo dobro omejiti: predelana/
konzervirana hrana, hrana z dodanim sladkorjem
in soljo, mlečni izdelki in rdeče meso
Čeprav je bolj malo informacij o tem, kako različni
načini prehranjevanja vplivajo na psoriazo, velja,
da če vam določen način prehranjevanja pomaga
zmanjšati težo, vam lahko pomaga tudi izboljšati
stanje pri psoriazi. Priporočamo, da se pred kakršno
koli spremembo prehranjevanja za izboljšanje psoriaze o tem posvetujete s svojim zdravnikom.
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-Z m a n j-s a n j e t v e g a n j a z a
pridruzena obolenja
Pri osebah s psoriazo obstaja povečano tveganje za pridružena obolenja. To je bolezen ali stanje, ki se pojavi
zaradi ali v povezavi z boleznijo, ki jo ta oseba že ima, denimo psoriaza. Med pridružena obolenja psoriaze sodijo srčna obolenja, debelost, visok krvni tlak, depresija, sladkorna bolezen in določene vrste raka.
Pomemben način za zmanjšanje tveganja za nastanek pridruženih obolenj je skrb za primerno zdravljenje
psoriaze. Poleg tega obstajajo raziskave, ki pravijo, da lahko to kar zaužijete, zmanjša tveganje za nastanek
določenih bolezni.
ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE ZA
NASTANEK RAKA:
• se izogibajte visokokalorični hrani in pijači
• omejite uživanje predelanega in rdečega mesa
• vsak dan zaužijte vsak dve skodelici in pol sadja
in zelenjave
• namesto prečiščenih žit raje izberite
polnovredna žita
• omejite vnos alkoholnih pijač (ženske: 1 enota
na dan, moški: 2 enoti na dan)
ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE ZA
NASTANEK SRČNIH OBOLENJ:
• uživajte sadje in zelenjavo, polnovredna žita,
ribe, perutnino, stročnice in mlečne izdelke z
manj maščobe
• omejite rdeče meso in napitke z dodanim
sladkorjem
• izbirajte hrano, ki ima malo nasičenih maščob,
transmaščob in natrija
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ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE ZA
NASTANEK SLADKORNE BOLEZNI:
• jejte sadje in zelenjavo
• izberite pusto meso in rastlinske vire beljakovin
• omejite količino dodanega sladkorja in
predelane hrane
ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE IN LAJŠATI
SIMPTOME DEPRESIJE:
• uživajte hrano, ki vsebuje veliko beljakovin
(pusto meso, ribe, stročnice)
• uživajte hrano, ki vsebuje veliko antioksidantov
(npr. marelice, brokoli, borovnice, špinačo,
sladki krompir, pomaranče, papriko, oreške in
semena)
• uživajte hrano, ki vsebuje selen (npr. stročnice,
pusto meso, mlečne izdelke z manj maščobe,
oreške in semena ter polnovredna žita)
• sredotočite se na hrano z omega-3 maščobnimi
kislinami (npr. mastno ribo, oreške, temno in
listnato zelenjavo)

Z e l e n j a v n a -p i c a
malo drugace
Porcije in hranilne vrednosti so približne.

Število porcij: 4
500 kalorij
10 g beljakovin
10 g vlaknin

DOBRO JE VEDETI
Če želite več fitokemične moči,
dodajte špinačo in/ali ohrovt!
Fitokemikalije so spojine, ki jih
najdemo v sadju, zelenjavi, žitih in
stročnicah. Zanje velja, da naj bi
ščitile naše celice pred poškodbami,
ki bi lahko privedle do razvoja raka.

POTREBUJEMO:

POSTOPEK:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po navodilih na embalaži
spečemo testo za pico.
Medtem ko se testo peče,
zmešamo kislo smetano,
mešanico začimb in koper.
Ko se testo ohladi, ga
premažemo s prelivom.
Obložimo z zeleno, brokolijem,
papriko, nastrganim korenčkom
in redkvicami.

polnozrnato testo za pico
1 lonček (ca. 500 ml) lahke kisle smetane
1 mali zavitek mešanice začimb Hidden Valley Ranch Seasoning
1 čajno žličko kopra
½ skodelice zelene (v koščkih)
½ skodelice brokolija (v koščkih)
½ skodelice zelene paprike (v koščkih)
½ skodelice rdeče paprike (v koščkih)
½ skodelice korenčka (nastrganega)
1 skodelico redkvic (narezanih)
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P o l n o z r n a- t a
ovsena kasa

Porcije in hranilne vrednosti so približne.
Število porcij: 4
160 kalorij
5 g beljakovin
4 g vlaknin

Ta zajtrk je dober za uravnavanje telesne teže in zdravje srca.

POTREBUJEMO:
•
•
•
•

1 čajno žličko masla
1 skodelico polnozrnatih ovsenih kosmičev
3 skodelice vrele vode
ščep soli

DOBRO JE VEDETI
Polnozrnata žita, kot so polnozrnati ovseni
kosmiči, so dober vir vlaknin, magnezija in
antioksidantov z imenom polifenoli.
Ta jed je odlična za vnaprejšnjo pripravo.
Kuhani ovseni kosmiči v tesno zaprti
posodici zdržijo v hladilniku tudi do sedem
dni.

ŠČEPEC POPESTRITVE:

Postrežemo z mlekom ali jogurtom. Na vrh
položimo rezine banane, suhe brusnice,
orehe in koščke jabolka. Za dodaten
odmerek antioksidantov posujemo s
cimetom.

POSTOPEK:
1.
2.
3.
4.
5.
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V kozici s pokrovko na srednjem ognju stopimo maslo. Dodamo kosmiče in pogosto premeša
mo, dokler kosmiči ne
zadišijo po oreških (približno 3 do 4 minute).
V kotličku ali drugi kozici zavremo vodo.
V kosmiče vmešamo vrelo vodo in sol. Zmanjšamo temperaturo in pokrijemo s pokrovko.
Premešamo vsakih 5 minut, približno 10 do 15 minut.
Še bolj zmanjšamo temperaturo in še 5 do 10 minut med stalnim mešanjem kuhamo do želene konsistence.

Pomagamo bolnikom
Preverjene trditve,
zanesljive informacije
Razumljive vsebine,
prilagojene bolnikom
Dnevniki za spremljanje
zdravstvenega stanja
Priporočila za
zdravo življenje
Nasveti za jemanje
zdravil
Preventivni ukrepi

SI2005257118 – informacija pripravljena: maj 2020
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LUSKAVICA IN POMEMBNE
PRILAGODITVE ŽIVLJENJSKEGA
SLOGA BOLNIKA ZA BOLJŠE
OBVLADOVANJE BOLEZNI
Prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Luskavica ali psoriaza je pogosta kronična večplastna vnetna imunsko pogojena nenalezljiva sistemska
bolezen, ki zelo prizadene kakovost življenja bolnika. Pri večini bolnikov se najvidnejši znaki bolezni
pokažejo najprej na koži. Najbolj značilni so bolj ali
manj zadebeljeni in s srebrnimi luskami odmrlih
kožnih celic obloženi vnetni plaki različnih velikosti
od kaplje do plošč v površini več dlani na raznih delih telesa. Luskavica prizadene 1 do 2 % svetovnega
prebivalstva in je ena najpogostejših kožnih bolezni.
V svetu živi 125 milijonov in v Sloveniji okrog 35.000
ljudi s psoriazo na koži ali psoriatičnim artritisom.
Luskavica se lahko pojavi v različnih starostnih obdobjih in v večini primerov traja vse življenje. Poteka
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bolezni vnaprej ne moremo natančno predvideti.
Čeprav danes v resnici še ni z dokazi podprtih ugotovitev o moči številnih različnih vplivov na luskavico,
pa izkušnje bolnikov kažejo, da poleg genetske nagnjenosti na potek bolezni vplivajo še številni zunanji
in notranji dejavniki; npr. letni čas, hladno ali vroče
vreme, bakterijske in virusne okužbe, stresne okoliščine, bolezni drugih organov in nekatera sistemska zdravila, lokalni dražilni dejavniki in poškodbe
kože, izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) sevanju,
nekateri hormonski in metabolični vplivi ter način
življenja, zlasti nezdrave razvade: alkoholizem, kajenje, prekomerna telesna teža in sedeč način življenja s premalo gibanja. Novejše molekularne raziskave

kažejo, da so pri genetsko predisponiranih posameznikih možni sprožitelji luskavice tudi nekateri
peptidi iz hrane, bakterij, virusov in gliv, ki usmerijo
razraščanje avtoreaktivnih celic imunskega sistema
in tako začnejo avtoimunski bolezenski odgovor. V
prihodnosti verjetno zato lahko pričakujemo glede
na genetsko osnovo posameznega bolnika bolj natančno opredelitev specifičnih okoljskih izzivalcev
in poslabševalcev bolezni.
Za luskavico je značilna velika variabilnost v poteku bolezni, intenzivnosti in razširjenosti kožnih
sprememb, ki se lahko pojavijo kjer koli na koži,
pogosteje pa na zanjo tipičnih lokacijah, npr. lasišče,
iztezni deli kolen in komolcev, popek, spodnji del
hrbta ter zadnjica. Luskavica lahko prizadene tudi
nohte (nohtna psoriaza), sklepe (psoriatični artritis) in vezivne strukture okolice sklepov (entezitis,
daktilitis) ter v obliki spremljajočih bolezni oziroma komorbidnosti tudi notranje organe (npr. z metaboličnim sindromom je povezana s srčno-žilnimi
obolenji in nealkoholno jetrno okvaro) in celo psiho
(npr. depresija, samomorilnost).
Luskavica ne ogroža življenja neposredno, vendar
težje oblike luskavice na koži in sklepne deformacije lahko vodijo v invalidnost. Zaradi spremljajočega
srbeža in bolečin ter vidnosti kožnih sprememb, ki
pomembno stigmatizirajo bolnike, lahko luskavica
močno ovira celo vsakodnevne aktivnosti in tako
zelo poslabša kakovost življenja bolnikov.
Zaradi napredujočega poteka artritisa in spremljajočih bolezni, ki lahko za več let skrajšajo življenje obolelega, je luskavico potrebno zdraviti kot
sistemsko potekajočo bolezen. Obenem pa je za zagotavljanje bolnikovega sodelovanja v dolgotrajnem
zdravljenju pomembno, da bolniki bolezen spoznajo, se je nehajo sramovati in se naučijo živeti z njo.
Poleg zdravljenja se mora bolnik z luskavico naučiti
opazovati tudi odzive svoje bolezni na zunanje okolje in izogibati se negativnih vplivov sprožilnih dejavnikov poslabšanja vidnih sprememb luskavice in
sistemskega vnetja. Pomembno je, da bolnik vključi
luskavico v svoj življenjski slog, kar po izkušnjah
bolnikov zajema vsaj ducat naslednjih prilagoditev:

pomembno uporabljati oljna toaletna in negovalna
sredstva, ki kože ne izsušijo, ampak jo negujejo in
ščitijo pred zunanjimi vplivi. Potrebna je zaščita
kože pri delu z uporabo rokavic in ustreznih oblačil
ter pokrival, ki pokrijejo večino površine kože
ter ne drgnejo in ne pregrevajo kože. Uporaba
zaščitnih sredstev je priporočljiva tudi tam, kjer jih
drugi ne uporabljajo! Zaščito kože pred mrazom
in obrabnimi poškodbami na odkritih delih telesa
omogoča tudi izbira in redna uporaba ustrezne
negovalne kozmetike.
Nohti naj bodo striženi kratko in robovi zaobljeni,
da se ob morebitnem nehotenem praskanju
preprečijo opraskanine, pa tudi poškodbe nohtov
zaradi zatikanja ob predmete.

Preprečevanje poškodb kože in drugih lokalnih dražilnih vplivov na kožo
Že suhost, odrgnine in obrabne spremembe na
koži so lahko razlog razvoja psoriatičnih plakov po
izomorfnem ali t.i. Koebnerjevem učinku – zato je

Preprečevanje negativnega vpliva hladnega
in vročega vlažnega vremena ter neprimernih
oblačil
Na vreme ne moremo vplivati, lahko pa bolnik
poskrbi, da se primerno obleče in se zaradi vre-

Preprečevanje suhosti in draženja kože zaradi
neustrezne nege
Zelo pomemben del zdravljenja je vsakodnevna
nega kože, ki je pri bolnikih z luskavico navadno
suha. Zato naj bo osebna higiena redna. Priporočene
so mlačne kratkotrajne slane kopeli in kopeli,
obogatene z olji. Po umivanju kože ne drgnemo,
ampak le na hitro osušimo s pivnanjem. Še vlažno
kožo je na predelih sprememb in suhosti, zlasti pa
na okončinah, treba že v nekaj minutah namazati z
negovalnim pripravkom z emoliensom, ki namasti
površino, in dodatkom vlažilca (npr. urea, glicerol),
ki omogoči ohranitev vlažnosti kože vsaj za nekaj ur.
V zimskem času z nego, ki namasti površino kože
in zadrži vlago v koži, zagotavljamo tudi ustrezno
zaščito izpostavljene kože pred mrazom in vetrom.
Z vsakodnevno higieno in nego bolnik ne sme
poslabšati stanja kože, zato je pri umivanju
odsvetovana uporaba zelo vroče vode, alkalnih mil
in ostrih toaletnih sredstev, ki razmastijo kožo.
Odsvetovano je tudi pogosto ali dolgotrajno
namakanje kože, ker se tako prekomerno zmehča
ter postane ranljiva za poškodbe in okužbe. Pri
psoriatikih z bolnim lasiščem so odsvetovani
agresivni postopki z uporabo hidrogen peroksida,
amonijevih spojin, parafenilendiamina ipd. Bolje se
je odločiti za naravne barve, npr. kano.
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menskih vplivov ne znoji ali prehladi. Spodnje perilo naj bo iz mehkega bombaža ali drugih materialov,
ki ne dražijo kože. Oblačila naj bodo udobna in iz
zračnih materialov. Odsvetovana so tesna oblačila s
trdimi robovi, ki drgnejo, pa tudi dražeča volnena
oblačila v stiku z golo kožo.

mogoče brez recepta kupiti za samozdravljenje (npr.
nesteroidni antirevmatiki), lahko izzovejo ali poslabšajo luskavico, zato velja vsa zdravila jemati le
ob resnih indikacijah in po navodilih zdravnika, ki
pozna celotno bolnikovo zdravstveno stanje.

Izogibanje stresa in kronične tesnobe
Preprečevanje škodljivih učinkov sonca
V večini primerov se luskavica poslabša ob velikih
Večini bolnikov z luskavico na koži zmerno sončen- stresnih obremenitvah, a tudi ob skrbeh vsakodje (tj. helioterapija) zlasti v kombinaciji z balneo- nevnega življenja, ki jih človek jemlje preresno.
terapijo (tj. kopanjem, praviloma
Zato se velja naučiti, da se ne
V
večini
primerov
se
v morski oziroma slani ali skrilavi
vznemirjamo ob manjših živlvodi nekaterih zdravilišč) izboljša luskavica poslabša
jenjskih problemih. Ker že sama
kožne spremembe, vendar pa je ob velikih stresnih
luskavica številnim bolnikom
pri tem nujno potrebno preprečiti obremenitvah, a tudi ob povzroča skrbi, je pomembno, da
sončne opekline. Po izpostavljanju
skrbeh vsakodnevnega se z boleznijo spoznajo z namensoncu koža potrebuje več maščobe,
om, da jo lažje sprejmejo, se z njo
življenja,
ki
jih
človek
ki jo zagotovimo z izbiro ustrezne
sprijaznijo in ji prilagodijo svoje
jemlje preresno. Zato se življenje ter cilje – tako bolnik
negovalne kreme.
Posamezniki, ki jim sonce poslabša velja naučiti, da se ne
kot tudi njegovi svojci. Narobe
stanje luskavice, se morajo soncu vznemirjamo ob manjših je upati na čudežno ozdravitev
povsem izogniti. Ker izpostavljanje
življenjskih problemih. z zdravili neznane sestave, ki jih
soncu zaradi rakotvornih učinkov
predlagajo anonimni zastopniultravijoličnega (UV) sončnega sevanja dolgoročno ki. Otroku z luskavico naj starši z lastnim zgledom
poveča tveganje za razvoj kožnega raka, sončenje pomagajo ohranjati svetel in optimističen pogled
ni dovoljeno v opoldanskem delu dneva in je ods- na prihodnost. Bolniki se morajo potruditi pri
vetovano bolnikom po prebolelem kožnem raku ter odkrivanju sproščujočih dejavnikov. Skrbijo naj za
osebam z veliko pigmentnimi znamenji ali s svetlo dobre medsebojne odnose in dobro počutje tako
in na sonce občutljivo poltjo kože. Redno meseč- doma kot tudi med prijatelji, na delovnem mestu ali
no samopregledovanje kože in prehodnih sluznic v šoli. Priporočljivo je druženje z bolniki z luskavico
omogoča zgodnje opažanje znakov kožnega raka ali v okviru Društva psoriatikov Slovenije, kjer lahko
drugih bolezenskih sprememb na koži, ko je potre- dobijo številne informacije o načinih samopomoči,
ben posvet z osebnim zdravnikom.
pa tudi zakonsko priznanih pravicah glede na stanje
njihove bolezni.
Preprečevanje angine, drugih respiratornih Pri obvladovanju vsakodnevnih naporov in stresa
okužb in infekcijskih bolezni
pripomorejo znanja iz treninga čustvene inteligence
Bolniki z luskavico morajo biti pozorni na zgodn- in tečajev za obvladovanje stresa ter obvladovanje
je znake morebitnih skritih vnetnih žarišč v telesu telesa (npr. avtogeni trening, joga, Tai-Chi). Na stres
(npr. v zobovju), ki jih je potrebno začeti čim prej ugodno vpliva telesno gibanje, zato redna rekreacizdraviti. Okužbe predstavljajo burno provokacijo ja, sprehodi v naravi in pohodništvo prispevajo k
luskavice.
zmanjšanju izbruhov bolezni.
Pri številnih bolnikih se luskavica prvič pojavi po
angini ali drugem vnetju. Čeprav se je težko popol- Preprečevanje zmanjšanja gibljivosti sklepov in
noma izogniti okužbam, se velja potruditi, da živi- telesne kondicije
Z rednim gibanjem (npr. hojo, kolesarjenjem in
mo zdravo in ohranjamo dobro telesno kondicijo.
drugimi aerobnimi telesnimi aktivnostmi) lahko
Izogibanje jemanja zdravil, ki poslabšajo ali iz- bolnik izboljša svoje splošno počutje in ohrani telezovejo luskavico
sno vzdržljivost ter mišično moč. Z razgibavanjem
Nekatera zdravila na recept in tudi taka, ki jih je in ciljno, načrtno telesno vadbo, prilagojeno letom
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in aktivnosti luskavice, pa lahko tudi pomembno
zmanjša bolečine, prepreči napredovanje jutranje
okorelosti in zmanjšanje gibljivosti sklepov.
Preprečevanje prekomerne utrujenosti
Utrujenost in pomanjkanje spanja lahko pripomoreta k stresu, kar dodatno poslabša bolezen. Zato
je pomembno zagotavljanje dovolj dnevnega, tedenskega in letnega počitka ter rednega režima spanja v
sproščujočem okolju.
Preprečevanje kajenja in zlorabe alkohola
Kajenje poleg vnetja in kancerogenih učinkov na
različne notranje organe zaradi škodljivih snovi v
tobačnem dimu povzroča tudi oženje žil in slabšo
prekrvavitev kože kot perifernega, od jedra telesa
oddaljenega organa. Kajenje je škodljivo za vse ljudi,
za bolnike z luskavico še toliko bolj, zato je svetovana popolna opustitev kajenja.
Bolniki z luskavico so nagnjeni k zgodnji nealkoholni okvari jeter. Uživanje alkohola in za jetra
toksičnih zdravil jetrno okvaro dodatno zelo poveča in pospeši. Okvarjeno delovanje jeter se odraža
na metabolizmu in posledično na različnih organih
in koži. Bolniki z luskavico naj zato zelo omejijo
uživanje alkohola v vseh oblikah, popolnoma pa se
odpovedo uživanju žganih pijač.
Preprečevanje debelosti oziroma zmanjševanje odvečne telesne teže
Maščobno tkivo je skladišče vnetnih mediatorjev
luskavice, zato je potrebno vzdrževanje primerne
telesne teže glede na posameznikovo višino ter preprečevanje čezmerne telesne teže in debelosti. Luskavica je pri osebah s čezmerno težo pogosto hujša
in odpornejša na zdravljenje. Znani so primeri bolnikov, pri katerih se je luskavica pojavila, ko se je
bolnik zredil, in umirila ali povsem izginila, ko je
shujšal.
Prilagoditve prehrane glede na priporočila
zdravnika
Ni specifične diete za bolnike z luskavico, priporočena pa je mešana prehrana z dovolj vlaknin, vitaminov in mineralov ter dietnimi omejitvami količine
rdečega mesa, mlečnih izdelkov, pikantnih in prekajenih živil ter hrane z veliko maščob in čistih sladkorjev. Namesto predelane in konzervirane hrane
so priporočena sezonsko dostopna osnovna živila

lokalne pridelave. Obroki morajo biti primerno kalorični in enakomerno razporejeni preko celega dne.
Namesto dela ogljikovih hidratov naj energijski
vnos bolnik zagotovi s povečanim deležem sveže
zelenjave in svežega sadja različnih barv. Odsvetovano je uživanje konzervirane hrane in gaziranih
pijač. Namesto trdih živalskih maščob so priporočena rastlinska olja z več nenasičenimi maščobnimi
kislinami. Priporočen je vnos omega-3-maščobnih
kislin in povečan vnos vitaminov z ustreznimi živili
ali z lekarniškimi pripravki. Strožje dietne omejitve
po navodilu zdravnika so potrebne le ob laboratorijsko potrjenem zvišanju krvnega sladkorja, holesterola in trigliceridov. Vedno je dobrodošel dnevnik
prehrane z zapisi zaužitih živil in počutja – tako je
lažje ocena, kaj povzroča težave ali koristi v daljšem
obdobju.
Luskavica je neozdravljiva bolezen, ki pa jo je s
stopenjskim pristopom zdravljenja in sodobnimi
zdravili mogoče bistveno omiliti in zazdraviti. Z ustrezno nego in skrbnim preprečevanjem sprožilnih
vplivov na poslabšanje luskavice lahko tudi podaljšamo obdobja izboljšanj in povečamo učinkovitost
sistemskega zdravljenja, zato je prilagajanje življenjskega sloga pomembno za vse bolnike z luskavico
ne glede na čas trajanja in intenzivnost izražanja
bolezni.
Viri:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Lifestyle changes for treating psoriasis. Cochrane Database of Systematic Reviews (Version published: 25. November 2015: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1001/14651858.CD011972/full (datum dostopa:
25.11.2018).
Environmntal antigens may trigger HLA-C*06:02-mediated autoimmunity in psoriasis. FC05. Psoriasis: From gene
to clinic. International congress, London 30th November:
http://psoriasisg2c.com/wp-content/uploads/2017/11/
Online-Psoriasis-G2C-Programme-2017.pdf (page 57),
(datum dostopa: 25.11.2018).
Luskavica ali psoriaza. Društvo psoriatikov Slovenije, Maribor, 2013.
Šola o psoriazi. Združenje slovenskih dermatovenerologov,
Celje, 2014.
Monografija o luskavici. Združenje slovenskih dermatovenerologov, Maribor 2015.
Srebrna zgodovina Društva psoriatikov Slovenije: 19792004. Društvo psoriatikov Slovenije, Celje 2004
Upanje obstaja - za boljše življenje z luskavico. Društvo
psoriatikov Slovenije, Maribor 2009
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Varni oddih
blizu doma

25 ukrepov čistoče in higiene v Sava Hotels & Resorts
Prihaja čas, ko lahko spet začnemo raziskovati, potovati ter uresničevati svoje sanje in je, bolj kot kdaj koli prej,
pomembno, da to lahko storimo varno. Da vas bo v naših hotelih, in številnih edinstvenih namestitvah v objemu
narave, čakalo le ustvarjanje novih nepozabnih spominov, smo v skupni Sava Hotels & Resorts vpeljali nove, nadgrajene
ukrepe čistoče in higiene. Poimenovali smo jih Sava Hotels & Resorts Higienski Standard Plus, ki več kot le upoštevajo
priporočila pristojnih inštitucij.

Bodimo skupaj, varno.

Splošno
1.

Na recepcijah imamo
nameščene termokamere
za preverjanje telesne
temperature.
2. Predpisana varnostna
razdalja med posamezniki je
najmanj 1,5 m.
3. V vseh skupnih prostorih so
nameščeni brezkontaktni
senzorski razkuževalci rok.
4. Redno razkužujemo vse
skupne površine (recepcijske
pulte, tipke za dvigala, mize
kljuke …).
5. Večkrat dnevno
prezračujemo. Dodatno smo
izboljšali procese kroženje
zraka za bolj kakovosten zrak.
6. V največji možni meri ne
poslujemo s papirjem,
svinčniki in raznimi
tiskovinami.
7. Priporočamo brezgotovinsko
plačevanje.
8. Gostom zagotovimo
osebni zaščitni paket z
zaščitno osebno masko in
dezinfekcijskimi robčki.
9. Priporočamo posamično
uporabo dvigala ali hojo po
stopnicah.
10. Ves tekstil peremo na
visokihtemperaturah za
optimalno dezinfekcijo.

Hotelska soba

11. V hotelski sobi smo
identificirali 8 površin, s
katerimi imajo gostje največ
stika, ter jih dodatno in
bolj intenzivno čistimo in
dezinficiramo.
12. Za maksimalno dezinfekcijo
sob uporabljamo najnovejšo
tehnologijo popolne
dezinfekcije sobe pred
prihodom novega gosta, ki
ima certifikat za učinkovito
delovanje tudi proti korona
virusu.
13. Po čiščenju in dezinfekciji
hotelske sobe vrata
zapečatimo s posebno
nalepko kot znak, da po
temeljitem razkuževanju in
čiščenju v sobo pred gostom
ni vstopil nihče.
14. Gost se lahko odloči, da v
njegovo sobo v času bivanja
ne vstopa nihče. V tem
primeru gostu svetujemo, da
svojo sobo redno prezračuje.
15. Ključe / kartice za dostop
v sobo dezinficiramo
za vsakega gosta in jih
predamo gostu na varen
način.
16. Odstranili smo dekorativne
elemente na oblazinjenem
pohištvu in postelji.

Hrana

17. Hrano pripravljamo in postrežemo
skladno s strogimi protokoli varnosti.
18. Mize v restavraciji so postavljene v
razmaku najmanj 1,5 m. Zagotavljamo
manjše število ljudi v skupnih prostorih.
19. Omejili smo število gostov v
restavracijah in barih.
20. Obroke nudimo tudi kot postrežbo v
sobi ali kot lunch pakete, ki jih lahko
vzamete s seboj.

Wellness

21. Po vsaki terapiji (masaža, nega obraza,
nega telesa, kozmetične storitve)
temeljito razkužimo celotno sobo.

Bazeni in kopališča

22. Predpisana razdalja med ležalniki je
najmanj 1,5 m. V bazenu priporočamo
razdaljo med kopalci najmanj 2 m.
23. Omejili smo število kopalcev.
24. Zagotovili smo večjo frekvenco
čiščenja in dezinfekcije bazenskih in
obbazenskih površin.

Osebje

25. Na delo lahko prihajajo samo zdravi
zaposleni, kar dnevno preverjamo.
Naše zaposlene redno izobražujemo
skladno z internimi izobraževalnimi
programi zaščite, higiene in varnosti.
Prav tako zaposlenim zagotavljamo vso
potrebno zaščitno opremo.

8 površin v hotelski sobi,
s katerimi imajo gostje
največ stika, dodatno in
bolj intenzivno čistimo in
dezinficiramo.

5.

1.

7.
6.

8.

3.
4.

1.

Trde površine

2.

Kljuke

3.

Stikala

4.

Upravljalec klimatske
naprave

5.

Postelja

6.

2.

Mize, nočne omarice, odlagalne površine.
Na vratih, omari, predalih.
Stenske luči, stopne luči, namizne luči.

Posteljnina in okvir postelje.

Telefon in sef

Stacionarni telefon, kljuka na sefu in
tipkovnica.

7.

TV daljinec

8.

Kopalnica

TV daljinec smo zaščitili z zaščitnimi
vrečkami, ki jih menjamo za vsakega gosta.
WC, umivalnik, tuš, kad, pipe, armature,
obešalniki, kljuke, fen, kopalniška kozmetika.

Sava Hotels & Resorts

Higienski
Sta n d a r d
PLUS

Foto: Udeleženci predavanja Bolezen z več obrazi

PSORIAZA BOLEZEN Z VEČ
OBRAZI
Irena Likon-Matuš

Naša notranjsko-kraška podružnica je 4. marca
2020 organizirala predavanje Psoriaza – bolezen z
več obrazi. Nekateri člani smo se zbrali na ta dan v
učilnici OŠ Miroslava Vilharja v Postojni ob 17. uri.
Srečanja se je udeležilo 20 članov, med njimi tudi
dva gosta iz podružnice Severna Primorska in tri
članice iz podružnice Obala.
Najprej smo si ogledali video Marjete Lavrič, ki je
opisala svojo osebno izkušnjo z boleznijo in svoje delo v društvu. V Sloveniji je 40 tisoč obolelih s
psoriazo, od tega jih 2000 prejema biološka zdravila. Bolniki pa so vpisani v PSOLAR – mednarodni
register bolezni. Predstavila se nam je predstavnica
družbe Janssen Heidi Sošič, ki nam je razdelila izobraževalni material. Ugotovili smo, da naša bolezen
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psoriaza, ki nas združuje, ni samo bolezen kože.
Bolezen lahko v veliki meri vpliva na vsakdan posameznika in pogosto zahteva spremembe navad in
prilagoditve. Nato je sledilo strokovno predavanje
o luskavici s strokovnjakinjo Katarino Šmuc Berger,
specialistko dermatologije iz SB Izola. Podrobneje
nam je predstavila, kako naj se spoprimemo s psoriazo. Odgovorila nam je na zastavljena vprašanja in
se pogovorila z nami. Predavanje je bilo zanimivo,
razumljivo in nazorno prikazano z osebnim videom,
izobraževalnim materialom, slikami in pogovorom.
Po končanem uradnem delu predavanja smo ob prijetnem druženju še poklepetali med seboj in izmenjali izkušnje.

Foto: Predstavitev knjižice Bolezen z več obrazi

POHORJE-MOJ
DRUGI DOM
Simon Biberdzić

V času karantene se je zgodilo marsikaj in ljudje
niso vedeli kaj početi, ker so bili do tedaj cele dneve
odsotni od doma, zdaj pa doma sami s seboj, eni z
družino ...
Edino, kar nam je ostalo, je narava, gozdovi in seveda naše Pohorje. Sam sem si letos zastavil cilj, da se
na njega povzpnem 100-krat, hkrati sem mislil, da
mi ne bo uspelo. Vendar mi je karantena zbudila
željo po svežem zraku in ponovnem stiku s samim
seboj. Marsikdo se je oddaljil od sebe in ni vedel, kaj
bi sploh rad, ampak sedaj smo imeli dosti časa za
razmišljanje. Meni Pohorje prebudi notranjo dušo
in me napolni z energijo. Ne potrebujem kave v gostilni ali kakšnega drugega druženja za super počutje. Narava, ki je prosta, mi da vse to. Sem opazil, da
so ljudje začeli vedno bolj ceniti tisto, kar imamo v
Mariboru oziroma v Sloveniji. Ljudi je vedno več na

Pohorju in narava je vedno bolj čista. Spoštovanje
do narave mora biti, saj bomo le tako lahko še naprej deležni tega ravnovesja, ki ga vsi potrebujemo.
Obljubljam vam, če boste več na zraku, na pohodu
in v stiku s samim seboj, boste imeli manj zdravstvenih težav in psiha bo delovala tako, kot mora. Saj
vsi vemo, vse je v glavi in vse, kar oddajamo, to sprejemamo. Če še niste bili danes na sprehodu, še ni
prepozno, izgovore pa vrzite v smeti.:):)
Se vidimo na Pohorju.

Foto: Mariborsko Pohorje

Vdihnite pozitivno energijo

Oddih v Termah Krka
za člane društva in spremljevalce.
•
•
•
•
•
•

5 nočitev s polpenzionom,
bogata izbira zdrave prehrane,
kopanje in razvajanje v termalnih bazenih,
3 raznolike vadbe dnevno, zanimiv animacijski program,
10 % popusta na zdravstvene in velnes tretmaje,
kopalni plašč, internet v sobi.

1. 6.-8. 11. 2020
5 noči s polpenzionom, v dvoposteljni sobi.
•

Terme Šmarješke Toplice
Hotel Šmarjeta ****
247,50 EUR

•

Terme Dolenjske Toplice
Hotel Kristal ****
232,50 EUR

Doplačila: polni penzion 12,00 EUR / noč, enoposteljna soba 12,00 EUR / noč, tur. taksa 2,50 EUR / noč.

Informacije in prijave:
Društvo psoriatikov Slovenije
Jan Koren
jan.koren@drustvo-psoriatikov.si
041 630 991

Pri izvedbi programa bomo upoštevali navodila
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NIJZ in Ministrstva za zdravje.
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PRENOVA DRUŠTVENEGA APRTMAJA
V PREKMURSKI VASI

Foto: Obnova drušvenega apartmaja

Jolanda Kunstič, Anita Gomboc

Prenova počitniške hišice je nastala na pobudo naših
članov in predsedstva društva. Z ogledom in pripravami smo pričeli že v jesenskem času v letu 2019,
realizacijo pa smo predvidevali v mesecu marcu in
upali na lepo vreme .
Vreme nas ni ustavilo, ustavil nas je Covid-19. Ko
so se razmere pričele sproščati, smo že pričeli z deli.
Obnova zajema ureditev zunanje terase, postavitev
nove ograje, barvanje polken, menjavo zunanjega
senčila ter sanacijo fasade, čiščenje tlakovcev ter nakup nove zunanje mize in stolov.
Želim si, da bodo naši člani zadovoljni z narejenim
in da bodo znali ceniti kar je naše.Vse člane prosi-

mo,da nam redno javljajo vse morebitne napake, saj
jih bomo le tako lahko pravočasno odpravili.

Še enkrat se zahvaljujem članom Lojzetu
iz Dolenjske podružnice, ter Majdi, Jolandi
in Marinki iz Zasavske podružnice. Najtežja
dela so prevzeli Prekmurski člani in sicer
Vlado, Miha, Marjan in vodja podružnice Alojz
Trplan z vsemi poznanstvi, ki jih premore.
Iskrena hvala

POHOD NA URBAN 2020
Dušan Varlec

Kot vsako leto, smo se tudi letos, 16. februarja 2020
udeležili humanitarnega pohoda na Urban. Zbirali
smo denar za družino, katera živi v Šentilju z dvema otrokoma v socialni stiski. Otrok in žena bolna,
oče z minimalnimi prihodki, stroški zdravljenja,
položnice, osebna stiska….
Zbirno mesto pohoda in prispevkov je bilo v Kamnici ob 8 30. Pohod se je imenoval ZIMSKI POHOD
vendar ZIMSKEMU ni bilo niti malo podobno. Veliko pohodnikov, kateri smo se zbrali, smo bili kar v
kratkih rokavih, pogumna mladina pa tudi v kratkih hlačah. Pohod se je pričel s krofi donatorjev, nato
po strmem pobočju med vinogradi in gozdni potki
smo nadaljevali pot do prve kontrolne točke Panorama, kjer so nam potrdili kartončke, katere smo imeli
pripravljene za žrebanje za nagrade na Urbanu. Na
tej Panoramski točki smo se tudi malo okrepčali, saj
je še pred nami kar precej hoda. Ker je bilo vreme
lepo sončno, brez meglic, je bil čudovit razgled na
mesto Maribor in Pohorje.
Pot smo nadaljevali proti kmečkemu turizmu Bobič,
ki leži tik zahodno pod Urbanom. Ponovno kontrolna točka kartončkov ter okrepčilo za zadnji vzpon
na Urban. Kar po strmi potki do Urbana so se nekateri udeleženci kar zadihali, vendar na vrhu Urbana

nas je čakal Kobanski lonec, pohodniki, prijatelji in
glasba. Ob razglasitvi podatkov pohoda smo bili vsi
prijetno presenečeni. Uradno je bilo 1150 pohodnikov vendar je bilo še neprijavljenih najmanj še 200
. Kar pa je najpomembnejše, za družino smo zbrali
5114,00 eurov, kar je rekord na vseh dosedanjih humanitarnih pohodih.
Ponovno vabim vse člane in njihove prijatelje, tudi
štirinožce, da se naslednjega pohoda udeležite za
svoje zadovoljstvo ter pomoč ljudem, kateri so te
pomoči potrebni. O naslednjem pohodu boste
pravočasno obveščeni.

Foto: Udeleženci pohoda na Urban
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^
Delovanje
podruznic
ZBOR ČLANOV PODRUŽNICE
CELJE
Marija Babnik

Leto je hitro naokoli in izvesti je bilo treba zbor članov in potrditi dogajanja in poročila za leto 2019.
Zbor članov je bil izveden v soboto, 7. marca, in sicer
smo ga letos izvedli v Gostišču ETRA v Celju. Veseli
smo bili, da se je letos našemu povabilu odzval tudi
predsednik Društva psoriatikov Slovenije Jan Koren
in aktivno sodeloval v naših razpravah ter navzočim
odgovarjal na njihova vprašanja. Vodja podružnice
Celje Marija Babnik nas je lepo pozdravila in predlagala izvolitev delovnega predsedstva. Podala nam
je poročila – vsebinsko in finančno za leto 2019 ter
program dela in finančni plan za leto 2020.
Posebne razprave na poročila ni bilo in člani so jih z
dvigom rok potrdili in se strinjali, da smo planirane
naloge v letu 2019 opravili in tudi pri porabi sredstev
smo bili skrbni, saj smo leto zaključili pozitivno. Po
poročilih je sledila točka razno, v kateri nas je predsednica seznanila z ukinitvijo društvenega telefona
in nas seznanila z novo telefonsko številko, na katero
je dosegljiva, in sicer je to številka 070 137 470. Po
končanem zboru članov je sledila predstavitev nove
ponudbe Thermane Laško. Gospa Janja Karlovšek,
sicer fizioterapevtka v Thermani Laško, nam predstavila novo storitev, ki nam jo svetujejo, to je vadba v bazenu. Podružnica Celje s Thermano Laško
sodeluje že vrsto let, saj imamo z njimi sklenjeno
pogodbo za vadbo dvakrat mesečno pod vodstvom
fizioterapevta. Ponudba je za naše člane zelo zanimiva, razprava po predstavitvi storitve je bila pozitivna.
Dogovorili smo se, da bomo ponudbo obravnavali in
se s Thermano pogodili za cenovno ustrezne pogoje
ter se skupaj s člani odločili za sprejem te ponudbe.
Po končani predstavitvi se je vodja vsem lepo zahvalila za prisotnost in nas povabila še na večerjo in
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klepet ob njej.

ZBOR ČLANOV PODRUŽNICE
GORENJSKA
Simeon Setnikar

Zbor članstva podružnice Gorenjska je potekal 26.
februarja 2020 v dvorani Hotela AZUL, Kranj. Potekal je po ustaljenem dnevnem redu s predstavitvijo vsebinskega in finančnega poročila za leto
2019 in programa dela in finančnega načrta za leto
2020. Zbora članstva se je udeležilo 21 članov. Kot
že preteklo leto, smo tudi letos navzoče pogostili s
slastnimi krofi, piškoti in sokom.

Foto: Zbor članov podružnice Gorenjske

DELO V PODRUŽNICI OBALA
Milena Kukrika

Člani podružnice Obala smo se 7. januarja sestali na
prvem letošnjem sestanku. Pregledali smo delovanje in dogodke v letu 2019 in okvirno zasnovali plan
dela za leto 2020. Po odstopu ga Brigite Podovšovnik
kot vodje podružnice smo določili namestnika da
vodi podružnico da zbora članov. Februarja so se
člani operativnega odbora zmenili da zbor članov
podružnice izvedemo 6.marca in določimo delegate za zbor članov DPS. 4. marca smo se v Postojni

udeležile predavanja ki ga je društvo organiziralo
za podružnice Notranjsko-kraško, Primorsko in
Obalo. Zboru članov podružnice Obala smo izvedli 6.marca na sedežu Rdečega križa v Izoli,sprejeli smo plan dela za leto 2020., razdelili si naloge
in zadolžitve za izvedbo stojnic. Izvolili smo nove
člane operativnega odbora in se zmenili da vsaj za
eno leto podružnico vodi Kukrika Milena. V veliko
veselje nam je bilo da se je našega zbora udeležil tudi
predsednik društva g. Koren da so ga člani spoznali
in imeli priložnost marsikaj vprašat v zvezi delovanja društva, obnovitveni rehabilitaciji,o pomoči na
domu. Po uradnem delu zbora članov smo v čast
prihajajočega Dneva žena pripravili manjšo slovesnost in pogostitev.
Zaradi korona virusa in omejitev nismo uspeli izvesti planirane stojnice in sestanke v prvem poletju , s člani smo bili na vezi potem elektronske pošte
in telefonov, nekatere smo tudi uspeli obiskat na
domu.

Foto: Zbor članov podružnice Pomurje

Foto: Druženje po zboru članov podružnice Pomurje

DELO V PODRUŽNICI ZASAVJE
Meta Dornik

Foto: Zbor članov podružnice Obala

ZBOR ČLANOV PODRUŽNICE
POMURJE
Anita Gomboc

V soboto, 29. februarja 2020, je v Gostilni pri Lujzi v
Dobrovniku potekal redni letni občni zbor Društva
psoriatikov Slovenije, podružnice Pomurje. Zbora se
je poleg 36 članov udeležil tudi predsednik društva
DPS Slovenije Jan Koren, ki je nagovoril vse zbrane.
Po uvodnem pozdravu je predsednik podružnice
podal pregled poslovanja podružnice društva v
preteklem letu ter o finančnem stanju podružnice.
Vsa poročila so člani soglasno potrdili in sprejeli
program za delo v letošnjem letu. Vsi navzoči člani
so prejeli majhno presenečenje v obliki daril. Po
uradnem delu sta sledila druženje in klepet.

Prva polovica leta 2020 je bila v podružnici Zasavje prav tako aktivna kot vsa druga leta. Res se dva
meseca zaradi razglašene epidemije nismo srečevali, smo pa bili posamezniki prav tako aktivni, tako
od skupine, ki je začela šivati zaščitne maske za celotno občino Hrastnik, do drugih, ki so skrbeli za
pisarno ter pridno zalivali rože. Že drugi teden po
sproščanju ukrepov, ki so dovolili zbiranje manjšega
števila ljudi, pa smo se odločili, da bomo v začetku meseca junija organizirali zbor članstva, seveda
s tem, da bomo spoštovali vse predpisane zaščitne
ukrepe. Le ta je potekal v manjšem številu zbranega
članstva. Po uvodnem pozdravu vodje podružnice
Jolande Kunstič, po vsebinskih in finančnih poročilih ter predstavitvi programov dela za leto 2020, se je
razprava nadaljevala glede obnovitvene rehabilitacije in družinske terapije, o čemer je obširna pojasnila
podal predsednik Društva psoriatikov Slovenije Jan
Koren. Podal je tudi poročilo o letošnjih aktivnostih, ki jih je društvo pripravilo za svoje članstvo v
času koronavirusa, o čemer so svoje članstvo obveščali tako preko spletnih strani društva in drugih
družbenih omrežjih. Zbor članstva smo nadaljevali
s sproščenim druženjem .
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Nagradna križanka
BODITE IZŽREBANI IN PREJMITE LEPO NAGRADO!

Sava Hotels & Resort podarja vikend nastanitev s
polpenzionom v Termah Radenci, hotel Radin za
dve osebi.

Kako sodelujte v nagradni igri?
Pravilno izpolnjeno križanko nam pošljite na naslov Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor s pripisom Nagradna križanka, najkasneje do 10 avgusta. 2020. V ponedeljek, 17. avgusta 2020, bo 3-članska komisija izžrebala srečnega nagrajenca!
Nagrajenci bodo pisno obveščeni, najpozneje v desetih dneh po žrebanju, njihova imena in priimki bodo objavljeni na spletni strani.
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

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:
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Veseli nas, da ste z nami, Društvo psoriatikov Slovenije

Glasilo Društva psoriatikov Slovenije
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