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OB 15 LETNEM DELOVANJU DRUŠTVA BOLNIKOV S KRVNIMI
BOLEZNIMI
Pred vami je zgodba o nastanku in življenju društva, ki smo ga ustanovili bolniki po presaditvi krvotvornih matičnih celic. Smo skupina ljudi, ki jih je združila težka življenjska izkušnja. Vsi smo
se znašli v situaciji, ki nam ni odgovarjala, ki je nismo želeli sprejeti in enostavno nismo mogli
verjeti, da se to dogaja nam. A vendarle smo kaj hitro ugotovili, da je bolezen tu, da je potrebno
narediti korak naprej, slediti navodilom zdravnikov in ostalega medicinskega osebja in narediti
vse, kar je v naši moči, da preživimo.
Marsikdo od nas, predvsem pa tisti bolniki, ki imamo daljšo bolezensko izkušnjo, smo se kaj
kmalu začeli spraševati, kako bi bilo lepo, če bi se lahko pogovorili z nekom, ki je ravno tako zbolel, šel skozi ves potek zdravljenja, se pozdravil in sedaj stoji tu pred nami ves zdrav in zadovoljen.
Pred petnajstimi leti namreč še ni bilo društva, ki bi združevalo bolnike s krvnimi boleznimi.
To so bile skupne misli nas bolnikov in nekdanjih bolnikov, ko smo se začeli ukvarjati z idejo o
ustanovitvi Društva bolnikov s krvnimi boleznimi. Tu bo našel vsak, ki bo zbolel za eno izmed
krvnih bolezni, možnost pogovora z bolnikom, našel bo nemedicinsko pomoč in nasvet, dobil
vrsto potrebnih, zanimivih in koristnih informacij, tu se bodo izmenjevale izkušnje in pridobivale nove moči za nadaljnje življenje.
V Almanahu vam želimo prikazati potek, od samega začetka, pa do današnjih dni, kako je naše
Društvo nastajalo in kaj se v njem dogaja.
Od skromnih začetkov, a vendar z veliko mero dobre volje, požrtvovalnosti in pripravljenosti pomagati vsakemu bolniku, ki bi si to želel, je naše društvo preraslo v društvo z velikimi izkušnjami
in znanjem.
Vse to nam potrjujejo pohvale naših članov in vsa priznanja, ki jih je društvo v 15-letnem delovanju prejelo s strani vladnih in nevladnih organizacij.
Želim, da bi društvo nadaljevalo zastavljeno skupno pot, da bi bili tudi v bodoče pripravljeni
pomagati drug drugemu, da nam vsem skupaj ostanejo lepi spomini na preživeta nepozabna druženja, na čas, ko smo vedeli, da se lahko vedno obrnemo za pomoč na društvo, če smo jo potrebovali in da bi tako ostalo še naprej.

Majda Slapar
Predsednica društva
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POGOVOR S PREDSEDNICO DRUŠTVA MAJDO SLAPAR
Ni tako hudo, kot se zdi v prvem trenutku ...
Zbolela sem pred 25 leti in tega četrt stoletja je obdobje, ko se je
moje življenje v marsičem spremenilo; od trenutka, ko so mi povedali, da sem zbolela za akutno mieloično levkemijo. Pred 24. leti
sem imela srečo, da so mi uspešno presadili krvotvorne matične
celice. Tako se danes Majda Slapar, predsednica Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi, spominja pomembnega dela svojega življenja,
ki je bilo zaznamovano s hudo boleznijo, strahom in skrbjo, kako
naprej, za tem pa kmalu tudi odločnimi aktivnostmi, da se bolezen
premaga, in nato z izkušnjami pomaga tudi drugim.
Sredi kakšnih življenjskih aktivnosti vas je presenetila bolezen?
S čim ste se ukvarjali? Kakšno je bilo vaše družinsko življenje, koliko so bili stari vaši otroci?
Bolezen je prišla v mojih najlepših letih. Bila sem stara 33 let, mati dveh majhnih hčera, mlajša je
imela tri leta, starejša je bila stara enajst let. V trenutku, ko mi je bila postavljena za tiste čase meni
smrtonosna diagnoza, enostavno nisem mogla verjeti, da se to dogaja meni. Podobno bi najbrž
razmišljala večina ljudi. To je bilo gotovo moje prvo razmišljanje, ki pa se je pozneje na srečo kar
hitro spremenilo. Zelo hitro sem začela razmišljati, da črnogledost ni primeren način, dopovedovala sem si, da moram nekaj spremeniti, vzeti vajeti v svoje roke, prisluhniti zdravnikom, se začeti
boriti proti bolezni. Stvari se tudi pri taki diagnozi vendarle ne končajo vedno slabo in se k sreči
tudi pri meni niso.
Kako ste si začeli urejati kopico težav, povezanih z boleznijo – najprej zase in potem še za druge. Kdaj ste začeli razmišljati o organizaciji društva, ko prej s tem niste imeli izkušenj?
Kot sem že omenila, sem bila v začetku tudi sama v šoku. A kmalu mi je postalo jasno, da se je treba
stvari lotiti trezno, s premislekom, da moram tudi sama najprej spoznati bolezen, razumeti, kaj to
pravzaprav pomeni, kaj se dogaja z menoj, veliko spraševati zdravnike in medicinske sestre, s katerimi
smo bili med zdravljenjem kar dolgo v rednem stiku, slediti navodilom, ki jih dobimo.
Zavedati sem se morala, da stvari, ki sem jih doživljala in so me še čakale, ne bodo enostavne. Krvna
bolezen, kot je levkemija, ni enostavna, kot so številne druge, ki jih je mogoče hitro in učinkovito
pozdraviti, na primer z operacijami oziroma zdravili. Zdravljenje je dolgotrajno in zahtevno, prizadet
je imunski sistem in telo potrebuje kar precej časa, da si spet opomore. Ko pa se človek s tem nekako
sprijazni – in se tudi mora – se je treba soočiti z dejstvom, da bo brez lastnega sodelovanja bolezen
težje premagati. Danes je na srečo medicina toliko napredovala, poti zdravljenja hematoloških bolnikov so neprimerno lažje, kot so bile včasih, vse več je novih zdravil. Bolniki imamo bistveno manj
težav pri samem zdravljenju in bistveno večje možnosti ozdravitve. Vsekakor pa človek nikoli, ampak
resnično nikoli, ne sme izgubiti upanja, da se bolezen ne bo pozdravila. Treba je verjeti v to. Glede na
številčno stanje naših članov v društvu tudi vidim, da nas je zelo veliko, ki smo srečno in uspešno preživeli naše zelo hude trenutke. Še enkrat pa poudarjam, ni tako hudo, kot je slišati v prvem trenutku.
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Kakšne zapletene administrativne poti je bilo treba opraviti v začetku, ko je povsem dozorela ideja za ustanovitev društva?
Kar zadeva samo društvo je bilo res tako, da me je nekega dne pred 18 leti prim. Pretnar vprašal,
ali bi bila pripravljena sodelovati pri organizaciji društva, ki bi ga ustanovili bolniki po presaditvi
kostnega mozga. Tako smo se prvotno pogovarjali. Res me je že leto, dve ali prej pred tem pogovorom, prim. Pretnar velikokrat vprašal, ali sem se pripravljena pogovoriti s kakšnim bolnikom, ki se
je »ravno tedaj« soočal z boleznijo, ki se je sesul v sebi, kot sem se sama. Če sem torej kakšnemu
takemu bolniku pripravljena nameniti nekaj spodbudnih besed.
Tako so začeli prihajati k meni domov bolniki s svojci na pogovor o bolezni, o novostih in izkušnjah, ki sem jih imela. Marsikdo, ki je prišel k meni domov, je rekel: pa saj ne morem verjeti, da
ste bili tudi vi kdaj bolni, saj se vam nikjer nič ne vidi, se nič ne pozna. Odgovorila sem, da tudi ko
sem zbolela, se mi ni nikjer nič videlo, nihče ne bi niti pomislil, da je z mano kaj narobe. Načeloma
se nam vsem, ki smo zboleli, ni nič videlo. Vsi smo bili v bistvu videti kar v redu. Bili smo nekoliko
bledični sicer pa – »zdravi«. V resnici pa je bilo seveda z nami precej drugače.
In potem ste se odločili ustanoviti društvo.
Seveda s tem nihče ni imel nobenih izkušenj. Na začetku nas je bilo deset nekdanjih bolnikov.
Vmes so bili tudi svojci oziroma zakonski partnerji določenih bolnikov, ki smo se sestali in se
odločili. Najprej smo razmišljali, da bi ustanovili nekakšen klub bolnikov po transplantaciji. Kaj
hitro pa se nam je zazdelo, da klub nekako ne bi bila najbolj primerna oblika in smo se torej
odločili za društvo. Ob tem moram poudariti, da nam je takrat priskočil na pomoč gospod Jože
Faganel, predsednik Društva hemofilikov. To društvo je delovalo že 15 let in to je bilo tudi edino
hematološko društvo v tistem času. Seznanil nas je s tem, kako se sploh lotiti organizacije, kaj je
treba narediti, kakšne so poti. Najprej je bilo treba sklicati iniciativni odbor. Prim. Pretnar je povabil tiste, ki smo pokazali zanimanje za ustanovitev društva. Tam smo se dogovorili za pripravo
ustreznih dokumentov – od pravil o delovanju društva, registracijo in vse ostalo.
Ko smo imeli pripravljeno vso tisto papirologijo, smo se 13. decembra leta 1995 – spominjam se,
da je bilo veliko snega – odpravili na Tavčarjevo ulico v Ljubljani, k notarju. Da, vseh deset članov
iniciativnega odbora nas je odkorakalo tja, ker smo se morali vsi registrirati z osebnimi podatki.
Dobro se tudi spominjam, da smo morali takrat plačati 5000 v tedanji valuti, mislim da tolarjev. To
smo zbrali vsak iz svojega žepa, da smo se lahko uradno registrirali.
Potem smo sklicali prvo ustanovno skupščino, povabili vse bolnike, za katere smo pač izvedeli,
in so to želeli, pa njihove svojce. Mislim, da se nas je na prvi ustanovni skupščini zbralo približno
dvajset. Povabili smo tudi predstojnike in predstavnike Kliničnega centra, Ministrstva za zdravje.
Na ustanovni skupščini smo se dogovorili za upravne organe. Še pred ustanovno skupščino smo si
sposodili vzorec pravil o delovanju Društva hemofilikov. Gradiva smo skrbno prebrali in povzeli
določila, ki so se nam zdela za nas najbolj primerna. Imenovali smo vse ustrezne organe in za prvo
predsednico izvolili Darijo Jakelj. Na tej funkciji je ostala do prezgodnje smrti v letu 2008.
Kako so vas pozneje spoznavali in se pridružili društvu še drugi bolniki in njihovi svojci?
Kako je društvo postajalo vidno in prepoznavno v širši javnosti?
Takoj po ustanovitvi smo seveda morali razmišljati o tem, kako si bomo zagotovili sredstva za ure-
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sničevanje naših programov. Kdor koli je kogar koli poznal, je vprašal za podporo. Za prvi denar, ki
smo ga dobili, smo v društvu kupili telefon. Ob tem naj še pojasnim, da se je društvo v prvem letu
delovanja ves čas po malem selilo po Kliničnem centru v Ljubljani. Vedno pred našimi srečanji
je bilo treba poizvedovati, katera sejna ali kakšna druga soba v UKC je bila v tistem času prazna.
Tudi uradni naslov je bil tedaj na Zaloški 7, Ljubljana. Potem se je pokazala priložnost v Mengšu.
Tu smo še danes.
Povedati moram, da je bil prvi župan, s katerim smo sklenili najemno pogodbo, zelo vesel, ker je
po njegovih besedah »končno v Mengeš prišlo društvo z zdravstveno in humanitarno vsebino«.
Pri najemu poslovnega prostora nas sponzorirata Občina in Odvetniška pisarna v Mengšu.
Kako ste ocenili svoje delo v denimo prvem petletnem obdobju?
Že v začetku smo si postavili jasne naloge, da ne gre le za druženje in nudenje pomoči tistim,
ki bi izrazili željo za sodelovanje z nami. V začetnem obdobju smo predvsem izpostavili težave
naših bolnikov, ki so odhajali na zdravljenje v tujino. V tistem času namreč pri nas, kot je znano,
niso opravljali nesorodnih presaditev krvotvornih matičnih celic, bolniki so morali na zdravljenje
v London. Tako smo takrat spletli veliko mrežo med nami, med zdravstveno zavarovalnico, med
veleposlaništvom v Londonu, z bolnišnico, njihovimi zdravniki ter predvsem tudi tamkajšnjimi
Slovenci, ki so nam prav tako nesebično priskočili na pomoč.
Ljudem, ki so odhajali na zdravljenje v tujino, je bilo potrebno pomagati pri sporazumevanju v
tujem jeziku, pri iskanju namestitve. Bolniki so potrebovali primerno stanovanje v času, ko ni bilo
več nujno bivanje v bolnišnici, še vedno pa so se zdravili in imeli vsak dan ali vsak drugi dan redne
kontrole. Tako najemno stanovanje pa ni smelo biti oddaljeno od bolnišnice več kot 5 do 7 minut
hoje. Ker je bolnišnica v prestižnem in dražjem delu Londona, seveda ni ravno preprosto najti
primernega in cenovno dostopnega stanovanja.
Ko sem se sama vrnila kot prva med tedanjimi bolniki, sem imela za seboj veliko izkušenj, kopico
koristnih informacij, kako poiskati stanovanje, si urejati prevoze in vzpostaviti stike s prijaznimi
Slovenci v Londonu, ki so nam veliko pomagali. Naši prijatelji, tri družine v Londonu, so se tako
angažirali za nas, kot da bi bili njihovi najožji svojci. Danes je v našem društvu pet bolnikov, ki smo
se zdravili v Londonu s presaditvijo kostnega mozga.
Kako ste nadaljevali delo v naslednjem obdobju?
Članstvo v društvu se je ves čas povečevalo in dela je bilo vedno več. Nikoli nismo imeli nikakršnih
prekinitev, nikoli se nismo niti za trenutek ustavili. Ko smo se ustanovili, se je vsul pravcati plaz
vprašanj. Informacije o naših aktivnostih in možnosti za sodelovanje v društvu smo posredovali
na klinične oddelke za hematologijo, na polikliniko ter pred hematološko ambulanto. Sporočili
smo, da obstajamo, da imamo dva telefona. Lahko si predstavljate, kako draga je bila naložba v tistem obdobju v dva velika, okorna mobilna telefona. Toda bili smo odločni, uvedli smo dežurstvo
enkrat na teden, ob torkih popoldne smo imeli uradno dežurstvo na sedežu društva, sicer pa smo
vsem posredovali dosegljive kontaktne podatke. In dejansko skoraj ni bilo dneva, da nas ne bi kdo
poklical, bodisi sam bolnik, svojci, prijatelj, kar zasipavali so nas z vprašanji.
Naša prednostna naloga, ki velja še danes, je bila, da smo, če se je le dalo, vzpostavili osebni stik. Šli
smo na kliniko, ko pa smo že imeli svoje prostore, pa so bolniki, svojci, sorodniki, prijatelji prihajali
k nam v Mengeš. Nikoli nismo omejevali časa, vedno smo si ga vzeli, ni bil pomemben dan. Vsi so
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vedeli, da nas lahko kadar koli pokličejo. Vedno, ko je bil kdo v stiski, smo si vzeli čas zanj, se z njim
pogovorili o tistem, kar ga je zanimalo. Res pa ljudi velikokrat zanimajo stvari, o katerih bi se morali pogovoriti z zdravniki. Danes je seveda s pomočjo elektronske pošte in večjo ozaveščenostjo
bolnikov naše komuniciranje neprimerno lažje. Vendar pa še vedno ostajajo najbolj pomembni
osebni stiki, naša srečanja, pogovori.
Dejali smo že, da vas je začela peščica, danes nas je neprimerljivo več. Kako si delite obveznosti?
Največji del aktivnosti smo seveda prevzeli člani izvršnega odbora, kjer nas je s prim. Pretnarjem,
ki je kot strokovni član, pet, sicer smo člani nekdanji bolniki. Pogovore z bolnikom smo si nekako
porazdelili, če se je želel posvetovati z nami bolnik iz Ljubljane, se je z njim povezal član izvršnega
odbora iz Ljubljane ali tisti, ki je bil kje bliže. Če je kdo želel koga osebno, smo to vedno nekako
uredili. Mislim, da nihče ni imel doma težav, sama pa absolutno ne, podpirala me je vsa družina.
Vedno sem se zavedala, kako sem si sama želela spoznati nekoga, ki je šel skozi vso to pot in ki bi
vedel kaj povedati; ne samo tisto, kar pač povedo zdravniki. Sama na žalost nisem imela priložnosti spoznati nikogar. Tedaj ni bilo ljudi, ki bi na ta način pomagali meni.
Ljudje sicer načeloma najprej pokličejo po telefonu, potem ljudi povabimo na osebno srečanje, se
pogovorimo in večina od njih se je tudi sama hotela včlaniti v društvo. Seveda smo že prej poskrbeli za prijavnice, ljudje so jih dobili po zdravstvenih ustanovah in so se prijavljali. Tako se je od
deset ustanovnih članov po enem letu društvo povečalo na 50.
Prim. Pretnar je pokazal veliko pripravljenost za sodelovanje in to je bilo dragoceno za naše delo
vse od trenutka, ko je ena naših bolnic, Erika Pertinač, omenila, da bi se morda bolniki po presaditvi kostnega mozga občasno dobili, se kaj pomenili. Ko smo kot bolniki po mesec, dva ali več na
bolniškem oddelku, marsikoga spoznamo in se, razumljivo, tudi pozneje zanimamo, kako je s tem
ali onim, ki deli podobno usodo. To je bila torej osnovna ideja. Podobno je razmišljala tudi Marjana Božjak, pozneje glavna medicinska sestra oddelka za hematologijo. Onadva, prim. Pretnar in
gospa Božjak, sta »nas spravila skupaj« in spodbudila naše sodelovanje. Delo je potekalo tako, da
smo bolnike s strokovnimi vprašanji vedno napotili na prim. Pretnarja. Vedno je bil in še vedno je
pripravljen sodelovati z nami toliko, kot ga potrebujemo.
Zelo hitro smo uvideli, da je treba ljudem več povedati o sami bolezni in smo organizirali različna
predavanja, ki smo jih načeloma združili z redno letno skupščino, vsako leto spomladi, več ali manj v
prostorih poslovne stavbe KRKA v Ljubljani. Organizirali smo vrsto strokovnih predavanj s področja
hematologije, imunologije, psihologije ter zdravstvene in pokojninske zakonodaje. Želimo si pripraviti več strokovne literature s področja hematoloških bolezni, to so bolezni, za katerimi so zboleli naši
člani. Že kar nekaj časa se dogovarjamo s strokovnim medicinskim osebjem za sodelovanje. Nekatera
društva s področja hematologije so na to temo že izdala brošure, ki so zelo koristne za vse bolnike.
Poudarila bi, da je tudi predstojnik hematološkega oddelka, prof. dr. Peter Černelč, podprl naš zadnji projekt, ki ga izvajamo, kajti domenili smo se, oziroma že dolgo vemo, da bolniki ne potrebujejo samo psihološke pomoči in podpore, ki jo mi lahko nudimo, torej nemedicinsko pomoč samo
takrat, ko so že zunaj bolnišnice, ali ko je že vse mimo, temveč tudi ko so na začetku zdravljenja, ko
so sprejeti v bolnišnico. Profesor je torej podprl našo zamisel, da smo vzpostavili tedenska dežurstva. Vsak četrtek po eno uro pride na oddelek član našega društva, nekdanji bolnik, in takrat imajo
bolniki, ki to želijo, možnost pogovora z njim o vsem, kar jih zanima in kar lahko mi pojasnimo.
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V minulih letih ste pripravili tudi kar nekaj pisnih informacij za bolnike.
Pripravili smo brošure o različnih oblikah presaditve kostnega mozga, potem informacije o življenju bolnikov pred presaditvijo kostnega mozga in po njej. V sodelovanju z zdravniki in medicinskimi sestrami pa še različna krajša navodila, kako in kam po nasvet. Pripravili smo tudi manjšo
brošuro o samem društvu, lani smo izdali zbornik strokovnih predavanj, ki smo jih organizirali
ob 20-obletnici prve presaditve kostnega mozga v Sloveniji. Zadnje čase se nekoliko bolj aktivno
ukvarjamo tudi z izdajanjem teh publikacij, predvsem letos pripravljamo almanah o 15-letnem
delovanju društva.
Društva namreč nismo ustanovili samo zaradi druženja, izletov in medsebojne pomoči, temveč
smo zelo hitro ugotovili, da so bolniki med zdravljenjem v zelo neprimernih prostorih, da za strokovno delo primanjkuje opreme in različnih pripomočkov. Tako smo skušali, kolikor je bilo mogoče, pomagati pri nabavi medicinskih pripomočkov. Tako je naše društvo že pred več kot desetimi
leti vsako leto doniralo medicinske pripomočke, za katere so nam zdravniki oziroma medicinsko
osebje povedali, da jih najbolj nujno potrebujejo. V okviru naših denarnih možnosti so pomemben del namenili prav za te programe.
Med vašimi člani pa niso samo bolniki z levkemijo, temveč tudi drugi.
Naše društvo je humanitarno društvo kroničnih bolnikov in ima status društva, ki deluje v javnem interesu. To je eden bistvenih statusov, ki jih imajo resna društva, kar pa pomeni, da ne
delujemo samo za svoje člane temveč tudi za druge. Večina vseh bolnikov, ki se zdravijo na hematologiji, niti niso naši člani, ampak so bolniki, ki so v podobnem položaju, kot smo bili sami. Govorimo o bolnikih s krvnimi boleznimi. V našem društvu je večina bolnikov z akutno in kronično
levkemijo, bolniki z malignim limfomom, bolniki z diseminiranim plazmocitomom, aplastično
anemijo in prirojenimi anemijami in drugi z nekaterimi zelo redkimi krvnimi boleznimi. Društvo
torej združuje vse bolnike s krvnimi boleznimi, z izjemo hemofilikov, ker imajo samostojno organizirano društvo.
Kako usklajujete različne interese posameznih članov?
Resnično združujemo bolnike z različnimi diagnozami, vendar pa nam je skupno to, da smo vsi
hematološki bolniki, ki smo se zdravili na istih oddelkih in v primeru, ko kdo z diagnozo akutne
levkemije sprašuje stvari o transplantaciji, načeloma vedno svetujemo in tudi posredujemo naslov,
na koga naj se obrne. Če kdo sprašuje kaj več o diseminiranem plazmocitomu, ga bomo povezali
z nekom, ki je imel isto diagnozo in tako naprej. Potem sama nadaljujeta pogovore in izmenjujeta
izkušnje. Vedno se pogovarja član društva z bolnikom, ki kliče zaradi enake bolezni.
Za vsa strokovna vprašanja jih napotimo k zdravniku, praviloma k prim. Pretnarju. On nam posreduje odgovor na naš elektronski naslov, mi pa njim. Tako dobijo naši člani, oziroma tisti, ki se prvič
obračajo na nas, tako naš kot tudi strokovni odgovor. To bolnikom vsaj malo zmanjša strah in jih
pomiri. Seveda so nihanja v počutju in razpoloženju, a bolnik naj ve, da se pri tako zahtevnem
zdravljenju dogajajo različne, tudi neprijetne stvari, ki ga morda prestrašijo in se boji, da zdravljenje ni uspešno, ali da se bolezen ponavlja, pa gre morda le za neželene učinke zdravil. Žal bolniki
velikokrat ne upajo vprašati zdravnike, mislijo, da zdravniki pač nimajo časa, da bi jim odgovarjali
na njihova vprašanja, jih pomirili. Mi ljudem svetujemo, naj jih ne bo strah vprašati zdravnika za
vse, kar jih zanima in kar morajo vedeti.
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Ob enem pa je tudi pomembno, da ljudje po zdravljenju zaživijo normalno življenje, da ne
bi še naprej v nedogled nekako negovali svojega statusa bolnika.
S tem se povsem strinjam. Ko se bolnik pozdravi, naj se vede in ravna kot zdrav človek. Lahko
ostanejo omejitve pri zaposlitvi, marsikdo med zdravljenjem izgubi zaposlitev ali ima zmanjšano
sposobnost za delo. Marsikoga tudi predčasno invalidsko upokojijo, nekateri pa ostanejo tako rekoč na cesti. Tudi to se dogaja, vendarle je treba vedeti: ko se človek pozdravi, naj tako tudi živi.
Negovati je treba kar najbolj normalno življenje, ne bolezen. Nihče od nas ne daje vtisa, da je bil
bolan. Ko se dobimo, smo kot velika družina. Čeprav nas je tako veliko, se vsi med seboj poznamo
po imenih, izmenjujemo si informacije in sklepamo draga, nepozabna prijateljstva.
Poleg prijateljske naklonjenosti je torej pomembna tudi materialna podpora.
Dejstvo je, da je lepa beseda zelo pomembna. To je osnova, a ni dovolj. Če ni denarja, je lahko še
toliko lepih besed, vendar to ne zadošča za nakup kruha v trgovini, kaj šele za ohranitev zdravja
in uključitve v zdraviliško zdravljenje. Zato našim članom, bivšim bolnikom, nudimo pomoč pri
programih zdraviliškega zdravljenja. Vsak si lahko sam izbere primerno zdravilišče, ki mu najbolj
ustreza, saj za hematološke bolezni ni specializiranega zdravilišča. Ljudje si torej načeloma izberejo tisto zdravilišče, kjer zdravijo posledice hudega imunosupresivnega zdravljenja, ker vendarle
določene posledice ostanejo, nas pa te ne smejo okrniti ali dati pečata, da z nami nekaj ni v redu.
Tako društvo vsako leto nameni tovrstno pomoč za zdraviliško zdravljenje od 30 do 40 bivšim bolnikom, članom društva. Ko dobivamo zahvale, kjer nekateri povedo, da še nikoli v življenju sploh
niso bili v zdravilišču in da si brez naše društvene pomoči tega tudi nikoli ne bi mogli privoščiti,
je to res dobra potrditev naših aktivnosti. To nas prepričuje, da opravljamo koristno delo. Vsi, ki
smo aktivni, smo prej globoko v sebi čutili, kako smo sami potrebovali pomoč in to nam je ostalo,
to nas motivira za naprej.
Kaj posebnega načrtujete v jubilejnem letu?
Dogovorili smo se, da bomo 25. septembra proslavili 15-letnico delovanja društva. Slovesno srečanje
bo v Kulturnem domu Mengeš. Župan občine Mengeš nam je ljubeznivo odobril brezplačni najem
Kulturnega doma. Dogovarjamo se še za vse ostalo. Tudi kulturni program bomo pripravili kar sami.
Povedali bomo, kaj smo uspeli doseči v minulem poldrugem desetletju.
Poleg tega bomo oktobra sodelovali na srečanju bolnikov v okviru hematološke sekcije, kjer se bo
predstavilo vseh pet društev. Pričakujem, da bo zanimivo in koristno. Ob vsem tem pa nadaljujemo z
izvajanjem naših rednih programov delovanja. Pripravljamo se na izdajo društvenega glasila in sodelujemo z ostalimi društvi. Vedno znova pa se pojavljajo nove ideje, ki jih želimo čim bolje realizirati.
Dragica Bošnjak
novinarka Dela
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POGOVOR S prim. JOŽETOM PRETNARJEM, dr. med., STROKOVNIM
ČLANOM IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA
Društva bolnikov so dragoceni svetovalci in sodelavci …
Vsi, tako zdravniki, drugo zdravstveno osebje, bolniki, pa tudi njihovi svojci, smo čutili, da nam ob naših srečevanjih med zdravljenjem,
predvsem pa pozneje, ko človek zapusti bolnišnico, nekaj manjka.
Tako se ugledni sogovornik, prim. Jože Pretnar, dr. med. s kliničnega oddelka za hematologijo UKC v Ljubljani, spominja obdobja, ko je med vsakdanjim srečevanjem z bolniki pogosto ostajalo
v zraku marsikaj neizrečenega; vprašanja, ki jih niso znali ali upali
načeti, zadrege z odgovori.
Torej ste tudi zdravniki že pred časom podprli razmišljanja o dejavnejši vlogi bolnikov in svojcev ter samo pobudo za ustanovitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi ...?
Vsekakor. Zdravniki vemo, kako razreševati težave medicinske narave, torej zdraviti bolezen, medicinske sestre obvladajo zdravstveno nego, nihče od nas pa ne more dovolj dobro vedeti, kako je s
samim bolnikom. Kako on doživlja bolezen in najrazličnejše težave povezane z zdravljenjem. Vsega tega torej nismo poznali oziroma včasih tudi nismo posvečali dovolj pozornosti ne bolnikovim
strahovom, socialnim, ekonomskim in številnim drugim stiskam, ki jih prinaša bolezen.
V obdobju pred poldrugim desetletjem so sicer že obstajala različna društva bolnikov v tujini
in nekaj dobrih zgledov je že bilo tudi pri nas. Vendar pa, kot ste že omenili, prav za bolnike,
ki ste jih najpogosteje srečevali, ni bilo primerne tovrstne podpore in možnosti za različne
oblike samopomoči. Kaj vas je motiviralo, kako ste se skupaj z bolniki lotili dela?
Društvo smo ustanovili na pobudo bolnikov. Vedeli smo, da na Onkološkem inštitutu že obstaja
Društvo onkoloških bolnikov. Vendar se bolniki s kliničnega oddelka za hematologijo, med katerimi se jih sicer tudi veliko zdravi za krvnimi rakavimi boleznimi, nekako niso vključevali vanj, ker
pač večinoma niso imeli stikov z Onkološkim inštitutom. Poznali smo tudi zelo učinkovito, dobro
organizirano Društvo hemofilikov. Tudi to je posebna skupina bolnikov, ki je relativno majhna, a
prav tako zahteva zelo specialen pristop pri zdravljenju in pri vsej medicinski in socialni rehabilitaciji. Pobudo za ustanovitev društva so torej sprožili bolniki, ki so se pri nas zdravili s presaditvijo
krvotvornih matičnih celic (kostnega mozga). To je praviloma dolgotrajno zdravljenje, ki zahteva
tudi precej dolgo bivanje v bolnišnici, s tem pa so velikokrat povezane različne socialne in vsakovrstne druge težave. Marsikdo med dolgotrajnim zdravljenjem izgubi službo, ostane brez dohodka
in se ob sami bolezni znajde še v resni socialni stiski. Poleg tega so morali včasih, pred desetletjem
ali še prej, naši bolniki na zdravljenje z nesorodno presaditvijo kostnega mozga v tujino. V zdravstveni zavarovalnici so za take primere poskrbeli za plačilo zdravljenja in prevoz bolnikov, vseeno
je ostala še kopica organizacijskih težav in tudi osebnih stisk, pa naj je šlo za jezikovne ovire, nastanitev v Londonu ali kaj drugega. Za vse to so morali poskrbeti sami bolniki oziroma njihovi svojci.
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Marsikdo se je skozi vse prebijal sam, drugim pa so bile, kot so pripovedovali pozneje, v veliko
pomoč informacije in izkušnje drugih bolnikov, kadar so, bolj po naključju, ali z lastnim poizvedovanjem, prišli v stik z njimi. Iz takih podobnih izkušenj, tako z zdravljenjem v tujini kot doma, se je
rodila pobuda za ustanovitev društva, da bi vsaj malo olajšali stiske in težave drugim bolnikom, ki
bodo prihajali in jih čaka podobna pot med dolgotrajnim zdravljenjem. Zadnjih osem let zdravljenje s presaditvijo kostnega mozga v tujini ni več potrebno, saj, kot je znano, vse oblike, tudi od nesorodnih dajalcev, opravljamo pri nas na Kliničnem oddelku za hematologijo, UKC v Ljubljani. A
vrsta stisk in težav, ki jih imajo bolniki in sva jih že naštela, ostajajo. Vsak, ki zboli na novo, se znajde
pred vrsto vprašanj, negotovostjo, strahom ... Zdravniki sicer ob diagnozi bolniku že povemo, za
kakšno bolezen gre in kako se zdravi, še vedno pa ostane veliko breme, skrb, kako naj se spopade z
boleznijo, pogovori s svojci, z okoljem in še marsikaj drugega.
Katera vprašanja ste po ustanovitvi društva z vašo strokovno pomočjo najpogosteje obravnavali na srečanjih članstva? So ljudje spraševali predvsem stvari, povezane z zdravljenjem, ali
se je potem tudi v praksi potrdilo, da potrebujejo pomoč pri razreševanju drugih težav bolj
socialne narave?
Potrdilo se je oboje. Kot sem že omenil, zdravniki in drugo zdravstveno osebje se pač ukvarjamo
predvsem z našim strokovnim področjem, diagnostiko in zdravljenjem. Bolniku povemo kako bo
bolezen potekala ... Vendar pa se tako zaradi časovnih kot drugih omejitev, ne moremo bolj poglobljeno posvečati tudi drugim vprašanjem; kako bolnik doživlja bolezen, kako sprejema zdravljenje
in tako naprej. To lažje pojasni bolniku nekdo, ki se je pred tem tudi sam že zdravil zaradi take
bolezni. V tem je koristno njihovo medsebojno sodelovanje. Skupaj smo tudi ugotavljali, da marsikatera težava socialne narave ni sistemsko urejena, oziroma se ne spoštujejo bolnikove pravice.
Številni bolniki med dolgotrajnim zdravljenjem izgubijo zaposlitev in zdravniki jim pri tem ne moremo veliko pomagati. Ob pomoči drugih bolnikov, ki so imeli podobne težave in so jih razreševali
z odvetniki in na sodiščih, posamezniki pridobijo koristne informacije in nasvete. Potem lahko
omenim eno od pobud društva in sicer to, da bi bolnikom, ki so se zdravili s presaditvijo kostnega
mozga, priznali primerno stopnjo invalidnosti. Vemo namreč, da je to zdravljenje povezano s kratkotrajnimi in dolgotrajnimi posledicami, ki jih občuti večina bolnikov. Ta pobuda za enkrat še ni
naletela na plodna tla. Na tem bo treba delati še naprej, saj vemo, kakšna je navadno njihova usoda.
Pogosto se izgubijo na številnih zapletenih birokratskih poteh.
Kako danes, po poldrugem desetletju, ocenjujete rezultate dela Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi, kjer tudi sami nesebično sodelujete že od ustanovitve naprej?
Mislim, da so danes bolniki bolje informirani, delno seveda tudi na račun informacij, ki jih dobijo
prek spleta. Veliko stvari je danes prek računalnika dostopnih skoraj vsakomur. Vendar pa vsi tudi
dobro vemo, da splet le ne more nadomestiti individualnega, osebnega stika. In prav v tem je neprecenljiva vloga društva bolnikov s krvnimi boleznimi, pa seveda tudi vseh ostalih društev. Ljudje
si izmenjujejo izkušnje in nekateri člani društva so dragoceni svetovalci drugim bolnikom. Tako
ima društvo zdaj že nekaj časa, če lahko tako rečemo, redne tedenske »govorilne ure« na našem
Oddelku za hematologijo. Ugotavljamo, da je bolnikom to zelo blizu, dobrodošlo in res v pomoč.
Tisti, ki že imajo izkušnjo z enako boleznijo, so znova pri močeh ter polni optimizma, predvsem pa
tudi voljni pomagati, se najlaže pogovorijo s tistimi, ki so na začetku, ali sredi zdravljenja. Odkar je
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stekla ta oblika svetovanja in izmenjava izkušenj članov društva z bolniki na kliniki, opažamo, da že
sami razrešijo marsikakšno osebno stisko ali organizacijsko težavo, povezano z boleznijo in seveda
menimo, da je to več kot dobrodošlo.
Iz imena društva lahko sklepamo, da se v njem združujejo bolniki z različnimi krvnimi boleznimi. Katerih je največ in kako se dogovarjate za usklajevanje različnih interesov na primer
glede pripravljanja strokovnih informacij in podobno?
V društvu je največ bolnikov, ki so se zdravili na našem hematološkem oddelku. Glede na epidemiologijo je veliko bolnikov z akutnimi levkemijami, bolnikov, ki so imeli zaradi kakršne koli
bolezni opravljeno presaditev krvotvornih matičnih celic, to so predvsem bolniki z diseminiranim
plazmocitomom, potem so tu še bolniki z malignimi limfomi in drugi. Našteti nekako predstavljajo
največji del skupine hematoloških bolnikov. Med bolniki so tudi taki, ki se niso zdravili na našem
oddelku, a teh je manj. Želimo si pa prav to, da bi posredovali primerne uporabne informacije in
omogočili izmenjavo izkušenj tudi tistim, ki se zdravijo drugje, na drugih hematoloških oddelkih
po slovenskih bolnišnicah in še nimajo primerno organizirane društvene dejavnosti. Tako med
drugim občasno tudi vsem drugim hematološkim ambulantam posredujemo različna informativna gradiva, organiziramo predavanja in druga srečanja, da bi res kar največ bolnikov in svojcev bilo
deležnih ustreznih informacij in bi tudi sami pripomogli k širšemu ozaveščanju o krvnih boleznih.
Kaj bi vi kot strokovni sodelavec društva predvsem poudarili v programih prihodnjih aktivnosti?
Kot sem že omenil, si želimo, da bi bolniki dobili o vseh krvnih boleznih dovolj primernih pisnih
informacij. O tem smo že v preteklosti pripravili zloženke z nasveti za bolnike, ki se zdravijo s presaditvijo kostnega mozga in druga gradiva. V društvu bomo poskušali poskrbeti za to, da bi našo
dejavnost bolj poznali tudi po vseh drugih hematoloških oddelkih in ne le v ljubljanski regiji, saj seveda bolniki prihajajo od vsepovsod, naše informacije pa ne najdejo vedno poti do njih. Prizadevali
si bomo izboljšati socialne programe, radi bi ponudili več podpore bolnikom, ki imajo pozne zdravstvene težave. Dobro je, da jim društvo omogoča sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja, različne
oblike fizioterapije in drugo. Še naprej bomo iskali možnosti, da bi bolnikom, njihovim svojcem in
drugim pripravljali primerna informativna gradiva v slovenskem jeziku.
So bolje informirani bolniki tudi boljši partnerji s svojimi terapevti med zdravljenjem?
Nedvomno. Informiran bolnik, ki ve, kako je najbolj primerno ukrepati med različnimi obdobji
zdravljenja, ki ve, kaj lahko pričakuje, kako se bo družba in družina odzvala na njegovo bolezen in
podobno, bo tudi bolj aktivno sodeloval pri zdravljenju, ob boljšem sodelovanju se navadno lahko
pričakuje tudi boljši uspeh.
In vi? Boste tudi v prihodnje imeli dovolj energije, volje in poskušali najti čas za sodelovanje
z Društvom bolnikov s krvnimi boleznimi?
Vse našteto je. Imam željo, energijo ... A vsega mi tudi zmanjkuje, predvsem časa. S časom so vedno
težave. Potrebna je res trdna volja, da vseeno nekako tudi zmoremo.
Dragica Bošnjak
novinarka Dela
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ZAČETEK AKTIVNOSTI PRED URADNO REGISTRACIJO DRUŠTVA
BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI
LETO 1993
Po predhodnem neformalnem razgovoru z določenimi bolniki Kliničnega oddelka za hematologijo (KOH) Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in na pobudo bolnice Erike
Pertinač se je porodila misel o ustanovitvi društva ali kluba bolnikov po presaditvi kostnega mozga.
Namen ustanovitve bi bila izmenjava izkušenj in pomoč pri nemedicinskih problemih, ki jih
imajo nekateri bolniki po presaditvi. Obenem pa bi se lahko nudila pomoč in informacija bolnikom, ki se na presaditev pripravljajo. Na osnovi tega dogovora je dne 29. 12. 1993
prim. Jože Pretnar, dr. med. pisno seznanil zainteresirane bolnike, njihove svojce in medicinsko
osebje in jih pozval k aktivnemu sodelovanju.

LETO 1994
11. 5. 1994 Po temeljitem razmisleku so bolniki in bivši bolniki podprli idejo o ustanovitvi društva bolnikov, ki so imeli presaditev kostnega mozga. Sklican je bil sestanek zainteresiranih bolnikov po opravljeni presaditvi kostnega mozga, sorodnikov ter medicinskega osebja KOH UKC
Ljubljana.
Prisotni:
Bolniki: Marina Avsenik, Marija Vavkan, Cvetka Horvat, Majda Slapar, Erika Pertinač, Miran
Ohnjec, Irena Lukas, Darija Jakelj, Martin Anzeljc, Rado Škrabar, Franci Eržen in g. Hrovat.
Svojci bolnikov: Nika Pertinač.
Medicinsko osebje KOH UKC Ljubljana: prim. Jože Pretnar, dr. med., Marija Mavsar, viš.
med. ses., Marjana Božjak, viš. med. ses.
Ostali: predsednik Društva hemofilikov, prof. Jože Faganel.
Sprejeti sklepi
Predlog je bil, da se pridružimo Društvu hemofilikov ali da ustanovimo samostojno društvo.
Sprejet je bil sklep, da se ustanovi samostojno društvo.
Okvirne smernice za delo društva so bile:
Pomoč bolnikom in svojcem pred in po presaditvi kostnega mozga.
Pomoč pri organizaciji nesorodnih presaditev v tujini.
Organiziran način sodelovanja z organizacijami in skupinami, ki so kakor koli povezane s presaditvijo kostnega mozga.
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Imenovan je bil iniciativni odbor v sestavi
Majda Slapar, Erika Pertinač, Darija Jakelj, Rado Škrabar, Miran Ohnjec, prim. Jože Pretnar, dr.
med. in Marjana Božjak.
20. 6. 1994 Sestanek iniciativnega odbora
Naloga odbora je bila, da pregleda in pripravi pripombe na osnutek Pravil o delovanju društva po
presaditvi kostnega mozga v Sloveniji.
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PREGLED 15 LET DELOVANJA DRUŠTVA BOLNIKOV S KRVNIMI
BOLEZNIMI
LETO 1995
21. 11. 1995 je bil sestanek iniciativnega odbora, na katerem so člani obravnavali:
- pravila o delovanju društva;
- kandidate za imenovanje v organe upravljanja.
Ustanovna skupščina Društva bolnikov s krvnimi boleznimi je bila 13. 12. 1995, ob 12. uri
v UKC Ljubljana, v seminarskem prostoru Interne klinike, 7. nadstropje.
Skupščine so se udeležili:
Bolniki: Erika Pertinač, Radojka Pokmajevič, Anton Žuk, Irena Lukas, Marina Avsenik, Majda
Slapar, Miran Ohnjec, Franc Eržen, Rado Škrabar, Darija Jakelj, Mujo Hadžič.
Sorodniki bolnikov: Živka Škrabar in Nika Pertinač.
Osebje KOH, UKC Ljubljana: prof. dr. Peter Černelč, dr. med., prim. Jože Pretnar, dr. med.,
Božjak Marjana, viš. med. ses., Irena Katja Škoda, viš. med. ses.
Predstavnika UKC Ljubljana: prof. dr. Primož Rode, dr. med., direktor UKC Ljubljana in direktor SPS Interne klinike, UKC Ljubljana, asis. Andrej Bručan, dr. med.
Prvič je bilo imenovano predsedstvo skupščine v sestavi: Majda Slapar, Marjana Božjak, prim.
Jože Pretnar, dr. med. ter Irena Katja Škoda in Miran Ohnjec kot overovatelja zapisnika.
Dnevni red skupščine:
- predlog o sprejemu pravil društva;
- imenovanje organov društva in njihovih ustanoviteljev.
Soglasno so bila sprejeta Pravila o delovanju društva in prisotni na skupščini so potrdili imenovanje naslednjih organov:
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor
Predsednica izvršnega odbora: Darija Jakelj
Sekretarka: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Člana: Rado Škrabar, prim. Jože Pretnar, dr. med.
Nadzorni odbor: Erika Pertinač, Marjana Božjak in prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Disciplinska komisija: Marina Avsenik, Irena Katja Škoda in Franc Eržen
Prisotni so na skupščini soglasno potrdili 10 ustanoviteljev društva, ki so overili svoje podpise pri
notarju in istočasno pooblastili prim. Jože Pretnarja, dr. med., da vloži vlogo za registracijo društva.
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Ustanovni člani društva so bili: Majda Slapar, Rado Škrabar, Živka Škrabar, France Eržen, Miran Ohnjec, Darija Jakelj, prof. dr. Peter Černelč, dr. med., prim. Jože Pretnar, dr. med., Irena
Katja Škoda in Marjana Božjak.
20. 12. 1995
Vloga za registracijo Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, je bila
vložena na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za upravne notranje zadeve.

LETO 1996
V letu 1996 smo nadaljevali s pripravami za registracijo društva. Tako smo 13. 6. 1996 iz Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve - Oddelek za javni red, prejeli Odločbo
o vpisu v register društev, ki ga vodi Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, pod zaporedno številko 67. S tem je bilo Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Ljubljana, Zaloška 7,
registrirano za delovanje na področju R Slovenije

Slika 1/1: Odločba o vpisu v register društev - 13. 6. 1996
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17. 7. 1996 smo na osnovi naše vloge na Statistični urad RS dobili obvestilo o identifikaciji
in razvrstitvi po dejavnostih. Standardna klasifikacija našega društva je takrat bila: Dejavnost
dobrodelnih organizacij.

Slika 2/1: Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti - 17.7.1996
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26. 10. 1996 je bila ob 10 uri sklicana prva redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani poslovne stavbe KRKE, v Ljubljani, Dunajska cesta 65. Prisotnih je bilo 22 članov društva.

Slika 3/1: Udeleženci prve letne skupščine - 26.10.1996

Slika 3/2: Delovno predsedstvo skupščine: prim. Jože Pretnar, dr. med., Darija Jakelj in Majda Slapar
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Skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi: Darija Jakelj, Majda Slapar in
prim. Jože Pretnar, dr. med.
Prim. Jože Pretnar, dr. med. je prisotne seznanil z ustanovitvijo in registracijo društva. V nadaljevanju je predsednica društva Darija Jakelj povedala, da smo društvo ustanovili bolniki in nekdanji bolniki po presaditvi kostnega mozga, njihovi svojci, prijatelji in medicinsko osebje. Glavni
namen društva je pomoč bolnikom in njihovim svojcem pri premagovanju številnih težav, s katerimi se soočajo med boleznijo, zdravljenjem in po njem, še zlasti pri zdravljenju s presaditvijo kostnega mozga doma in v tujini. Poleg tega je pomembna naloga društva povezovanje s sorodnimi
društvi in seznanjanje javnosti o delu društva in o problematiki bolnikov s krvnimi boleznimi.
V nadaljevanju so bili potrjeni vsi člani upravnih organov društva, ki so bili predlagani na Ustanovni skupščini 13. 12. 1995.
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LETO 1997
10. 2. 1997 je bila na KOH, UKC Ljubljana, prva redna seja izvršnega odbora Društva bolnikov
s krvnimi boleznimi z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled finančnega stanja društva;
2. Predlog letnega delovnega načrta za leto 1997;
3. Razno.
Februar
Finančna sredstva, ki smo jih v društvu pridobili za delovanje, so bila izključno sponzorska sredstva.
Za boljše informiranje o delovanju društva smo kupili dve oglasni deski, ki smo jih namestili na
KOH, UKC Ljubljana, Zaloška 7 in v Hematološko ambulanto, Poliklinika, Njegoševa 4, Ljubljana.
Za potrebe bolnikov, ki so se zdravili na KOH, UKC Ljubljana, smo podarili mobilni telefon.
Izdali smo zloženko s predstavitvijo društva skupaj s pristopno izjavo.

Slika 4/1: Prva stran zloženke
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Slika 4/2: Druga stran zloženke
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April
18. 4. 1997 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je podelilo priznanje v zahvalo za nesebično
pomoč pri odprtju Enote za presaditve kostnega mozga na KOH, UKC Ljubljana, gospodu prof.
dr. Cirilu Rozmanu iz bolnišnice v Barceloni in gospodu Joseju Carrerasu, opernemu pevcu. Ob
tej priliki sta postala častna člana našega društva.

Slika 5/1: Priznanje društva Joseju Carrerasu 18. 4. 1997

Slika 6/1: Priznanje društva prof. dr. Cirilu Rozmanu 18. 4. 1997

Junij
Prvič je bil organiziran piknik članov društva na Rakitni. Piknika se je udeležilo 15 članov društva.
Julij
Na redni seji društva smo se dogovorili za najem poslovnega prostora za delovanje društva v
Mengšu, Slovenska cesta 30.
Za potrebe delovanja izvršnega odbora društva (IO) nam je KRKA, tovarna zdravil Novo mesto,
podarila prvi računalnik.
Sprejete so bile prve smernice Pravil o dodeljevanju socialne pomoči članom društva.
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Oktober
Na redni seji IO društva smo na osnovi javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane Sveta
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, ki jih je imenoval Državni
zbor RS, imenovali člana IO društva Rada Škrabarja.
Z Občino Mengeš smo sklenili pogodbo o najemu poslovnega prostora za delovanje društva v
Mengšu, Slovenska cesta 30.
Kupili smo opremo za poslovni prostor našega društva (omara, miza in stoli) in kupili prvi mobilni telefon za nemoteno delovanje članov IO društva.
Za potrebe bolnikov, ki so se zdravili na KOH, UKC Ljubljana, in na predlog medicinskega osebja smo podarili: prenosni bronhialni aspirator, prenosno digitalno tehtnico za tehtanje sedečih
bolnikov, digitalno elektonsko tehtnico in višinomer.
November
Člani IO društva so pripravili osnutke Pravil o dodeljevanju finančne pomoči članom društva in
enkratne pomoči bolnikom na KOH, UKC Ljubljana.
Spremenili smo naslov društva in ga tudi uradno prijavili na Upravni enoti Domžale.
Določili smo 1x tedensko dežurstvo na sedežu društva in sicer vsak torek od 14. do 17. ure.
Pred sedežem društva smo namestili tablo z imenom društva in poštni nabiralnik.
V sodelovanju s strokovnimi delavci KOH, UKC Ljubljana so se začele priprave za izdajo zloženke in brošure z navodili, kako živeti pred in po transplantaciji. Velik poudarek je bil na navodilih
za bolnike, ki so odhajali na zdravljenje v tujino.
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LETO 1998
Januar
Po sklepu Državnega zbora RS z dnem 29. 1. 1998 je bil naš član, gospod Rado Škrabar, imenovan za
člana Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS Sloveniji za dobo 5 let.
Istočasno je bila poslana prošnja na Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Fundacija FIHO) za pridobitev finančnih sredstev.
Februar
Prvič smo vzpostavili stik z Ambasado RS v Londonu. Z dopisom smo jih zaprosili za možnost
nudenja pomoči pri iskanju ustreznega stanovanja za čas bivanja naših bolnikov izven bolnišnice
v času zdravljenja, pomoč pri prevajanju ter osebni kontakti z bolnikom in njegovimi svojci.
Istočasno smo stike navezali tudi s posameznimi Slovenci, ki so živeli v Londonu in so bili pripravljeni sodelovati in pomagati našim bolnikom, ki so prihajali na zdravljenje v bolnišnico The
Royal Free Hospital v Londonu.
Marec
Z odvetniško pisarno v Mengšu, ki jo zastopajo odvetniki Martin Bregant, Peter Volgemut, Zoran Hajtnik in Primož Brišnik, smo sklenili dogovor za pravno in strokovno pomoč za vse člane
našega društva, ki bi to potrebovali.
7. 3. 1998 je bila redna letna skupščino društva, ki je bila v konferenčni dvorani poslovne stavbe
KRKE, Dunajska 65, Ljubljana. Prisotnih je bilo 15 članov.

Slika 7/1: Udeleženci skupščine - 7. 3. 1998
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April
18. 4. 1998 je bil v sodelovanju s predstavnikom Območne enote združenja Rdečega križa Gornja Radgona, gospodom Andrejem Fišingerjem, našim članom, organiziran izlet v Gornjo Radgono. Ogled mesta in šampanjske kleti ter nadaljevanje s piknikom v vinotoču Ploj v Zbigovcih.
Izleta se je udeležilo 32 članov društva.

Slika 8/1: Izlet v Gornjo Radgono - 18. 4. 1998

Maj
Izvršilni odbor društva je bil seznanjen s pravili Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Za delovanje članov, na sedežu društva, smo kupili fotoaparat in stojalo za garderobo v prostoru
društva.
Za potrebe bolnikov, ki so se zdravili na KOH, UKC Ljubljana, in na predlog medicinskega osebja
smo podarili: vrče za čaj in Radio s CD- kasetnikom za hematološko ambulanto na Polikliniki,
Njegoševa 4, Ljubljana.
18. 5. 1998 Članici društva Majda Slapar in Marina Avsenik sta se udeležili srečanja ob 40-letnici
klinične hematologije v Ljubljani, v predavalnici UKC Ljubljana.

25

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI

September
15. 9. 1998 Okrogle mize sejma Narava, zdravje, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, sta se
udeležila člana društva Darija Jakelj in Miran Ohnjec.
Oktober
24. 10. 1998 Srečanje na Občnem zboru društva v Rogaški Slatini, v Hotelu Sava, v Rdeči dvorani, je organizirala članica društva Radojka Pokmajevič. Srečanja se je udeležilo 22 članov društva.

Slika 9/1: Občni zbor društva v Rogaški Slatini - 24. 10. 1998

Bilo je volilno leto in izvoljeni so bili naslednji člani:
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor
Predsednica: Darija Jakelj
Sekretarka: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Člana: prim. Jože Pretnar, dr. med., Rado Škrabar
Nadzorni odbor
Erika Pertinač, prof. Peter Černelč, dr. med., Marjana Božjak
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Disciplinska komisija
Marina Avsenik, Dunja Kovačič in Irena Katja Škoda
November
Za vključitev v program financiranja Fundacije FIHO smo pripravili okvirne programe delovanja
društva, ki so bili naslednji:
1. socialni program,
2. program štipendiranja in izobraževanja,
3. ohranitev zdravja - zdraviliški program,ž
4. izobraževanje - predavanja o življenju z boleznijo,
5. informativna dejavnost - Priročnik za bolnike, ki odhajajo na zdravljenje v tujino,
6. tehnični pripomočki - za psihično in fizično boljše počutje bolnikov v času zdravljenja.
Nabava tehničnih pripomočkov, za izboljšanje standarda v bolnišničnem in ambulantnem
zdravljenju.
7. rekreacija in šport – organizacija srečanja članov društva 2-krat letno.
December
V okviru programa: srečanja članov društva, smo organizirali 12. 12. 1998 prednovoletno srečanje članov društva v gostišču Repanšek v Homcu pri Domžalah. Srečanja se je udeležilo 35
članov društva.
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LETO 1999
April
24. 4. 1999 je bila sklicana redna letna skupščina na Zavodu za rehabilitacijo invalidov RS v
Ljubljani. Na željo g. Rada Škrabarja smo ga razrešili s funkcije člana IO. Za novo članico IO smo
imenovali ga. Marino Avsenik. Istočasno smo ga. Marino Avsenik razrešili kot članico disciplinske komisije in imenovali novega člana g. Lovra Osredkarja.
Prisotnih je bilo 20 članov.

Slika 10/1: Člani skupščine - 24. 4. 1999

Slika 10/2: Delovno predsedstvo skupščine: prim. Jože Pretnar, dr. med., Darija Jakelj in Majda Slapar
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Pristopili smo k organizaciji Zveze društev HOBIS. Za delegata v zvezi HOBIS sta bila imenovana
Rado Škrabar in Tone Bole.
Na Stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana smo poslali pisno vlogo za najem eno ali dvosobnega stanovanja, ki bi ga koristili bolniki in njihovi svojci v času ambulantnega zdravljenja.
Stanovanje naj bi bilo v bližini UKC. Ker je bila vloga zavrnjena, smo iskali možnosti za najem
stanovanja, katerega stroške bi krilo društvo.
Kasneje se je izkazalo, da so stroški najema stanovanja previsoki, da nihče razen društva nima
interesa sofinancirati najemnine, zato se je ta program opustil.
Po sklepu Fundacije FIHO je društvo prvič dobilo finančna sredstva za izvajanje programov in
za delovanje društva ter za nakup opreme (investicije).
Do sedaj smo vodili v društvu enostavno knjigovodstvo. Zaradi povečanja finančnih sredstev
smo prešli na dvo-stavno knjigovodstvo. Za tak način vodenja finančnega poslovanja društva
smo sklenili pogodbo z ustrezno strokovno službo (računovodskim servisom).
Maj
Po uvedbi programov o rednem delovanju društva smo v programu Ohranitev zdravja, zdraviliški
program devetnajstim članom društva, nekdanjim bolnikom, omogočili koriščenje tega programa.
Program: Socialna pomoč. Na osnovi prošnje je bila 4 članom odobrena socialna pomoč.
Za nemoteno delovanje društva smo nabavili nov računalnik, tiskalnik in fotokopirni stroj.
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Junij
Iz rednega programa o delovanju društva Rekreacija in šport, smo organizirali dva izleta.
19. 6. 1999 izlet v Benetke s katameranom Prince of Venice. Izleta se je udeležilo 26 članov.

Slika 11/1: Izlet v Benetke - 19. 6. 1999

Slika 11/2: Izlet v Benetke - 19. 6. 1999
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Oktober
23. 10. 1999 Organiziran je bil izlet na Kras.
Iz Ljubljane smo se podali do Razdrtega in Divače. Ogledali smo si jamo Divaška Viljenica ter se
ustavili v Lokvah na degustaciji vina in pršuta. Pot smo nadaljevali proti Tomaju, ogledali smo si
cerkev sv. Petra in Pavla in družinsko hišo Kosovelovih. Pot smo nadaljevali proti Dutovljam in
Štanjelu in si nedaleč od Štanjela ogledali grad Rihenberg.
Izleta se je udeležilo 30 članov.

Slika12/1: Izlet na Kras - 23. 10. 1999

Slika 12/2: Izlet na Kras - 23. 10. 1999
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Slika 12/3: Izlet na Kras - 23. 10. 1999

Prijavili smo se na razpis Fundacije FIHO za pridobitev finančnih sredstev za leto 2000.
Pripravili smo predlog, na kakšen način bomo začeli izvajati program štipendiranja in izobraževanja.
December
V okviru programa: Tehnični pripomočki - za psihično in fizično boljše počutje bolnikov v času
zdravljenja. Nabava tehničnih pripomočkov za izboljšanje standarda v bolnišničnem in ambulantnem zdravljenju. Iz omenjenega programa smo za KOH UKC Ljubljana nabavili:
tri TV sprejemnike, video rekorder in infuzijsko črpalko.
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Zahvala predstojnika KOH UKC Ljubljana, prof. dr. Petra Černelča, dr. med. - 30. 12. 1999

Slika 13/1: Zahvala društvu
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Iz programa o delovanju društva: Informativna dejavnost - priročnik za bolnike, ki odhajajo na
zdravljenje v tujino, smo v mesecu decembru v sodelovanju z KOH UKC Ljubljana, izdali knjižico
z naslovom: Presaditev krvotvornih matičnih celic pri odraslem človeku. Navodila ob odpustu.

Slika 14/1: Prednja stran knjižice

Slika 15/1: Prednja stran zloženke

Istočasno je bila izdana tudi zloženka: Zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnih celic nesorodnega darovalca. Namenjena je bila vsem tistim bolnikom, ki so odhajali na nesorodno presaditev v London, v Royal Free Hospital.
Iz rednega programa o delovanju društva: srečanja, smo 17. 12. 1999 organizirali prednovoletno
srečanje članov društva v Trdinovi kleti v Mengšu. Srečanja se je udeležilo 36 članov.
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LETO 2000
Februar
Sklenjena je bila najemna pogodba z Občino Mengeš za nove poslovne prostore na dosedanjem
sedežu društva, Slovenska cesta 30, Mengeš.
Na Ministrstvo za zdravje RS v Ljubljani je bila poslana vloga z vsem ustreznim gradivom za pridobitev Statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.
Za delovanje društva smo nabavili fotokopirni in pisalni stroj ter računalniški program Word
Microsoft.
Pripravili smo Poročilo o porabi sredstev Fundacije FIHO za preteklo leto.
Marec
Razpisan je bil prvi Razpis za dodelitev sredstev kot pomoč pri šolanju otrok članov društva nekdanjih bolnikov v obliki enkratne pomoči pri šolanju - štipendije.
25. 3. 2000 je bila redna letna skupščina društva v poslovnih prostorih Občine Mengeš.
Prisotnih je bilo 23 članov društva.
Zaradi širitve programov delovanja društva smo v letu 2000 na novo poimenovali in dopolnili že
obstoječe programe delovanja:
1. Socialne pomoči;
2. Štipendiranje, šolanje, enkratne pomoči;
3. Ohranjevanje zdravja I. - samo edukcijski program;
4. Ohranjevanje zdravja II. - zdraviliško zdravljenje;
5. Izobraževanje - predavanje o življenju z boleznijo;
6. Informativna dejavnost - Priročnik za zdravljenje v tujini;
7. Nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje bivanja v bolnišnici;
8. Rekreacija in družabna srečanja, skupinski izleti.
Spremenili smo 19. člen Pravil o delovanju društva, ki govori o volitvah v organe upravljanja.
Mandat članov v upravnih odborih smo spremenili iz dveh na štiri leta.
Srečanje članov društva se je po končani skupščini nadaljevalo v novih poslovnih prostorih društva.
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Slika 16/1: Redna skupščina - 25. 3. 2000

April
Iz programa Ohranjevanje zdravja II. - zdraviliško zdravljenje smo 5 članom omogočili koriščenje programa.
Iz programa Štipendiranje, šolanje, enkratne pomoči smo 15-im otrokom naših članov-nekdanjih bolnikov odobrili pomoč pri šolanju v obliki enkratne štipendije.
V okviru programa Socialne pomoči je bila dvema članoma dodeljena socialna pomoč.
Junij
Iz programa Rekreacija in družabna srečanja - skupinski izleti, smo se 10. in 11. 6. 2000 odpravili na dvodnevni izlet na slikovito Bavarsko in Tirolsko. Ogledali smo si pravljične gradove
Ludvika II. Bavarskega in starodavne cerkve.
Izleta se je udeležilo 43 članov društva.
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Slika 17/1: Udeleženci dvodnevnega izleta na Bavarsko in Tirolsko - 10. in 11. 6. 2000

Julij
Vse od začetka delovanja društva so določeni bolniki odhajali na presaditev kostnega mozga v
Royal Free Hospytal v London. Da bi jim olajšali samo bivanje v Londonu, smo aktivno sodelovali s prostovoljci - Slovenci, ki so živeli v Londonu in so bili pripravljeni pomagati našim
bolnikom v času njihovega zdravljenja. Ta pomoč je bila nujno potrebna in se je navezovala tako
na prevajanje, pomoč pri iskanju stanovanja za čas izven bolnišničnega zdravljenja, tako spremstva ter pomoč svojcem bolnikov, ki so prihajali na obisk. Istočasno pa smo bolnike, ki so odšli
na zdravljenje v tujino, seznanili z vsemi možnimi navodili, ki so jih nujno potrebovali v tujini. V
veliko pomoč so bili bolniki člani društva, ki so se sami zdravili v tujini.
Z veleposlaništvom RS v Londonu je imelo naše društvo stalen kontakt. Bolnike, ki so odhajali
na zdravljenje v London, smo o tem redno obveščali in jih seznanili z možnostjo vzpostavitve
stika s predstavnikom veleposlaništva.
Redno smo sodelovali z Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS zaradi skupnega reševanja problema spremstva bolnika, ki odhaja na zdravljenje v tujino.
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Oktober
Prijavili smo se na razpis za dodelitev finančnih sredstev Fundacije FIHO za leto 2001.
Iz programa Rekreacija in družabna srečanja - skupinski izleti, smo 14. 10. 2000 organizirali izlet
na Dolenjsko, v Pleterje in Kostanjevico. V vožnji proti Dolenjski je bil naš obisk namenjen Kartuziji v Pleterjih. Pot smo nadaljevali v Kostanjevico in se odpravili na sprehod v Kostanjeviško
jamo. Srečanje smo nadaljevali na kmečkem turizmu Kostanjevica na Krki.
Izleta se je udeležilo 41 članov društva.

Slika 18/1: Izlet na Dolenjsko, v Pleterje in Kostanjevico - 14. 10. 2000

Slika 18/2: Izlet na Dolenjsko, v Pleterje in Kostanjevico - 14. 10. 2000
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November
Iz programa Nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje bivanja v bolnišnici smo KOH UKC Ljubljana podarili dve specialni bolniški postelji Evolution Hill Rom za nego najtežjih bolnikov po presaditvi kostnega mozga. Nakup ene postelje je sofinancirala KRKA, tovarna zdravil Novo mesto.
29. 11. 2000 smo bili povabljeni na otvoritveno slovesnost nadstandardnih sob in prevzema podarjene medicinske opreme na KOH SPS, Interna klinika, UKC Ljubljana. V zahvalo za podarjeni bolniški postelji je predstojnik KOH prof. dr. Peter Černelč, dr. med. društvu podaril knjigo
Založbe Obzorja Maribor: Najlepše trte na Slovenskem. Otvoritvene slovesnosti sta se udeležili
Darija Jakelj in Majda Slapar.
December
Iz programa Rekreacija in družabno srečanje smo 16. 12. 2000 organizirali prednovoletno
srečanje članov društva v Gostišču Repanšek v Homcu pri Domžalah.
Srečanja se je udeležilo 43 članov društva.

Slika 19/1: Prednovoletno srečanje, Homec pri Domžalah - 16. 12. 2000
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Slika 19/2: Prednovoletno srečanje, Homec pri Domžalah - 16. 12. 2000

Slika 19/3: Prednovoletno srečanje članov - Homec - 16. 12. 2000
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LETO 2001
Februar
Pripravili smo Poročilo o porabi sredstev Fundacije FIHO za preteklo leto.
Marec
31. 3. 2001 Redna letna skupščina v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska c. 30.
Prisotnih je bilo 33 članov društva.
Po sklepu članov društva na redni letni skupščini v mesecu marcu se je naše društvo izpisalo iz
Zveze HOBIS.
Po zaključku redne skupščine je član društva Robert Bolješič predstavil Afriko v sliki in besedi.

Slika 20/1: Udeleženci skupščine - 31. 3. 2001
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April
V okviru programov socialnih pomoči, štipendiranja in zdraviliškega zdravljenja smo objavili razpis. Na podlagi razpisa smo:
7-im članom odobrili zdraviliško zdravljenje;
4-im članom društva odobrili socialno pomoč;
17-im otrokom naših članov - nekdanjih bolnikov smo podelili enkratno pomoč v obliki štipendije.
Maj
Za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev smo se prijavili na razpis za sofinanciranje programov s področja varovanja in krepitve zdravja, ki ga je razpisalo Ministrstvo za zdravje RS. Po
zaključku razpisa so nam bila nakazana določena finančna sredstva.
Junij
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja - skupinski izleti, smo 16. 6. 2001
organizirali izlet na Koroško. Ogledali smo si Celovec, knežji kamen, Gospo Sveto, Minimundus,
Vrbsko jezero in Korensko sedlo.
Izleta se je udeležilo 36 članov društva.

Slika 21/1: Izlet na Koroško - 16. 6. 2001
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Slika 21/2: Izlet na Koroško - 16. 6. 2001

Slika 21/3: Izlet na Koroško - 16. 6. 2001
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Oktober
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja - skupinski izleti, smo 13. 10. 2001 organizirali jesenski izlet po Slovenskem primorju. Ogledali smo si Hrastovlje, Piran in Sečovlje. Izleta
se je udeležilo 38 članov društva.

Slika 22/1: Izlet po Slovenskem primorju - 13. 10. 2001

Slika 22/2: Izlet po Slovenskem primorju - 13. 10. 2001
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Slika 22/3: Izlet po Slovenskem primorju - 13. 10. 2001

Prijavili smo se na razpis za finančna sredstva Fundacije FIHO za leto 2002.
Člani društva so se udeležili 13. svetovnega prvenstva transplantiranih, ki je bilo v Kobe-ju na
Japonskem. Z Japonske so se vrnili z bronasto medaljo v plavanju člana Rada Škrabarja.
November
Za izvajanje rednega programa Nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje razmer bolnikov,
ki se zdravijo na KOH UKC Ljubljana, smo oddelku poklonili dva prenosna pulzna oksimetra
brez senzorja in temu pripadajočo večkratno naprsno ščipalko za odrasle - senzor SP 02 in dva
nastavka za toaletno školjko - visoko stranišče za bolnike s posebnimi potrebami.
V plan dela za leto 2002 smo vnesli nov program Sofinanciranje povečanja članstva v slovenskem
registru nesorodnih dajalcev kostnega mozga Slovenija Donor.
December
V okviru programa: Izobraževanje - predavanje o življenju z boleznijo smo 15. 12. 2001 organizirali
strokovni predavanji, v konferenčni dvorani poslovne stavbe KRKE v Ljubljani, Dunajska 65.
Predavatelja sta bila: prim. Jože Pretnar, dr. med. na temo: Kaj je novega v hematologiji? in dr.
Aleksander Doplihar, spec. med. dela, na temo: Pravice onko-hematoloških bolnikov s področja
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.
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Slika 23/1: Udeleženci strokovnega predavanja - 15. 12. 2001

Slika 23/2: Predavatelj dr. Aleksander Doplihar, spec. med. dela in Majda Slapar
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Po zaključku strokovnega predavanja smo v okviru programa Rekreacija in družabna srečanja,
prednovoletno druženje nadaljevali v restavraciji Kmečki hram na Brinju v Ljubljani.

Slika 24/1: Zaključek srečanja, Kmečki hram, Brinje v Ljubljani

Slika 24/2: Zaključek srečanja, Kmečki hram, Brinje v Ljubljani - 15. 12. 2001
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LETO 2002
Januar
Na Zavod za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje RS, Urad za invalide RS, Ministrstvo za
zdravje RS in Inštitut za varovanje zdravja RS smo poslali dopis, da se v Mednarodni register
bolezni in invalidnosti (MKB 10) uvede tudi stopnja invalidnosti oz. odstotek telesne okvare
bolnikom po transplantaciji kostnega mozga.
Iz Inštituta za varovanje zdravja nam je bilo kasneje javljeno, da bo ustanovljena posebna delovna
komisija, ki bo sodelovala z ustreznimi inštitucijami za dopolnitev mednarodnega registra bolezni in invalidnosti. V ta program bodo vključili tudi bolnike po transplantaciji kostnega mozga.
Februar
Pripravili smo Poročilo o porabi sredstev Fundacije FIHO za leto 2001.
Marec
16. 3. 2002 je bila sklicana redna letna skupščina društva na Inštitutu RS za rehabilitacijo v Ljubljani. Imeli smo volilno leto za mandatno obdobje 2002 - 2006. Izvolili smo nove člane izvršnih
organov društva. Prisotnih je bilo 44 članov društva.
Predsednica društva Darija Jakelj
Izvršni odbor
Predsednica: Darija Jakelj
Podpredsednica in tajnica: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Strokovni član: prim. Jože Pretnar, dr. med.
Članica: Marina Avsenik
Nadzorni odbor
Predsednik: Tom Sotlar
Člana: Franc Hafner, Vida Oražem
Disciplinska komisija
Predsednik: Lovro Osredkar
Člana: Dunja Kovačič in Irena Katja Škoda
Inventurna komisija
Predsednica: Marjana Božjak
Člana: Marta Draksler in Stanko Gašpar
Po zaključku redne skupščine smo srečanje nadaljevali v prostorih Zavoda RS za rehabilitacijo
invalidov Ljubljana.
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Slika 25/1: Udeleženci skupščine - 16. 3. 2002

April
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva za leto 2002.
Na osnovi objavljenega razpisa smo19-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 3 socialne pomoči in dodelili 24 enkratnih
pomoči pri šolanju otrok naših članov.
Pripravili smo pripombe k predlogu Zakona o humanitarnih in dobrodelnih organizacijah.
Junij
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti je bil 7. 6. 2002 organiziran
enodnevni izlet po Prlekiji in Prekmurju, ki ga je organiziral član društva Vršič Andrej. Ogledali
smo si Jeruzalem, vinoteko Vinskega hrama in vožnjo nadaljevali čez Železne dveri skozi Ljutomer do Veržeja, kjer smo si ogledali mlin na Muri. Z ladjico smo se peljali čez reko Muro. Po zaključku celodnevnega izleta smo odšli na odlično večerjo k članu našega društva Stanku Gašpar
v Markovcih v Prekmurju.
Izleta se je udeležilo 52 članov društva.
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Slika 26/1: Izlet članov po Prekmurju in Prlekiji - 7. 6. 2002

Slika 26/2: Izlet članov po Prekmurju in Prlekiji - 7. 6. 2002
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Slika 26/3: Izlet članov po Prekmurju in Prlekiji - 7. 6. 2002

Slika 26/4: Izlet članov po Prekmurju in Prlekiji - 7. 6. 2002
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Julij
2. 7. 2002 smo z Ministrstva za zdravje RS prejeli odločbo, s katero so našemu društvu podelili
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

Slika 27/1: Prednja stran odločbe
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September
V okviru programa Sofinanciranje povečanja članstva v slovenskem registru nesorodnih dajalcev
kostnega mozga Slovenija Donor smo organizaciji Slovenija Donor nakazali donatorska sredstva.
Člani društva so se udeležili 2. evropskih športnih iger transplantiranih v Balatonaligi na Madžarskem. Marina Avsenik je osvojila srebrno medaljo v plavanju 50 m prsno.
Oktober
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti, je bil 19. 10. 2002 organiziran izlet v Belo krajino. Peljali smo se mimo Novega mesta do Dolenjskih Toplic, nadaljevali
pot preko Gorjancev do Metlike, kjer smo si ogledali mestno jedro in edini Gasilski muzej v Sloveniji. Pot smo nadaljevali v Rosalnice, kjer smo si ogledali romarske gotske cerkve Tri fare. Izleta
se je udeležilo 46 članov društva.

Slika 28/1: Izlet v Belo krajino - 19. 10. 2002
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Slika 28/2: Izlet v Belo krajino - 19. 10. 2002

Prijavili smo se na razpis za finančna sredstva Fundacije FIHO za leto 2003.
22. 10. 2002 V reviji Jana je bil objavljen prispevek z naslovom: Slovenci z levkemijo - znova rojeni. Članek je bil napisan ob prvi presaditvi nesorodnega darovalca pri nas. V članku je bila med
drugimi predstavljena tudi naša članica Marina Avsenik s svojo zgodbo.
December
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 14. 12. 2002 organizirali prednovoletno srečanje članov društva, ki je bilo v gostišču Rus v Lukovici. Srečanja se je udeležilo 54 članov
društva.
KOH UKC Ljubljana smo podarili 2 infuzijski črpalki.
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LETO 2003
Februar
Pripravili smo Poročilo o porabi sredstev Fundacije FIHO za leto 2002.
Marec
22. 3. 2003 je bila redna letna skupščina v konferenčni dvorani poslovne stavbe KRKE v Ljubljani, Dunajska 65. Po zaključku uradnega dela smo organizirali predstavo Caffe teatra z monodramo Dese Muck - Jutri začnem. Prisotnih je bilo 41 članov.
Spremenili smo 17. člen Statuta o delovanju društva.

Slika 29/1: Delovno predsedstvo skupščine: Darija Jakelj, Tomaž Pokovec in Majda Slapar - 22. 3. 2003
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Slika 29/2: Udeleženci skupščine - 22. 3. 2003

April
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva za leto 2002.
Na osnovi objavljenega razpisa smo 15-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 4 socialne pomoči in dodelili 28 enkratnih pomoči pri šolanju otrok naših članov.
V letu 2003 smo imeli pregled finančno poslovnega delovanja našega društva s strani Fundacije
FIHO.
Maj
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 17. 5. 2003 organizirali izlet z vlakom iz Ljubljane v Laško na ogled pivovarne.
Iz programa Ohranjanje zdravja I. smo v nadaljevanju izleta organizirali strokovno predavanje
klinične psihologinje Bernarde Logar v prostorih Restavracije Hum.
Izleta in predavanja se je udeležilo 35 članov društva.
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Slika 30/1: Izlet v Laško - 17. 5. 2003

Junij
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 21. 6. 2003 organizirali izlet na Primorsko. Ogledali smo si grad Miramare, Devin, Oglej in Doberdob.
Izleta se je udeležilo 47 članov društva.

Slika 31/1: Izlet na Primorsko, Miramare, Devin, Oglej - 21. 6. 2003
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Slika 31/2: Izlet na Primorsko, Miramare, Devin, Oglej - 21. 6. 2003

Slika 31/3: Izlet na Primorsko, Miramare, Devin, Oglej - 21. 6. 2003
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September
Člani društva smo se aktivno vključili v ustanovitev Sklada Slovenija Donor z željo, da bi se pridobilo čimveč podpornih članov, s tem pa tudi možnost, da se izvedejo vse tipizacije odvzetih
krvnih vzorcev in se omogoči več presaditev krvotvornih matičnih celic.
Z Občino Mengeš smo se dogovorili za brezplačen priključek na občinski internet. S tem smo se
tudi člani na sedežu društva povezali s svetovnim spletom.
Oktober
5. 10. 2003 je bilo organizirano prvo odprto prvenstvo dializnih in transplantiranih bolnikov v
Sloveniji v bowlingu. Tekmovanja so se udeležili tudi naši člani.
Člani društva so se udeležili 14. svetovnih iger transplantiranih v Nacy-ju, Francija.
Marina Avsenik je v teku na 200 m osvojila bronasto medaljo.

Slika 32/1: Udeleženci 14. svetovnih športnih iger transplantiranih bolnikov, Miran Ohnjec in desno Marina Avsenik - 2003

24. 10. 2003 je bilo organizirano srečanje Sekcije zdravnikov hematologov Slovenije v Mariboru.
Za boljšo informiranost hematoloških zdravnikov po Sloveniji se je predstavilo naše društvo s
svojimi programi delovanja.
Prijavili smo se na razpis za finančna sredstva Fundacije FIHO za leto 2004.
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V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 18. 10. 2003 organizirali izlet v Beneško Slovenijo. Ogledali smo si Čedad ob reki Nadiži. Odšli smo na Staro Goro,
na Matajur, v vas Landar in si ogledali Landarsko jamo.
Izleta se je udeležilo 53 članov društva.

Slika 33/1: Izlet v Beneško Slovenijo - 18. 10. 2003

Slika 33/2: Izlet v Beneško Slovenijo - 18. 10. 2003
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Slika 33/3: Izlet v Beneško Slovenijo - 18. 10. 2003

December
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 13. 12. 2003 organizirali prednovoletno
srečanje članov društva v gostišču Vigrad, Reteče pri Škofji Loki.
Srečanja se je udeležilo 66 članov.

Slika 34/1: Udeleženci prednovoletnega srečanja v Reteče, Škofja Loka - 13. 12. 2003
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Slika 34/2: Udeleženci prednovoletnega srečanja v Retečah pri Škofji Loki - 13. 12. 2003

Slika 34/3: Udeleženke prednovoletnega srečanja, članice: Majda Slapar, Marina Avsenik in Nika Pertinač

KOH UKC Ljubljana smo podarili monitor za spremljanje vitalnih funkcij.
Za nemoteno poslovanje društva smo nabavili laserski tiskalnik.
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LETO 2004
Januar
9. 1. 2004 sta bila v prilogi časopisa Delo Več objavljena prispeveka naših članic:
Majde Slapar, z naslovom: Nič življenja za mamico dveh punčk, in Primer Darije Jakelj. To sta
pripovedi o njuni bolezni, zdravljenju in ozdravitvi.
Februar
Priprava sprememb in dopolnitev obstoječih Pravil o delovanju društva, ki so se kasneje preimenovala v Statut društva.
Priprava poročila o porabi finančnih sredstev FIHO za preteklo leto.
Marec
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva za leto 2004.
Na osnovi objavljenega razpisa in prispelih prijav smo 14-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 6 socialnih pomoči in
dodelili 29 enkratnih pomoči pri šolanju otrok naših članov.
April
17. 4. 2004 Redna letna skupščina društva v Konferenčni dvorani poslovne stavbe KRKE v Ljubljani, Dunajska 65. Prisotnih je bilo 59 članov društva.
V okviru programa Izobraževanje - predavanje o življenju z boleznijo smo po skupščini organizirali predavanje dr. Aleksandra Dopliharja, spec. med. dela na temo: Novosti na področju pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.
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Slika 35/1: Udeleženci skupščine - 17. 4. 2004

Slika 35/2: Udeleženci skupščine - 17 .4. 2004
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Na povabilo predstojnika KOH UKC Ljubljana prof. dr. Petra Černelča, dr. med. smo se
24. 4. 2004 udeležili okrogle mize, ki je bila organizirana v okviru 2. kongresa Združenja hematologov Slovenije in Združenja za transfuzijsko medicino Slovenije z mednarodno udeležbo.
Sočasno sta potekala 2. kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji
z mednarodno udeležbo ter 2. hematološki in transfuziološki kongres laboratorijskih tehnikov z
mednarodno udeležbo v Portorožu.
Tema okrogle mize: Možnosti in načini paranteralnega zdravljena na domu pri bolnikih s krvnimi boleznimi.
Okrogle mize sta se udeležila člana Tom Sotlar in Jože Turk.
Delo društva pa je predstavila predsednica društva Darija Jakelj. Istočasno pa je bila predstavitev
društva tudi v kongresnem Zborniku.

Slika 36/1: Okrogla miza, Portorož, 24. 4. 2004

V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 5. 6. 2004 organizirali
izlet na Koroško. Ogledali smo si Slovenj Gradec, Cerkev Sv. Jurija, nadaljevali smo pot v Libeliče, znano po plebiscitni odločitvi za takratno staro Jugoslavijo. Nato smo se odpeljali s splavom
po Dravi, nadaljevali pot v Kotlje, rojstni kraj Prežihovega Voranca -Lovra Kuharja. Izleta se je
udeležilo 44 članov društva.
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September
Slovenskemu društvu TRANSPLANT smo donirali finančna sredstva kot prispevek k 3. evropskim športnim igram transplantiranih, ki so se odvijale v mesecu septembru v Ljubljani.
Člani društva so se udeležili 3. evropskih športnih iger transplantiranih v Ljubljani, Slovenija.
Prejeli so naslednje medalje:
Marina Avsenik, srebrni v mini maratonu in kolesarjenju ter dve bronasti v teku, na 100 m in na
800 m;
Slavko Bric, bronasto v teku na 400 m;
Miran Ohnjec, dve zlati v plavanju 50 m prsno in 100 m prsno ter srebrno v hitri hoji.
Oktober
Prijavili smo se na razpis za finančna sredstva Fundacije FIHO za leto 2005.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 16. 10. 2004 organizirali izlet: Rogatec - Sladka Gora - Rifnik. V Rogatcu smo si ogledali muzej na prostem, ki je
največji te vrste v Sloveniji. Sprehodili smo se do renesančno-baročnega dvorca Strmol, nadaljevali smo pot na Sladko Goro, na Rifnik in si ogledali Ajdovsko zidanico. Izleta se je udeležilo 51
članov društva.

Slika 37/1: Izlet v Rogatec, Sladko Goro in Rifnik - 16. 10. 2004
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Slika 37/2: Izlet v Rogatec, Sladko Goro in Rifnik - 16. 10. 2004

Slika 37/3: Izlet v Rogatec, Sladko Goro in Rifnik - 16. 10. 2004
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November
KOH UKC Ljubljana smo podarili prenosni EKG monitor za spremljanje vitalnih funkcij in infuzijsko črpalko.
16. 11. 2004
Zahvala predstojnika KOH, UKC Ljubljana, prof. dr. Petra Černelča, dr. med.

Slika 38/1: Zahvala društvu
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December
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 4. 12. 2004 organizirali prednovoletno
srečanje članov društva v gostišču Grohar, Mengeš.
Srečanja se je udeležilo 44 članov društva.
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LETO 2005
Februar
Priprava poročila o porabi finančnih sredstev FIHO za preteklo leto.
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva za leto 2005.
Na osnovi objavljenega razpisa smo 20-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 5 socialnih pomoči in dodelili 31 enkratnih pomoči pri šolanju otrok naših članov.
Marec
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 5. 3. 2005 organizirali
smučanje na Rogu, Čermošnjice na Dolenjskem. Smučanja se je udeležilo 24 članov društva.

Slika 39/1: Udeleženci smučanja v Čermošnjicah: Stane Mlakar, Mihaela Uhan, Darija Jakelj in Sonja Novak - 5. 3. 2005

Že v letu 2002 smo poslali na pristojne inštitucije (Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani, Ministrstvo za zdravje, Varuh človekovih pravic, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
RS ter Zavod za zdravstveno zavarovanje RS) vlogo, da bi bolnikom po presaditvi krvotvornih
matičnih celic klasificirali stopnjo invalidnosti in odstotek telesne okvare, ki je nastala kot posledica zdravljenja. Pobudo smo podali zato, ker v Mednarodni klasifikaciji bolezni in invalidnosti
- MKB 10 niso opredeljene posledice po transplantaciji krvotvornih matičnih celic.
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Ker do leta 2005 na to ni bilo nobenega odziva, je dr. Aleksander Doplihar, spec. med. dela, v
sodelovanju z nami pripravil dodatno pobudo, ki jo je naslovil: Poziv za nujno ažuriranje - strokovna dopolnitev seznama telesnih okvar, ki se uporablja za oceno invalidnosti.
Omenjena vloga je bila ponovno posredovana na vse pristojne vladne inštitucije.
April
9.4.2005 je bila redna letna skupščina članov društva v Konferenčni dvorani poslovne stavbe
KRKA v Ljubljani, Dunajska 65. Prisotnih je bilo 47 članov društva.
Člane društva smo na skupščini obvestili o odprtju elektonskega naslova: info@drustvo-bkb.si
in naslova spletne strani društva: www.drustvo-bkb.si
Po skupščini je bila krajša predstavitev ženskega pevskega zbora Društva Fran Govekar z Iga,
katerega članica in pobudnica nastopa je naša članica Emiljana Meglič.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo srečanje nadaljevali v gostilni Kmečki
hram v Ljubljani.

Slika 40/1: Nastop ženskega pevskega zbora Društva Franc Govekar z Iga na skupščini 9. 4. 2005
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Slika 40/2: Delovno predsedstvo skupščine: Darija Jakelj, prim. Jože Pretnar, dr. med. in Majda Slapar - 9. 4. 2005

Slika 40/3: Nadaljevanje srečanja v Kmečkem hramu v Ljubljani - 9. 4. 2005
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Kupili smo nov računalnik za potrebe dela IO društva. Stari računalnik pa smo podarili, na osnovi predhodnega razpisa med člani društva, enemu izmed prijavljenih članov.
Podaljšali smo najemno pogodbo za poslovni prostor z občino Mengeš za naslednjih 5 let.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 28. 5. 2005 organizirali izlet v Vipavo in Goriška Brda. Po ogledu Vipave in pokopališča z egiptovskima sarkofagoma
smo nadaljevali pot proti Ajdovščini in se sprehodili do izvira Hubelj. Nadaljevali smo pot proti
Novi Gorici, si ogledali svetišče in grobnico Bourbonov v Kostanjevici. Nadaljevali smo pot na
Sv. Goro nad Solkanom in se peljali še v Goriška Brda na pokušino vin in češenj. Izleta se je udeležilo 53 članov društva.

Slika 41/1: Izlet v Vipavo in Goriška Brda - 28. 5. 2005
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Slika 41/2: Izlet v Vipavo in Goriška Brda - 28. 5. 2005

Slika 41/3: Udeleženka izleta, članica Mihaela Uhan
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Junij
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 18. 6. 2005 organizirali izlet na Vršič. Z najvišje točke na Vršiču smo se povzpeli na Vratca, nadaljevali pot mimo
male Mojstrovke do Slemenove špice. Po izletu kosilo v Kranjski Gori in ogled stare gorenjske
domačije v Radovni. Izleta se je udeležilo 48 članov društva.

Slika 42/1: Udeleženci izleta na Vršič -18. 6. 2005

Slika 42/2: Udeleženci izleta na Vršič -18. 6. 2005
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Slika 42/3: Udeleženec izleta, član Stane Mlakar

16. - 23. 6. 2005 so se člani društva udeležili 15. svetovnih športnih iger transplantiranih v Londonu, Kanada. Vrnili so se z naslednjimi medaljami:
Marina Avsenik, bronasta medalja v teku na 800 m, Miran Ohnjec, zlata medalja v plavanju 50 m
prsno in srebrni medalji v plavanju 100 m prsno in 50 m hrbtno.

Slika 43/1: 15. svetovne športne igre transplantiranih bolnikov - 16. - 23. 6. 2005
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September
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 3. 9. 2005 organizirali
srečanje članov v Bistri pri Vrhniki. Ogledali smo si Tehnični muzej Slovenije in nadaljevali srečanje v gostišču Močilnik pri Vrhniki, kjer smo imeli organiziran piknik. Srečanja se je udeležilo
39 članov društva.
Oktober
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 8. 10. 2005 organizirali izlet v Idrijo in na Cerkljansko. Obiskali smo Mestni muzej Idrija in pot nadaljevali k partizanski bolnišnici Franji. Pot je sledila v Škofjo Loko, kjer smo si ogledali srednjeveško središče. Izleta
se je udeležilo 41 članov društva.

Slika 44/1: Udeleženci izleta v Idrijo in Cerkljansko ter bolnico Franjo - 8. 10. 2005
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Slika 44/2: Udeleženci izleta v Idrijo in na Cerkljansko ter bolnico Franjo - 8. 10. 2005

Slika 44/3: Udeleženci izleta v Idrijo in na Cerkljansko ter bolnico Franjo - 8. 10. 2005
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Prijavili smo se na razpis za finančna sredstva Fundacije FIHO za leto 2006.
December
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 17. 12. 2005 organizirali prednovoletno srečanje v gostišču Grohar v Mengšu. Srečanja se je udeležilo 68 članov društva.
KOH UKC Ljubljana smo podarili Pulzni oksimeter, konzolno servirno mizico, prekoposteljno
servirno mizico in tri TV sprejemnike.

Slika 44/4: Udeleženci izleta v Idrijo in Cerkljansko ter bolnico Franja - 8. 10. 2005
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LETO 2006
Februar
Priprava poročila o porabi finančnih sredstev FIHO za preteklo leto.
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva za leto 2006.
Na osnovi objavljenega razpisa smo 25 članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje
Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 2 socialni pomoči in dodelili 36 enkratnih pomoči pri šolanju otrok naših članov.
V reviji Viva je v rubliki: Diseminirani Plazmocitom - oblika krvnega raka izšel članek o društvu
z naslovom: Konkretna pomoč in opora.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 18. 2. 2006 organizirali smučanje na Golteh in plavanje v zdravilišču Topolščica. Smučanja se je udeležilo 20 članov
društva.
Marec
25. 3. 2006 je bila redna letna skupščina v konferenčni dvorani poslovne stavbe KRKA, Dunajska 65, Ljubljana. Prisotnih 55 članov društva.
V novem mandatnem obdobje 2006 - 2010 so bili izvoljeni naslednji člani upravnih organov
društva:
predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor
Predsednica: Darija Jakelj
Podpredsednica in tajnica: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Strokovni član: prim. Jože Pretnar, dr. med.
Član: Tom Sotlar
Nadzorni odbor
Predsednik: Tomaž Pokovec
Člana: Franc Hafner in Vida Oražem
Disciplinska komisija
Predsednik: Lovro Osredkar
Članici: Dunja Kovačič in Irena Katja Škoda
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Inventurna komisija
Predsednica: Marjana Božjak
Člana: Marta Draksler in Stanko Gašpar
Prim. Jože Pretnar, dr. med. je na skupščini izpostavil ključni problem zdravljenja hematoloških
bolnikov tako na oddelku KOH KC v Ljubljani kot tudi v specialistični ambulanti na Polikliniki,
Njegoševa 4 v Ljubljani. Zaradi neprimernih prostorov se srečujejo ambulantno, tako bolniki po
transplantaciji kostnega mozga kot tisti, ki prihajajo na redne specialistične preglede. Takšno stanje zmanjšuje kvaliteto zdravljenja, je absolutno nesprejemljivo in dopušča še dodatne okužbe,
ki pa so lahko zelo nevarne za bolnike, ki so na intenzivnem zdravljenju.
Na osnovi podane informacije o nemogočih prostorskih razmerah na KOH na redni letni skupščini, smo poslali pisno obvestilo s temeljito obrazložitvijo obstoječega stanja in z njim seznanili
vodstvo Kliničnega centra Ljubljana, predstojnika KOH, ministra za zdravje RS in varuha človekovih pravic RS.
April
Na Zavod za zdravstveno zavarovanje RS smo poslali vprašanje, ki se nanaša na pravice bolnikov s
področja zdravstvenega varstva. Veliko naših članov je bolnikov po presaditvi kostnega mozga.
Zaradi samega načina zdravljenja se po končanem zdravljenju pojavijo posledice zdravljenja, ki
jih zdravstveno zavarovanje ne krije.
Uvede se nov program delovanja društva: Sofinanciranje stroškov zdravljenja, ki nastanejo kot
posledica po transplantaciji kostnega mozga.
V reviji Študent je bil objavljen pogovor s članom našega društva Lukom Koničem z naslovom:
Priložnost za ponovno rojstvo, Njihova življenja so odvisna od nas vsakega posebej.
V reviji Viva je bil prispevek Majde Slapar v rubriki: Zgodbe, ki jih piše življenje, z naslovom:
Rdeča luč za dušo.
Vodstvo Kliničnega centra Ljubljana je našemu društvu podelilo Zahvalo kot donatorju.
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Slika 45/1: Dopis vodstva UKC Ljubljana društvu - april 2006
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Slika 45/2: Zahvala društvu - april 2006
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Maj
V vezi s prostorsko problematiko na KOH smo bili povabljeni 9. 5. 2006 na razgovor k Varuhu
človekovih pravic, na Ministrstvo za zdravje in k strokovni direktorici UKC Ljubljana.
Začeli smo s ponovnim obveščanjem o delovanju našega društva po vseh bolnišnicah po Slovenji, kjer imajo hematološke oddelke ali ambulante.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 20. 5. 2006 organizirali izlet na Brione. V Fažani smo se vkrcali na ladjo in se odpeljali na otok Veliki Brion. Poleg
prečudovite narave in živalskega vrta v naravi smo si ogledali tudi stalno razstavo Tito na Brionih,
ki prikazuje obdobje, v katerem so se srečevali politiki vsega sveta.
Po povratku v Fažano smo nadaljevali pot v Pulj, kjer smo si ogledali rimski amfiteater in druge
mestne znamenitosti. Izleta se je udeležilo 72 članov društva.

Slika 46/1: Udeleženci izleta na Brione, člani: Cvetka Trobec, Maksimiljan Breznik, Neva in Bogdan Gec - 20. 5. 2006
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Slika 46/2: Udeleženci izleta na Brione 20. 5. 2006

Slika 46/3: Udeleženci izleta na Brione 20. 5. 2006
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Slika 46/4: Udeleženci izleta na Brione - 20. 5. 2006

Junij
S strani Fundacije FIHO smo imeli strokovni pregled poslovanja in delovanja društva. Po pregledu vse dokumentacije je komisija Fundacije FIHO ugotovila, da društvo deluje v skladu s pravili
Zakona o delovanju društev.
Julij
Imenovali smo Strokovni svet društva v sestavi: prim. Jože Pretnar, dr. med., doc. dr. Samo Zver,
dr. med. in Irena Katja Škoda, dipl.m.s.
Na Ministrstvo za zdravje RS je bila poslana vsa potrebna dokumentacija za pridobitev Statusa
humanitarnega društva.
Odprli smo Forum med.over.net. z naslovom: Levkemija/Transplantacija. Namen odprtja foruma je bil, da se bodo lahko povezovali med seboj tudi bolniki, ki niso člani našega društva.
Moderatorji foruma so bili imenovani vsi člani IO društva.
Avgust
29. 8. 2006 Zavodu RS za transfuzijsko medicino - Center za tipizacijo tkiv Ljubljana smo odobrili finančno pomoč pri tipizaciji antigenov HLA.
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September
19. 9. 2006 je bil organiziran seminar Nova pravna ureditev društev. Seminarja sta se udeležila
Majda Slapar in Miran Ohnjec.
Člani društva so se udeležili 4. evropskih športnih iger transplantiranih PECS na Madžarskem.
Osvojili so naslednje medalje:
Marina Avsenik, srebrno v teku na 100 m in bronasto v mini maratonu;
Slavko Bric, zlato v mini maratonu, srebrni v kolo posamezno in kolo dirka ter bronasto plavanje
50 m prsno;
Miran Ohnjec, pet zlatih v bowlingu, hitri hoji, plavanju 50 m prsno, 100 m prsno in 50 m hrbtno.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 30. 9. 2006 organizirali izlet v Salzburg. Iz Ljubljane smo se odpeljali mimo Jesenic, skozi Karavanški predor mimo
Beljaka do Salzburga. Ogledali smo si Mozartov trg s spomenikom, stari trg, mestno hišo, Frančiškansko cerkev, Opatijo sv. Petra in Mozartovo rojstno hišo. Povzpeli smo se do mogočne trdnjave Hohensalzburg, od koder je bil čudovit razgled na mesto in okolico. Izleta se je udeležilo
84 članov društva.

Slika 47/1: Udeleženci izleta v Salzburg - 30. 9. 2006

87

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI

Slika 47/2: Udeleženci izleta v Salzburg - 30. 9. 2006

Oktober
11. 10. 2006 Na povabilo Društva TRANSPLANT se je tiskovne konference transplantiranih
bolnikov, ki je bila v Hotelu Slon v Ljubljani, udeležila Majda Slapar.
19. 10. 2006 Ministrstvo za zdravje RS je našemu društvu podelilo status humanitarnega društva za kronične bolnike, ki je pri Ministrstvu za zdravje zapisano pod zaporedno številko:
HO-KB-033.
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Slika 48/1: Prva stran odločbe

Prijavili smo se na razpis za finančna sredstva Fundacije FIHO za leto 2007.
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December
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 2. 12. 2006 organizirali prednovoletno
srečanje v gostišču Grohar v Mengšu. Srečanja se je udeležilo 95 članov društva.

Slika 49/1: Udeleženki prednovoletnega srečanja, pevka Elda Viler in predsednica društva Darija Jakelj - 2. 12. 2006

Slika 49/2: Udeleženci prednovoletnega srečanja - 2. 12. 2006
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Slika 49/3: Udeleženci srečanja, člani Tanja in Luka Konič, Franci Prezelj in prim. Jože Pretnar, dr. med. - 2. 12. 2006

Slika 49/4: Nastop člana društva Frenka Rožiča

KOH UKC Ljubljana smo podarili enokanalno infuzijsko črpalko in dvo kanalno infuzijsko črpalko.

91

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI

LETO 2007
Februar
Priprava poročila o porabi finančnih sredstev FIHO za preteklo leto.
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva za leto 2005.
Na osnovi objavljenega razpisa smo: 28-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 2 socialni pomoči in dodelili 42 enkratnih pomoči pri šolanju otrok naših članov.
13. 2. 2007 je bilo organizirano predavanje v Ljubljani, Dunajska 22, na temo: Imunost pri onkoloških bolnikih in bolnikih s presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Predaval je imunolog
prof.dr. Alojz Ihan.
Marec
13. 3. 2007 Sodelovali smo pri pripravi snemanja dokumentarnega filma RTV Slovenije, o presaditvah kostnega mozga in krvotvornih matičnih celic. Naslov dokumentarnega filma: Matične
celice. Sodelovala sta člana Luka Konič in Tom Sotlar.
17. 3. 2007 je bila redna letna skupščina članov društva v konferenčni dvorani poslovne stavbe
KRKA, Dunajska 65, Ljubljana. Prisotnih 58 članov društva.
Predstavili smo forum: Levkemija/Transplantacija (med.over.net.).
Nastopil je ženski pevski zbor društva Fran Govekar z Iga, katerega članica in pobudnica nastopa
je naša članica Emiljana Meglič.
Po zaključku uradnega dela skupščine je bilo organizirano predavanje alpinista Vikija Grošlja.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo srečanje nadaljevali v restavraciji La
Storia za Bežigradom.
Maj
Na uradni dopis, s katerim je društvo seznanilo pristojne inštitucije o prostorski problematiki na
KOH UKC Ljubljana, se je odzvala Varuhinja človekovih pravic in nas povabila na razgovor.
Na isto temo smo imeli razgovor v mesecu juniju na Ministrstvu za zdravje RS.
9. 5. 2007 Udeležili smo se svetovalne delavnice v Ljubljani Trubarjeva 56, ki je bilo organizirano za bolnike pred in po transplantaciji kostnega mozga. Organiziralo ga je Združenje za psihonevroimunologijo Ljubljana.
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V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 26. 5. 2007 organizirali izlet na Slovensko primorje. Odpeljali smo se do Portoroža, kjer smo se vkrcali na ladjico in
se popeljali ob slovenski obali. Ogledali smo si tudi Piran, Izolo in Koper.
Izleta se je udeležilo 43 članov društva.
Avgust
Trije člani društva so se udeležili 16. svetovnih športnih iger transplantiranih v Bankoku, Tajska.
Vrnili so se z naslednjimi medaljami:
Avsenik Marina, srebrna v teku 800 m, bowling pari in bronasti tek 3 km ter tek 200 m.
Slavko Bric, bronasta v teku na 5 km;
Miran Ohnjec, bronaste v hitri hoji, plavanju 50 m prsno, 100 m prsno in 50 m hrbtno.

Slika 50/1: 16. svetovne igre transplantiranih v Bangkoku, Tajska - avgust 2007
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Slika 50/2: 16. svetovne športne igre transplantiranih bolnikov v Bangkoku, Tajska - avgust 2007

Slika 50/3: Udeleženci 16. svetovnih športnih iger transplantiranih bolnikov, člani društva
Miran Ohnjec, Marina Avsenek in Slavko Bric
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September
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 8. 9. 2007 organizirali
izlet v Orlovo gnezdo, Rudnik soli in obisk slikovitega bavarskega jezera Königsee - Kraljevo
jezero. Izleta se je udeležilo 73 članov društva.

Slika 51/1: Izlet članov na Orlovo gnezdo, Rudnik soli in Kraljevo jezero - 8. 9. 2007

Slika 51/2: Izlet članov na Orlovo gnezdo, Rudnik soli in Kraljevo jezero - 8. 9. 2007
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Slika 51/3: Izlet članov na Orlovo gnezdo, Rudnik soli in Kraljevo jezero - 8. 9. 2007

20. 9. 2007 smo se v knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana, udeležili predstavitve
dokumentarne oddaje izobraževalnega programa TV Slovenije z naslovom: Matične celice.
Oktober
Prijavili smo se na razpis za finančna sredstva Fundacije FIHO za leto 2008.
4. 10. 2007 Ob svetovnem dnevu darovanja in presajanja organov, ki ga je organiziralo slovensko
društvo TRANSPLANT, se je udeležila tiskovne konference Majda Slapar. Tema: Ali je v Sloveniji premalo transplantacij? Konferenca je bila v Ljubljani, v hotelu Union, Miklošičeva 9.
November
9. 11. 2007 Na povabilo prof. dr. Petra Černelča, dr. med. se je tiskovne konference v UKC Ljubljana, na temo: Nemogoče prostorske razmere na KOH, udeležil Tom Sotlar.
December
Na povabilo župana Občine Mengeš sta se udeležila prednovoletnega srečanja Občine Mengeš,
ki je bilo 12. 12. 2007 v Kulturnem domu Mengeš, Majda Slapar in Miran Ohnjec.
KOH UKC Ljubljana smo podarili perfuzor Alaris GH, pulzni oksimeter MD 610P in pulzni
oksimeter MD 0P.
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V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 22. 12. 2007 organizirali prednovoletno srečanje v Gostilni Repnik, Vrhpolje pri Kamniku.
Srečanja se je udeležilo 82 članov društva.

Slika 52/1: Udeleženci prednovoletnega srečanja Vrhpolje - Kamnik, člani Robert Krošlin, Vilko in
Brigita Pustoslemšek in Marija Krošlin - 22. 12. 2007

Slika 52/2: Udeleženci prednovoletnega srečanja, člani Emilijana in Jože Meglič ter Bogdan in Neva Gec - 22. 12. 2007
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Slika 52/3: Udeleženci prednovoletnega srečanja, člani Frenk in Nada Rožič, Jože in Emilijana Meglič, Luka in
Tanja Konič in Neva Gec - 22. 12. 2007

Slika 52/4: Nastop člana društva Frenka Rožiča
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LETO 2008
Januar
V skladu s Statutom o delovanju društva smo sprejeli naslednje pravilnike:
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za socialno pomoč članom društva;
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev članom društva za štipendije in šolanje;
- Pravilnik o računovodstvu društva.
Na povabilo predstojnika KOH UKC Ljubljana, prof. dr. Petra Černelča, dr. med. smo se
28. 1. 2008 udeležili odprtja Specializirane ambulante za bolnike s hemofilijo in drugimi dednimi motnjami v strjevanju krvi. Udeležila sta se Majda Slapar in Tom Sotlar.
Februar
Priprava poročila o porabi finančnih sredstev FIHO za preteklo leto.
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva za leto 2008.
Na osnovi objavljenega razpisa smo 34-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 7 socialnih pomoči in dodelili 43 enkratnih pomoči pri šolanju otrok naših članov.
Prijavili smo se na razpis finančnih sredstev za humanitarne organizacije Občine Jesenice.
Vključili smo se na pripravo praznovanja 10. obletnice Fundacije FIHO: glasbeni nastop našega
člana Franca Rožiča in gradivo za njihov almanah.
Na povabilo Fundacije FIHO sta se udeležila proslave, ob njihovem 10-letnem delovanju, v
hotelu Mons v Ljubljani, Majda Slapar in Tom Sotlar.
Predavanja o bolnikovih pravicah, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje RS, se je udeležil
Miran Ohnjec.
Marec
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 2. 3. 2008 organizirali
smučanje na Golteh in kopanje v Termah Topolščica. Smučanja se je udeležilo 24
članov društva.
8. 3. 2008 je bila redna letna skupščina v konferenčni dvorani poslovne stavbe KRKA, Dunajska 65,
Ljubljana. Prisotnih je bilo 65 članov društva.
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Izvedli smo nadomestne volitve za predsednika nadzornega odbora. Namesto Tomaža Pokovca
smo imenovali novo predsednico nadzornega odbora: Martino Mlakar, do zaključka mandata v
letu 2010.
Po zaključku uradnega dela smo organizirali, iz programa: Izobraževanje – predavanje o življenju
z boleznijo, strokovno predavanje prof. dr. Alojza Ihana, na temo: Imunski sistem.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo srečanje nadaljevali v restavraciji La
Storia v Ljubljani.

Slika 53/1: Predsednica društva Darija Jakelj in predavatelj prof. dr. Alojz Ihan - 8. 3. 2008
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Slika 53/2: Delovno predsedstvo skupščine: Darija Jakelj, prim. Jože Pretnar, dr. med. in Majda Slapar - 8. 3. 2008

Slika 53/3: Nadaljevanje srečanja 8. 3. 2008
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April
11. 4. 2008 Na povabilo predsednika organizacijskih odborov kongresov prof. dr. Peter Černelč,
dr.med., smo se udeležili otvoritve 3. kongresa hematologov in transfuziologov Slovenije z mednarodno udeležbo, 3. slovenskega kongresa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov z mednarodno udeležbo in 3. hematološkega in transfuziološkega kongresa laboratorijskih tehnikov v Termah
Olimia, hotel Sotelia, v Podčetrtku. Srečanja se je udeležila predsednica društva Darija Jakelj.
Združenje hematologov Slovenije SZD nam je ob tej priliki podelilo Priznanje za prizadevanje in
izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.

Slika 54/1: Priznanje društvu
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Maj
6. 5. 2008 Tom Sotlar je sodeloval na Dnevu odprtih vrat UKC Ljubljana.
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo – skupinski izleti smo 10. 5. 2008
organizirali izlet v Brežice in okolico. Ogledali smo si mesto Brežice, grad Brežice z grajsko
kletjo, Posavski muzej, Brezovico na Bizeljskem, Repnico Najger, Staro vas na Bizeljskem, Pišece, kratek ogled gradu in Pleteršnikovo domačijo (avtorja prvega slovensko-nemškega slovarja). Izleta se je udeležilo 50 članov društva.

Slika 55/1: Izlet članov društva v Brežice in okolico - 10. 5. 2008

Slika 55/2: Izlet članov društva v Brežice in okolico - 10. 5. 2008
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Slika 55/3: Izlet članov društva v Brežice in okolico - 10. 5. 2008

Slika 55/4: Izlet članov društva v Brežice in okolico - 10. 5. 2008
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Junij
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 21. 6. 2008 organizirali izlet na Cerkniško jezero. Ogledali smo si Rakov Škocjan, Veliki in mali naravni most, reko
ponikalnico, Tkalco jamo, maketo Cerkniškega jezera z multivizijo, čebelarsko učno pot s pokušino medu in pijač iz medu in Polharski muzej v pristavi gradu Snežnik.
Izleta se je udeležilo 47 članov društva.

Slika 56/1: Izlet in druženje, Cerkniško jezero - 21. 6. 2008

Slika 56/2: Izlet in druženje, Cerkniško jezero - 21. 6. 2008
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Slika 56/3: Izlet in druženje, Cerkniško jezero - 21. 6. 2008

Avgust
Za potrebe društva smo kupili nov fotokopirni stroj Canon in fotoaparat.
September
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 20. 9. 2008 organizirali izlet na Plitvička jezera. Z vožnjo proti Dolenjski smo se pripeljali do državne meje in nadaljevali pot proti mestecu Slunj. Po kratkem ogledu smo se sprehodili do naselja mlinov Rastoke. Pot
smo nadaljevali v narodni park Plitvice. Izleta se je udeležilo 94 članov društva.
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Slika 57/1: Izlet na Plitvička jezera - 20. 9. 2008

Slika 57/2: Izlet na Plitvička jezera - 20. 9. 2008
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24. 9. 2008 Predstavnika društva Majda Slapar in Miran Ohnjec sta se udeležila seminarja na
sedežu Fundacije FIHO. Predavanja so potekala o načinu in novostih izpolnjevanja predpisanih
obrazcev za prijavo na razpis Fundacije FIHO.
30. 9. 2008 smo izdali knjižico o nastanku in delu našega društva.

Slika 58/1: Naslovna stran
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Člani društva so se udeležili 5. evropskih športnih iger transplantiranih bolnikov v Würzburgu,
Nemčija. Osvojili so naslednje medalje:
Marina Avsenik, zlato v mini maratonu, srebrno v teku na 800 m in dve bronasti v bowlingu in
teku na 200 m;
Slavko Bric, bronasto v mini maratonu;
Miran Ohnjec, zlati v hitri hoji in plavanju 100 m prsno, tri srebrne v plavanju 50 m prsno, 50 m
hrbtno in v bowlingu.
Oktober
4. 10. 2008 V okviru Združenja hematologov SZD, Sekcije SZD za transfuzijsko medicino, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji in Sekcije laboratorijskih tehnikov v
hematologiji je bil organiziran Dan za bolnike in njihove družine v Kranjski Gori. Povabljeni smo
bili, da predstavimo naše društvo. Srečanja se je udeležilo 10 članov društva.
Prijavili smo se na razpis Fundacije FIHO za pridobitev finančnih sredstev za leto 2009.
18. 10. 2008 Udeležba na 10. evropskem dnevu darovanja in zdravljenja s presaditvijo v Ljubljani. Organizator srečanja je bil Slovenija TRANSPLANT, Zavod za presaditev organov in tkiv.
Društvo se je na srečanju predstavilo s knjižico o nastanku in delovanju društva in s fotografijami
na oglasnem panoju. Udeležba: Darija Jakelj, Tom Sotlar, Miran Ohnjec in Erika Pertinač.

Slika 59/1: Udeleženci 10. evropskega dneva darovanja - 18. 10. 2008
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Slika 59/2: Udeleženca dneva darovanja, člana društva Erika Pertinač in Tom Sotlar - 18. 10. 2008

November
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 29. 11. 2008 organizirali prednovoletno srečanje članov društva v gostišču Kovač, Količevo pri Domžalah. Srečanja se je udeležilo 73
članov društva.
December
KOH UKC Ljubljana smo podarili 12 medicinskih tehtnic.
Vsem bolnišnicam po Sloveniji smo poslali po 15 izvodov knjižice o delu in nastanku društva.
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24. 12. 2008 Nepričakovano in mnogo, mnogo prezgodaj smo izgubili našo prvo predsednico
društva Darijo Jakelj.

Slika 60/1: Darija Jakelj, predsednica društva, 1995 - 2008

Dariji Jakelj v slovo
Ob koncu leta 2008, ko smo se že vsi pripravljali na božično-novoletno praznovanje, nas je presenetila neverjetna novica, da nas je nepričakovano in mnogo prezgodaj za vedno zapustila naša
prva in dolgoletna predsednica društva Darija Jakelj. Mlado srce naše predsednice se je zlomilo ter
ustavilo za vedno. Nemi in brez besed smo ostali vsi, ki smo jo poznali, se družili in delali z njo. K
zadnjemu počitku smo jo pospremili v sončnem in mrzlem popoldnevu zadnjega dne starega leta
na pokopališču v Preski pri Medvodah.
Po preboleli hudi bolezni, ki jo je premagala, je spoznala, kako je za uspešno zdravljenje potrebna ne
samo medicina ampak tudi pomoč, tolažba in spodbuda drugih, ki so se že soočili z boleznijo. Zato
je s skupino bolnikov, ki so mislili enako, leta 1994 sprožila pobudo za nastanek Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi. Društvo je bilo tako ustanovljeno 13. 12. 1995 in Darija je postala njegova prva
predsednica. Kljub poklicnim obveznostim v šoli in zahtevnemu delu v društvu pa Dariji ni nikoli
zmanjkalo energije za neposreden pogovor z bolniki in svojci, ki so iskali nasvete, pomoč ali zgolj
informacije. Vedno je bila pripravljena sodelovati s prispevki v revijah in drugimi mediji pri seznanjanju o krvnih boleznih in zdravljenju s presaditvijo kostnega mozga in krvotvornih celic.
Njeno požrtvovalno delo so cenili bolniki, sodelavci v službi in društvu, pa tudi osebje na hematološkem oddelku. Zaupanje v njeno delo so ji izkazali tudi z večkratno ponovno izvolitvijo za
predsednico društva.
Ko smo se srečali na prednovoletnem srečanju koncem novembra, ni nihče pomislil, da je za večino
to srečanje zadnje. Darija se je poslovila nepričakovano in mnogo, mnogo prezgodaj. Njena osebnost,
vztrajnost in volja, ki ni popustila nikoli, in njeno toplo srce nam bodo ostali v spominu in nas obvezovali, da bomo v društvu nadaljevali z delom, ki je pod njenim vodstvom uspešno potekalo več kot 12 let.
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LETO 2009
Januar
Zaradi nenadne in nepričakovane smrti predsednice Darije Jakelj je prevzela do skupščine 2009
njeno delo dosedanja podpredsednica Majda Slapar. Istočasno se predlaga skupščini, da se za novega člana izvršnega odbora izvoli gospo Marjano Božjak kot podpredsednico in tajnico društva.
30. 1. 2009 KOH SPS Interne klinike, UKC Ljubljana, so se zahvalili dolgoletnim donacijam našega društva za finančno pomoč pri nakupu medicinske opreme. Tako je naše društvo, ki je vsako
leto darovalo KOH medicinsko tehnično opremo, v letu 2008 podarilo 12 medicinskih tehtnic, ki
so nujno potrebne za natančnejše spremljanje stanja bolnikov med intenzivnim zdravljenjem.
Februar
Priprava poročila o porabi finančnih sredstev FIHO za preteklo leto.
Razpisali smo redni program zdraviliškega zdravljenja, socialnih pomoči in enkratno pomoč pri
šolanju za otroke članov - nekdanjih bolnikov društva, za leto 2009.
V redni program zdraviliškega zdravljenja smo dodali možnost koriščenja terapij v fizioterapevtskih ambulantah.
Na osnovi objavljenega razpisa smo 30-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja. Odobrili smo 4 socialne pomoči in dodelili 42 enkratnih pomoči pri šolanju otrok naših članov.
Marec
6. 3. 2009 Predstavnika društva Majda Slapar in Tom Sotlar sta sodelovala na Radiu Triglav,
Jesenice, kjer sta predstavila delovanje in pomen našega društva.
21. 3. 2009 je bila redna letna skupščina v konferenčni dvorani poslovne stavbe KRKE, Dunajska 65. Prisotnih je bilo 52 članov društva.
Izvedli smo nadomestne volitve do zaključka mandata, eno leto (mandat 2006-2010). Izvoljeni
sta bili:
predsednica: Majda Slapar
podpredsednica in tajnica: Marjana Božjak
V okviru programa Izobraževanje – predavanja o življenju z boleznijo smo po zaključku uradnega
dela organizirali predavanje gospe Vesne Radonič Miholič, specialistke klinične psihologije, na
temo: Psihološka podpora bolniku.
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V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo srečanje nadaljevali v gostišču La Storia
v Ljubljani.

Slika 61/1: Blagajnik društva Miran Ohnjec

Slika 61/2: Delovno predsedstvo skupščine društva Marjana Božjak, prim. Jože Pretnar, dr. med., Majda Slapar - 21. 3. 2009
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Slika 61/3: Novoizvoljeni Izvršni odbor društva: Miran Ohnjec, blagajnik, Tom Sotlar, član, Majda Slapar,
predsednica, Marjana Božjak, tajnica in podpredsednica in prim. Jože Pretnar, dr. med., strokovni član

April
1. 4. 2009 V reviji Zdravje je izšel prispevek predsednice Majde Slapar z naslovom: V strahu pred
okužbami. V nadaljevanju prispevka je bilo predstavljeno naše društvo.
2. 4. 2009 Predsednica društva Majda Slapar se je odzvala vabilu za okroglo mizo partnerskih
organizacij pacientov UKC Ljubljana, ki je bila v predavalnici na Ortopedski kliniki, Zaloška 6,
Ljubljana.
Na povabilo hematološke in transfuziološke sekcije zdravnikov sta se predsednica društva Majda
Slapar in Tom Sotlar udeležila svečanega dela srečanja, ki je bilo 17. 4. 2009 na Bledu.
Na TV 3, v oddaji TV Pikasto, je na temo o presaditvah sodelovala članica društva Urška Ulaga
Marolt.
20. 4. 2009 Na povabilo Društva bolnikov z limfomom smo se udeležili strokovnega predavanja
doc. dr. Sama Zvera, dr. med., na temo: Presaditve krvotvornih matičnih celic.
Sodelovali smo v anketi Fundacije FIHO, ki jo je izvedel med svojimi uporabniki.
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Maj
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja - skupinski izleti smo 16. 5. 2009 organizirali
izlet v Rezijo. Peljali smo se mimo Kranjske Gore in se ustavili pri slikovitih Belopeških jezerih
pod Mangartom na italijanski strani. Ustavili smo se v Trbižu ter nadaljevali pot po Kanalski
dolini. V dolini Rezije smo si ogledali program v rezijanščini. Pot smo nadaljevali mimo reke
Tilment do kraja Pušja vas, Čedada, do Gorice. Na lastno željo smo se ustavili v Goriških Brdih,
kjer smo se posladkali s prvimi češnjami.
Izleta se je udeležilo 81 članov društva.

Slika 62/1: Izlet v Rezijo - 16. 5. 2009

30. 5. 2009 smo se na povabilo predsednika Društva bolnikov z limfomom, Blaža Kondže,
odzvali povabilu na njihov tradicionalni piknik, ki so ga priredili pred jamo Pekel pri Žalcu.
Piknika se je udeležilo 14 članov našega društva.
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Slika 63/1: Pekel pri Žalcu - 30. 3. 2009

Junij
Pripravili smo MS-PowerPoint predstavitev društva za projekcijo v avli UKC Ljubljana.
September
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 5. 9. 2009 organizirali
izlet v Posočje. Odpeljali smo se skozi Jesenice čez prelaz Predel in se spustili v dolino Trente. Ogledali smo si Trentarski muzej, trdnjavo Kluže; nadaljevali pot do Kobarida, kjer smo si
ogledali muzej posvečen Soški fronti. Pot nas je vodila skozi Most na Soči in Kanal. Izleta se je
udeležilo 50 članov društva.
17. in 18. 9. 2009 Na povabilo Društva bolnikov z limfomom smo se udeležili dvodnevnega
Mednarodnega srečanja bolnikov z limfomom, ki ga je organizirala Zveza društev kroničnih bolnikov Slovenije in Društvo bolnikov z limfomom v Cankarjevem domu v Ljubljani na temo:
Odnosi zdravnik bolnik.
Srečanja so se udeležili:
prvi dan: Majda Slapar, Tom Sotlar, Mihaela in Jože Uhan
drugi dan: Lovro in Stanka Osredkar
Nabavili smo nov računalnik za potrebe društva.
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10. 9. 2009 smo se udeležili teka za življenje in radost, ki je bil organiziran v okviru Evropskega
dneva darovanja in zdravljenja s presaditvijo. Organizator: Slovensko društvo Transplant.
Že dalj časa se je porajala ideja, da bi člani društva nekdanji bolniki svojo izkušnjo v času zdravljenja in po njem delili z bolniki, ki so trenutno na zdravljenju na KOH, UKC Ljubljana. Iz lastnih
izkušenj smo bili prepričani, da bi bolniku pogovor z nekdanjim bolnikom še kako lahko koristil
pri nadaljnjem zdravljenju. Zato smo po sklenjenem dogovoru s predstojnikom KOH UKC Ljubljana, prof. dr. Petrom Černelčem dr. med., v mesecu septembru 2009 pričeli z enkratn tedensko
prisotnostjo člana društva nekdanjega bolnika. Prisotnost bo vsak četrtek med 16.30 in 17.30 uro
na bolniškem oddelku KOH, UKC Ljubljana, 6. nadst. Na oglasno desko KOH in po bolniških
sobah smo dali obvestilo in s tem informirali bolnike in medicinsko osebje o naši prisotnosti.
Oktober
3. 10. 2009 V okviru srečanja Združenja hematologov Slovenije in Združenja za transfuzijsko
medicino slovenskega zdravniškega društva smo organizirali Dan bolnikov in njihovih svojcev v
Podčetrtku. K sodelovanju smo povabili predstavnike Društva hemofilikov in Društva bolnikov
z limfomom.
Srečanje je bilo namenjeno 20-letnici prve presaditve krvotvornih matičnih celic v Sloveniji. V ta
namen smo izdali Zbornik vseh predavanj, ki so se zvrstila na srečanju.
Srečanja se je udeležilo126 članov vseh treh društev.

Slika 64/1: Zbornik - naslovna stran
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Slika 64/2: prim. Jože Pretnar, dr. med.

Slika 64/3: prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
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Slika 64/4: Majda Slapar, predsednica društva in Martina Mlakar, predsednica nadzornega odbora

Slika 64/5: Udeleženci na Dnevu bolnikov, Podčetrtek - 3. 10. 2009
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Vsebina Zbornika je objavljena na spletni strani društva.
Izvedli smo prijavo na razpis Fundacije FIHO za pridobitev finančnih sredstev za leto 2010.
Zaradi preglednejšega izvajanja rednih programov društva smo določene programe združili in
uvedli še dodatno nove.
Programi, ki jih društvo izvaja, so:
1. Preventivni program za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje
		 negativnih posledic zdravljenja. Organizirano druženje in promocija zdravega načina življenja.
2. 	Socialni program - socialne pomoči posameznikom in skupinam. Enkratne pomoči pri šolanju.
3. 	Sofinanciranje posledic zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic.
4. Program bolnik bolniku - Psihološka podpora in svetovanje bolniku
5. 	Izobraževanje - predavanja o življenju z boleznijo
6. Prireditev in izdaja Almanaha ob 15 obletnici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
(program poteka samo v letu 2010)
7. 	Izdaja društvenega glasila
November
V okviru programa Rekreacija in družabna srečanja smo 28. 11. 2009 organizirali prednovoletno srečanje članov društva v Gostišču Kovač na Količevem.
Srečanja se je udeležilo 96 članov društva.

Slika 65/1: Pogled na izbrana darila - Količevo, Domžale 28. 11. 2009
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Slika 65/2: Udeleženci prednovoletnega srečanja - 28. 11. 2009

Slika 65/3: Udeleženci prednovoletnega srečanja - 28. 11. 2009
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December
Od leta 1998 smo vsako leto v prednovoletnem času v okviru programa Nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje bivanja v bolnišnici člani IO društva obiskali in obdarili bolnike, ki so se
zdravili v tem času na KOH, UKC Ljubljana. Medicinskemu osebju smo za božično novoletne
praznike podarili darilno košaro dobrot.
Istočasno pa smo obiskali in obdarili z igračami otroke, ki so se zdravili na Kliničnem oddelku za
otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrične klinike, UKC Ljubljana. Igrače za obdaritev nam
je vsako leto zagotovilo podjetje Elform, Šmarca pri Kamniku.
Predstojnik kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo, doc. dr. Janez Jazbec, dr.
med. se je našemu društvu zahvalil za vsakoletno obdarovanje otrok na oddelku.

Slika 66/1: Zahvala predstojnika kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo, doc. dr. Janeza Jazbeca, dr. med.
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Ravno tako smo obiskali vsako leto v prednovoletnem času župana Občine Mengeš in Odvetniško pisarno v Občini Mengeš.
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LETO 2010
Januar
Razporeditev finančnih sredstev in priprav plana dela za leto 2010.
Imenovali smo uredniški odbor (program) za izvedbo almanaha in glasila društva.
Predsednica: Majda Slapar
Člani: Mihaela Uhan, Miran Ohnjec, Tom Sotlar, prim. Jože Pretnar, dr. med. in Marjana Božjak.
Februar
Priprava poročila o porabi finančnih sredstev FIHO za preteklo leto.
Razpisali smo redni program zdraviliškega in fizioterapevtskega zdravljenja za leto 2010.
Na osnovi objavljenega razpisa smo 40-im članom društva nekdanjim bolnikom odobrili
koriščenje Programa zdraviliškega zdravljenja.
23. 2. 2010 sta se člana društva Mihaela Uhan in Tom Sotlar udeležila predavanja v KRKI,
Dunajska 65, Ljubljana, ki ga je organiziralo Društvo bolnikov z limfomom.
Predavatelj Simona Debeljak, dr. stomatologije.
25. 2. 2010 sta se Majda Slapar in Marjana Božjak udeležili Dneva bolnikov, ki ga je organiziralo Društvo bolnikov z gaucherjevo boleznijo, ki je bil na Zavodu RS za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani.
Marec
Na osnovi Statuta o delovanju društva smo pripravili Pravilnik o kriterijih in nagradah za delo v
društvu.
13. 3. 2010 je bila redna letna skupščina v konferenčni dvorani poslovne zgradbe KRKE,
Dunajska 65, Ljubljana. Volitve v organe upravljanja društva za mandatno obdobje 2010-2014.
Prisotnih je bilo 73 članov društva.
Izvoljeni so bili naslednji člani upravnih organov:
Predsednica društva: Majda Slapar
Izvršni odbor društva
Predsednica: Majda Slapar
Podpredsednica in tajnica: Marjana Božjak
Blagajničarka: Mihaela Uhan
Strokovni član: prim. Jože Pretnar, dr. med.
Član: Tom Sotlar
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Nadzorni odbor
Predsednica: Martina Mlakar
Članice: Nada Rožič in Erika Pertinač
Disciplinska komisija
Predsednik: Jaka Cepec
Članici: Dunja Kovačič in Irena Katja Škoda Goričan
Inventurna komisija
Predsednica: Alenka Rak
Člana: Neva Gec in Stanko Gašpar
Z letom 2010 se uvede članarina, ki znaša 10 € na letni ravni. Otroci do 18 leta so oproščeni članarine. Zaradi uvedbe članarine se dopolni 27. člen Statuta o delovanju društva.
V okviru programa izobraževanja - predavanja o življenju z boleznijo je bilo organizirano strokovno predavanje doc. dr. Sama Zvera, dr. med. na temo Novosti na področju zdravljenja Plazmocitoma.
Prisotnih 73 članov.
V okviru programa rekreacija in družabna srečanja smo druženje nadaljevali v restavraciji La Storia za Bežigradom v Ljubljani.

Slika 67/1: Delovno predsedstvo skupščine: Marjana Božjak, prim.Jože Pretnar, dr.med. in Majda Slapar
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Slika 67/2: Udeleženci skupščine - 13. 3. 2010

Slika 67/3: Novoizvoljeni izvršni odbor društva 2010 - 2014: Tom Sotlar, član, Mihaela Uhan, blagajničarka, Majda Slapar, predsednica društva in izvršnega odbora, prim. Jože Pretnar, dr. med., strokovni član in Marjana Božjak,
tajnica in podpredsednica
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20. 3. 2010 so se člani društva Irena in Majda Slapar, Mihaela in Jože Uhan udeležili 4th EBMT
Patient & Family Day, ki je bil na Dunaju.

Slika 68/1: Udeleženci na EBMT - Dunaj 20. 3. 2010

Dan bolnikov na kongresu Evropske skupine za presajanje kostnega mozga
Mihaela Uhan
Prvi dan letošnjega kongresa Evropske skupine za presajanje kostnega mozga EBMT (European
Group for Blood and Marrow Transplantation) je bil posvečen bolnikom in njihovim družinam.
Mednarodni strokovnjaki so 20. marca 2010 v predavalnicah dunajskega univerzitetnega kampusa govorili o razvoju in dosežkih na področju presajanja matičnih krvnih celic in odgovarjali na
vprašanja udeležencev iz številnih evropskih in tudi nekaj neevropskih držav.
Uvodoma je bilo predstavljeno delovanje skupine EBMT, katere redni člani so od leta 1991 tudi
strokovnjaki iz Slovenije. S ponosom je bil prikazan porast števila presaditev, ki že presega 30.000
letno. Med načrti za prihodnost izpostavljajo tudi pomen posvetovanja z bolniki in njihovimi
bližnjimi, saj prav v odnosu bolniki-zdravniki prepoznavajo veliko obojestransko korist.
Nekaj uvodnega predstavitvenega časa je bilo namenjenega bolnikom in društvom ter njihovim
analizam razmer iz njihovega vidika, kar je nedvomno koristna informacija zdravstvenemu osebju in določevanju prioritet za politične aktivnosti. Nadaljevanje programa je bilo posvečeno
predvsem pomembnemu vprašanju potreb po nesorodnih darovalcih, obravnavi zapletov in rehabilitacije po presaditvah, vključno s psihološko podporo bolnikom in svojcem.
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Popoldanski del srečanja je potekal v treh sočasnih delavnicah na temo standardnih terapij in
novih dosežkov na področju hematologije in transplantacij. Na teh delavnicah je bil poudarek
na diagnosticiranju in terapiji. Zaključni del srečanja je bil posvečen učinkom glasbe v primerih
resnih obolenj.
V odmorih med predavanji in delavnicami je bilo kar nekaj priložnosti za predstavitve različnih
združenj in njihovih publikacij, neformalno izmenjevanje izkušenj in navezovanje koristnih stikov med bolniki iz različnih evropskih držav.
April
10. 4. 2010 Na povabilo tovarne zdravil KRKA d.d. Novo mesto smo se udeležili dneva odprtih
vrat v Novem mestu. Ogledali smo si najsodobnejši obrat, imenovan Notol, za proizvodnjo tablet
in kapsul. Srečanja se je udeležilo 50 članov društva.

Slika 69/1: Udeleženci dneva odprtih vrat, KRKA, Novo mesto - 10. 4. 2010
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Slika 69/2: Udeleženci dneva odprtih vrat, KRKA, Novo mesto - 10. 4. 2010

Podaljšali smo najemno pogodbo za poslovni prostor v Mengšu do leta 2015.
Maj
V okviru programa rekreacija in družabna srečanja – skupinski izleti smo 8. 5. 2010 ob 15-letnem
delovanju društva in na željo večjega števila naših članov ponovno organizirali izlet v Benetke. Iz
Ljubljane smo se odpeljali čez mejni prehod Fernetiči do pristanišča Punta Sabbioni, kjer smo se
vkrcali na panoramsko ladjo in se prepustili valovom Beneške lagune. Ogledali smo si otok Burano
in otok Murano ter odpluli mimo otoka San Michale v Benetke.
Izleta se je udeležilo 93 članov društva.

Slika 70/1: Udeleženci izleta v Benetke - 8. 5. 2010
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Slika 70/2: Ogled otoka Burano - 8. 5. 2010

Slika 70/3: Ogled otoka Murano - 8. 5. 2010
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Slika 70/4: Ogled otoka Murano - 8. 5. 2010

Slika 70/5: Ogled otoka Burano - 8. 5. 2010
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Slika 70/6: Ogled otoka Burano - 8. 5. 2010

Slika 70/7: Udeleženke izleta Slavica Hrovat, Alenka Rak in Ingrid Tavčar
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ZGODBE NAŠIH ČLANOV
MOJA POT
Majda Slapar
V mesecu januarju 2010 mineva 25 let od začetka novega obdobja v mojem življenju. Takrat sem
namreč zbolela za akutno meiloično levkemijo - AML. Diagnozo so potrdili na Kliničnem oddelku
za hematologijo UKC Ljubljana.
Da se nekaj dogaja z menoj, sem vedela že ves mesec januar pred izbruhom bolezni. Seveda si niti
v sanjah nisem predstavljala, da je vzrok mojega slabega počutja diagnoza, ki so jo v zelo kratkem
času postavili. Bila sem stara 33 let, doma sem imela dve hčerkici (starejša je bila stara 12 let, mlajša
pa 3 leta), moža, starše in sestre. V trenutku se mi je zrušil svet.
Težko je ta občutek zliti na papir, kajti občutki ob dejstvu, da si zbolel lahko tudi za smrtno boleznijo so pošastni.
Kot sem rekla, se že kar nekaj časa nisem počutila dobro. Imela sem rahlo zvišano telesno temperaturo, bila sem prekomerno utrujena in moji krvni izvidi, ki so jih opravili v domačem zdravstvenem domu, še zdaleč niso bili v redu. Pravzaprav sem se kar ustrašila izvidov, ki so kazali bistvena
odstopanja. Ravno zaradi takšnih izvidov me je osebni zdravnik poslal na dodatne preiskave na
Infekcijsko kliniko v Ljubljano.
Še isti dan, ko sem dopoldne opravila pregled in laboratorijske preiskave, me je zvečer poklical
zdravnik z Infekcijski klinike domov in povedal, da z mojo krvjo nekaj ni v redu, da morajo narediti
še dodatne preiskave in naj naslednje jutro pridem nazaj na kliniko. Povedal mi je tudi, da bom
morala nekaj časa ostati v bolnišnici.
Takrat sem se globoko zamislila, saj mi je bilo jasno, da se nekaj resnega dogaja z menoj. Zazrla sem
se v svojo roke, ki so bile od zapestja do komolcev posute z drobnimi krvavimi pikicami, teh prej
niti opazila nisem. Pogledala sem se v ogledalo, bila sem prosojno bela, kot bi iz mojega obraza odtekla vsa kri. Sama sebi sem rekla, da vendarle ne more biti kaj posebnega, v bolnišnici bom ostala
par dni, da opravijo še par preiskav, in potem bo spet vse v redu. Vedela sem, da slepim sama sebe.
Naslednje jutro sva z možem odšla na Kliniko za infekcijske bolezni v Ljubljano. Ne vem zakaj, ampak prepričana sem bila, da sem v očeh zdravnika, ki me je ponovno sprejel, videla, kako zelo se mu
smilim. Seveda sem ga takoj vprašala, kaj se dogaja z menoj. Čutila sem, kako nejasni so bili njegovi
odgovori, nič se še ni vedelo točno, naredile se bodo še dodatne preiskave, čeprav sem vedela, da
nekaj ve.
Povedal mi je, da me bo pospremil na Hematološki oddelek UKC Ljubljane k zdravniku-hematologu in oni bodo opravili vse nadaljnje preiskave.
Ko smo prišli na hematološki oddelek, me je sprejel zdravnik – hematolog. Pogled njunih oči mi je
dal vedeti, da že vesta, kaj se dogaja z menoj. Samo jaz še nisem vedela ničesar.
Ko je zdravnik s Klinike za infekcijske bolezni odšel, mi je zaželel veliko sreče. Takrat še nisem vedela, kako pomembno vlogo v mojem nadaljnjem zdravljenju bo imel prav on.
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Srečanje z zdravnikom-hematologom pa me je vendarle za trenutek obdalo s trohico upanja, da
mogoče le ne bo tako hudo, kot sem v sebi čutila. Njegov pristop in način govora, nekaj pomirjajočega je bilo v njem, in takrat sem že vedela, da sem prišla k dobremu zdravniku.
Povedal mi je, da bodo opravili punkcijo kostnega mozga in ko bodo izvidi gotovi, se bomo o
vsem pogovorili. Na prosto posteljo bom morala malo počakati, zato naj se po opravljeni punkciji
kar udobno namestim v predprostoru hematološkega oddelka in počakam.
Po daljšem čakanju, ko postelja še vedno ni bila prosta, sta se k meni prisedla dva mlajša bolnika.
Oba sta bila brez las, pa vendarle zelo dobre volje. Takoj sta me vprašala, kaj čakam. Povedala
sem jima, da čakam na sprejem na hematološki oddelek. Kot iz topa sta ustrelila: potem imaš pa
sigurno raka, saj tam notri imajo vsi raka. Takoj sta mi tudi povedala, kakšnega raka imata sama.
Enostavno nisem mogla verjeti, kar sem slišala, ne samo to, kakšna je bila njuna diagnoza o mojem zdravstvenem stanju, način, kako sta to povedala, nobene žalosti, strahu, obupa, povedala sta
tako, kot če bi govorila o lepem vremenu.
Takrat sem bila vesela, da je prišla sestra in mi povedala, da je postelja sedaj prosta.
Odšla sem, nikdar več ju nisem videla.
Sprejeli so me v sobo, v kateri je že ležala ena bolnica. Tudi ona je bila brez las, s stojalom polnim
infuzij, transfuzij, bleda v obraz, a vendar je bilo tudi na njenem obrazu nekaj toplega, prijaznega.
S to gospo sva si delili naslednje tri mesece obupa, joka, žalosti, pa tudi veselja in radosti, da vendarle ni vse tako črno, kot je prvotno izgledalo. Med nama se je rodilo globoko prijateljstvo.
Še vedno nisem vedela ničesar, dokler ni prišel moj zdravnik-hematolog.
Besede, s katerimi me je hotel vsaj malo potolažiti, so bile: «Ni tako hudo, kot smo prvotno mislili.« Zbolela ste za akutno mieloično levkemijo … Verjetno njegovih nadaljnjih besed nisem
kaj dosti slišala, kot to, da bo zdravljenje trajalo predvidoma 9 mesecev, da kakšnih posebnih
zapletov ne pričakujejo in da bo še vse v redu. Že sama misel na postavljeno diagnozo, na moji
dve hčerki, me je pahnila v jok, ki je trajal 2 dni. Resnično sem takrat mislila, da sem se izjokala
za vse življenje.
Hospitalizirana sem bila na zaprti oddelek Hematološkega oddelka, v strogo izolacijo. Tu sem
ostala polne tri mesece. Z zdravljenjem so začeli takoj.
Nihče od mojih najbližjih ni mogel priti do mene, edina vez z zunanjim svetom so bili zdravniki
in medicinske sestre. In prihajati je začel na obiske tudi zdravnik iz Klinike za infekcijske bolezni.
Velikokrat si je vzel čas, prišel k meni v izolacijski oddelek, se pogovarjal, pa ne samo z menoj,
tudi s to bolnico, s katero sva si delili sobo. Nikoli ne bom mogla pozabiti, koliko volje, moči in
energije mi je vlival s svojimi obiski, koliko poguma mi je dajal in resnično sem vedela, da mu ni
vseeno, kako je z menoj.
Polne tri mesece nisem videla svojih otrok, mož je lahko prišel le do vhodnih vrat, na katerih je
bilo steklo, da sva si malo pomahala. In tu se je začela moja trnova pot. Zdravila so hitro začela prijemati, začeli so se stranski učinki samega zdravljenja (vročina, slabost, slabo počutje, bruhanje,
prebavne motnje, izpadanje las ...) . Še vedno nisem verjela, da je vse to res, da se to dogaja meni.
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A sčasoma sem vendarle začenjala dojemati, da je to kruta realnost, da je vse to res, da nima nobenega pomena se spraševati, zakaj, ampak se je potrebno z boleznijo soočiti, narediti maksimalno
vse, kar sploh lahko narediš, nič več slabe volje, ampak z vso močjo naprej.
Po prvem ciklusu kemoterapije je nastopila remisija. Nastopilo je veliko olajšanje, saj se je v meni
prebudilo upanje, da mogoče pa je še kaj upanja zame. Zdravljenje so nadaljevali z naslednjimi
ciklusi kemoterapije, problemi so se nadaljevali, nastopile so hude krize in velikokrat pomislim,
kako sem vse to sploh lahko preživela. A vendarle sem bila polna optimizma, nepopisno me je
gnala želja po dokončni ozdravitvi, saj si niti v sanjah nisem mogla ali smela predstavljati dejstva,
da bi moji hčerkici ostali brez mene. To je bila tako močna sila v meni, da mi je znova in znova
dajala neverjetno moč, da sem sploh preživela. Takrat in tudi kasneje smo se velikokrat pogovarjali, kdaj se je »lažje« boriti z boleznijo, če imaš, ali nimaš otrok.
Pri takratnem načinu zdravljenja je bilo to zdravljenje ne samo agresivno, ampak tudi zelo kruto.
Ni bilo zdravil za lajšanje slabosti, kri še ni bila pregledana za virus HIV, zaradi hudih prebavnih
motenj nisem skoraj ničesar jedla in sem v času zdravljenja na zaprtem oddelku izgubila 25 kg.
O kakršnih koli prehrambenih dodatkih ni bilo niti govora. Takrat se še zavedala nisem, kaj vse
to pomeni. Ni bilo mobilnih telefonov, v bolniških sobah so bili telefonski aparati, ki pa so bili
uporabni samo za pogovore v Ljubljani, ni bilo TV sprejemnikov in še in še bi lahko naštevala.
Po tretjem ciklusu kemoterapije se je moje zdravstveno stanje le toliko izboljšalo, da sem zaključila bolnišnično zdravljenje in odšla domov. Rečeno mi je bilo, da bomo nadaljevali s ciklusi v časovnem razmerju, kot to predpisuje sam potek zdravljenja, približno vsakih 6 tednov. V začetku
sem hitro prišla »k sebi«. Že samo misel, da sem bila med mojimi, je pozitivno vplivala name. Ko
me je mlajša hčerka prvič videla po treh mesecih zdravljena, seveda brez las (vedno sem nosila
turbane ali klobuke) in obupno shujšano, me je vprašala, zakaj sem se ostrigla, kje da so moji lepi
lasje. Odgovorila sem ji, da pač v bolnišnici ni primerno imeti dolgih las, ker jih težko neguješ,
zato sem se ostrigla. In mi je odgovorila, da je to zelo pametno.
Z zdravljenjem smo nadaljevali, več ali manj sem imela po vsakem novem ciklusu veliko težav, močno se mi je poslabšala krvna slika. Kar nekajkrat sem bila med ciklusi ponovno hospitalizirana.
Ko sem zaključila 5. ciklus zdravljenja pa smo se začeli pogovarjati o nadaljevanju samega zdravljenja, o transplantaciji kostnega mozga, kot so takrat govorili.
V Sloveniji v UKC Ljubljana še niso opravljali transplantacij. Bili smo še v Jugoslaviji in transplantacije so se opravljale v Zagrebu, v bolnišnici Rebro, za vso takratno državo. Tudi odvzema
krvi za tipizacijo o možnem darovalcu ni bilo možno opraviti v Ljubljani pač pa v Zagrebu. Imam
dve sestri in skupaj s starši smo odšli na odvzem in tipizacijo v Zagreb. Ko smo opravili odvzem
krvi, sva z možem odšla na pogovor h takratnemu vodji oddelka za hematologijo bolnice Rebro.
Moram povedati, da je bil moj prvi vtis zelo negativen. V UKC Ljubljani, na hematološkem oddelku sem ležala lahko rečem v popolni sterilnosti 3 mesece, na tem oddelku pa sem se srečala s
popolnoma drugačnim načinom razumevanja, kaj je sterilnost in kako bolnika zaščititi pred možnostjo okužbe. Takratni zdravnik, predstojnik hematološkega oddelka v Zagrebu, je takoj videl
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mojo stisko. Zagotovil mi je, da trenutne razmere pri njih res niso ne vem kako urejene, vendar
se trudijo, da se bodo izboljšale.
Po dveh tednih sem dobila odgovor. Pri tipizaciji so ugotovili, da sta obe moji sestri primerni
darovalki in da se bodo sedaj samo še dogovorili, katera je bolj primerna. Ko sem to povedala
mojima sestrama, sem ugotovila, da pa vendarle še nisem izjokala vseh solz mojega življenja,
takrat smo se zjokale vse tri.
V UKC Ljubljana se je moje zdravljenje nadaljevalo, začele so se priprave na transplantacijo s
tem, da sem prejela samo še en ciklus kemoterapije, nakar so mi rekli, da se mora moje telo odpočiti in pripraviti na transplantacijo. Določili so tudi, da postane moja darovalka sestra Irena, s
katero sva bili bolj skladni in imava enako krvno skupino.
Zaradi moje starosti, diagnoze in tudi nadaljnje prognoze, pa smo se začeli pogovarjati, da ne bi
odšla na transplantacijo v Zagreb, ampak v London, v Royal Free Hospital. Zdravniški konzilij
hematološkega oddelka UKC Ljubljana in moj zdravnik so začeli s pripravami in z vsem, kar je
bilo potrebno, da bi se presaditev opravila v Londonu.
Zdravniki v Londonu so ugotovili, da je pri meni možna transplantacija in določili so datum
17. 2. 1986.
Zdravnik hematolog mi je povedal, da bom v Londonu ostala 6 mesecev na zdravljenju, da ne
bom ves čas v bolnišnici, ampak si bom kasneje morala poiskati primerno stanovanje, od koder
bom hodila na preglede in nadaljevala z zdravljenjem.
Počasi so se stvari začele spreminjati. Počutila sem se dobro, pravzaprav zelo dobro in v meni se
je začel porajati dvom, ali je transplantacija sploh potrebna.
Kasneje sem v Londonu izvedela, da je transplantacija vedno, če je le možna, nadaljevanje zdravljenja. A tu pri nas o teh stvareh nismo vedeli kaj dosti. Takrat sem prvič v življenju začutila, da si
neizmerno želim spoznati nekoga, ki je ravno tako zbolel kot jaz, se zdravil, šel na transplantacijo,
se pozdravil in začel ponovno živeti normalno življenje, brez zdravil, zdravnikov, bolnišnic ...
Nikjer ni bilo nikogar. O društvih, ki bi bila bolnikom v oporo, ni bilo ne duha ne sluha. A vendarle sem izvedela za nekoga, ki je bil takrat v zaključni fazi zdravljenja v Londonu v isti bolnišnici, kamor sem odhajala jaz. Tega bolnika sem zelo težko čakala, da bo prišel domov. Z njim nisem
imela stika, pač pa z njegovo mamo. A na žalost se je zgodilo to, da je mladi gospod malo pred
vrnitvijo domov umrl v Londonu. No, takrat se mi je svet ponovno sesul.
Enostavno nisem več verjela, da je transplantacija sploh smiselna. Tu se moram ponovno zahvalit
izrednemu zdravniku z Infekcijske klinike v Ljubljani, ki je ves čas mojega zdravljenja bedel nad
menoj, mi dajal neizmerno moč in voljo in me tudi prepričal, da je transplantacija resnično potrebna in še kako smiselna za dokončno ozdravitev.
Prišel je čas mojega odhoda v London. Bila je huda zima. S sestro Ireno sva odšli na pregled in
posvet v London, v bolnišnico Royal Free Hospital, da smo se o vsem pogovorili, uredili formalnosti glede plačila zdravljenja in transplantacije. Določena sta bila datum in ura za naslednji dan,
ko naj bi se sestala z zdravnikom in se temeljito pogovorila o mojem zdravstvenem stanju. Hoteli
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so vedeti, koliko vem o bolezni, o sami transplantaciji, o vseh možnih zapletih in tudi o tem, koliko imam sploh možnosti preživetja. Za vse to so zahtevali prevajalca, ki ne bo čustveno vezan
name in bo dobesedno prevajal pogovor med zdravnikom in menoj.
Ko smo se naslednji dan dobili ob določeni uri na razgovoru, smo bili prisotni angleški zdravnik,
moja sestra, prevajalka in jaz. Pravzaprav nisem izvedela nič kaj posebno novega, več ali manj sem
že vedela vse, kar sem morala vedeti, saj sta mi moj zdravnik hematolog in takratni predstojnik
kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana seznanila s tem. Drugače je bilo seveda z
mojo sestro in gospo prevajalko. Mnogo kasneje sta mi povedali, da nista mogli verjeti, kako sem
mirno sprejemala vse informacije o mojem zdravstvenem stanju, tudi o tem, kako malo možnosti
sem imela za preživetje.
Bila sem resnično pripravljena na vse.
Po tem razgovoru sva s sestro lahko zapustili bolnišnico in določili so datum, ko se moram vrniti.Vrnili sva se domov. 7. 2. 1986 sem se ponovno vrnila v London in tam ostala 6 mesecev na
zdravljenju.
Najtežja naloga pa me je šele čakala. Kako naj triletni hčerki povem, da me dolgo časa ne bo.
Starejša hčerka je vedela, da sem hudo zbolela, da odhajam na transplantacijo kostnega mozga v
London, da bo prišla k meni, čim bo mogoče, da bo vse v redu, da se bosta s sestrico preselili k
moji mami in da predvsem naj nič ne skrbi. Tudi mlajša hčerka je slutila, da se nekaj dogaja. Ko
smo odšli na letališče, me je vprašala, zakaj ona ne more iti z menoj.
Takrat sem ji dejala, da sem zbolela, da odhajam na zdravljenje in ko se bom pozdravila, se bom
vrnila. Bila je huda zima in kot prispodobo sem ji dejala, da se bom vrnila, ko bodo zacvetele
rožice. Kako neverjetno je, da si ji to moje malo dete tako dobro zapomnilo.
Moja mama mi je povedala, da sta v mesecu juniju, ko mene še ni bilo nazaj, nekega dne nabirali
marjetice na bližnjem travniku.
Kar naenkrat je mlajša hčerka začela na ves glas vpiti:»Mama, mama, rožice cvetijo!« »Seveda «,
je rekla mama, »saj zato jih pa nabirava.« »Ne«, je rekla hčerka, »mamica je rekla, da se bo vrnila,
ko bodo zacvetele rožice.« To so res bili moji zelo hudi časi.
Prišel je dan, ko sem naposled odšla na transplantacijo kostnega mozga v London. Na letališču v
Londonu sta me počakala zelo prijazna gospa in gospod, Slovenca, ki ju do takrat nisem poznala.
Po telefonu smo en dan prej navezali stike, seveda s pomočjo drugih naših prijateljev, ki so ju poznali. Seveda nisem vedela, da me bo na letališču čakal tudi predstavnik jugoslovanske ambasade,
ki je vedel za moj prihod in ki je bil tudi zadolžen za skrb za vse bolnike iz naše države, ki smo
prišli na zdravljenje v London.
Odšli smo v bolnišnico Royal Free Hospital v Heampstead, enega izmed lepših in dražjih predelov mesta London. Sprejela me je zelo prijazna sestra Lucy. Ta sestra je bila ves čas mojega
zdravljenja v bolnišnici moja sestra tako, kot imamo pri nas svojega zdravnika. Tako sem jaz tam
imela poleg zdravnikov še svojo sestro.
Bil je petek, namestili so me v svojo sobo v enajstem nadstropju bolnišnice Royal Free Hospital,
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v prelepem predelu Londona. Ni bilo snega, zdelo se mi je, da že kar čutim pomlad, ki je prihajala.
Rečeno mi je bilo, naj se čez vikend malo odpočijem, se razgledam naokoli, s ponedeljkom pa
začnemo z zdravljenjem.
Kot rečeno, sem imela svojo sobo, s kopalnico in straniščem, s telefonom, RTV sprejemnikom,
video rekorderjem, mislim, da ni bilo stvari, ki bi manjkala. Soba je imela čudovit razgled na park
Hawerstock Hill, ki je obkrožal bolnico. Na drugi strani sobe pa je bila steklena stena zastrta z
žaluzijami in je gledala na ostali del hematološkega oddelka. To je bil zelo velik bolnišnični prostor, kjer so bili ostali bolniki in je bil pregrajen s španskimi stenami. Čez vse to pa so imele sestre
polkrožni pult, s katerega so imele pregled nad vsem. Popolnoma drugačna ureditev kot pri nas
doma. In v tej sobi sem ostala 8 tednov, tu se je odvijala nova zgodba mojega življenja.
Ko je prišel ponedeljek, sem se ponovno srečala z mojimi zdravniki, bili so trije, ki naj bi skrbeli
zame. Prišel je tudi psiholog. Najprej sem mislila, da se je nekdo zmotil, ko je ta gospod vstopil v
mojo sobo. Celo sem pomislila, da je duhovnik, saj mi je ravno tako deloval. Predstavil se mi je,
povedal, da mi je na voljo, da ga lahko pokličem, kadar koli bom čutila, da nekoga potrebujem. V
začetku sem veliko jokala, pa me je prijel za roko in rekel, le jokate gospa, saj ni nič narobe. Psiholog je k meni prihajal vsak teden.
Večino zdravljenja sem se srečevala samo s temi zdravniki. Razložili so mi ponovno ves potek
presaditve kostnega mozga, bili izredno prijazni in vljudni. Pred samim začetkom zdravljenja mi
je moj zdravnik prinesel tekst, 20 natipkanih strani navodil, kako živeti pred in po transplantaciji.
To sem tudi kasneje prinesla domov, moram pa povedati, da sem se vsebino teksta naučila skoraj
na pamet in iz tega teksta sem našla vprašanja za zdravnika. O vsem sva se pogovorila.
Ko so opravili še dodatne preiskave, se je s četrtkom začel postopek priprave na transplantacijo,
ki je bila določena za naslednji ponedeljek , 17. 2. 1986. Od četrtka do sobote sem prejela izredno
močno dozo kemoterapije. Ponovila se je zgodba iz UKC Ljubljana, spet so nastopili pošastna slabost, slabo počutje, bruhanje, prebavne motne in kasneje tudi izguba las. Takrat je prišla v London
v bolnišnico tudi moja sestra Irena. Lahko me je samo pozdravila, kajti bila sem že v strogi izolaciji
in sva se videli le skozi stekleno steno moje sobe. Do ponedeljka, ko je nastopil dan presaditve, so
njej odvzeli večjo količino kostnega mozga pod splošno anestezijo. Ležala je v sosednji sobi, povedala pa mi je, da so ji bolnice v sobi, ko so izvedele, da je darovalka, izkazale veliko spoštovanja.
Kemoterapija je trajala do sobote, nedelja pa je bil dan za počitek in dan za globok razmislek. Vedela sem namreč, da pride v naslednjem dnevu, to je ponedeljek, do odločitve. Če bi šlo kar koli
narobe, bi se moje življenje zaključilo.
V ponedeljek je bilo dogovorjeno, da s postopkom same presaditve začnemo ob 16. uri. Prišli so
pome, moja medicinska sestra in zdravnik, in me odpeljali v kletne prostore bolnišnice na obsevanje. Ko sem odhajala iz sobe, sem imela občutek, kot da me peljejo na mrtvaški stol. Pa se nisem
dosti zmotila.
V prostoru za obsevanje so mi ponovno razložili ves postopek. Slekli so me do golega, usedla
sem se na poseben stol, vse moje telo so obložili z vrečami peska, na glavo so mi poveznili, lahko
rečem, kar vesoljski skafander ter me privezali tako z rokami kot nogami na stol. Trebuh pa so za-
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ščitili s posebno folijo. Rekli so mi, da me bodo obsevali z zelo močno dozo, pol ure z ene strani in
nato še z druge strani. Na koncu bodo žarke usmerili še po 5 minut v vsak kolk. Da ne bo lahko, da
naj poizkusim zdržati čim dlje, če ne bo šlo, bodo prekinili obsevanje, mi pomagali in kasneje nadaljevali. Moram povedati, da je bilo to obsevanje najhujša stvar, kar sem jih v življenju doživela.
Po večkratnem prekinjanju postopka obsevanja, ko sem že mislila, da tega resnično ne morem
preživeti, saj sem dobesedno čutila, kako sesajo moje življenje iz mene, se je tudi to zaključilo. Ko
so me odvezali s tistega nepozabnega stola, bi se sesula v prah, v kolikor me ne bi zdravniki in ostali
zadržali na svojih rokah, me položili na voziček in hitro odpeljali nazaj v mojo sobo. Takrat je nastopila presaditev. V kateter, ki sem ga že imela odprtega, so mi vbrizgali kostni mozeg moje sestre
Irene. Videla sem veliko injekcijsko ampulo, kako se je njena vsebina manjšala in iztekala vame in
upala, da je to moje novo življenje. Ves čas so me zdravnik in vsi, ki so bili prisotni, bodrili, mi vlivali
ogromno moči in me dobesedno prosili, naj zdržim, saj bo še vse dobro. Na koncu sem dobila še
injekcijo morfija in takrat je rekel zdravnik, da je sedaj vsega hudega konec, da bom sedaj začutila
izredno toploto in milino, ki bo premamila vso moje telo in bom zaspala. In res je bilo tako.
Spala sem dva dni. Zbudila me je moja sestra Irena, ki je rekla, da se je prišla poslovit, ker odhaja
domov. Mnogo kasneje mi je povedala, da je takrat ob pogledu name pomislila, da je bilo vse
zaman. K sreči ni bilo.
Takoj po presaditvi sem začela dobivati veliko terapij, zdravil, infuzij in krvnih preparatov,
umetne hrane in kaj jaz vem česa še. Vse se je iztekalo skozi kateter vame, bila sem kot božično
drevesce s stojalom, ki sem ga morala vedno porivati pred seboj, ko sem odšla v kopalnico. Dnevno sem se morala tuširati, ne glede na to, ali sem imela temperaturo ali ne. V tistem času pa so mi
preoblekli posteljnino in zamenjali spalno srajčko. Moram povedati, da nikoli do takrat nisem
imela doma tako ličnih spalnih srajc, polnih volanov in čipk. Te so namreč za to bolnišnico šivale
nune enega izmed londonskih samostanov. Na nočni omarici pa sem imela koledar, na katerem
sem začela šteti dneve, ki so že minili.
Vso medicinsko osebje je k meni prihajalo strogo sterilno oblečeno in zaščiteno do skoraj neprepoznavnosti. To je bila preventiva, da ne bi prišlo do okužbe, ki bi bila zame usodna.
Po trinajstih dneh po presaditvi pa je zjutraj prišla v mojo sobo sestra Lucy, oblečena normalno,
brez zaščite. Še danes jo vidim, kako je odprla vrata, zmagoslavno vstopila naprej z dvignjenimi
rokami in rekla:«Majda, a me vidiš.« Sprva sploh nisem dojela, kaj mi hoče povedati in sem si
mislila, seveda te vidim, kaj pa drugega. A v tistem hipu me je spreletelo, da se je pozabila zaščititi in sem rekla: »O moj bog, pozabila si se zaščititi.« »Ne«, je odgovorila, »ni več potrebno,
tvoj kostni mozeg deluje, transplantacija je uspela.« Usedla se je k meni na posteljo in skupaj sva
zajokali. Ne da se z besedami povedati, resnično kakšen odnos so imeli vsi do mene, kako so se
z veliko mero spoštljivosti obnašali do mene, kako so čutili z menoj, imela sem občutek, kot da
delijo mojo usodo. Seveda je prišel moj zdravnik in malo kasneje vsi zdravniki, ki so prihajali na
glavno vizito. Vsi so mi čestitali, me pohvalili in povedali, da dobro napredujemo. Ko so odšli, mi
je med vrati predstojnik hematološkega oddelka pokazal Salamonov znak, palec navzgor. Samo
jaz vem, kaj mi je to takrat pomenilo. V sobo je prišla tudi snažilka, majhna Filipinka. Tudi ona je
vedela in tudi ona je bila vesela zame in mi čestitala. To je resnično neverjetno.
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Dnevi mojega zdravljenja so se nadaljevali, počutila sem se zelo različno, več slabo kot dobro, tako
neznansko utrujena, a vendar sem globoko v sebi začutila, da pa vendarle gre na bolje. Potem pa se
je zgodilo nekaj nerazumnega.
Glede na stanje krvne slike sem morala dobiti trombocite. Ko je sestra Lucy pripravila vse potrebno, sem po katetru, ki je bil speljan v žilo, gledala svetlo roza tekočino, ki je pronicala vame. Čim je
v cevki nisem videla več, sem v trenutku začutila hudo omotico in edino, kar sem še uspela reči, je
bilo:» Nekaj je narobe.« Padla sem v šok. Ko sem se začela prebujati, je okoli mene norelo zdravnikov in sester, postelja, na kateri sem ležala, je bila obrnjena z glavo navzdol, meni so dajali injekcije
na notranjo stran stegna, srce je popolnoma ponorelo in takrat sem si rekla:» Ja, to je konec.« Ko
sem le zadihala, sem vprašala mojega zdravnika, če umiram, pa se je nasmehnil in rekel:» To pa ne,
draga moja gospa.«
Celo noč sem bila budna, sploh nisem mogla zatisniti oči, prepričana sem bila, da so mi dali napačne trombocite. Sestra Lucy je celo noč sedela ob meni. Ko sem le malo prišla k sebi, sva se pogovarjali, kaj se je pravzaprav zgodilo. Tudi njej ni bilo nič jasnega. V tej noči sem kar malo izpopolnila
svojo angleščino, saj toliko časa skupaj še nikoli nisem govorila v angleščini. Zanimivo je bilo, da je
vsa utrujenost zginila iz mene in kar naenkrat sem se počutila popolnoma mirna in sproščena.
Naslednji dan pa je prišel moj zdravnik in mi obrazložil nastalo situacijo.
Povedal je, da je bil po vsej verjetnosti darovalec krvi močna oseba, saj je bilo celično jedro obdano
z maščobnim ovojem, na katerega pa je moje telo odreagiralo tako, kot je, s šokom. Rekel je še, da
se to pa res zgodi zelo, zelo redkokdaj.
Spoznala sem še celo vrsto drugih zdravnikov, od Poljakov, Gancev, tudi iz Beograda. Prav ta zadnji me je tako lepo presenetil, ko me je nekoč po glavni viziti nagovoril.:»Kako ste gospođa?«.
Kar verjeti nisem mogla, da slišim skoraj domačo besedo. Še bolj pa sem bila presenečena, ko je
nekega dne zazvonil telefon. Na nasprotni strani sem zaslišala moški glas, ki me je v tisti lepi pravi
slovenščini pozdravil. Povedal mi je, da se Slovenci, ki živijo v Londonu, vsako soboto dobijo na
reki Temzi, kjer si izmenjujejo informacije o tem, kaj je novega med njimi. Tako je nekdo povedal,
da sem prišla iz Slovenije na presaditev kostnega mozga v londonsko bolnišnico Royal Free Hospital. Ravno v Londonu, sem si ničkolikokrat rekla, pa saj to ni res, a je bilo še kako res. Od tistega
dne dalje me je dnevno klicalo zelo veliko ljudi, Slovencev, nikogar nisem poznala, vsi so mi bili
pripravljeni pomagati. Če bi kar koli potrebovala, so bili pripravljeni priti, mi kar koli prinesti, mi
tudi kaj skuhati. Po končanem zdravljenju so me bili pripravljeni vzeti na svoj dom in skrbeti zame
in še in še bi lahko naštevala. Nisem pričakovala tolikšne prijaznosti in pozornosti od popolnoma
neznanih ljudi.
Nekega dne pa me je prišel obiskat duhovnik. Bil je Slovenec, ki je do takrat že 25 let živel v Londonu in je imel enkrat na teden oddajo na BBC v slovenščini. Njegov obisk je bil najavljen in si nisem
niti zamislila, kako bo to potekalo. Pa je prišel mladi gospod v kavbojkah in belem puloverju in mi
prinesel en sam pravi zvonček. Rož seveda nisem smela imeti v sobi, pa vendarle so dovolili, da sem
ta mali zvonček dala kar v stekleničko s sterilno vodo, ki sem jo edino lahko pila in obdržala v sobi.
Povedal mi je, da mi prinaša simbol novega življenja, ki si ga lahko najboljše zamislim s tem malim
zvončkom. Kako lepo.
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Marsikaj sva se pogovarjala, še zdaleč nisem imela občutka, da se pogovarjam z župnikom, tako
zelo je bil sproščen. A vendarle mi je rekel nekaj, o čemer sem kasneje zelo veliko razmišljala.
Rekel mi je, da je bolezen vedno rdeča luč za dušo. Ko duša boli, telo zboli. Kako globoka misel in
kako resnična.
Vedno znova in znova so me presenečali ti izredno prijazni ljudje, ki so si vzeli čas zame, me spodbujali in mi vlivali moč in upanje za ozdravitev.
Vsaj tukaj se jim lahko zahvalim za izredno in neverjetno sočustvovanje in moralno podporo.
Obiskov seveda še nisem smela imeti, bila pa sem tudi sama v bolnišnici. Dogovorili smo se namreč, da moji pridejo k meni, ko bom zapustila bolnišnico. Najprej bi prišla ena sestra, nato druga,
vmes moj mož in na koncu še ena prijateljica. Vse smo imeli dogovorjeno, saj so nas na to opozorili, da po odhodu iz bolnišnice ne bom mogla biti sama, ampak bom nujno potrebovala pomoč.
In tako je tudi bilo. Tu moram povedati, da sem se osebju bolnišnice kar malo smilila, saj kot sem
kasneje videla, noben bolnik ni bil sam v bolnišnici, vsi so imeli vsaj enega od svojcev ob sebi ves
čas zdravljenja, tudi ponoči. To so mi tudi povedali.
Prišel pa je dan, ko so mi rekli, da bomo preverili, kako in koliko deluje moj kostni mozeg. Dogovorili smo se za odvzem-punkcijo kostnega mozga. Ta preiskava ni prijetna, to sem dobro vedela še iz
UKC Ljubljana. Veliko je bilo tudi odvisno, kateri zdravnik je to punkcijo opravil. Na moje veliko
presenečenje pa so punkcijo v tej bolnišnici opravili v kratki splošni anesteziji. Resnično sem jim
bila hvaležna, da so mi vsaj tu prihranili za bolečine. V kasnejšem obdobju so punkcijo ponovili še
2 krat in obakrat sem prejela splošno anestezijo.
Testi so bili ugodni, zdravljenje se je nadaljevalo. Vedela pa sem, da prav hitro ne bom zdrava, da se
ta bolezen potihoma in počasi priplazi do tebe, a dolgo časa potrebuje, da odide.
Po osmih tednih po presaditvi je prišel čas mojega odhoda iz bolnišnice. Tu moram povedati tudi
to, da so moji slovenski prijatelji iz Londona redno začeli prihajati na obiske, tako sem jih tudi spoznala osebno. Izredno prijazni in vljudni so bili in so mi bili ves čas mojega bivanja in zdravljenja
v Londonu vedno na voljo, kadar koli sem kaj potrebovala. Z nekaterimi imamo stike še danes.
Prihajal pa je tudi predstavnik jugoslovanske ambasade, prijeten gospod, ki se mu je vedno mudilo,
a je vseeno poskrbel, da so bili vsi računi v bolnišnici in kasneje tudi v lekarni plačani. Takrat sem
tudi prvič videla, da če ni plačila, se jim lahko še tako smiliš, vendar zdravljenja ni.
Da pa sem lahko zapustila bolnišnico, sem si morala najti primerno stanovanje v neposredni bližini
bolnišnice, največ 5 minut hoda. Morala sem si zagotoviti spremstvo, nekoga, ki bi me prišel iskat
v bolnišnico in me odpeljal.
Tu je že nastal problem, ker mi enostavno ni bilo jasno, kako naj si poiščem stanovanje iz bolniške
sobe. Še doma bi ga bilo težko najti. Tu pa so nastopili moji prijatelji iz Londona, našli so mi stanovanje, na londonsko letališče so šli iskat mojo sestro Slavo in jo pripeljali v bolnišnico, jo peljali
k mojemu zdravniku, nakar so vsi trije, prijatelj, sestra in zdravnik, prišli pome v bolniško sobo.
Prijatelj naju je odpeljal ven iz bolnišnice v simpatično dvosobno stanovanje zraven bolnišnice,
kjer naj bi ostala do konca zdravljenja.
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V navodilih, ki sem jih dobila v bolnišnici, kako živeti po transplantaciji, je med drugim pisalo
tudi, da se moram izredno paziti okužb, zato mi svetujejo, da nikoli ne grem nikamor brez maske
na obrazu. Tega sem se držala 100 odstotno. Isto so bila navodila, naj se ne zadržujem v skupnih
prostorih, kjer so več kot 4 ljudje (dvigala, avtobusi, podzemna železnica, kino, cerkev, obiski ...)
V nadaljevanju je bilo izredno poudarjeno, NAJ SE NE ZALEŽIM. Kaj je to pomenilo? Edino,
kadar sem ležala, sem se počutila »dobro«, a vedela sem, da je to lažno, da moram vstati, oditi na
zrak, na sprehod in se truditi začeti pridobivati ponovno moč. Moram povedati, da do takrat še
nisem tako opešala, kot se je to potem, po treh mesecih zgodilo.
V soseščini je bil prekrasen park s tremi jezeri, prvo jezero za ptice, drugo za pse in tretje za ljudi.
Nihče ni naredil prekrška. Okoli jezera je bila čudovita, prava angleška trava s prekrasnim drevjem in cvetočimi grmovnicami. Bilo je kar malo podobno Arboretumu. Razlika je bila le ta, da so
po parku na vseh možnih lokacijah ležali ljudje in imeli prave piknike, s postlano odejo, košaro
s hrano in s sezutimi čevlji so ležali in se imeli lepo. In ta park je postal moj vsakdanjik, vsak dan
sem naredila po par metrov več kot prejšnji dan.
Vse je izgledalo tako, kot da je resnično vsega hudega konec in sem se že začela spraševati, le zakaj
moram ostati tu 6 mesecev, saj počivam lahko tudi doma. Predvsem pa sem neznosno pogrešale
svoji dve punčki. Ob mislih nanju sem vedno zapadla v jok in začela sem si dopovedovati, da sta
zagotovo v redu, kar sta tudi bili. Redno smo imeli telefonske stike, mož mi je dnevno poročal o
vsem, kar se je dogajalo. A vendar sem si želela le eno, da bi ju za hip videla, na skrivaj objela in
odletela nazaj. Bolečina, ko mora mati zapustiti lastne otroke zaradi svojega zdravja, je neznosna
in morala sem se pošteno potruditi, da sem te misli odgnala stran.
S sestro Slavo sva se imeli prav lepo. Lepo je skrbela zame, iz dneva v dan sem se počutila bolje,
delali sva že načrte, kako bo, ko bom prišla domov. V tistem času je prišel tudi moj zdravnik
hematolog iz UKC Ljubljana v bolnišnico Royal Free Hospital in me je obiskal. Tudi on je bil
zadovoljen s potekom zdravljenja, jaz pa sem ga bila izredno vesela.
Sestra Slava je odšla, vrnila pa se je moja darovalka, sestra Irena. Mislila sem si, da se je že popolnoma odpočila od postopka darovanja, tako mi je tudi zagotovila. Vendar mi je kasneje povedala,
da je tudi ona potrebovala kar nekaj časa za rehabilitacijo.
Že naslednji dan sem imela pregled pri zdravniku. Začela sem opažati, da moja koža postaja nekam čudno rumenkasta. Zdravnik je odločil naslednje preiskave, med njimi tudi punkcijo likvorja. Tudi to preiskavo sem že poznala, saj so mi jo opravili tudi v Ljubljani.
Od te preiskave dalje pa se nisem več počutila dobro. Začela me je pošastno boleti glava, izgubila
sem ves apetit, ponovno sem bila hospitalizirana in tako ostala v bolnišnici cel mesec.
Nadaljnji izvidi so pokazali, da je moje telo začelo zavračati darovalčev kostni mozeg in to tri
mesece po presaditvi. Zavračati ga je začel potom jeter in moja koža, predvsem na obrazu je iz
dneva v dan postajala bolj temna. Na koncu sem bila popolnoma temna v obraz, tako, da sem se
sama zgrozila, ko sem se pogledala v ogledalo. Popolnoma sem nehala jesti, niti videti nisem smela
nobene hrane. A moji zdravniki so me še vedno bodrili, da bo še vse v redu, da bo potrebno sedaj
opraviti še dodatne preiskave, določiti dodatno zdravljenje in upati, da bo vse v redu. V meni pa se
je začel porajati dvom, kaj če sem se z vsemi transfuzijami in krvnimi preparati, ki sem jih dobila
v Ljubljani, sedaj okužila še z virusom HIV. Že na začetku moje zgodbe sem povedala, da takrat v
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Ljubljani še niso testirali darovalcev krvi za virus HIV, kar jim je seveda bilo v Londonu popolnoma nerazumljivo, ko sem kasneje prišla domov, smo opravili testiranje in je bilo negativno.
Vsi po vrsti so me rotili, naj vendarle kaj pojem. Sestra Irena mi je dnevno nosila v bolnišnico čisto govejo juho in to je bila tudi edina hrana, ki sem jo zaužila. V dobrem mesecu dni sem izgubila 26 kg.
Začeli so me zdraviti z visokimi dozami zdravil proti zavrnitvi in počasi se je stanje začelo boljšati.
Bila sem popolnoma opešana, brez kakršne koli moči, zelo sesuta v sebi.
V času, ko sem bila v bolnišnici, pa je sestra Irena zamenjala stanovanje. Lepše in boljše, predvsem pa v prvem nadstropju stanovanjske hiše istega lastnika, starejšega Angleža. Prejšnje stanovanje je bilo v pritličju in včasih se nismo prav dobro počutili v njem.
Zopet je prišel čas mojega odhoda iz bolnišnice, sestro Ireno je zamenjal moj mož, ki je že v
zadnjih štirih mesecih vsaj enkrat na mesec prišel k meni. Imeli smo že kar stalno linijo poletov
Ljubljana-London- Ljubljana.
Ko sva prišla do novega stanovanja, tudi v bližini bolnišnice, nisem imela toliko moči, da bi šla po
stopnicah v prvo nadstropje. Mož me je v naročju odnesel v stanovanje. Kar verjeti ne morem,
da je bilo to vse res.
Minevali so dnevi, tedni, stanje se mi je počasi boljšalo. Vsakih nekaj dni sem hodila v bolnišnico
na različne preglede, odvzeme krvi, nestrpno čakala izvide in seveda pogovore z zdravniki, ki so
bili ves čas zelo optimistični.
Ko je mož odšel domov, takrat sem bila že štiri mesece v Londonu, je prišla moja prijateljica in
ostala skoraj do konca mojega bivanja in zdravljenja v Londonu.
To je bil čas, ko so stvari resnično začele počasi prihajati na svoj, normalni tir. Še vedno nisem kaj
dosti jedla, redno sem hodila na preglede, zdravstveno stanje pa se mi ni več slabšalo in tudi hospitalizirana nisem bila več. Moji prijatelji iz Londona so začeli prihajati k meni, počasi sem se že
upala oditi na krajši izlet, da sem si lahko ogledala to prečudovito mesto. Prijateljica mi je ves čas
stala ob strani, izredno lepo sva se razumeli, zame je skrbela z vso vnemo. Če sem hotela le kakšno
malenkost postoriti sama, mi je absolutno to prepovedala in vedno rekla, saj veš, da ne smeš nič
delati. Imam zelo lepe spomine na čas, ki sva ga preživeli skupaj v Londonu. Draga Lidija, prisrčna
ti hvala. Prijateljici sva še danes.
Zaradi zapletov, ki so nastali, ko je moje telo začelo zavračati darovalčev kostni mozeg, so zdravniki
določili, da moram opraviti še dodatne preiskave, ki pa bi jih končno lahko opravila tudi doma.
Takrat pa je resnično posvetil žarek upanja vame, da bo le končno prišel dan, ko se bom vrnila
domov.
Opravili smo še vrsto pregledov, preiskav, določili dodatne terapije, v bolnišnici sem bila skoraj
vsak dan. Počasi mi je tudi postalo jasno, zakaj so zahtevali 6 mesečno prisotnost. Resnično je
bil to čas, ki je bil potreben za zdravljenje ob presaditvi kostnega mozga. Takrat, pred štiriindvajsetimi leti, je bilo tako, danes je velika sreča, da je marsikaj drugače, krajše, predvsem pa je
zdravljenje doma.
Poklicala sem domov in lahko si samo mislite, kakšno veselje je nastopilo, ko sem sporočila, da
prihajam domov. Z možem sva se domenila, da vsi trije pridejo pome, da v Londonu ostanejo še
en teden in potem gremo skupaj domov.
Pa tudi tu ni šlo vse po sreči. Ko so že imeli določen termin za let v London, je mlajša hčerka
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zbolela za eno izmed virusnih obolenj. Ko sem to povedala mojemu zdravniku, je takoj odločno
povedal, da s hčerko ne smeva priti v kontakt. To je pomenilo, da jaz ostanem še nadaljnjih14 dni
v Londonu, ali pa grem domov in se s hčerko ne vidim. Tako smo tudi naredili. Po mene sta prišla
mož in starejša hči, ki je v času moje odsotnosti dozorela v pravo dekle. Kar verjeti nisem mogla,
koliko se je spremenila, kako je postala odrasla in ta čas sem jaz zamudila.
Pri zdravniku smo opravili še poslednje teste, dobila sem še mnogo navodil, kako sedaj naprej,
izvidov za mojega zdravnika hematologa v Ljubljani in se poslovili. Moram priznati, da sem se
težko poslovila od vseh teh izjemnih ljudi, ki niso bili samo moji terapevti, ampak so našli posebno mesto v mojem življenju. Velikokrat sem povedala, da bi si marsikdo tu pri nas moral ogledati,
predvsem pa videti, kako se dela z bolniki, kako se jih spoštuje, razume njihovo stisko in si zanje
vzame čas. Tu si vedel, da je bolnik na prvem mestu. Izredno me je presenetil en dogodek v času
zdravljenja, ki ga moram za konec tudi povedati.
Zdravniki so načeloma vedno prihajali v večernih urah na vizito. Tu niti slučajno ni bilo, da bi nas
zjutraj ob 5 uri zbudili, izmerili temperaturo, postlali postelje, se umili in nato čakali, kdaj bodo
prišli zdravniki. Niti nas niso nikdar zbujali ponoči za kakršno koli terapijo, vse se nam je dogajalo
od pol devete ure zjutraj pa do desetih zvečer. Potem je bil popoln mir in tišina.
Nekega dne, pozno popoldne, ko sem imela telefonski pogovor z mojimi domačimi, je vstopil moj
zdravnik. Ko je videl, da se pogovarjam v domačem jeziku, je takoj zapustil sobo in se vrnil čez
petnajst minut. Na moje veliko presenečenje se mi je celo opravičil, da me je zmotil. Veste, tu se je
človek lahko navadil, da so tu besede hvala, prosim in oprosti, besede, ki jih izgovoriš največkrat.
28. julija 1986 sem odšla domov. Bila sem že deset dni doma, ko je mlajša hčerka lahko prišla k
meni domov. Malo sem se bala, da me ne bo več poznala, a seveda ni bilo tako. In končno smo
bili družina spet skupaj.
Glede na moje stanje smo za en mesec odklonili vse obiske doma, sama pa sem nadaljevala z
zdravljenjem. Na Infekcijski kliniki so opravili še tiste preglede, zaradi katerih sem lahko malo
prej odšla iz londonske bolnišnice. Na osnovi izvidov iz Klinike za infekcijske bolezni sem pri
mojem zdravniku-hematologu dobila še dodatno terapijo in še kar nekaj časa hodila na pregled
vsake tri mesece. Sedaj so ti pregledi enkrat letno in tako bo ostalo do konca življenja.
Kot pravijo, pride čas, ko se je lepo zahvaliti vsem tistim, ki so ti resnično v življenju pomagali, šli
s teboj, ko ti je bilo najhujše.
Na prvem mestu bi se tukaj rada zahvalila moji sestri darovalki Ireni, možu Borisu, nadvse zlati, na
žalost pokojni mami Štefki in pokojnemu očetu Slavku, sestri Slavi, prijateljici Lidiji in vsem tistim
mojim prijateljem, ki se niso ustrašili in so ostali. Velika zahvala novim prijateljem, ki sem jih spoznala v času zdravljenja v Londonu, predvsem Marti in Milošu Drolc in Aliji in Cirilu Košaku.
Velika zahvala vsem mojim zdravnikom in medicinskim sestram v UKC Ljubljana in na Infekcijski kliniki; prim. Jožetu Pretnarju, prof. Jožetu Bohinjcu, dr. Igorju Muzloviču, sestrama Mariji
Mausar in Tanji Rakovec, angleškim zdravnikom dr. Prentice, dr. Brenner, dr. Rhoderyck in nepozabni sestri Lucy Fitzpatrick.
In čisto na koncu mojima dragima hčerkama Saši in Ireni, saj bi mi brez njiju zelo težko uspelo.
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Kmalu po končanem zdravljenju me je že poklical moj zdravnik hematolog in vprašal, če bi se
lahko pogovorila z nekom, ki je ravno tako zbolel kot jaz. Seveda sem takoj pristala ta tak pogovor.
Teh pogovorov je bilo čedalje več.
Tako, kot sem sama pred odhodom v London iskala sorodno dušo, tako sem videla, da se ljudje,
ki zbolijo, resnično želijo pogovoriti z nekom, ki je ravno tako zbolel, se zdravil in pozdravil. Moj
dom je postal za veliko bolnikov, ki so se soočali z boleznijo, mesto, kamor so lahko vedno prišli
in kjer smo se vedno pogovorili o vsem, kar jih je zanimalo. Nikoli mi ni bilo škoda časa za te ljudi
(veliko od njih je danes članov našega društva). Ko sem sama odšla v London na zdravljenje,
sem tja prišla kot padalec. S pomočjo tamkajšnjih prijateljev mi je uspelo prebroditi vse tehnične
probleme, s katerimi se bolniki naj ne bi ukvarjali.
Na pobudo bolnice Erike Pertinač in po dolgih postopkih priprav, smo leta 1995 ustanovili Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi.
Ena izmed prvih nalog društva je bila pomoč bolnikom, ki so odhajali na zdravljenje v tujino.
Društvo je navezalo stalni kontakt s slovensko ambasado v Londonu. Sami smo jih obveščali o
naših bolnikih. Njim in njihovim svojcem pa smo pomagali pri premagovanju vseh ovir, s katerimi bi se lahko soočili v tujini, od pomoči pri prevajanju, iskanju primernega stanovanja, vzpostavljali smo redne kontakte z ljudmi v Londonu, ki so bili pripravljeni našim bolnikom priskočiti
na pomoč, četudi samo za družbo. Sama sem najbolj vedela, kako je takšna pomoč pomembna
in dobrodošla.
Že od vsega začetka delovanja našega društva je bilo bistveno, da se bolniki in nekdanji bolniki
povežemo med seboj, si izmenjujemo izkušnje in dajemo moralno podporo vsem tistim, ki so se
danes znašli v situaciji, v kateri smo bili tudi sami. Resnično samo mi vemo, kaj pomeni zboleti za
zelo hudo bolezenijo, kakšni občutki te obdajajo, koliko strahu se kar naenkrat pojavi in koliko je
vprašanj, na katere velikokrat ni odgovora.
Da bi lahko nudili čim več moralne pomoči in nasvetov bolnikom v času zdravljenja, pa je bilo
vodilo enega izmed programov delovanja našega društva. Z vodstvom Kliničnega oddelka za
hematologijo UKC Ljubljana smo se dogovorili, da organiziramo redno dežurstvo na Kliničnem
oddelku za hematologijo v Ljubljani vsak četrtek, v času od 16.30 do 17.30 ure. Dežurstvo poteka že par mesecev. Že sama prisotnost člana društva - nekdanjega bolnika je izjemne vrednosti.
Bolniki v nas vidijo možnost, da se bodo tudi oni pozdravili. Včasih kar ne morejo verjeti, da smo
bili resnično tudi mi bolni, da smo se tudi sami zdravili prav tu, na tem oddelku. In takrat si mi
vzamemo čas za vsa vprašanja, za vse kar jih zanima. Seveda je veliko vprašanj, ki so namenjena
zdravnikom in s temi vprašanji jih tudi napotimo do njih.
So pa še druga vprašanja, ki se nanašajo na prostorsko stisko, nemogoče razmere v bolniških sobah, prenatrpanost s posteljami (tudi 8 v eni sobi), nobene zasebnosti, preveč obiskov, ki motijo
druge bolnike, premalo časa , ki jim ga namenja zdravstveno osebje.
V moji zgodbi sem omenila, da sem takoj po prihodu v londonsko bolnišnico prejela 20 tipkanih
strani navodil, kako živeti pred in po presaditvi. Ta navodila so bila zelo izčrpna, sama sem jih
znala skoraj na pamet in iz njih sem črpala veliko informacij, predvsem pa sem znala zdravnika
vprašati, kar koli sem hotela vedeti. Vedno si je vzel čas in mi odgovoril.
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Ta navodila sem prinesla domov, dala sem jih prevesti in v društvu smo se domenili (to že leta
1999), da bomo v sodelovanju s strokovno službo pripravili podobna navodila tudi za naše bolnike. Res je omenjenega leta izšla brošura na to temo z določenimi dopolnitvami.
Sedaj, ko se je zdravljenje bolnikov s presaditvijo tako bistveno spremenilo v dobro bolnikov, bi
bilo potrebno ta navodila posodobiti in v društvu se bomo še kako potrudili pridobiti čim več
strokovnega kadra, ki bi bil pripravljen sodelovati. S skupnimi močmi bi bilo dobro, da izdamo
nova, sodobnejša navodila, kako živeti po transplantaciji. S tem zavzamemo velik krog bolnikov s
krvno boleznijo, kjer se opravi presaditev krvotvornih matičnih celic od določenih levkemij, limfomom, plazmocitomom in drugih. S tem pa bi bili tudi bolniki velikokrat pomirjeni, saj bi vedeli, da so določene težave, ki se jim pojavljajo samo posledica zdravljenja, da ni nič narobe,čeprav
jih vznemirja in spravlja v obup.
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SEDAJ JE VSAK DAN LEP
Erika Pertinač
V začetku leta 1991 sem se počutila utrujeno. Nisem bila bolna, bila sem utrujena. Vse se je začelo res nenavadno. Ker nisem nikoli po nepotrebnem hodila k zdravniku, mi je nekdo rekel, sedaj
pa moraš iti.
Ker je bil moj oče nepokreten, je bil v oskrbi moje mame. Tega dne ji je padel. Poklicala me je
in s skupnimi močmi sva ga dvignili. Meni pa se je pri tem nekaj premaknilo v hrbtenici, tako
da desne roke nisem čutila. Odšla sem k zdravnici in ta me je poslala na fizioterapijo. Po petih
terapijah sem se morala vrniti nazaj k njej. Že njena vprašanja so se mi zdela čudna in predvsem
smešna. Spraševala me je, če imam vedno tako barvo obraza, kar me je spravljalo v smeh. Kako
barvo imaš pa lahko sredi zime, seveda si bled. Moja domneva. Ali sem prišla sama do nje? Do
zdravstvenega doma imam morda 500 m. Zdravnica me je poslala urgentno na odvzem krvi. In
to se je nadaljevalo tri dni. Po treh dneh me je poslala na pregled v Klinični center.
Nihče mi ni kaj dosti povedal, tudi če so mi, jih nisem razumela. Rečeno mi je bilo, da sem slabokrvna. Povedano mi je pa bilo, da bom po pošti dobila izvide. Na pregledu sem bila v ponedeljek.
V petek pa sem dobila telegram, da se moram 12. 2 1991, v torek, zglasiti na Hematološkem oddelku Kliničnega centra. Poklicali so me v bolnico.
Še vedno mi ta naziv ni nič pomenil, pač grem v bolnico na pregled, morda dan ali dva in potem
domov.
Ko sem prišla na oddelek, pa se je moj pogled takoj zbistril. Vedela sem, da tukaj nisem zaradi
majhne stvari. Nisem pa vedela, da bo tako hudo, kot se je pozneje izkazalo.
Takoj sem dobila diagnozo, ki je seveda nisem dojela. Šele čez čas sem se opogumila in zahtevala
prevod moje bolezni. Nisem bila presenečena, ker sem globoko v sebi že vedela, samo priznati si
nisem želela. Najhuje mi je bilo zaradi hčere. Stara je bila 14 let, končevala osnovno šolo, jaz pa v
bolnici. Samo to sem si želela, da preživim njeno puberteto in da konča še gimnazijo. Ker se mi je
zdelo, da bo potem bolj odrasla in že nekje sposobna za življenje.
Kemoterapije sem prenašala bolj ali manj v redu. Vendar je bilo to najmanj. Pojavil se je tisti
skrivni črv, ki ga verjetno vsak, ki je imel tako ali podobno bolezen, spoznal. Ta črv se je imenoval Dvom. V mislih se mi je porajalo tisoč vprašanj, nisem imela koga vprašati. Ja, so bili tukaj
zdravniki, ki so mi z medicinskega vidika povedali, ampak meni to ni zadostovalo. Spomnim se,
da nas je takratni prof. dr. Jože Bohinjec, dr. med. vedno znova kregal, da ne smemo misliti na to,
da bi umrle, ker jih je veliko, ki so levkemijo preživele. Nekoč sem ga vprašala, naj mi samo enega
pripelje in ne bom več tako črnogleda. Res pa je, da sem svojo bolezen jemala kot nekaj, kar se je
pač zgodilo in sedaj se borim, da jo premagam. Ker sem že po naravi optimist in rada nasmejana,
mi je to v tem časa veliko pomagalo.
Vendar je tudi mene zlomilo. Prvič, ko sem izgubila lase. Vse je bilo tako kot vsak dan. V kopalnico sem se šla umit. Videla sem, da imam lase, kot nekdo, ki so mu ponoči namestili žvečili gumi.
Vse je bila ena veliko neurejena kepa. Po umivanju in česanju pa me je prešinilo, kako sem se
lahko tako lahko počesala, saj sem imela tisto neurejeno kepo las. Ko sem pogledala na tla, sem
videla, da so mi moji izpadli. Morda sem šele takrat res sprejela to svojo bolezen. Zjokala sem se.
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Še danes, ko se spomnim, dobim solzne oči, pa je minilo ogromno časa. Tega trenutka ne bom
nikoli, dokler bom živa, pozabila. Tudi potem, ko sem izgubila zobe, zaradi nevednosti (krvavitve dlesni, jaz pa z zobno krtačko umivala zobe), ni bilo niti pol tako hudo. Občutek je bil grozen.
Podrl se mi je svet.
Drugič pa je bilo, ko je bila pri nas vojna. Takrat je bil na oddelku dežuren prof. dr. Černelč.
Povedal nam je, da se mora oddelek sprazniti in vse, ki bomo vsaj malo boljše, bomo šle domov.
Seveda v trdi veri, da bom med njimi tudi jaz, sem se pripravila, da grem domov.
Vendar se je stvar končala drugače, kot sem si jaz zamislila. Ostati sem morala v bolnici. Popustili
so mi živci, vem da sem kričala na doktorja, kako jaz moram domov, preklinjala dan, ko sem prišla, želela vse podpisat, samo da me spusti. Hvala bogu, da je bil prof. dr. Černelč pametnejši in
razumnejši, tako da sem našo vojno spremljala iz bolnice.
Med samim zdravljenjem pa smo se že dogovarjali za transplantacijo. Možnosti sem imela zelo
malo. Moj oče je bil takrat star 82 let in na vozičku, mama je imela sklerozo multiplex, ostala je
samo sestra. V tistih časih pa se je govorilo, da težko, da bi bila ženska darovalka. Tako da nisem
verjela, če mi bo to uspelo. Bližal se je čas, ko sem končala kemoterapije. Prim. Pretnar je takrat
povabil na tipizacijo mamo in sestro. Žal očeta takrat ni bilo več. Po prvih izvidih, ki so prišli, so
nama rekli, da je kri od ene same. Tako, da smo morali vse še enkrat ponoviti. Izkazalo se je, da je
moja mama idealni darovalec.
Prim. Pretnar se je odločil, da bomo naredili transplantacijo jeseni. V bolnico sem bila poklicana
15. septembra, ponovno smo naredili vse preiskave. V meni pa se je porajal dvom in kup vprašanj.
V tem času sem videla veliko smrti, tudi ljudi, ki so bili transplantirani. Čeprav sem ves čas zdravljenja bila navzven prepričana, kako bom jaz premagala to bolezen, sem v sebi trpela. Nikjer ni
bilo človeka, ki bi mi povedal:»Lej Erika, tudi jaz sem imela levkemijo, pa sem jo premagala, vsi
okoli mene so bili na isti poti, kot jaz ... nekateri celo na slabšem.« Notranji boj je bil hud. Veliko
sem v tem času prejokala, zavedala sem se, da imam sicer možnost, da se pozdravim, samo kaj, ko
je bil »črv« dvoma močnejši.
Bližal se je dan D. To je bil 1. oktober. Tudi mama je bila v bolnici, tako je bil v teh težkih trenutkih vsaj nekdo z mano. Nisem ji govorila, kako se počutim, ker sem na njenem obrazu brala njen
notranji boj. Trpela je tako kot jaz.
Prišel je težko pričakovani dan. Že zjutraj sem bila pripravljena in komaj čakala desete ure.
Ko je ura prišla, so bili pri meni sestra Cirila (nikoli je ne bom pozabila), glavna sestra, in prim.
Pretnar. Vse je potekalo normalno.
Potem pa smo čakali … čakali … čakali. Povedali so mi, da kostni mozeg začne »delati« nekje
20. dan (takrat). Prvo punkcijo so mi naredili 6. dan. Nobenih sprememb, ne na slabše, ne na
boljše. Druga punkcija pa je bila enajsti dan. Že sestra Sonja mi je malo namignila, da morda
pa bo. Ko me je prim. Pretnar poklical po telefonu, da moj mozeg živi, da dela … ne znam niti
opisat, ali povedati, kaj sem v tistem trenutku doživela. Te njegove besede, ne, res ne znam opisati. V tistem trenutku, je postal moj BOG. Morda se komu zdi, da pretiravam, samo tako čutim
tudi sedaj, toliko let po tem. Zdravljenje se je hitro izboljševalo, nisem imela problemov. Vse sem
prenašala dobro, res dobro. V moji glavi se je rodila nova misel, ki je odrinila dvom in mi je rekla:
»Erika, zmagala si!«
Potem sem postala verjetno zoprna pacientka, ker sem vsako vizito spraševala, kdaj grem domov.
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Tudi to je prišlo. Zadnje dni meseca oktobra, natančneje 29. oktobra sem lahko zapustila hematološko kliniko.
Zgodilo se je to, kar sem si najbolj želela. Moja hči je končala gimnazijo in jaz sem bila ob njej.
Končala fakulteto in spet sem spremljala njeno delo. Ne morem pa pozabiti, ko je bila deklica stara 14 let in je imela v osnovni šoli valeto, njene mame ni bilo. To me še danes spremlja. Samo v tistem času, so bile sestre iz oddelka zelo prijazne. Telefon je bil samo zame in mojo hči. Ne morem
povedati, koliko moči sem potrebovala, da nisem jokala na glas. Ne jokala, verjetno bi tulila.
Dobila sem navodila, takrat je bilo rečeno, da se moram 100 dni paziti. Nič ni bilo težko, ubogala
sem in tudi redno hodila na kontrole.
Letos mineva 18 let. Podrobnosti sem res pozabila, nikoli pa ne bom pozabila moje notranje travme, koliko solz je bilo potočenih, kako sam si v času bolezni. Kljub temu da so okoli tebe ljudje,
ki jih imaš rada in oni tebe, si sam. In morda je ravno zaradi tega prišla ideja o društvu. Lani smo
začeli izvajati program, ki sem si ga že pred leti zamislila. Bolnim ljudem povedati, da nas nekaj
je, ki smo premagali to težko bolezen. Vsem bi rada povedala, da nas je ogromno, ki smo sedaj
tukaj med vami.
Ko sedaj obiskujem paciente, podoživljam njihov strah in njihov boj.
Še jih bom obiskovala, še jim bom povedala, da niso sami, še se bom z njimi pogovarjala, ali
morda šalila.
Morda sem v svoji zgodbi pozabila omeniti osebje. Zame osebno so bili vsi od zdravnikov do
strežnega osebja zlati, prijazni, nikoli nisem imela pripomb in tudi sama upam, da jim nisem
delala preveč sivih las.
Vsem skupaj HVALA.
Sedaj se veselim vsakega dneva posebej ... in res, kot sem zapisala v naslovu: »SEDAJ JE VSAK
DAN LEP!«
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MOJ 55. IN 15. ROJSTNI DAN
Stanko Gašpar
Bilo je spomladi leta 1994. S traktorjem sem oral njivo. Naenkrat pride k meni žena vsa zasopla
in mi pove, da je klicala zdravnica in moram takoj v bolnico.
Seveda v tistem trenutku tega enostavno nisem razumel in ni mi bilo jasno, zakaj? Vseeno sem
ubogal, pospravil traktor in se odpeljal v bolnico. Bil sem seveda takoj sprejet, a še vedno nisem
vedel, zakaj? Naslednji dam mi je zdravnica povedala, da nekaj ni v redu s krvjo in da morajo
narediti vse preiskave. Tam sem ležal tri dni, vsak dan pa me je zdravnica spraševala, če imam
brata ali sestro. Zakaj, mi ni povedala, sam pa do takrat sploh nisem slišal za to bolezen in nisem
vedel, da se kostni mozeg transplantira. Zadnji dan so mi s prsnice vzeli vzorec, kar je zelo bolelo,
ter ga poslali v Ljubljano. Čez nekaj dni sem šel vprašat za izvide, ko mi je zdravnica povedala,
kot iz topa, da imam levkemijo. Kako sem na to reagiral, ne vem, vem le to, ko sem se vračal proti
avtomobilu, bil je namreč lep sončen dan, sem se vprašal, ali moram sedaj umreti ?
Po tistem so sledili pregledi na kliniki in že v januarju 1995 sem bil sprejet na Klinični oddelek za
hematologijo, Klinični center Ljubljana, za transplantacijo. Imam namreč brata, ki je bil med tem
časom tudi na tipizaciji in ker je vzorec ustrezal, je šlo vse bolj hitro.
Na kliniki sem bil sprejet v samico, kar mi je bilo zelo hudo. V sosednjih sobah sta bili dve gospe
in dva fanta, jaz pa sam. Prvih nekaj dni sem za kratek čas lahko šel iz sobe na hodnik, kjer sem slišal od sotrpinov marsikaj, česar do tedaj nisem sanjal, kaj šele vedel. Vrstili so se posegi, boleči in
neboleči, strašni in manj hudi. Hudo je bilo, ko so mi vstavljali kateter, skozi katerega so mi dajali
injekcije. Hudo je bilo tudi na obsevanjih. Grozno pa je bilo, ko sem se nekega jutra zbudil in videl na vzglavniku vse moje lase, na glavi pa nobenega. To je bilo verjetno že po kemoterapiji, kar
se pa seveda več ne spominjam. Na kliniko je v tistem času prišel tudi moj brat, moj darovalec.
Prišel je dan, ko mi je zdravnik prinesel v vrečki novo življenje. Cel čas, ko je tekočina tekla v
mene, je zdravnik sedel pri meni. Jaz sem po nekem času zaspal in ko sem se prebudil, je bilo že
narejeno. Potem pa čakanje, ali bo ali ne. To so trenutki, ki jim ni bilo konca, a vseeno so prišli.
Tekli so novi dnevi življenja, ki si jih znal ceniti z drugačnimi vidiki, a so po petnajstih letih žal
že malo zbledeli.
Sedaj, čeprav po petnajstih letih, bi se rad še enkrat zahvalil prav vsem, ki so mi pripomogli k
novemu življenju. Naša srečanja v društvu pa so nova doživetja, obujanje spominov in prijetna
druženja. Naj tako še dolgo ostane.
Vsem, ki jih čaka, želim veliko poguma in upanja v novo življenje, ker bodo le tako zmogli.
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ZDRAVJE, NAJVEČJE BOGASTVO
Neva Gec
Živim na Krasu, posejanim z vinsko trto, ki daje vino teran. Ta daje preživetje tudi nekaterim
družinam.
Bilo je leto 1997, lep sončen pomladanski dan, ko smo tudi pri nas sadili. Po nekaj dneh težjega
dela me je pričel boleti hrbet. Nekaj dni sem uživala tablete, a ni bilo nič bolje. Odšla sem do
zdravnika, povem mu za bolečine ter kakšne tablete uživam. Predpisal mi je obsevanje ter injekcije. Po štirih dneh me vpraša, kakšno je počutje. Povem mu, da zelo slabo, saj se pri hoji počutim,
kot bi mi šle kosti narazen.
Še isti dan, ko nisem imela več terapije, mi je napisal napotnico ter poslal v bolnišnico Šempeter.
Ostala sem deset dni, da so mi naredili preiskave, ultra zvok ter ostalo potrebno. Po teh pregledih
mi niso ugotovili nič, le rekli, da bodo poslali kri še na preiskave v Ljubljano. Ko pridejo izvidi,
me bodo obvestili. Odšla sem domov, a bolečine so bile še vedno prisotne.
Po mesecu dni dobim telegram, naj se naslednji dan javim v bolnišnici. Niti v sanjah si nisem
mislila, kaj me čaka.
Bila sem na oddelku 5B. Nestrpna sem čakala vizito, bil je dr. Saksida. Ko je prišel do moje postelje je dejal: »Midva se bova pogovorila po viziti v moji pisarni.« Stisnilo me je pri srcu, ker sem
slutila, da je nekaj hudo narobe.
Pokličejo me v pisarno, bila sem že pod stresom, ko prične razlagati, da je glede na izvide ugotovljeno, da je krvna bolezen: Diseminirani Plazmocitom. Govoril mi je, da je to bolezen starejših ljudi,
da se zdravi, lahko pa tudi pozdravi. Bila sem tako šokirana, da nisem vedela več, kaj govori. Tudi
domači so pričakovali, da sporočim, kaj je bilo pri viziti. Nato sem se malo pomirila ter telefonirala
domov in povedala, kakšno je stanje. Prišla sta mož in hčerka, odšla do zdravnika, da jih bolj seznani
z zadevo ter tudi s tem, kar sem jaz prej preslišala.
Tu se je začela trnova pot zdravljenja. Pričela sem s kemoterapijo lažje oblike 4x na mesec. V juliju je
prišla prim. Nataša Fikfak, dr. med., ki je bila hematologinja in tako sem postala njena pacientka.
Te terapije so trajale od junija 1997 do konca leta. V letu 1998 sem pričela s polovičnim delovnim
časom, čeprav sem hodila na terapije, samo bolj poredko.
Na nekatera zdravila se je bolezen slabo odzvala, zato so mi jih večkrat zamenjali. Ko je prišla
prim. Nataša Fikfak, dr. med. z nekega kongresa, mi je svetovala samo zdravilo Talidomid, samo,
če si ga sama dobim, ker se ga pri nas še ne da dobiti. Šla sem v Italijo, tam ga niso imeli, zanimala
sem se v Avstriji in Nemčiji. Tudi tam ga ni bilo, ker ga ni več v prodaji, saj je škodljiv. Kadar so
ga imeli na Kliničnem centru v Ljubljani, sem ga dobila. Tudi po tem ni bilo uspeha. Te terapije
sem prejemala do konca leta 1999.
V januarju 2000 me je prim. Nataša Fikfak, dr. med. napotila v Klinični center v Ljubljano k prim.
Pretnarju. Tudi tam sem bila na terapiji pet tednov. Bilo je malo bolje, potem pa sem spet hodila
v Šempeter. Za presaditev ni bilo primerno.
Tudi za domače je bilo hudo, ker so videli, kako se po terapijah slabo počutim. Nikoli si nisem rekla:
»Zakaj ravno jaz?« Imela sem upanje in spodbudo domačih, da bo bolje. Novembra 2000 so me
upokojili, kar je bil zame velik udarec. Pred sabo nisem imela več upanja, toda nisem se vdala.
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Januarja 2001 sem šla spet na Klinični center v Ljubljani. Tu sem bila na terapiji štiri tedne. Pred
odhodom domov sem vprašala prim. Pretnarja, če imam možnost presaditve kostnega mozga.
Pove mi, da mi bodo po vseh opravljenih analizah poslali mnenje. Nestrpno sem čakala odgovor,
a bila razočarana. Za sedaj ni možnosti presaditve, samo nadaljnje zdravljenje. Bil je še en velik
šok, kar v kratkem času. Zdelo se mi je hujše kot takrat, ko sem izvedela za bolezen.
Izgubila sem upanje, ki me je držalo pokonci. Spet so se pričele terapije pri prim. Nataši Fikfak,
dr. med. v Šempetrski bolnišnici. Leto je bilo kar dolgo, bila sem že izmučena in utrujena. Tudi
doma nisem mogla kaj dosti postoriti, samo kaj nujnega, ko so vsi odšli v službo.
Prišlo je leto 2002, jaz pa še vedno na začetku. V januarju sem spet odšla v Klinični center v Ljubljano, in ostala na terapiji. Po končani terapiji mi je prim. Pretnar povedal, da so se odločili za
avtologno presaditev, da je terapija uspela ter da mi sporočijo, kdaj naj pridem na zbiranje celic.
Odprl se mi je nov svet in upanje na bolje, čeprav je bil rezultat vprašljiv.
Približno po dvajsetih dneh od zbiranja celic mi sporočijo, naj pridem na presaditev. Odšla sem v
Ljubljano na hematološki oddelek Kliničnega centra. Tu so me namestili v izolirno sobo ter pripravili za presaditev krvotvornih matičnih celic. Ta dan je bil 1. marec 2002, ki se je pričel pisati
za novo rojstvo. Potek presaditve je zelo enostaven, mnogo hujše so kemoterapije, ki ti uničijo
imunski sistem.
Čas sem si krajšala z gledanjem televizijskih programov, branjem knjig in s pletenjem, kadar sem
lahko. Bili so tudi težki trenutki. Pri viziti dvanajstega dne mi je zdravnik rekel: »Danes so vaše
celice pričele rasti.« Zame je bilo novo rojstvo in tudi za moje domače.
Skoraj po mesecu bolnice sem prispela domov. Bila sem brez moči. Počasi sem prihajala k sebi,
tako, sem že postorila kakšno gospodinjsko delo.
Tudi po presaditvi sem prejemala zdravila: Talidomid ter Dexamethason. Talidomid sem prejemala še dve leti, kar čutim še danes, saj mi je pustil mravljinčenje nog. Dexamethason pa 4 dni na
mesec kar štiri leta. To ni bilo tako hudo, a vseeno nekaj dni nisem imela moči.
Mojo zgodbo končujem, saj sem sedaj zdrava, lahko delam na vrtu, v hiši, grem na dopust ter
kakšen izlet.
Za vse zdravljenje, potrpljenje in lajšanje bolečin se zahvaljujem prim. Nataši Fikfak, dr. med. ter
sestram in ostalemu osebju bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Novi Gorici.
Prisrčna zahvala tudi osebju hematološkega oddelka Kliničnega centra v Ljubljani ter prim.
Jožetu Pretnarju.
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MOJE NOVE POMLADI
Martina Mlakar
April je. Hodim po gozdu, kukavica se oglaša, bukve zelenijo. Tedaj mi misli polete v nek drug,
daljni april pred dvaindvajsetimi leti. Tudi takrat so bukve komaj začele zeleneti, vendar me to ni
navdajalo z radostjo. Bila sem na poti v bolnišnico.
Že kar nekaj časa sem se slabo počutila, bila sem brez moči. V službi sem še nekako funkcionirala,
popoldne bi pa najraje kar spala. Hčerka je obiskovala peti razred OŠ, sin prvi letnik srednje. Mož
je pred meseci doživel prometno nesrečo in je bil še v bolniški. Živeli smo v hiši z mojo mamo, ki
mi je veliko pomagala, pa tudi svojo hišo smo gradili.
Ko sem dobila menstruacijo, je bila krvavitev nenavadno močna in se ni hotela ustaviti. Zato me
je moj zdravnik poslal v Kranj na ginekologijo. Čistili so me in mi dali transfuzijo krvi, po kateri
sem imela hudo reakcijo. Zdelo se mi je, da me bo zadušilo. Po 14 dneh so me odpustili. Kmalu
se je krvavitev spet pojavila, spet sem morala v Kranj in potem še enkrat. Dobivala sem injekcije
železa v mišico in vsak dan bolj me je bolelo. Krvavela nisem več in ugotovili so, da ginekološko z
menoj ni nič narobe, pač pa je nekaj hudo narobe z mojo krvjo. Junija so me iz Kranja poslali na
Hematološko kliniko v Ljubljano. Peljala sem se v taksiju, ki je neskončno smrdel po cigaretah,
tako da sem se vso pot borila s slabostjo.
Nastanili so me v veliko sobo, osem nas je bilo v njej. V glavnem so bile to stare gospe. V Kranju
sem bila v sobi z nosečnicami, ki so se veselile novega življenja, tukaj pa se mi je zdelo ravno
nasprotno. Postalo me je strašno strah. Nisem mogla zadržati solz. Tedaj je prišla k meni gospa
s sosednje postelje in me povabila na hodnik. Ime ji je bilo Jana in je bila le nekaj let starejša od
mene. Sprehajali sva se po hodniku, pripovedovala mi je o svoji bolezni, o življenju na oddelku, o
osebju … S tem mi je veliko pomagala.
Ob prvem stiku z zdravnikom in sestrami sem začutila, da sem zdaj v pravih rokah.
V naslednjih dneh so sledile preiskave in po drugi punkciji kostnega mozga diagnoza: idiopatska
aplastična anemija. Pogosto sem dobivala transfuzije krvi in trombocitne plazme, zdraviti so me
začeli s tabletami. Stare gospe v sobi pa so ugašale. Neke noči, ko je gospa na postelji nasproti mene
umirala, jaz pa sem spet omedlela, so me sestre premestile v drugo, manjšo sobo.
Zdravljenje je bilo dolgotrajno, pogosto naporno. Imela sem tudi ogromen hematom na zadnjici,
posledica injekcij, ki me je zelo bolel. Spominjam se, da je bilo neko zdravilo (konjski serum),
s katerim naj bi me zdravili, strašno drago, ne vem, koliko milijonov takratnih dinarjev in da so
čakali na odobritev iz Kranja, preden so ga lahko naročili. Mislim, da sem takrat prvič pomislila,
da bom umrla, ker zame gotovo ne bodo dali toliko denarja za zdravila.
Tisto poletje je bilo zelo vroče. Ob nedeljah so me obiskovali hčerka, sin, mož, mama. Mož je
prišel tudi med tednom, otroka pa sem videvala samo ob nedeljah in to se mi je zdelo najhuje.
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Meseci so tekli. Minil je julij, sredi avgusta sem šla domov na vikend in prvi dnevi po vrnitvi v
bolnico so se mi zdeli neznosni. Potem so mi operirali hematom in ko je bolečina popustila, sem
po dolgem času lahko spet normalno ležala in prvič prespala celo noč. Dobivati sem začela konjski serum. Kljub mojim strahovom so ga plačali. Začelo se je novo šolsko leto.
S sestrami smo se pogovarjale o njihovih šolarčkih, v mislih sem bila s svojima otrokoma.
Moja postelja je stala ob oknu. Vsak dan sem gledala proti Šmarni gori, opazovala kostanje ob
bližnji gostilni in macesen na zelenici blizu bolnice. Vsak dan isti pogled, že od sredine junija. Bil
je petek v začetku oktobra. Sedela sem na postelji in brez misli gledala skozi okno. Naenkrat sem
se zavedla, da je macesen spremenil barvo, da listje na kostanjih postaja rjavo.
Pomislila sem: »Ko sem šla prvič v bolnico, je listje komaj zelenelo, zdaj pa bo kmalu umrlo, jaz
pa sem še vedno tukaj. Ali bom sploh kdaj prišla ven?« Oblile so me solze.
Približno teden dni po tem pripetljaju sem šla domov. Vsak mesec sem hodila na pregled, pogosto dobivala transfuzije krvi, tudi v bolnišnici sem še bila, dobivala zdravila in moja krvna slika
se je počasi začela boljšati. Zadnjo transfuzijo sem dobila januarja 1991. Življenje doma se je
počasi normaliziralo. Otroka sta se izšolala, dogradili smo hišo, danes imam štiri čudovite vnuke.
Najstarejši je že srednješolec, najmlajša pa bo, ko boste to brali, prvošolka.
Zelo sem hvaležna osebju Hematološke klinike v Ljubljani , posebno doc. dr. Andoljšku in mag.
Modičevi ter vsem sestram, za katere vedno pravim, da so zlate. Prepričana sem, da brez njih
danes ne bi pisala teh spominov.
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ZMAGALA SVA V BOJU Z BOLEZNIJO
Boštjan Rautar
Spominjam se leta 1996, ko se je skoraj vsakega izmed nas v Gornji Radgoni in širše po Sloveniji
dotaknila žalostna zgodba mladega fanta Ivana Muleca, ki je zbolel za levkemijo. Edina možnost
ozdravitve je bila presaditev kostnega mozga. Njegovi starši, brat in svojci so mu skušali pomagati
z darovanjem kostnega mozga, vendar takšno zdravljenje zaradi neujemanja celic ni bilo mogoče.
Ponudila se je edina možnost zdravljenja v Londonu, kjer so takrat zdravili levkemijo z nesorodno transplantacijo kostnega mozga. Takrat je gospod Andrej Fišinger, sekretar Rdečega Križa
v Gornji Radgoni, zelo uspešno izvedel vseslovensko akcijo zbiranja denarja za Ivanovo zdravljenje v Londonu. Veliko ljudi v Gornji Radgoni in okolici je takrat finančno pomagalo. Nekaj
se jih je tudi vpisalo v register darovalcev kostnega mozga, da bi Ivanu in drugim bolnikom s to
boleznijo pomagali pri ozdravitvi.
Ivan se je boril z boleznijo, ob tem pa si je moral poiskati nekoga, ki ga bo spremljal v Londonu
pri celotnem zdravljenju, skrbel za njega, ga vzpodbujal, mu stal ob strani v najtežjih trenutkih
itd. Pred njim je bila zelo težka naloga, najti nekoga, ki mu bo lahko zaupal, s komer se bo razumel, nekoga, ki bo skrbel zanj kot mati, ob vsem tem pa, da bo imel nekaj medicinskega znanja
in znanja angleščine.
V tistem času sem končal pripravništvo zdravstvenega tehnika v Zdravstvenem domu Gornja
Radgona. Nekaj sem slišal takrat o Ivanu in njegovi bolezni in o tem, da išče spremljevalca, vendar ga takrat še nisem osebno poznal in se niti nisem nameraval odločiti kot spremljevalec na
tako zahtevnem zdravljenju. Nekega dne pa me je Ivan poklical in mi razložil svojo stisko, ter
izrazil željo, da se želi z mano spoznati. Kot 21-letnik sem takrat imel že zastavljene drugačne
cilje, vendar se me je dotaknila Ivanova zgodba in njegova želja, da ga spremljam v London na
zdravljenje. Moja odločitev je bila zelo težka, doma pustiti vse…starše, sestro, prijatelje…in oditi z neznancem daleč od doma, za nekaj mesecev, ne vedoč, kaj vse me čaka. Po drugi strani pa
me je gnala želja po tem, da pomagam človeku iz stiske, da se skupaj vrneva kot zmagovalca in
premagava bolezen. Toliko dobrih ljudi se je takrat našlo, da so mu pomagali, zakaj mu ne bi tudi
jaz na nek human način. Odločitev je padla; hočem pomagati! Z Ivanom sva se začela spoznavati,
skupaj sva preživljala veliko prostega časa, zaupala sva si, postala sva prijatelja in čakala dan, ko se
odpraviva v London na zdravljenje.
Ves potek zdravljenja je prevzel prim. Jože Pretnar iz Kliničnega centra v Ljubljani. Že nekajkrat
so sodelovali pri podobnih zdravljenih s prof. Prenticem iz Royal Free Hospital iz Londona.
Ivan dobi obvestilo, da ima primernega darovalca kostnega mozga in da mora pripotovati v London. S težkim srcem, a kljub temu z nekim optimizmom in z željo po ozdravitvi, sva se poslovila
od domačih in se odpravila na težko pot do ozdravitve.
Težave so se začele že ob pristanku na Londonskem letališče Heathrow, na carini ob vstopu v
državo. Naletela sva na zahtevnega uradnika, ki naju je nekaj ur zasliševal in pregledoval vso prtljago. Trdno odločena, da naju nič ne zlomi, sva jih izčrpana, še posebej Ivan ob tej hudi bolezni,
le nekako prepričala, da sva prišla le po zdravje. Pričakal naju je gospod Vili Savrič, Slovenec, že
dolgo let živeč v Londonu, ki naju je spremljal, pomagal in žrtvoval ves svoj prosti čas.
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Za čas, ko si ne najdeva ustreznega stanovanja v bližini bolnišnice, sva bila nastanjena v Slovenskem katoliškem dom v Londonu, kjer naju je sprejel gospod župnik Stanislav Cikanek. Tam sva
preživela dneve pred Ivanovo transplantacijo, v času predpriprav na zdravljenje in opravljanja
vseh preiskav. Tik pred začetkom zdravljenja pa se je pri darovalcu kostnega mozga nekaj zataknilo. Še danes nama ni znano, kaj je bil vzrok za prekinitev zdravljenja. Po dveh tednih vsakodnevnih preiskav in priprav na zdravljenje se je vse za nedoločen čas prestavilo. Zgubljena, negotova
in s čudnimi občutki sva se odpravila nazaj v Slovenijo, dokler naju spet ne pokličejo z vestjo, da
se je našel nov primeren darovalec. Po dveh tednih dobiva poziv za vrnitev.
Tokrat pa se bo začelo zares. Za Ivana so prišli težki dnevi obsevanj in kemoterapij. 11. junija
1996 so opravili transplatacijo kostnega mozga. Začelo se je čakanje na odziv telesa, ali sprejme tuje celice kostnega mozga ali jih zavrne, in se ves trud in želja po ozdravitvi spreobrneta v
počasno in težko umiranje. Težki dnevi Ivanovih slabosti, bruhanja, neprespanih noči, slabega
počutja, nemoči, so se vlekli v neskončnost. Telo rabi kar nekaj časa, da odgovori, ali je pripravljeno na novo življenje, življenje brez bolezni. Razne dodatne infekcije so še bolj otežile potek
zdravljenja. Občasno sva doživljala zelo hude čase, ko sva izgubila skoraj vso voljo in željo po
zmagi in ozdravitvi. Hrane, ki jo je dobival v bolnišnici, ni sprejemal, kajti njihov način priprave
hrane je nekoliko drugačen kot naš, zato sem se odločil, da mu vso hrano pripravim sam in mu
jo prinašam v bolnišnico. Zjutraj, ko sem se vračal v bolnišnico, me je vsakič spremljal nek strah
in neznano pričakovanje, kakšno novo težavo in presenečenje prinaša nov dan. V tistih najtežjih
trenutkih sem navezal stike z gospo Mišo Grein, Slovenko, ki je z možem Mirčom že dolga leta
živela v Londonu in pomagala mnogim bolnikom k ozdravitvi. Imela je veliko izkušenj, ki jih je
znala na poseben materinski način uporabiti in nama jih nuditi. Veliko zaslug lahko pripišem gospe Miši, ki je navezala stike z zdravniki in se potrudila v vsej svoji moči, da sva se oba z Ivanom
psihično pobrala in nadaljevala zdravljenje.
Ivanu se je zdravstveno stanje sčasoma začelo izboljševati do takšne mere, da je lahko počasi zapustil bolnišnico. Poiskal in uredil sem stanovanje v bližini bolnišnice zaradi vsakodnevnih kontrol in čim hitrejšega prihoda do zdravnika. Paziti sva morala na Ivanovo zdravje, vsaka infekcija
bi mu lahko poslabšala zdravstveno stanje in ni smel priti v stik z množico ljudi. Svoje zdravje in
kondicijo je krepil v bližnjem parku, kjer sva preživljala prosti čas.
Čas je tekel, minevali meseci, Ivan je okreval, krvna slika se je počasi izboljševala, prišel je spet
kak dan, ko so bili krvni izvidi spet slabši, a sva se borila dalje. Tako dolgo, dokler prof. Prentice ni
končno potrdil, da je transplantacija uspešna. Čakala sva samo datum, ko se vrneva v domač kraj,
med domače ljudi, k domačim in izpeljeva predajo Ivana prim. Pretnarju v Ljubljano.
Po dolgih sedmih mesecih sva se končno lahko vrnila, ampak zdravljenje ni bilo zaključeno, Ivanovo telo si še ni popolnoma opomoglo, njegov imunski sistem je bil oslabljen. Sledilo je dolgotrajno okrevanje.
Ivan je svoje zdravljenje prestal, vrnila sva se kot zmagovalca in premagala hudo bolezen. Uspelo
nama je z veliko pomočjo vseh, ki so finančno in kakor koli drugače pomagali. Posebne zasluge
gre pripisati gospodu Andreju Fišingerju in Rdečemu križu Gornja Radgona, gospodu Dušanu
Zagorcu, ki je aktiviral in vodil dobrodelno akcijo, osebju na slovenski ambasadi v Londonu,
ki so nama velikokrat priskočili na pomoč ob reševanju raznih formalnosti, gospodu župniku v
Londonu Stanislavu Cikaneku, vsem Slovencem živečim v Londonu in okolici, ki so nama na tak
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ali drugačen način pomagali, še posebej gospodu Viliju Savriču, ki naju je ves čas spremljal in naju
reševal z znanjem angleškega jezika in gospe Miši Grein za vso podporo in pomoč. Še so ljudje,
ki so nama priskočili takrat na pomoč.
Veliko hudega so takrat preživljali Ivanovi starši, ki so vsak dan trepetali na končni izid zdravljenja in moji starši, ki so mi ves čas stali ob strani in me podpirali pri tej odločitvi ter vzpodbujali v
najtežjih trenutkih.
Po štirinajstih letih sva z Ivanom ostala v trdnih stikih in dobra prijatelja. Za vedno mi bo hvaležen
za trud, ki sem ga vložil, in tistih nekaj mesecev, ki sem jih žrtvoval za njegovo zdravje. Tudi jaz sem
sedaj hvaležen njemu, da mi je dal to možnost. S tem dejanjem sem si pridobil veliko izkušenj pri
svojem poklicu ter v nadaljnjem življenju, postal sem veliko bolj samostojen in samozavesten.
S strokovne plati, kot zdravstveni tehnik, lahko povem, da je težko primerjati medicino pred
štirinajstimi leti in sedaj. Od tistega časa se je veliko spremenilo, takšne vrste zdravljenj že nekaj
let opravljajo tudi v Ljubljani, tako da ni več potrebno našim bolnikom odhajati v London. Sedaj,
ko poznam razmere v tujini in pri nas, lahko povem, da tudi v tujini ni vse tako rožnato. Tam si le
številka in predmet za dober zaslužek. Če se sam ne potrudiš in ne pokažeš volje, si poražen. Ko si
nekje daleč v svetu, rabiš nekoga, ki te vzpodbuja, nekoga, ki ti daje voljo v najtežjih trenutkih.
Ob pisanju teh vrstic se s spomini vračam v težko obdobje za naju oba, iz vseh težkih časov se
da izbrskati tudi veliko lepih spominov, skupaj sva se velikokrat nasmejala in znala zabavati kljub
vsem okoliščinam. Ravno to naju je tudi držalo pokonci in ko sva bila čisto na tleh, sva se dvignila
in se znova in znova podala v boj. Vseh neprijetnih in prijetnih skupaj preživetih trenutkov se
bova oba za vedno z veseljem spominjala.

Slika 71/1: Ivan Mulec v svoji bolniški sobi tik pred presaditvijo kostnega mozga - 11. 6. 1996
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Slika 71/2: Spominska slika s profesorjem Prenticem pred odhodom domov

Slika 71/3: Prva kontrola po uspešni presaditvi kostnega mozga - vhod v bolnišnico, kjer je potekalo zdravljenje
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ZA OZDRAVITEV SE MORAMO NAJPREJ ODLOČITI SAMI
Mihaela Uhan
Rodila sem se februarja 1960 na večji samotni hribovski kmetiji na Dolenjskem. V družini je pet
otrok. Čeprav smo imeli iste starše in podobno vzgojo, smo precej različni. Zase lahko rečem,
da sem bila zelo radoveden in uporen otrok. Ko sem bila stara eno leto in pet mesecev, sem se
nekega deževnega julijskega jutra izmuznila iz posteljice in odpravila od doma raziskovati svet in
pristala globoko v gozdu ob potoku, pol ure hoda od doma. Tam sem ždela dva dneva in eno noč
in po naključju me je napol živo našel bratranec, ki je nabiral gobe. To je bilo moje prvo soočenje
s smrtjo, le da se ga ne spominjam, saj sem bila premlada.
Osnovno šolo in gimnazijo sem končala uspešno, nato pri triindvajsetih diplomirala na ekonomiji in se poročila s čudovitim sostanovalcem iz študentskega doma. Ustvarila sva si družinsko
gnezdo, leta 1986 se nama je rodil sin in v letu 1995 še hčerka. Lepšega življenja si ni bilo moč
zamišljati. Vsi smo bili zdravi, bolniška odsotnost od dela je bila zame nepoznana, razen nekaj dni
za otroke za prebolevanje tipičnih otroških bolezni.
V službi sem bila zadovoljna, vodstveno funkcijo sem opravljala z velikim veseljem in odgovornostjo. V februarju 2000 sem se pripravljala na praznovanje 40-letnice, ko sem pri sebi opazila, da
sem ob večerih bolj zaspana, da mi zatekajo oči in imam mejni pritisk. Dva dneva pred rojstnim
dnem sem obiskala zdravnika, ki me je poslal na ultrazvok trebuha zaradi mejne vrednosti kreatinina. Na pregledu z ultrazvokom sem že na zdravnikovem obrazu ugotovila, da je nekaj hudo
narobe. Prepričevala sem ga, da imam drugi dan službeno pot in da ne morem na Onkološki inštitut, nakar mi je odgovoril, da naj kar pozabim na službene poti vsaj za pol leta. V trebuhu, med
aorto in ledvicami, sem namreč imela tumor dimenzije 15x 9,5x 6 cm, ne da bi ga čutila.
Ko izveš diagnozo, se ti res sesuje svet. En teden sem brala strokovne knjige in prebolevala šok. Istočasno je doživela tašča hudo možgansko kap, tako da sta moje najdražje pretresli kar dve hudi novici.
Po opravljenih preiskavah mi je bila postavljena diagnoza: nizkomaligni ne-Hodgkinov limfom v
zadnjem (četrtem) stadiju. Doc. dr. Barbara Jezeršek, dr. med. mi je podrobno predstavila bolezen,
za katero prej še sploh nisem slišala, nato pa mi predstavila potek zdravljenja. Povedala mi je, da se ta
oblika limfoma zelo rada ponavlja in da ga je težko izkoreniniti. Ogroženo sem imela desno ledvico,
na katero je pritiskal tumor in razmišljali so o odstranitvi, vendar k sreči ni bilo potrebno.
Niti pomislila nisem, da bi zdravljenje zavrnila, saj sem zdravnikom zaupala in vedela sem, da s
tolikšnim tumorjem v trebuhu ne morem živeti. Verjela sem, da me bodo pozdravili, saj si nisem
predstavljala, da bi zapustila moža in ne bi videla odraščati mojega sina, ki je zaključeval osnovno
šolo ter male petletne punčke. V prvem tednu po odkritju diagnoze se je v moji zavesti večkrat
pojavila tudi misel o smrti, a sem jo uspešno zatrla, saj je bila volja do življenja močnejša.
Pričela sem z zdravljenjem in sicer najprej z obsevanjem, ki pa so ga po štirih obsevanjih zamenja-
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li s kemoterapijo. Prejela sem trinajst terapij, čeprav so mi jih sprva predpisali šest. Terapijo sem
imela enkrat na tri tedne in sicer je trajala dvajset minut. Živim v Ljubljani, zato sem se na terapijo
vozila kar s kolesom. Že po nekaj terapijah, ki sem jih dobro prenašala, se je tumor zmanjšal na
minimum. Naše življenje se ni bistveno spremenilo, saj smo živeli enako aktivno kot prej. Skrbela
sem, da nisem bistveno spremenila življenja, ostala sem delovno aktivna, saj sem hodila v službo,
na izlete, potovanja, doma pa normalno opravljala gospodinjska dela. Misel na slabost in bruhanje sem pregnala in menim, da moraš s tem opraviti v glavi.
V jeseni sem zaključila z zdravljenjem in zaradi pogostega omenjanja moje zdravnice, da se ta diagnoza rada ponovi, nisem verjela, da sem z limfomom opravila. Res se je limfom ponovil čez pol leta.
Tokrat mi je doc. dr. Barbara Jezeršek, dr. med. predlagala presaditev kostnega mozga in me napotila
k prim. Pretnarju, ki mi je razložil, kako poteka avtologna presaditev kostnega mozga. S postopkom
presaditve kostnega mozga, ki so mi ga priporočili kot edino možno obliko popolne ozdravitve, sem
pričela 26. 10. 2001 in zaključila na božični večer tega leta. Ta čas sem preživela v bolnici, razen dveh
tednov, ko sem bila med prejemanjem visokodozne kemoterapije in obsevanji doma med svojimi
najdražjimi, ki so mi vseskozi stali ob strani in v času moje odsotnosti opravljali gospodinjska opravila. Največ težav je bilo s pranjem, predvsem z ločevanjem perila po barvah in materialih.
Miklavž – 6. decembra je to leto tudi meni prinesel darilo, saj so mi tega dne vsadili moja lastna
očiščena matična krvna telesa, iz katerega je nastal nov kostni mozeg. Poseg je bil proti mojim
pričakovanjem zelo enostaven in je potekal brez večjih zapletov. V času bivanja na hematologiji so
mi bivanje zelo popestrili TV sprejemnik in številne knjige. Zahvaliti se moram tudi vsem svojim
zdravnikom in sestram, ki so strokovno in prijazno skrbeli za nas.
Za božični večer sem že sama spekla potico, za novoletno praznovanje pa pripravila pogostitev za
prijatelje.
Od presaditve je minilo že osem let. Z veseljem prisluhnem dr. Guni, ki me ob vsakem pregledu
na ultrazvoku vzpodbuja, da se po tem obdobju lahko počutim kot popolnoma ozdravljena.
V fizičnem smislu živim podobno kot pred boleznijo, hodim na izlete, potovanja, v službi delam
štiri ure na manj odgovornem delovnem mestu kot prej, najbolj pa uživam v okviru naše družine,
ki živi v manjši rumeni hiši na obrobju Ljubljane. Ljubeči mož je praznoval »Abrahama«, sin je
že na sredini študija, ljubka mala Sara pa me je že prerasla in postala prava gospodična.
Duhovno pa lahko rečem, da me je bolezen obogatila, saj znam bolj ceniti življenje, se prepustiti
usodi, sprejeti vse, kar ti življenje prinese, in se ne upirati, saj ko bolezen resnično sprejmeš, se
lažje spoprimeš z njo.
Vsem mojim stanovskim kolegom, sedanjim in bodočim bolnikom priporočam, da izberejo življenje in ne smrti, se spoprimejo z boleznijo in zaupajo angelom varuhom, ki nedvomno bedijo
nad nami in nad odločitvami naših požrtvovalnih zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja.

160

15 let delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi

MOJA ZGODBA
Miran Ohnjec
Naj se vam predstavim. Sem Miran Ohnjec iz Ljubljane in moja misel je: »Biti zdrav in obkrožen s
takimi ljudmi, kot obkrožajo mene, je zagotovo največje bogastvo v življenju«. To pa se lahko tudi
kmalu spremeni, saj ne gre vse po načrtih, nekdo umre, nekaj ti manjka, v sebi si nemiren, pa ne veš
čemu. Pojavi se bolezen z vidnimi opozorili, ali pa tudi iznenada.
Na krvodajalski akciji, ki sem se jih udeleževal več let zapovrstjo, so me zavrnili, saj so ugotovili
«slabo kri«, pa tudi prebava in počutje nista bila najboljša. Po prvem pregledu v laboratoriju je bilo
belih krvničk toliko, da se jih ni dalo prešteti in je kazalo na vnetje. Toda dežurnemu hematologu v
urgentnem bloku je bilo to znano in me je vprašal tudi, če imam brata ali sestro. Takrat sem globoko
v sebi čutil, da je nekaj hudo narobe, a nisem zaznal smisla teh vprašanj.
Po dodatnih preiskavah je bila potrjena diagnoza KML ali levkemija, kar pa je leta 1989 veljalo vsaj
v nekaterih filmih za eno najtežjih in neozdravljivih bolezni. Se pa sam sploh nisem počutil tako
slabo ali obupano. Pri 36 letih sem že kar nekaj doživel, z dobro družino, dosti velikima sinovoma,
da mi ni bilo težko, tudi če se ne bi izteklo najbolje.
Po tipizaciji tkiva na Zavodu RS za transfuzijo krvi v Ljubljani in še na Reki in Zagrebu se je dr. Pretnar odločil, da opravi presaditev kostnega mozga. Šele kasneje sem izvedel, da sem bil med prvimi
desetimi pacienti, ki so jim ta poseg opravili v Ljubljani, takrat s polovično uspešnostjo.
Začelo se je z kar nekaj zapleti z aparati, klimo in katetrom. Mene pa je vodilo reklo, slab začetek
dober konec.
Najtežji so gotovo trenutki voženj pod kobaltovimi žarki, ko čutiš kot bi ti življenje odtekalo in postajaš vse slabši. Po teh petih dneh si tako na dnu, da se moraš za vsak gib posebej prepričati. V glavi
pa se vrtijo vsi mogoči filmi za nazaj in naprej. O družini, prijateljih, dogodkih, o bratu, ki me čaka
z rešitvijo - kostnim mozgom.
Nato je stekleničke s hrano in zdravili zamenjala rdečkasta vrečka. Nič pompoznega, je pa pričetek
čakanja in spopadanja z drobnimi težavami, ki jih dnevno rešuješ z medicinsko sestro pod budnim
očesom zdravnika. Vse do dne, ko se vrata na stežaj odprejo in mi dr. Pretnar oznani, da izolacija ni
več potrebna.
Zmeda je popolna, ko po nekaj tednih zapuščaš bolnišnico, komaj na nogah, ko zaradi požiranja
komaj ješ in piješ, shujšan in tako spremenjen, da te mnogi niti ne spoznajo in se jih moraš zaradi
neodpornosti izogibati.
Pozneje, ko težave minejo, v ambulanti in na oddelku spoznaš mnogo sotrpinov. Z njimi, našimi
sorodniki in medicinskim osebjem smo ustanovili društvo za druženje in pomoč.
Sam pa sem našel veliko zadovoljstva in uspehov v športu med transplantiranimi ter se poskušal čim
bolj enakovredno in dejavno vključiti v vsakdan.
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MOJI TRIJE ROJSTNI DNEVI
Tom Sotlar
Pravzaprav sem kar nekaj časa razmišljal, kako nasloviti moj prispevek, saj nisem imel prav nobene
ideje, zdelo pa se mi je, da je naslov vsakega članka le precej pomembna zadeva. Kakorkoli že, po
premisleku sem se odločil za naslov, kot ga vidite, saj je navsezadnje resničen. Res lahko praznujem
tri rojstne dneve, ker jih tudi resnično imam.
Svojega prvega že kar nekaj časa ne praznujem več, sem se namreč naveličal cirkusa okoli tega
dogodka, tako da nekih posebnih aktivnosti, razen čestitk najbližjih in morebiti kosilo v priljubljenem lokalu, ni več.
Seveda pa je popolnoma drugače z drugima dvema. Oba mi pomenita resnično veliko, pomenita
ponoven začetek nečesa, kar je sicer že potekalo, vendar bilo na silo prekinjeno zaradi diseminiranega plazmocitoma, kot je uraden naziv diagnoze, ki mi je bila prezentirana po detaljnih pregledih
v Kliničnem centru Ljubljana.
Vse se je začelo jeseni leta 1998, ko sem pri dvigovanju težjega bremena začutil močno bolečino
v predelu reber. Ker je bila bolečina resnično huda, sem odšel k svojemu zdravniku, saj česa podobnega do takrat še nisem doživel. Zdravniku sem povedal, kaj se mi je zgodilo, kaj je po mojem
privedlo do bolečine in kakšna sploh je. Zelo težko sem globoko vzdihnil, težje dihal, na kihanje
tudi pomisliti nisem smel in tudi pri gibanju sem bil precej omejen. Glede na povedano je zdravnik
predvideval poškodbo prepone v predelu reber, predpisal analgetik in priporočil popolno mirovanje, saj naj bi bolečina po določenem času minila. Po približno mesecu in pol se je to tudi zgodilo,
bolečina je skoraj izginila in sem na vse skupaj skoraj pozabil, ko sem nekega dne ob pranju avtomobila začutil podobno bolečino, vendar tokrat na drugi strani, prav tako v predelu reber. Istočasno pa me je začelo boleti še v križu. Seveda ponoven obisk pri zdravniku, ponovno mirovanje in
terapija z UKV obsevanjem križne hrbtenice. Ker sem taka obsevanja imel že prej, sem iz izkušenj
vedel, da bi bolečina po približno desetih obsevanjih morala miniti. Tokrat žal ni bilo tako, bolečina ne samo da se ni zmanjševala, postajala je vedno močnejša, tako da sem proti koncu postal
praktično negiben. Ker je zadeva postajala resna, bolečine pa vedno hujše in nisem več mogel čakati na slikanje skeleta, na katerega me je sicer napotil moj lečeči zdravnik, sva se z ženo nek večer
odločila oditi na ljubljansko urgenco, ker so bolečine postajale resnično hude.
Po opravljenih pregledih, ki so trajali kar nekaj ur, so me na osnovi rezultatov preiskav takoj odpeljali na Klinični oddelek za hematologijo, kjer naj bi v nadaljevanju opravili še nadaljnje preiskave
in dodatne preglede, radi ugotavljanja končne diagnoze.
Nad razvojem dogodkov sem bil seveda močno presenečen, saj si nisem predstavljal, da bom moral ostati v bolnišnici, predvsem pa me je begalo to, da pravzaprav nisem imel pojma, za kaj gre,
jasno mi je bilo le, da mora biti nekaj hudo narobe. Tudi oddelek za hematologijo me je sprva precej begal, saj sem vedel le to, da se na tem oddelku zdravijo bolniki z različnimi krvnimi boleznimi,
sam pa s krvjo v preteklosti nisem imel težav, bil sem celo krvodajalec in zaradi relativno redke
krvne skupine večkrat vabljen na odvzem krvi pred operacijami. Resnično mi ni bilo jasno, kaj na
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hematologiji počnem in kaj ima to vse skupaj opraviti z bolečino v rebrih in hrbtenici.
Kakorkoli že, dnevi so minevali ob različnih preiskavah in kar kmalu mi je bila povedana diagnoza, katero sem omenil na začetku svojega pisanja – Disiminirani plazmocitom!
Disiminirani plazmocitom je maligna novotvorba, pri kateri se razrašča klon nenormalnih plazmatk, ki infiltrirajo kostni mozeg in proizvajajo veliko količino nenormalnih protiteles, ki se kopičijo v krvi in/ali urinu (povzeto iz Velikega zdravstvenega priročnika za domačo uporabo).
Lepa reč!! Pomislil sem, kako se mi je to lahko zgodilo, živel sem zdravo življenje, se veliko ukvarjal
s športom, živel veselo in optimistično, beseda depresija mi ni bila znana, življenje sem vedno jemal
z vesele strani, vedno sem bil dobre volje in pripravljen na vse hece, potem pa nenadoma tole!?
Kljub novici, ki je bila precej šokantna, sam šok ni trajal več kot uro ali dve. Sledili so razgovori z
zdravniki, ki so mi razložili, za kakšno spremembo pri meni gre, povedali, da gre sicer za neozdravljivo bolezen, ki pa se jo da obrzdati s presaditvijo kostnega mozga. To mi je bilo dovolj in od tega
trenutka nisem več bezal v svojo bolezen. Vse sem prepustil zdravnikom in se prepustil razmišljanju o lepih rečeh. Dnevi so minevali kar hitro, stanje, kar se tiče mojega gibanja, se je po obsevanjih
na onkologiji kar hitro izboljšalo in sploh se je počutje vračalo v tisto stanje, ko si si lahko rekel –
OK, slabo se je začelo, ampak dobro se bo končalo. V to sem bil prepričan in tako je tudi bilo.
Kot sem omenil malo prej, se v podrobnosti moje bolezni nikoli nisem želel spuščati, enostavno
se nisem želel obremenjevati z mojo težavo, popolnoma sem se prepustil zdravnikom, katerim
sem zaupal in se trudil, da na svoj najboljši način sodelujem z njimi. Tako sem veliko lažje preživljal celotno zadevo, nič več me ni presenetilo, nič več prizadelo ali ustrašilo. Strah je izginil takoj,
ko sem dojel, da se nahajam v rokah vrhunskih strokovnjakov, ki situacijo z mano obvladujejo in
se skupaj uspešno upiramo bolezni. Optimizem na moji strani je, kot vedno do sedaj, prevladal
in prav je tako.
No, v obdobju naslednjih šestih mesecev je sledilo več kemoterapij, brez omembe vrednih težav,
priprave na odvzem krvotvornih matičnih celic ter sama priprava na transplantacijo. Pozabil sem
omeniti dejstvo, da sem bil eden od srečnežev, pri katerem je bila možna avtologna transplantacija, to pomeni transplantacija lastnih matičnih celic.
Ob tem bi želel omeniti, da sem ves čas, z izjemo meseca in pol, ki sem ga preživel na kliniki, ves
čas hodil v službo in bolj ali manj normalno opravljal svoje delo. Seveda so bile prisotne omejitve,
na katere sem se pač moral navaditi, predvsem tu mislim na omejitve, ki so bile vezane na prepoved tekanja, igranje tenisa, smučanje itd. Dokaj hitro sem se s tem dejstvom sprijaznil in življenje
je normalno teklo naprej.
Tako je prišel mesec maj leta 1999, ko sem dobil poziv s Hematološke klinike, naj se zglasim na
oddelku zaradi presaditve krvotvornih matičnih celic. Po namestitvi v sobi, v kateri bom nasle-
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dnjih 30 – 40 dni v popolni izolaciji čakal na uspeh presaditve, so pričeli s pripravami na dogodek
in ta se je zgodil 5. maja 1999.
Tega dne mi je sestra namestila kateter, po katerem bom v naslednjih minutah začel prejemati celice, ki so mi bile pred meseci odvzete in do tega dne shranjene na -1600 C. Ko so v sobo prinesli
hladilni kovček s celicami, je v meni nenadoma zavladal rahel nemir, ampak ne neprijeten nemir.
Nemir pred neznanim, ali bolje rečeno napetost pred do sedaj še nedoživetem. Prav iskreno bom
povedal, nenavadno, ampak sam sebi sem se nenadoma zdel kar nekam pomemben! Toliko ljudi
okoli mene, vse se mi je zdelo sila skrivnostno, ne vem zakaj, tako sem pač čutil. Smešno! Končno
je prišel trenutek, ko so mi vrečko s celicami priklopili na kateter in sprostili pretok, ki je pomenil
pretok novega življenja.
Ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisal svoje občutke, ko so celice stekle v žilo in v kri začele
prinašati novo življenje.
Občutek – veličasten, čaroben, fantastičen, čudovit, navdušujoč do solza. V hipu sem pomislil na
svojo majhnost, kako majhen sem v primerjavi s tem, kar se mi ravnokar dogaja. Pomislil na to,
koliko ljudi je stalo za tem, koliko znanja je bilo potrebnega, da je do tega dogodka sploh prišlo in
koliko briljantnih umov je pripomoglo k temu, da danes lahko pišem ta prispevek in se v mislih
ponovno vračam v tiste dni, za mene čudovite dni!
No in tako se je začel moj drugi rojstni dan, nekako 51 let za prvim. Sledilo je čakanje, da se celice, po domače rečeno, primejo. Dnevi so minevali, sledile so dnevne kontrole in kontrole, branje
knjig, gledanje TV, pa ponovno branje, sem ter tja tudi kakšen telefonski pogovor s soprogo,
predvsem pa je bilo veliko razmišljanja, razmišljanja o življenju, kaj sem naredil prav in kaj ne,
kaj bo potrebno spremeniti, kaj narediti, da bom boljši. Bili so dnevi osame, vendar zame dnevi
novega življenja, radosti in veselja. Čutil sem neizmerno spoštovanje in hvaležnost do vseh, ki so
se ukvarjali z mano in mi na ta ali oni način omogočali počasno, vendar sigurno vračanje v svet, iz
katerega sem bil začasno izključen.
Končno je nastopil dan, ko mi je bilo rečeno, da je poseg popolnoma uspel, da so vsi izvidi v
okvirih pričakovanega in da se lahko pričnem pripravljati na odhod domov. Moji sreči ni bilo ne
konca ne kraja in po več kot enomesečni odsotnosti sem se meseca junija vrnil domov k svojim.
Ponovno moja postelja, domača hrana, domače okolje, počasni sprehodi, sprva okoli hiše in po
nekaj tednih tudi v kraje, ki sem jih skoraj pozabil. Ob vsem tem si ne morem kaj, da ne bi omenil svoje soproge Maše, ki je resnično naredila vse, da sem v zelo kratkem času toliko ojačal, da
posledic bolezni praktično nisem več čutil. Po več kot enomesečnem ležanju, odnosno minimalnemu gibanju, ki je bilo omejeno le na bolniško sobo, mišice močno oslabijo, atrofirajo in človek
potrebuje kar nekaj časa, da se ponovno aktivirajo, zlasti, če je zaradi posledic bolezni omejen pri
fizičnih aktivnostih. In tu je potrebna pomoč in razumevanje najbližjih.
Kakorkoli že, sam mislim, da sem se relativno hitro regeneriral in zaživel življenje kot prej, sicer z
nekaterimi omejitvami, pa vendar. Ponovno sem se vrnil na delo, vendar sem kaj kmalu ugotovil,
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da bo del aktivnosti, ki so bile vezane na moj posel, kmalu odpadel. Tu mislim predvsem na dolga
potovanja po domovini in tujini, dolge vožnje, dolga sedenja, dolga sprehajanja po sejmih, obiskovanja obratov poslovnih partnerjev itd. Tako sem pač svoje delo moral ustrezno prilagoditi,
kar so vsi moji partnerji razumeli in za kar sem jim neizmerno hvaležen še danes.
Kar je najbolj zanimivo, pa je to, da sem na svojo bolezen, ne ravno pozabil, ampak sem se nanjo
močneje spomnil le vsake tri mesece, ob kontrolnih pregledih v ambulanti, vsakodnevno jemanje zdravil pa sem enostavno vzel kot sestavni del dneva, kot nekaj popolnoma navadnega.
Resnično sem svojo bolezen vzel kot nekaj, kar se je zgodilo in kar smo uspešno premagali in
sedaj je treba naprej. Nikoli se nisem izogibal pogovoru o bolezni, nasprotno, celo rad sem se
pogovarjal o njej, o zdravljenju in o vsem, kar je bilo v zvezi s tem. Mnogi so me spraševali o
transplantaciji, o odvzemu matičnih celic in na splošno o poteku zdravljenja in želim povedati,
da sem z velikim veseljem podajal svoje vedenje o bolezni in zdravljenju samem. Ljudem sem na
svoj način želel povedati in marsikdaj tudi dopovedati, da beseda rak ne pomeni konca. V nekem
trenutku sicer pomeni streznitev, vendar ob dobri meri poguma, volje, optimizma in verovanja v
genialnost znanosti, ki se ji reče medicina, in genialnosti ljudi, ki te nenadoma obkrožijo, pomeni
začetek bitke, ki jo bomo zagotovo zmagali. Zavedati se moramo in verjeti moramo, da v takih
trenutkih, ki vsekakor niso prijetni, stopimo pod okrilje ljudi, ki so svoje življenje podredili medicini in posledično nam, ki smo nehote postali pacienti. Te ljudi neizmerno spoštujem in cenim,
jim popolnoma zaupam in verjamem, da se nam ravno zaradi njih te grozne besede rak ni treba
bati. Jaz to smem reči!
Malo me je zaneslo, ampak moral sem omeniti tudi ta del, saj sem se ob razmišljanju o tem, kaj
naj napišem, vračal v stare čase, ko sem te odnose premočno doživljal, zato si nisem mogel kaj,
da tega ne omenim.
No, kakorkoli že, moje življenje po presaditvi krvotvornih matičnih celic se je utirilo, kot rečeno
z določenimi spremembami, vendar nadaljevalo popolnoma normalno. Ena od sprememb, ki se
mi je zgodila in to zelo prijetna, je moj kuža Don, ki sem ga dobil v dar od svoje danes že pokojne
mame. Gre za švicarskega pastirskega psa, neizmerno čuječega, odličnega čuvaja, inteligentnega
in prepolnega energije. Zaradi njegove hiperaktivnosti se morava s soprogo ogromno ukvarjati
z njim, ga voditi na sprehode, ki niso le to, ampak so tudi del šole, saj skoraj dnevno ponavljava,
kar se je v pasji šoli naučil.
Naj se vrnem nazaj k osnovni temi mojega pisanja. Kot rečeno se je moje življenje popolnoma
normaliziralo in je brez nekih posebnosti, ali večjih težav potekalo vse do sredine leta 2006, ko
sem nekega povsem običajnega jutra začutil čudno bolečino v levem kolku. Bolečina je sčasoma
postajala vse močnejša, dodatno pa me je začela boleti še desna rama in o vsem sem seveda obvestil prim. Jožeta Pretnarja dr. med. ob naslednjem kontrolnem pregledu. Seveda so bile takoj
opravljene določene preiskave, ki so pokazale, da se je bolezen ponovila in da bo potrebno sprejeti ustrezne ukrepe in po vsej verjetnosti celotni tretman, ki sem ga preživel pred leti, ponoviti.
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Glede na dejstvo, da sem dovolj dobro poznal postopek priprave in način zdravljenja ter da sem
na zalogi imel še eno enoto lastnih matičnih celic, me cela stvar sploh ni skrbela. Soprogi Maši
sem povedal, da se mi je bolezen ponovila in da se bomo celotne zadeve ponovno lotili, enako
kot pred leti.
Priprave so se začele takoj, vendar to pot drugače kot prvič. Sprva sem bil nekoliko presenečen,
saj sem pričakoval enak postopek kot prej, kemoterapije, vsaka po približno en teden življenja
na Kliničnem oddelku za hematologijo in vse spremljajoče dejavnosti. Vendar so se stvari precej
spremenile, saj je od moje prve priprave minilo sedem let in v tem času je medicina tudi na tem
področju naredila velik korak naprej. Stalne raziskave in nova dognanja so pripeljale do tega, da
se je prim. Pretnar odločil za terapijo z biološkim zdravilom Velcade, ki sem ga začel prejemati
intravenozno. Terapija je vsebovala šest ciklusov, vsak ciklus pa je vseboval štiri doze. Med dvema ciklusoma je bil dvotedenski premor in tako do konca. Seveda sem vmes moral hoditi še na
obsevanje kolka in desne rame, saj so bolečine bile kar močne.
Ko sem ravno pri obsevanju, naj omenim neljubi dogodek, ki se mi je zgodil skoraj na samem
začetku. Ker so bolečine v rami, kot rečeno, bile precej močne, sam nisem več mogel voziti avtomobila in ker sem moral tedensko v Ljubljano, sva se s soprogo odločila, da izkoristiva možnost
prevoza z reševalnim vozilom, kar je seveda bilo precej zamudno, pa vendar bolje, kot bi se sam
mučil pri prestavljanju brzin in manevriranju po mestu. No in ravno pri prvi vožnji z reševalcem
se je zgodilo sledeče – ko smo prispeli na Polikliniko na Njegoševi pred vhod v ambulanto, je
voznik odprl vrata reševalnega vozila in ven potegnil posteljo na kateri sem ležal ter mi pomagal,
da sem se vsedel. Medtem je šel po voziček, s katerim naj bi me peljal v ambulanto. No in ko se
je z vozičkom vrnil, je pristopil k meni, da bi mi pomagal presesti, se je postelja na kateri sem
sedel nenadoma sesula in voznik me je zadnji hip zagrabil pod desno roko, da se ne bi zvalil po
tleh. Seveda sem z vso svojo težo, ki niti ni bila tako majhna, obvisel na vozniku in ob tem začutil
močno bolečino v predelu ključnice, za katero se je kasneje izkazalo, da se je zlomila. No lepa reč,
sem si mislil, ali nimam že dovolj, sedaj pa še to! Navkljub vsem težavam, ki so se tokrat spravile
nad mene, sem nekako okreval, se sestavil skupaj in polno pripravljen pričakal dan, ko sem dobil
poziv na kliniko.
Tako je prišel 10 junij 2007, ko sem prišel na oddelek in se namestil v sobi namenjeni pacientom
za transplantacijo. Nekoliko sem bil presenečen, ko sem v sobi zagledal dve postelji, saj sem ob
prvi transplantaciji v sobi ležal sam, v popolni izolaciji. Pa sem si mislil, zdravniki že vedo kaj
delajo in sem razmišljanja o tem opustil. Navsezadnje pa to niti ni tako slabo, vsaj dolgčas nama
ne bo, sem si mislil. In res je bilo tako, dobil sem starejšega pacienta, zelo zanimivega človeka, z
mnogimi življenskimi izkušnjami, gospoda z bogato zgodovino in pogovori z njim so bili resnično užitek, na trenutke so se mi zdeli kot mala šola življenja. Zelo zanimiv gospod. Kot rečeno, sva
se pogovarjala o vseh mogočih stvareh, precej pa seveda tudi o dogodku, ki je pred nama, saj sem
mu sam lahko kar veliko povedal o svojih izkušnjah izpred sedmih let. Poslušal me je pozorno in
upam, da sem mu vsaj nekoliko pregnal tesnobo, pred zanj prvim tovrstnim dogodkom.
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V takem vzdušju sem dočakal 13. junij 2007, svoj tretji rojstni dan. Prihod ekipe, ki opravlja
postopek transplantacije, prihod kovčka z matičnimi celicami, priklop vrečke s celicami na prej
vstavljeni kateter, sproščanje vrečke in pretok. Znova že znan občutek – veličastno, čarobno, čudovito in navdušujoče do solza, pa vendar nekoliko bolj samozavestno, saj sem se tokrat počutil
kot »stari maček«. In tako so moje lastne celice, odvzete pred sedmimi leti, ponovno prišle tja,
kamor spadajo.
Ponovno je sledilo čakanje, da se celice »zbudijo«, vendar tokrat čakanje ni bilo tako lahkotno
kot prvič. Terapija, ki sem jo prejel tik pred transplantacijo je naredila svoje in moj organizem je
ni prenesel tako kot prvič. Pojavljati so se začele težave, ki so pri postopku sicer znane in, recimo
temu normalne, – izgubil sem občutek za okus, pojavljati so se začele slabosti, izgubil sem apetit,
nastopile so prebavne motnje, zamenjal sem dan za noč, podnevi spal, ponoči bedel. Takrat sem
kar precej razmišljal o vsem mogočem, predvsem pa mi ni šlo v glavo, kako slabost in bruhanje,
tudi po desetkrat na dan, pojedel pa nisem čisto nič, saj so me hranili z infuzijo. Narobe svet!
Medtem je tudi moj starejši kolega prejel svoje celice in reakcije pri njem so bile pravzaprav identične. Vsak na svoji postelji sva preganjala svoje težave in prav hecno naju je bilo videti, ko je bilo
dovolj le, da sva se pogledala in že se je obema dvignil želodec. Pogovori so prenehali, vsak je
po svoje prenašal tegobe in prav nobenemu ni bilo do premlevanja minulih dogodkov. Vzdušje
pravzaprav niti ni bilo ne vem kako težko ali moreče, enostavno se ukvarjaš sam s sabo in želiš biti
sam, biti tiho in po možnosti čim več prespati. To sem bil neizmerno hvaležen svojemu kolegu,
katerega so prevevala enaka občutja. Razumela sva drug drugega brez besed!
Dnevi so potekali precej monotono, nič se mi ni dalo, kot sem že omenil, sem podnevi ogromno
spal, tako, da sem izklopil celo mobilni telefon, da se mi ni bilo treba pogovarjati. Oba s kolegom
pa sva »oživela«, ko so naju prišle obiskat najine soproge (tudi to je bila za mene novost) in
prim. Pretnar, ki nama je tako rekoč dnevno prinašal novice o dogajanjih znotraj naju. Pri meni
je vmes prišlo do komplikacije, za katero ne vem, ali je bila manjša ali večja. Trinajsti dan po
presaditvi je prišlo do vnetja pri katetru, prišlo je do tako imenovane katetrske sepse, ki pa je po
prejetju ustreznega preparata popolnoma izzvenela in katetra ni bilo potrebno menjati, s čimer
sem bil seveda več kot zadovoljen.
Prvi znaki regeneracije krvi so bili zaznani 19. dan po presaditvi in to je bil odličen znak. Kljub
temu, da je regeneracija sama potekala počasi, sem vedel, da smo ponovno zmagali. Ta novica
mi je vlila dodatnih moči in volje, da premagam še tistih nekaj sitnosti, ki so kot normalen pojav
spremljale sam poseg. Slabosti so počasi minevale, prebavne motnje tudi, ponoči sem začel spet
spati, oba s kolegom sva spet dobila nekaj želje po pogovoru, vzdušje je zaradi boljšega počutja
obeh postajalo prijetnejše in v takem vzdušju oba pričakala vsak svoj datum odhoda. Moj kolega
je odšel dva dni pred mano, moj dan pa je bil 9. julij, dan, ko sem ponovno zapustil Klinični oddelek za hematologijo.
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Občutki so se ponovili, neizmerno veselje ob uspehu nas vseh, veselje ob vrnitvi k svoji Maši in svojemu Donu, ki je medtem od žalosti, ker me ni bilo, dobil čir na želodcu, ki ga zdravimo še danes.
Ob koncu tega prispevka bi se eventualnim bralcem rad iskreno opravičil za kvaliteto pisanja, saj
tega nisem vajen. Želel sem le čim enostavneje podati ali opisati svoje doživljanje bolezni, njeno
premagovanje ter kolegom sopacientom morda vliti nekaj dodatne volje, želje in poguma pri
premagovanju bolezni. Ko smo zdravi, se nam niti sanja ne, koliko lahko prenesemo. Hvala, da
ste prenesli moje pisanje!
Da pa sem ta prispevek sploh lahko skupaj spravil, se v prvi vrsti najiskreneje zahvaljujem:
ekipi zdravnikov Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, predvsem prim. Jožetu
Pretnarju dr. med., ki je od prvega dne skrbel za potek mojega zdravljenja in pod vodstvom katerega sta bili opravljeni obe transplantaciji, vsem prijaznim sestram na istem oddelku, ki so me
crkljale in lepšale dni v bolniški sobi, svoji Maši, ki je tudi drugič junaško prestajala dneve brez
moje prisotnosti, svojim prijateljem iz Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, s katerimi sem bil
stalno v kontaktu.

Slika 72/1: Tom Sotlar s svojim zvestim prijateljem Donom
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NAŠE DRUŠTVO
Martina Mlakar
Nekaj članov društva sem povprašala, kaj jim pomeni: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi?
ERIKA PERTINAČ - pobudnica za ustanovitev društva
»Takrat, ko sem zbolela, sem zelo želela srečati koga, ki bi mi povedal, da je on vse to preživel. Ko
sem predlagala, da ustanovimo društvo, sem imela v mislil prav to, da bomo na razpolago novim
bolnikom, da bomo lahko pomagali s svojimi izkušnjami. Ti cilji se zdaj uresničujejo. Društvo mi
ogromno pomeni. Društvo je del mene, rada sodelujem, rada se udeležujem srečanj in izletov, ki
si jih sicer ne bi mogla privoščiti. Naše društvo je moje sonce.«
MARINA AVSENIK
»Društvo pomaga, ko si v stresu, ko potrebuješ nasvet kako naprej ipd. Rada se udeležujem naših srečanj in izletov ter predavanj, pogrešam pa mogoče več druženj v obliki piknikov s kakšno
skupinsko npr. športno aktivnostjo. Na tak način bi se lahko veliko bolje spoznali med seboj in
se več pogovarjali.
JOŽE BOLTE
»V društvo sem se včlanil na priporočilo prijateljice, ki je že dalj časa članica. Mislim, da je društvo vsakemu od nas v veliko pomoč , saj je že zavest, da je toliko ljudi uspešno prebrodilo podobne težave, velika vzpodbuda za naprej. Tudi predavanja, srečanja in izleti mi veliko pomenijo.«
NADA ROŽIČ
»Pred leti, ko sem zbolela za eno od mnogih krvnih bolezni, sem se zelo, zelo bala. O bolezni se
nisem mogla pogovarjati. Čez nekaj časa sem se včlanila v društvo in po nekaj mesecih sem se
začela spreminjati. Na predavanjih, izletih, druženjih se pogovarjamo, veselimo, sklepamo nova
prijateljstva. Toliko pozitivne energije na enem mestu težko najdeš kje drugje. Za dobro delo
društva, ki združuje več kot 300 članov, so predvsem zaslužni posamezniki, ki društvo vodijo.
LOVRO OSREDKAR
»Društvo prireja luštne izlete in druženja ob »mal preglasni« muziki - predvsem za tiste, ki bi se
radi pogovarjali. Dobrodošla so predavanja, pa tudi finančna pomoč za zdraviliško zdravljenje.«
NEVA GEC
V bolnišnici v Šempetru sem nekoč opazila prijavnico za Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
in tako sem se vpisala. V začetku se nisem odzivala na razna vabila, ko pa sem izvedela, da imaš
lahko spremljevalca, se je včlanil tudi mož in od tedaj sva stalna udeleženca srečanj, izletov in predavanj. Vesela sem, da smo se spoznali med seboj, da lahko pokličem na društvo, če imam kakšne
probleme, da se lahko s kom pogovorim.
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MARTINA MLAKAR
Z boleznijo se je moj svet zelo zmanjšal, kar nekaj let sem živela v krogu doma in pregledov na kliniki v Ljubljani. Lahko rečem, da so se mi z včlanitvijo v društvo spet odprla vrata v svet, saj smo
skupaj obiskali veliko zanimivih krajev, na predavanjih izvedeli veliko novega in koristnega in se
veselili na naših srečanjih. Z možem Stanetom, ki je tudi član, sva sklenila veliko novih, iskrenih
prijateljstev. Odkar se srečujemo, se v družbi sočlanov izredno dobro počutim, smo kot velika
družina. Hvaležna sem tudi za pomoč pri zdraviliškem zdravljenju.
SILVA KAMNIČAR
»Leta 2008, ko sem zbolela, sem v mariborski bolnici dobila drobno rdečo knjižico, v kateri je bilo
predstavljeno Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi. Navezala sem stike s Tomom Sotlarjem in
kasneje še z Majdo Slapar in se včlanila v društvo. Vključila sem se z veliko pričakovanji, ki se mi
izpolnjujejo. Dobila sem že veliko koristnih informacij in nasvetov, pogovori so mi v oporo, ob
izmenjavi izkušenj dobim uteho in motivacijo za naprej, postajam močnejša in manj razmišljam o
bolezni. Društvo mi veliko pomeni. Živim sama in lahko rečem, da je moja druga družina.«
ALENKA RAK
»Meni društvo pomeni ogromno. V začetku mi je bilo v veliko pomoč, ko sem videla, da nisem sama,
ko sem šla skozi kalvarijo bolezni. Naša srečanja, skupščine, predavanja, izleti – vse se mi zdi enkratno. Drug drugemu dajemo pozitivno energijo. Vsakič, ko se srečamo napolnim, svoje baterije.«
MARJAN HROVAT
»Zdaj mi društvo pomeni predvsem druženje. V začetku, po bolezni, pa je pomenilo izmenjavo
izkušenj, pogovore o tem, kako naprej, kako sprejeti odzive okolice ipd. Nekatere nasvete ti lahko da le nekdo, ki je izkusil bolezen in jo premagal. Vesel sem, da se srečujemo in da lahko svoje
izkušnje prenašamo na tiste, ki so za nami prišli skozi ta boj.«
MARJANA POGELŠEK
»Lani oktobra sem se udeležila Dneva bolnikov v Termah Olimia. Ko je predsednica Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi Majda Slapar predstavila delovanje društva, sem začutila, da si
želim prav to in zato sem se včlanila v društvo. V tej družbi se zelo dobro počutim. Vidim veliko
prijateljstva, všeč mi je, da lahko sočlane povprašam o mnogih stvareh, vsak se rad pogovarja,
pove svoje izkušnje, svetuje, saj imamo podobne težave. Veselijo me srečanja in izleti, z veseljem
pa bi tudi aktivno sodelovala pri delu.
EMILIJANA MEGLIČ
»V društvo sem včlanjena od leta 2002, ko sem pogosto obiskovala hematološko ambulanto in
me je prepričal plakat na steni čakalnice. Zadovoljna sem, da sem storila ta korak, saj nam druženje z ljudmi, ki jih je doletela podobna huda ali manj huda usoda, veliko pomeni in pomaga preko
težav. V svoji okolici, posebno v službi, ponavadi ni razumevanja (vsaj moja izkušnja je taka) in
pomeni pogovor na isti valovni dolžini veliko oporo. V društvu so čudoviti ljudje in med nami se
spletajo mnoga prijateljstva in si seveda želim, da društvo živi naprej z enakim zagonom.«
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ŠPORTNI USPEHI ČLANOV NAŠEGA DRUŠTVA
Miran Ohnjec
Dnevi, tedni, meseci v postelji in z zdravili se že preveč vlečejo. Po bolezni in terapijah se poskušaš čim prej vključiti v normalno življenje. Rad bi delal vse tisto, kar te je veselilo že prej. Na
začetku je to kar težko in naporno. Sprehodi, svež zrak in sonček ti dasta nov zagon. Višek vsega
pa je šport, s katerim si se ukvarjal pred boleznijo, ali pa aktivnosti, ki ti sedaj bolj ustrezajo.
Na pobudo ledvičnih bolnikov je bilo ustanovljeno Slovensko društvo Transplant, ki združuje ledvične, srčne, jetrne, pljučne ter transplantirane bolnike s kostnim mozgom. Poleg ostalih
programov je največji poudarek na rekreaciji in športu. Kar nekaj članov Društva bolnikov s krvnimi boleznimi se je vključilo in v športu doseglo veliko uspehov.
Treniramo, organiziramo in sodelujemo v atletiki, bowlingu, plavanju, kolesarjenju, pikadu, tenisu, namiznem tenisu, badmintonu, pohodništvu in še v vseh zimskih športih.
Vrhunec pa je udeležba na evropskih in svetovnih igrah transplantiranih bolnikov, vse to z namenom, da bi spodbujali darovanje organov.
Sporočilo svetovnih in evropskih iger je, da je transplantacijska dejavnost uspešna, bolnim ljudem omogoča preživetje in jim izboljša kakovost življenja. Udeleženci dokažejo, da so s presaditvijo organa ali tkiva spet uspešno zaživeli in so se sposobni ukvarjati tudi s športom.
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Pregled članov in njihovih uspehov na evropskih igrah :
zlata

srebrna

bronasta

2. igre, BALATONALIGA, Madžarska, leto 2002
Avsenik Marina

50 m prsno

3. igre, LJUBLJANA, Slovenija, leto 2004
mini maraton
kolesarjenje

Avsenik Marina
Bric Slavko
Ohnjec Miran

tek 100 m
tek 800 m
tek 400 m

50 m prsno
100 m prsno

hitra hoja

4. igre, PECS, Madžarska, leto 2006
Avsenik Marina
Bric Slavko

mini maraton

Ohnjec Miran

bowling
hitra hoja
50 m prsno
100 m prsno
50 m hrbtno

tek 100 m

mini maraton

kolo posamezno
kolo dirka

50 m prosto

tek 800 m

bowling
tek 200 m

5. igre, WURZBURG, leto 2008
Avsenik Marina

mini maraton

Bric Slavko
Ohnjec Miran
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mini maraton
hitra hoja
100 m prsno

50 m prsno
50 m hrbtno
bowling
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Mnogo dragocenejša in težko pridobljena odličja pa so na svetovnih prvenstvih transplantiranih med 1000 - 1300 bolniki iz skoraj 50 držav.
zlata

srebrna

bronasta

13. igre, KOBE, Japonska, leto 2001
Škrabar Rado

plavanje

14. igre, NANCY, Francija, leto 2003
tek 200 m

Avsenik Marina
15. igre, LONDON, Kanada , leto 2005

tek 800 m

Avsenik Marina
Ohnjec Miran

50 m prsno

100 m prsno
50 m hrbtno

16. igre, BANKOK, Tajska, leto 2007
Avsenik Marina

tek 800 m
bowling pari

tek 3 km
tek 200 m

Bric Slavko

tek 5 km

Ohnjec Miran

hitra hoja
50 m prsno
100 m prsno
50 m hrbtno
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NEKAJ ZAHVAL ČLANOV DRUŠTVA
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ZBIRNIKI
POMEMBNI MEJNIKI V 15-LETNI ZGODOVINI DRUŠTVA
1993
Neformalni razgovori z določenimi bolniki KOH (Klinični oddelek za hematologijo) UKC (Univerzitetni klinični center) Ljubljana na pobudo bolnice Erike Pertinač o ustanovitvi društva ali
kluba bolnikov po presaditvi kostnega mozga.
1994
11. 5. 1994; Sestanek zainteresiranih bolnikov, njihovih svojcev in zdravstvenih delavcev
KOH ,UKC Ljubljana - iniciativnega odbora. Sklep: Ustanovi se samostojno društvo.
1995
13. 12. 1995; Ustanovna skupščina Duštva bolnikov s krvnimi boleznimi. Sprejem pravil
društva in imenovanje organov društva in njihovih ustanoviteljev.
1996
13. 6. 1996; Odločba o vpisu v register društev, ki ga vodi RS, Upravna enota Ljubljana, pod
zaporedno št. 67. S to odločbo je bilo Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Ljubljana, Zaloška 7,
registrirano za delovanje na področju RS.
17. 7. 1996; Obvestilo iz Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.
Standardna klasifikacija je takrat bila: dejavnost dobrodelnih organizacij.
26. 10. 1996; Prva redna letna skupščina društva.
1999
24. 4. 1999; Prvič smo prejeli finančna sredstva Fundacije FIHO.
2002
2. 7. 2002; Ministrstvo za zdravje RS je našemu društvu podelilo status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.
2006
19. 10. 2006; Ministrstvo za zdravje RS je našemu društvu podelilo status humanitarnega
društva za kronične bolnike.
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VSI MANDATI ORGANOV UPRAVLJANJA DRUŠTVA
26. 10. 1996 - 24. 10. 1998
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor društva
Predsednica: Darija Jakelj
Sekretarka: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Člana: Rado Škrabar, prim. Jože Pretnar, dr. med.
Nadzorni odbor: Erika Pertinač, Marjana Božjak, prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Discipinska komisija: Marina Avsenik, Irena Katja Škoda, Franc Eržen
24. 10. 1998 – 16. 3. 2002
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor društva
Predsednica: Darija Jakelj
Sekretarka: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Člana: Rado Škrabar, prim. Jože Pretnar, dr. med.
Nadzorni odbor: Erika Pertinač, Marjana Božjak, prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Discipinska komisija: Marina Avsenik, Irena Katja Škoda, Dunja Kovačič
24. 4. 1999
Sprememba
Na mesto člana IO Rada Škrabarja se imenuje: Marina Avsenik
Na mesto članice disciplinske komisije Marine Avsenik se imenuje: Lovro Osredkar
16. 3. 2002 – 25. 3. 2006
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor društva
Predsednica: Darija Jakelj
Podpredsednica in tajnica: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
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Strokovni član: prim. Jože Pretnar, dr. med.
Članica: Marina Avsenik
Nadzorni odbor
Predsednik: Tom Sotlar
Člana: Franc Hafner, Vida Oražem
Discipinska komisija
Predsednik: Lovro Osredkar
Članici: Dunja Kovačič, Irena Katja Škoda
Inventurna komisija
Predsednica: Marjana Božjak
Člana: Marta Draksler in Stanko Gašper
25. 3. 2006 - 13. 3. 2010
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor društva
Predsednica: Darija Jakelj
Podpredsednica in tajnica: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Strokovni član: prim. Jože Pretnar, dr. med.
Član: Tom Sotlar
Nadzorni odbor
Predsednik: Tomaž Pokovec
Člana: Franc Hafner, Vida Oražem
Discipinska komisija
Predsednik: Lovro Osredkar
Članici: Dunja Kovačič, Irena Katja Škoda
Inventurna komisija
Predsednica: Marjana Božjak
Člana: Marta Draksler in Stanko Gašper
8. 3. 2008
Sprememba:
Na mesto predsednika nadzornega odbora Tomaža Pokovca, je bila izvoljena Martina Mlakar,
na mesto Vide Oražem, Nada Rožič do zaključka mandata 2010.
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21. 3. 2009
Sprememba do zaključka mandata – 1 leto
Na mesto predsednice društva Darije Jakelj se imenuje novo predsednico društva Majdo Slapar
in na mesto Majde Slapar se imenuje novo podpredsednico in tajnico društva Marjano Božjak.
13. 3. 2010 – 2014
Predsednica društva Majda Slapar
Izvršni odbor društva
Predsednica: Majda Slapar
Podpredsednica in tajnica: Marjana Božjak
Blagajničarka: Mihaela Uhan
Strokovni član: prim. Jože Pretnar, dr. med.
Član: Tom Sotlar
Nadzorni odbor
Predsednica: Martina Mlakar
Člana: Nada Rožič, Erika Pertinač
Discipinska komisija
Predsednik: Jaka Cepec
Članici: Dunja Kovačič, Irena Katja Škoda Goričan
Inventurna komisija
Predsednica: Alenka Rak
Člana: Neva Gec in Stanko Gašper
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DELO ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA
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Delo

Pogostost

Redna tekoča opravila

2-3x tedensko, po potrebi
tudi več

Sestanki IO društva

1x mesečno

Redna letna skupščina - priprava gradiva:
- izvolitev delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika;
- izvolitev verifikacijske komisije;
- poročilo o delu društva v tekočem letu in plan dela za naslednje leto;
- poročilo o finančnem poslovanju društva;
- poročilo nadzornega odbora;
- poročilo disciplinske komisije;
- poročilo inventurne komisije.

1x letno

Volilno leto
Volitve v organe upravljanja društva za 4-letno mandatno obdobje:
- predsednik društva;
- izvršni odbor;
- nadzorni odbor;
- disciplinska komisija;
- inventurna komisija.

vsake 4 leta

Prijava na razpis Fundacije FIHO

1x letno

Poročilo o porabi sredstev Fundacije FIHO

1x letno

Razpis programa zdraviliškega in fizioterapevtskega zdravljenja in realizacija

1x letno

Razpis programa o dodeljevanju socialne pomoči in realizacija

1x letno

Razpis programa za pomoč pri študiju – enkratna pomoč in realizacija

1x letno

Organizacija izleta

2-3x letno

Organizacija prednovoletnega srečanja

1x letno

Obisk in obdarovanje bolnikov in zdravstvenega osebja na KOH UKC Ljubljana

1x letno

Obisk in obdarovanje otrok na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike,
UKC Ljubljana

1x letno

Prednovoletni obisk župana občine Mengeš

1x

Prednovoletni obisk odvetniške pisarne v občini Mengeš

1x

Sodelovanje z ostalimi društvi

po potrebi.
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DELO ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA
Delo

Pogostost

Sodelovanje z državnimi organizacijami in ustanovami

po potrebi

Aktivno vključevanje v reševanje problemov bolnikov in bivših bolnikov na področju
prostorskih razmer na KOH UKC Ljubljana, pokojninsko invalidskega zavarovanja in po potrebi
zdravstvenega zavarovanja
Organizacija srečanj bolnikov s strokovnimi predavanji, Dan bolnikov

po potrebi

Udeležba in sodelovanje na predavanjih, okroglih mizah, tiskovnih konferencah ...

večkrat letno

Priprava in tiskanje publikacij za potrebe društva

po potrebi

Vključevanje v mednarodne organizacije sorodnih društev in sodelovanje na mednapo potrebi
rodnih srečanjih
Obisk člana društva nekdanjega bolnika, na KOH UKC Ljubljana

1x tedensko

Pogovori z bolniki in njihovimi svojci

skozi vse leto

Zbiranje finančnih sredstev

skozi vse leto
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REALIZACIJA PROGRAMOV DRUŠTVA
1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje negativnih posledic zdravljenja - zdraviliško in fizioterapevtsko zdravljenje.
Opis: Program zdraviliškega zdravljenja vključuje na osnovi Pravilnika o zdraviliškem zdravljenju
1x letno finančno pomoč članu društva - nekdanjemu bolniku, ki se je prijavil na redni letni Razpis
za dodelitev pravice do koriščenja tega programa. Program vključuje plačilo v določenem znesku
(po sklepu IO vsako leto posebej) v izbrano zdravilišče.
2. Socialni program - socialne pomoči posameznikom in skupinam. Enkratne pomoči pri šolanju.
Opis: Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči in enkratnih pomoči pri šolanju članom društva - nekdanjim bolnikom, ki se šolajo, ter njihovim šolajočim otrokom, se pomoč pri
šolanju dodeli v enkratnem znesku na osnovi prijave na Razpis.
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Leto

Zdraviliško in fizioterapevtsko
zdravljenje
koriščenje/št.članov

Socialna pomoč
koriščenje/št. članov

Enkratna pomoč pri šolanju
koriščenje/št. otrok

1999

19

4

-

2000

5

2

15

2001

7

4

17

2002

19

3

24

2003

15

4

28

2004

14

6

29

2005

20

5

31

2006

25

2

36

2007

28

2

42

2008

34

7

43

2009

30

4

42

2010

40

/

/

Skupaj

256 članov

43 članov

307 članov
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REDNE LETNE SKUPŠČINE
Datum

Redne letne skupščine

Število
udeležencev

13. 12. 1995

Ustanovna skupščina

19

26. 10. 1996

Prva redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana, Dunajska 65
22

24. 4. 1999

Redna letna skupščina; Zavod RS za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana

20

24. 3. 2000

Redna letna skupščina; Občina Mengeš

23

31. 3. 2001

Redna letna skupščina; Občina Mengeš

33

16. 3. 2002

Redna letna skupščina; Zavod RS za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana

44

22. 3. 2003

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana,
41
Dunajska 65

17. 4. 2004

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana,
59
Dunajska 65

9. 4. 2005

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljani,
47
Dunajska 65

25. 3. 2006

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana,
55
Dunajska 65

17. 3. 2007

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana,
58
Dunajska 65

8. 3. 2008

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana,
65
Dunajska 65

21. 3. 2009

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana,
52
Dunajska 65

13. 3. 2010

Redna letna skupščina društva v konferenčni dvorani KRKE, Ljubljana,
73
Dunajska 65
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UDELEŽBA IN ORGANIZACIJA NA STROKOVNIH SREČANJIH,
PREDAVANJIH, OKROGLIH MIZAH, TISKOVNIH KONFERENCAH ...
Datum

Organizator

Kraj

Gospodarsko razstaOkrogla miza: Narava, zdravje
višče, Ljubljana

15. 9. 1998

15. 12. 2001

Kaj je novega v hematologiji?
Poslovna stavba
prim.Jože Pretnar, dr.med.
Društvo bolnikov s
KRKA, Dunajska 65, Pravice onko-hematoloških bolnikov s področja zdrakrvnimi boleznimi
Ljubljana
vstvenega in pokojninskega zavarovanja
dr.Aleksander Doplihar, spec.med.dela

17. 5. 2003

Društvo bolnikov s Restavracija Hum,
krvnimi boleznimi Laško

17. 4. 2004

Poslovna stavba
Novosti na področju pokojninskega, invalidskega in
Društvo bolnikov s
KRKA, Dunajska 65, zdravstvenega zavarovanja
krvnimi boleznimi
Ljubljana
dr.Aleksander Doplihar, spec.med.dela

24. 4. 2004

Združenje hematoPortorož
logov Slovenije

Okrogla miza: Možnosti in načini paranteranega
zdravljenja na domu pri bolnikih s krvnimi boleznimi

24. 4. 2004

Združenje hematoPortorož
logov Slovenije

Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi,
Darija Jakelj, predsednica društva

12. 9. 2006
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Vsebina

Bernarda Logar, klinična psihologinja

Seminar: Novosti zakona o delovanju društva

11. 10. 2006

Hotel Slon,
Ljubljana

Tiskovna konferenca transpantiranih bolnikov

13. 2. 2007

Dunajska 22,
Ljubljana

Imunost pri onkoloških bolnikih in bolnikih s presaditvijo krvotvornih matičnih celic,
prof. dr. Alojz Ihan, imunolog

Trubarjeva 56,
Ljubljana

Svetovalna delavnica za bolnike pred in po transplantaciji kostnega mozga

9. 5. 2007

Združenje za
psihonevro
imunologijo
Ljubljana

20. 9. 2007

Knjižnica
TV Slovenija in
Otona Zupančiča,
Društvo bolnikov s
Kersnikova 2,
krvnimi boleznimi
Ljubljana

4. 10. 2007

Slovensko društvo
Transplant

Hotel Union,
Miklošičeva 9
Ljubljana

Tiskovna konferenca na temo: Ali je v Sloveniji premalo transplantacij?

9. 11. 2007

UKC Ljubljana

UKC Ljubljana

Tiskovna konferenca na temo: Nemogoče prostorske
razmere na KOH UKC Ljubljana

19. 2. 2008

Ministrstvo za
zdravje RS

Predstavitev dokumentarne oddaje izobraževalnega
programa TV Slovenija z naslovom: Matične celice

Predavanje o bolnikovih pravicah

15 let delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi

8. 3. 2008

Poslovna stavba
Društvo bolnikov s
Predavanje: Imunski sistem
KRKA, Dunajska 65,
krvnimi boleznimi
prof. dr. Alojz Ihan, imunolog
Ljubljana

4. 10. 2008

Združenje hematologov SZD in SekPodčetrtek
cije SZD za transfuzijsko medicino

Dan bolnikov
Predstavitev društva,
Darija Jakelj, predsednica društva

6. 5. 2008

UKC Ljubljana

Dan odprtih vrat

24. 9. 2008

Fundacija FIHO

18. 10. 2008

Slovenija Transplant

6. 3. 2009

Radio Jesenice

21. 3. 2009

Poslovna stavba
Predavanje Vesne Radonič Miholič, specialistke
Društvo bolnikov s
KRKA, Dunajska 65, klinične mpsihologije, Tema: Psihološka podpora
krvnimi boleznimi
Ljubljana
bolniku

2. 4. 2009

UKC Ljubljana

20. 4. 2009

Društvo bolnikov z
limfomom

Predavanje: Presaditve krvotvornih matičnih celic,
doc. dr. Samo Zver, dr. med.

17. in 18. 9
2009

Društvo bolnikov z Cankarjev dom,
limfomom
Ljubljana

Mednarodno srečanje bolnikov z limfomom na temo:
Odnosi zdravnik bolnik

3. 10. 2009

Združenje hematologov SZD in Sekcije SZD za transfu- Olimje,
zijsko medicino,
Podčetrtek
Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi

Dan bolnikov in njihovih svojcev na temo:
20-letnica prve presaditve krvotvornih matičnih celic
v Sloveniji

23. 2. 2010

Poslovna stavba
Društvo bolnikov z
KRKA, Dunajska 65, Predavanje Simone Debljak, dr. stomatologije
limfomom
Ljubljana

25. 2. 2010

Društvo bolnikov
z guchejevo boleznijo

13. 3. 2010

Poslovna stavba
Društvo bolnikov s
Strokovno predavanje, doc. dr. Samo Zver, dr. med.,
KRKA, Dunajska 65,
krvnimi boleznimi
tema: Novosti na področju zdravljenja plazmocitoma
Ljubljana

20. 3. 2010

EBMT

Sedež Fundacije
FIHO

Seminar: Način in novosti izpolnjevanja predpisanih
obrazcev za prijavo na razpis Fundacije FIHO
Predstavitev društva na srečanju – s knjižico in fotografijami na oglasnem panoju

Jesenice

Predstavitev društva ter programov delovanja

Predavalnica na
Okrogla miza partnerskih organizacij pacientov UKC
Ortopedski kliniki,
Ljubljana
Zaloška 6, Ljubljana

Zavod za RS za rehabilitacijo invalidov, Srečanje: Dan bolnikov
Ljubljana

Dunaj

4 th EBMT Patient & Family Day - Dan bolnikov
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PUBLIKACIJE, KI JIH JE IZDALO DRUŠTVO
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Datum

Izdal

Publikacija

Februar 1997

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Zloženka s pristopno izjavo

December 1999

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi v Knjižica: Presaditev krvotvornih matičnih celic pri
sodelovanju s KOH UKC Ljubljana
odraslem bolniku. Navodila ob odpustu.

December 1999

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi v Zloženka: Zdravljenje s presaditvijo krvotvornih
sodelovanju s KOH UKC Ljubljana
matičnih celic nesorodnega darovalca

30. 9. 2008

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Knjižica: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Nastanek in delovanje

3. 10. 2009

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Knjižica: 20 let presaditev krvotvornih matičnih
celic v Sloveniji – Dan bolnikov
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IZLETI
Datum

Izleti

Udeležba

28. 6. 1997

Piknik na Rakitni

15

18. 4. 1998

Gornja Radgona

32

24. 10. 1998

Rogaška Slatina

22

19. 6. 1999

Benetke

26

23. 10. 1999

Kras

30

10. in 11. 6. 2000

Gradovi Ludvika Bavarskega – 2 dni

43

14. 10. 2000

Dolenjska, Pleterje in Kostanjevica

41

16. 6. 2001

Koroška, Celovec, knežji kamen, Gospa Sveta

36

13. 10. 2001

Slovensko primorje; Hrastovlje, Piran in Sečovlje

38

7. 6. 2002

Prlekija in Prekmurje

52

19. 10. 2002

Bela Krajina

46

17. 5. 2003

Laško – ogled Pivovarne

35

21. 6. 2003

Primorska; grad Miramare, Devin, Oglej in Doberdob

47

18. 10. 2003

Beneška Slovenija

53

5. 6. 2004

Koroška; Slovenj Gradec, Cerkev Sv. Jurija, Libeliče

44

16. 10. 2004

Rogatec, Sladka Gora, Rifnik

51

5. 3. 2005

Smučanje Rog na Čermošnjicah, Dolenjska

24

28. 5. 2005

Vipava in Goriška Brda

53

18. 6. 2005

Vršič

48

3. 9. 2005

Bistra pri Vrhniki – Tehnični muzej

39

8. 10. 2005

Idrija in Cerkljansko; Partizanska bolnišnica Franja

41

18. 2. 2006

Smučanje na Golteh in kopanje v Zdravilišču Topolščica

20

20. 5. 2006

Brioni

72

30. 9. 2006

Salzburg

84

26. 5. 2007

Slovensko primorje; z ladjo po slovenski obali

43

8. 9. 2007

Orlovo gnezdo, Rudnik soli, Kraljevo jezero

73

2. 3. 2008

Smučanje na Golteh in kopanje v Termah Topolščica

24

10. 5. 2008

Brežice z okolico

50

21. 6. 2008

Cerkniško jezero

47

20. 9. 2008

Plitvička jezera

94

16. 5. 2009

Rezija

81

5. 9. 2009

Posočje

50

8. 5. 2010

Benetke, Otok Burano in Murano

93

Skupaj 33x

1525 udeležencev
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PREDNOVOLETNA SREČANJA
Vsako leto v prednovoletnem srečanju članov društva organiziramo medsebojno obdarovanje.
Datum

Prednovoletna srečanja

Število udeležencev

12. 12. 1998

Prednovoletno srečanje; Gostišče Repanšek, Homec pri Domžalah

35

17. 12. 1999

Prednovoletno srečanje; Trdinova klet, Mengeš

36

16. 12. 2000

Prednovoletno srečanje; Gostišče Repanšek,Homec pri Domžalah

43

15. 12. 2001

Prednovoletno srečanje; Restavracija Kmečki hram; Brinje pri Ljubljani 45

14. 12. 2002

Prednovoletno srečanje; Gostišče Rus, Lukovica

54

13. 12. 2003

Prednovoletno srečanje; Gostišče Vigrad; Reteče pri Škofji Loki

66

4. 12. 2004

Prednovoletno srečanje; Gostišče Grohar, Mengeš

44

17. 12. 2005

Prednovoletno srečanje; Gostišče Grohar, Mengeš

68

2. 12. 2006

Prednovoletno srečanje; Gostišče Grohar, Mengeš

95

22. 12. 2007

Prednovoletno srečanje; Gostilna Repnik; Vrhpolje pri Kamniku

82

29. 11. 2008

Prednovoletno srečanje; Gostišče Kovač; Količevo pri Domžalah

73

28. 11. 2009

Prednovoletno srečanje; Gostišče Kovač; Količevo pri Domžalah

96

Skupaj 12x

188

737 udeležencev
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DRUŠTVO JE PODARILO
Leto

Komu je bilo podarjeno?

Kaj je bilo podarjeno?

1997

KOH UKC Ljubljana

oglasna deska za informiranje o delovanju društva (2x)
mobilni telefon
prenosni bronhialni aspirator, prenosna digitalna tehtnica za
tehtanje sedečih bolnikov, digitalna elektronska tehtnica z višinomerom
glasbeni stolp s kasetnikom

1998

KOH UKC Ljubljana

vrči za čaj (12 x)

Hematološka ambulanta,
Poliklinika, Njegoševa 4,
Ljubljana

radio s CD kasetnikom

1999

KOH UKC Ljubljana

TV sprejemnik (3x), video rekorder (1x) in
infuzijsko črpalko (1x)

2000

KOH UKC Ljubljana

specialni bolniški postelji za nego najtežjih bolnikov po presaditvi KM - bolniška postelja Evolution Hill Rom (2x)
Eno posteljo je sofinancirala Tovarna zdravil KRKA, Novo mesto

2001

KOH UKC Ljubljana

prenosni pulzni oksimeter brez senzorja in temu pripadajoča večkratna naprsna ščipalka za odrasle – senzor SP 02 (2x)
nastavek za toaletno školjko – visoko stranišče za bolnike s posebnimi potrebami (2x)

2002

KOH UKC Ljubljana

infuzijska črpalka (2x)

Organizacija Slovenija Donor

donacija finančnih sredstev

2003

KOH UKC Ljubljana

monitor za spremljanje vitalnih funkcij

2004

KOH UKC Ljubljana

infuzijska črpalka Ivac (1x)
prenosni EKG monitor

Slovenskemu društvu TRANSPLANT

finančna sredstva – prispevek k Evropskim športnim igram
transplantiranih v Ljubljani

2005

KOH UKC Ljubljana

pulzni oksimeter, konzolna servirna mizica, prekoposteljna
servirna mizica, TV sprejemnik (3x)

2006

KOH UKC Ljubljana

infuzijska črpalka (1x) enokanalna, (1x) dvokanalna

2006

Zavodu RS za transfuzijsko mefinančna pomoč pri tipizaciji antigenov HLA
dicino - Center za tipizacijo tkiv
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2007

KOH UKC Ljubljana

perfuzor Alaris GH (1x)
pulzni oksimeter MD 61op (1x)
pulzni oksimeter MD OP (1x)

2008

KOH UKC Ljubljana

medicinske tehtnice (12 x)

Hemato-onkološkemu oddelku
Od leta 1997
Pediartične klinike,
do 2009
UKC Ljubljana

igrače donatorja firme Elform, Šmarca pri Kamniku

Novoletno obdarovanje bolniOd leta 1997
kov in medicinskega osebja na
do 2009
KOH UKC Ljubljana

- bolnikom simbolična darila z novoletnimi čestitkami
- medicinskemu osebju darilna košara dobrot
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PRIZNANJA IN ZAHVALE DRUŠTVU
Datum
29. 11. 2000

Otvoritvena slovesnost nadstandardnih sob
ZAHVALA
in prevzem podarjene medicinske opreme na
Za podarjeni bolniški postelji
KOH SPS, Interna klinika, UKC Ljubljana

April 2006

Vodstvo Kliničnega centra Ljubljana

ZAHVALA
Večletnemu donatorju

11. 4. 2008

3. kongres hematologov in transfuziologov
Slovenije z mednarodno udeležbo, v Termah
Olimia, v Podčetrtku

PRIZNANJE
Za prizadevanje in izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.

Od 1997 - 2008

Predstojnik KOH UKC Ljubljana
prof. dr. Peter Černelč, dr. med.

Vsakoletna ZAHVALA za sodelovanje

December 2009

Predstojnik Kliničnega oddelka za otroško
hematologijo in onkologijo
Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, doc. dr.
Janez Jazbec, dr. med.

ZAHVALA za vsakoletno prednovoletno
obdarovanje otrok na oddelku
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KUPLJENO ZA DELOVANJE DRUŠTVA
Leto

Kupljeno za delovanje društva

1997

- oprema za poslovni prostor (omare, miza in 9 stolov);
- mobilni telefon;
- tabla pred sedežem društva in poštni nabiralnik;

1998

- fotoaparat – navaden;
- stojalo za garderobo v prostoru društva;

1999

2000

192

- računalnik;
- tiskalnik;
- fotokopirni stroj;
- pisani stroj;
- fotokopirni stroj in
- program Word Microsoft;

2003

- laserski tiskalnik;

2005

- računalnik;

2008

- fotokopirni stroj Canon;
- fotoaparat – digitalni;

2009

- računalnik (zamenjava zaradi udara strele).
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VIRI
1. Arhiv Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
2. Slikovni arhiv Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
3. Arhivsko gradivo članov društva
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Slika 19/1: Prednovoletno srečanje, Homec pri Domžalah - 16. 12. 2000
Slika 19/2: Prednovoletno srečanje, Homec pri Domžalah - 16. 12. 2000
Slika 19/3: Prednovoletno srečanje, Homec pri Domžalah - 16. 12. 2000
Slika 20/1: Udeleženci skupščine - 31. 3. 2001
Slika 21/1: Izlet na Koroško - 16. 6. 2001
Slika 21/2: Izlet na Koroško - 16. 6. 2001
Slika 21/3: Izlet na Koroško - 16. 6. 2001
Slika 22/1: Izlet po Slovenskem primorju - 13. 10. 2001
Slika 22/2: Izlet po Slovenskem primorju - 13. 10. 2001
Slika 22/3: Izlet po Slovenskem primorju - 13. 10. 2001
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Slika 31/2: Izlet na Primorsko, Miramare, Devin, Oglej - 21. 6. 2003
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desno Marina Avsenik - 2003
Slika 33/1: Izlet v Beneško Slovenijo - 18. 10. 2003
Slika 33/2: Izlet v Beneško Slovenijo - 18. 10. 2003
Slika 33/3: Izlet v Beneško Slovenijo - 18. 10. 2003
Slika 34/1: Udeleženci prednovoletnega srečanja v Retečah, Škofja Loka - 13. 12. 2003
Slika 34/2: Udeleženci prednovoletnega srečanja v Retečah, Škofja Loka - 13. 12. 2003
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Slika 35/1: Udeleženci skupščine - 17. 4. 2004
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Slika 36/1: Okrogla miza, Portorož - 24. 4. 2004
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Bogdan Gec - 20. 5. 2006
Slika 46/2: Udeleženci izleta na Brione - 20. 5. 2006
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Slika 46/4: Udeleženci izleta na Brione - 20. 5. 2006
Slika 47/1: Udeleženci izleta v Salzburg - 30. 9. 2006
Slika 47/2: Udeleženci izleta v Salzburg - 30. 9. 2006
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V LETIH 1997 - 2010 SO VSAKO LETO DRUŠTVU POMAGALI Z
DONACIJAMI:
- tovarna zdravil KRKA Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto;
- Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš;
- Odvetniška pisarna iz Mengša, Slovenska cesta 24, Mengeš - Odvetniki: Martin Bregant,
Peter Volgemut, Zoran Hajtnik in Primož Brišnik;
- ELFORM d.o.o., Sončna 9, Kamnik;
ter
- posamezniki in podjetja.
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PRISPEVKI DONATORJEV OB 15-LETNICI DRUŠTVA
- tovarna zdravil KRKA, Šmarješka cesta 6, Novo mesto;
- Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš;
- Roche Farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna 109, Ljubljana;
- Novo Nordisk d.o.o., Šmartinska c. 140, Ljubljana;
- Celgene International, Podružnica v Sloveniji, Keržičeva 7, 1000 Ljubljana;
- ENERKON d.o.o., Žeje pri Komendi 107, 1218 Komenda;
- Radgonske Gorice d.d., Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona;
- Neva in Bogdan Gec, Dutovlje 132, 6222 Dutovlje, člana društva;
- Maša in Tom Sotlar, člana društva;
- KALIA, Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana;
- FRUCTAL Ajdovščina;
- DANA, Mirna.
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Za vec zivljenja v
vasem zivljenju
Vaše življenje
je za nas
najpomembnejše ...

... zato smo
osredotočeni na iskanje
rešitev pri boleznih kot so
diabetes, možganska kap in
Alzheimerjeva bolezen. Združitev
z družbo Schering-Plough bo le
še okrepila naša prizadevanja
za širšo ponudbo zdravil, ki
Vse o milijonom ljudi pomagajo
živeti.

našem delu
najdete na
msd.com

Avtorske pravice ©2009 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Whitehouse Station, NJ, USA. Vse pravice pridržane.
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija. T: 01/520-42-01 , F: 01/520-43-49, www.merck.com

Bodite dobro
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Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Telefon: 041 649 735, 031 649 735
E: info@drustvo-bkb.si
I: www.drustvo-bkb.si
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Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
15 let delovanja društva
1995 - 2010

Mengeš, 25. 9. 2010
Urednica: Majda Slapar
Uredniški odbor
Predsednica: Majda Slapar
Člani:
Mihaela Uhan, Miran Ohnjec, Tom Sotlar, prim. Jože Pretnar, dr. med. in Marjana Božjak
Lektor
Natalija Hofbauer
Založnik
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Tisk in priprava
Tiskarna Hren
Izdano v Ljubljani, september 2010 v 1000 izvodih
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